
 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: -  

Kód predmetu:  
 

Názov predmetu: Aplikovaná etika v sociálnej práci 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Externá forma štúdia: 8 hodín prednášok prezenčnou formou / semester, 

           distančné štúdium (28 hodín), možnosť konzultácie s pedagógom. 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, zimný semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský) 

Podmieňujúce predmety: Základy etiky 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Aktivita na prednáškach počas semestra, záverečná písomná skúška (minimálna požiadavka úspešnosti 61 % 

celkového hodnotenia).  

Výsledky vzdelávania: 

Študenti sa oboznámia s dôležitosťou uplatňovania  mravnosti v oblasti pomáhajúcich profesií s osobitným 

zameraním na aplikovanú etiku sociálnej práce. Osvoja si aktuálne poznatky a princípy aplikácie mravných 

noriem vzhľadom na etickú zodpovednosť sociálnych pracovníkov voči sebe, klientom, profesii, pracovisku 

a spoločnosti, ktoré sú súčasťou etických kódexov sociálnej práce na Slovensku i vo svete. 

Stručná osnova predmetu:  

 Stručný prehľad vývoja a teórie etiky (filozofia a náboženstvo). 

 Etické kódexy sociálnej práce. 

 Hodnoty v sociálnej práci. 

 Etická zodpovednosť voči sebe a profesii. 

 Etická zodpovednosť voči klientom. 

 Zodpovednosť voči kolegom, pracovisku a spoločnosti. 

 Ochrana osobných údajov a informovaný súhlas. 

 Úplatky a korupcia. 

 Etické dilemy v rôznych filozofiách systému sociálneho zabezpečenia. 

 Etické aspekty výskumu. 
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk  

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov  

Celkový počet hodnotených študentov:  
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