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

Fakulta: -  

Kód predmetu:  
 

Názov predmetu: 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: 4 

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

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: Základy filozofie 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Externá forma štúdia: Aktivita na prednáškach počas semestra, záverečná písomná skúška (minimálna 

požiadavka úspešnosti 61 % celkového hodnotenia).  

Výsledky vzdelávania: 

Študenti si osvoja základné etické pojmy a princípy. Objasnia si rozdiely medzi mravnými a právnymi normami. 

Oboznámia sa s aktuálnymi etickými problémami. Študenti sa naučia diskutovať o etických problémoch 

a dilemách, analyzovať problémy, hľadať alternatívy, uvedomiť si dôsledky jednotlivých alternatív a urobiť 

rozhodnutie.   

Stručná osnova predmetu:  

 Potreba etiky v pomáhajúcich profesiách. 

 Základné etické pojmy a princípy. 

 Potreba etického diskurzu, jeho pravidlá. 

 Rozdiely medzi mravnou normou a právnou normou. 

 Základné ľudské práva. 

 Etická dilema. 

 Osobnosť sociálneho pracovníka. 

 Etické aspekty plánovania rodičovstva. 

 Etické problémy v prenatálnej starostlivosti a umelé ukončenie tehotenstva. 

 Etické aspekty práce s terminálne chorými a umierajúcimi. 

 Eutanázia ako etický problém. 

 Etické aspekty in-vitro fertilizácie, klonovania a práce s embryonálnymi tkanivami. 

Odporúčaná literatúra:  
MÁTEL, A. a kol. 2012. Etika sociálnej práce. 2. vyd. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2012.  

KOPŘIVA, K. 2013. Lidský vztah jako součást profese. Praha : Portál, 2013. 152 s. ISBN 9788026205289. 

LUKASOVÁ, E. 2006. I tvoje utrpení má smysl. Logoterapeutická útěcha v krizi. Brno : Cesta, 2006. 192 s. 

ISBN: 8085319799. 
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ŠIPR, K. – ŠIPROVÁ, H. 1995. Přirozené a spolehlivé plánování rodičovství. Brno : Gloria, 1995. 
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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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