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Adamečko Róbert, Mgr.
Etika príslušníka Policajného zboru SR so
zameraním na povereného príslušníka v skrátenom
vyšetrovaní Policajného zboru
Rigorózna práca
2.1.5 Etika
KSV – Katedra spoločenských vied
PaedDr. Martin Jurašek, PhD.
Doktor filozofie (PhDr.)
Prešov, 15. 01. 2012
109
SK - slovenský
Etika. Policajná etika. Etický kódex. Policajný zbor.
Klasifikácia
bezpečnostných
služieb.
Ciele
Policajného zboru. Skrátené vyšetrovanie. Zvláštnosti
výsluchov. Súčinnosť a spolupráca.
Predložená práca sa snaží o reflexiu problémov, ktoré
sa spájajú osobitne s prácou povereného príslušníka
Policajného zboru a to pod zorným uhlom etického
jednania, ktoré musí byť celkom v zhode s ľudskou
dôstojnosťou aj človeka, ktorý je priestupcom zákona.
Hlavným cieľom tejto práce je poukázať na
potrebu venovať sa problematike etiky ako celku,
hlavne na etiku príslušníka Policajného zboru
v Slovenskej republike, resp. povereného príslušníka
Policajného zboru, teda cieľom práce má mať
informatívny, náučný a podkladový charakter.
Submitted works seeks to reflection problems
associated specifically with the work by the authorized
officers of the Police Officer and the viewing angle of
ethical conduct, which must be fully in conformity
with human dignity and the person who is the offender
of the law.
The main objective of this work is to highlight the
need to address the issue of ethics as a whole,
especially the ethics of Police in the Slovak Republic,
respectively. charge of the Police Force, that work has
to be informative, educational background and
character.

Evidenčné číslo
Bibliografická registrácia
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Anotácia v anglickom jazyku

Mgr. Štefan Bartko
Etika sociálneho pracovníka v kontexte sociálnoekonomických problémov v súčasnej dobe
Rigorózna práca
KSV - Katedra spoločenských vied
Mgr. Ivan Baláž, PhD.
Doktor filozofie (PhDr.)
15.1.2012
92
Slovenský
Etika. Klient. Sociálny pracovník. Sociálna práca.
Spoločnosť.
Rigorózna práca sa zaoberá etickými prístupmi
sociálnych pracovníkov v kontexte sociálno–
ekonomických problémov v súčasnej spoločnosti, s
ktorými sa denno-denne stretávajú v rámci styku s
klientmi. Práca je venovaná etickým otázkam práce
sociálnych pracovníkov, ktorí sa venujú klientom so
sociálno-patologickými javmi ako sú nezamestnanosť
a chudoba.
Doctoral thesis deals with the ethical approaches to
social workers in the context of socio - economic
problems in contemporary society which are in daily
encounter when dealing with clients. The work is
devoted to ethical issues social workers who work
with clients with social pathological phenomena such
as unemployment and poverty.

Evidenčné číslo
Bibliografická registrácia
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Mgr. Drábová Oľga

Názov práce

Etika v sociálnej práci – minulosť, prítomnosť
a perspektívy

Podnázov práce
Typ práce

Rigorózna práca

Študijný odbor

2.1.5 Etika

Študijný program

Sociálna práca

Názov katedry

Katedra spoločenských vied

Meno a priezvisko s titulmi
vedúceho práce

Doc. PhDr. Mária Gažiová, PhD

Stupeň odbornej kvalifikácie
Miesto a dátum odovzdania práce
Počet strán práce
Jazyk práce
Kľúčové slová

Doktor filozofie (PhDr.)
Prešov 15.1.2012
90 s.
SK - slovenský
Etika. Etické princípy. Hodnoty. Sociálny pracovník.
Prijímateľ sociálnej služby. Morálka. Sociálna práca.
Etický kódex. Sociálne zariadenia. Seniori. Zariadenia
pre seniorov.
Hlavnou témou rigoróznej práce je etika v sociálnej
práci a jej uplatňovanie pri práci s prijímateľmi
sociálnej služby. V úvodnej časti sa venujeme
etickému rozmeru sociálnej práce, jej významu
a vzťahu k základným etickým princípom.
Prostredníctvom profesijnej etiky sa snažíme
o vyjadrenie profesionality v sociálnej práci.
The main topic of the rigorous work is the ethics in
social work and its application in work with recipients
of social service. In the introductory part we deal with
ethical dimension of social work, its importance and
relationship to the basic ethical principles. Through
professional ethics we are trying to express
professionalism in social work.

Anotácia v slovenskom jazyku

Anotácia v anglickom jazyku

Evidenčné číslo
Bibliografická registrácia
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Anotácia v slovenskom jazyku

Anotácia v anglickom jazyku

Mgr. Marcela Džupinová
Etické aspekty práce a komunikácie s klientmi
domova seniorov v terminálnom štádiu
Rigorózna práca
2.1.5 Etika
Katedra spoločenských vied
Mgr. Slávka Karkošková, PhD.
Doktor filozofie (PhDr.)
15.1.2012 Prešov
100
Slovenský
Paliatívna starostlivosť. Terminálne chorý klient.
Zariadenie sociálnych služieb. Potreby zomierajúceho
klienta. Práva zomierajúceho klienta. Úloha
sociálneho pracovníka. Syndróm vyhorenia.
Zomieranie a smrť sú súčasťou toku reality a života
a premietajú sa v sociálnej starostlivosti
vo
viacerých rovinách. Celá fáza zomierania až po
smrť
predstavuje
komplex
filozofických,
psychologických,
biologických,
sociálnych,
právnych
a
náboženských
problémov
v individuálne rôznych zastúpeniach a rovinách.
Každý človek má právo nielen na dôstojný život,
ale aj dôstojnú smrť. V tejto práci sme sa zamerali
na oblasť paliatívnej starostlivosti v zariadeniach
sociálnych služieb, lebo práve v tejto oblasti
literatúra na mnohých miestach popisuje nutnosť
holistického prístupu ku klientom a k sebe
navzájom. Filozofia paliatívnej starostlivosti
vychádza z úcty k životu a z úcty k človeku ako
jedinečnej, neopakovateľnej bytosti. K napísaniu
tejto rigoróznej práce nás viedol fakt, že
v skutočnosti nie je paliatívna starostlivosť
teoreticky dokonale spracovaná, osobitne v iných
typoch zariadení ako sú hospice Rigorózna práca je
členená na dve časti, teoretickú a empirickú.
Teoretická časť tvoria kapitoly 1 až 4 empirickú
časť tvorí piata kapitola.
Dying and death are part of the flow of reality and life
and are reflected in social care on several levels. The
entire phase of dying and death is a complex
6

philosophical, psychological, biological, social, legal
and religious issues in a variety of representations and
individual levels. Everyone has the right not only to
live in dignity, but also a decent death. In this work we
focused on the area of palliative care, social services,
because it is literature in this area in many places,
describes the need for a holistic approach to clients
and to one another. The philosophy of palliative care
is based on respect for life and respect for man as a
unique, unrepeatable being. To write this thesis led us
the fact that, in fact, palliative care is theoretically
perfectly prepared, particularly in other types of
facilities such as hospices doctoral thesis is divided
into two parts, theoretical and empirical. The
theoretical part consists of chapters 1 to 4 empirical
part is the fifth chapter.
Evidenčné číslo
Bibliografická registrácia
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Anotácia v slovenskom jazyku

Anotácia v anglickom jazyku

Mgr. Ďorďová Margita
Štandardy kvality sociálnych služieb v Prešovskom
kraji v kontexte etiky
Rigorózna práca
Etika
PhDr. Lenka Lachytová, PhD.
Doktor filozofie (PhDr.)
15.01.2012
126
slovenský
Etika. Etické princípy. Etické kódexy. Sociálne služby. Sociálna
kvalita.
Zariadenie sociálnych služieb. Ľudské práva.
Poskytovatelia sociálnych služieb. Prijímatelia sociálnych
služieb. Štandardy kvality. Zákon o sociálnych službách.
V teoretickej časti sa táto práca zaoberá etikou v sociálnej práci
a sociálnymi službami , ich stručným dejinným vývojom
a charakteristickými
znakmi.
Poukazuje
na
kvalitu
poskytovaných sociálnych služieb s dôrazom na dodržiavanie
ľudských práv a etických princípov, ktoré sú neoddeliteľnou
súčasťou práce v sociálnych službách. Hodnotenie kvality
poskytovania sociálnych služieb na základe zákonom
stanovených štandardov kvality je jedným z predpokladov
poskytovania kvalitných sociálnych služieb.
V empirickej časti analyzuje a monitoruje podrobnejšie potrebu
a poskytovanie sociálnych služieb v Prešovskom kraji z hľadiska
cieľových skupín, miest a obcí. Práca sa zaoberá monitorovaním
spracovania, ale i uplatňovania štandardov kvality zariadeniami
sociálnych služieb, ktoré sú v pôsobnosti prešovského
samosprávneho kraja.
In the theoretical part the work deals with ethics in social work
and social services, their brief historical development and
features. It points out to the quality of provided social services,
stressing observance of human rights and ethical principles,
which are an inseparable part of the work in social services.
Assessment of the quality of provided social services based upon
quality standards stipulated by law is one of requirements for
delivering quality social services.
In the empirical part it analyses and monitors in details a need
and delivering social services in the Prešov region from view of
target groups, towns, and settlements. The work deals with
monitoring of processing and applying of quality standards by
establishments of social services, which operate within the Prešov
self-government region.

Evidenčné číslo
Bibliografická registrácia
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Anotácia v slovenskom jazyku

Anotácia v anglickom jazyku

Mgr. Jurašeková Jana
Etika v zdravotníctve na území Slovenskej
republiky a Českej republiky
Rigorózna práca
2.1.5. Etika
KSV - Katedra spoločenských vied
doc. ThDr. Marek Petro, PhD.
Doktor filozofie (PhDr.)
Prešov, 15.01.2012
90
slovenský
Etika. Etické princípy. Etické kódexy. Zdravotníctvo.
Mobbing. Zdravotnícka etika.
V tejto oblasti sme sa zamerali na oblasť zdravotníctva, lebo
práve v tejto oblasti literatúra na mnohých miestach popisuje
nutnosť holistického prístupu k pacientom a k sebe navzájom, tak
na pracovisku, v interpersonálnych vzťahoch, ako aj v prístupe
k pacientom, ktorým sa môžeme potencionálne stať všetci.
Komplexnejším pohľadom na problematiku etiky, či už ako na
všeobecné predpisy, kódexy, princípy, zásady pri komunikácii
a starostlivosti o pacienta a poskytovaní zdravotnej starostlivosti
alebo problém mobbingu na pracoviskách v zdravotníctve, sme
chceli poukázať na niektoré aktuálne problémy, ktoré
s problematikou etiky súvisia.
Vychádzajúc z dostupnej literatúry sme sa snažili priblížiť nielen
pojem etiky ako takej ale považovali sme za potrebné poukázať
do akej miery má etický prístup v oblasti zdravotníctva svoje
rezervy.
In this paper, we have focused on healthcare sector, because it is
precisely in this field that many passages in literature describe
a need for holistic approach towards patients and towards each
other at a workplace, in interpersonal relationships, as well as in
an approach to a patient, because all of us can potentially become
a patient.
By a more complex view of the issue of ethics, either as to the
general rules, codes, principles, rules in communication and
patient care and providing health care or a problem of harassment
at the workplace in healthcare sector, we wanted to highlight
some current issues related to the issue of ethics.
Based on the available literature, we tried to bring not only the
concept of ethics as such, but we considered it necessary to
pinpoint to what extent there exist gaps in the ethical approach in
healthcare sector.

Evidenčné číslo
Bibliografická registrácia
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Anotácia v slovenskom jazyku

Anotácia v cudzom jazyku

Mgr. Zuzana Karabinošová
Hodnotové a etické orientácie súčasnej
vysokoškolskej mládeže
Rigorózna práca
2.1.5 Etika
Etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol
Katedra spoločenských vied
PhDr. Ľubica Zibrínová, PhD.
Doktor filozofie (PhDr.)
Prešov, 13.1.2012
121
slovenský
Mládež. Generácia. Socializácia mládeže. Hodnoty. Hodnotové
princípy a hierarchia hodnôt. Životné, hodnotové a etické
orientácie. Etika, jej princípy a kategórie. Morálka. Mravnosť.
Etický kódex.
Cieľom rigoróznej práce je zistiť hodnotové a etické orientácie
súčasnej vysokoškolskej mládeže so zameraním na osobnosť
študenta vysokej školy, ktorý je vnímaný nielen ako objekt a
prostriedok slúžiaci k pracovnému výkonu vysokoškolského
pedagóga, ale aj ako samostatný jedinec s potrebami,
hodnotovým rebríčkom, postojmi, motiváciou a mravnými
zásadami. Prostredníctvom dotazníkovej metódy a metódy
korelačnej analýzy zisťujeme súvislosti medzi sledovanými
premennými (pohlavie, vek, typ navštevovanej školy) vo vzťahu
k hodnotovým, motivačným, postojovým a etickým orientáciám.
Venujeme sa hodnotám, ich definíciám, významu, chápaniu
a deleniu z rôznych pohľadov. Vymedzujeme pojmy etiky,
morálky a mravnosti a objasňujeme základné rozdiely medzi
nimi. Analyzujeme základné kategórie etiky a etické orientácie
mládeže z hľadiska aktuálnych výskumov. Nepovšimnuté
nezostávajú ani životné orientácie súčasnej vysokoškolskej
mládeže.
Formulujeme odporúčania pre prax vysokoškolských pedagógov,
ktorí sa denne stretávajú a ovplyvňujú smerovanie súčasnej
vysokoškolskej mládeže.
Das Ziel der Doktorarbeit ist, Werte- und Ethikorientierungen der
gegenwärtigen
Hochschuljugend
festzustellen.
Die
Aufmerksamkeit wird auf die Persönlichkeit des Studenten der
Hochschule gerichtet, der nicht nur als Objekt und Mittel zur
Arbeitsleistung eines Hochschulpädagogen wahrgenommen wird,
sondern auch als selbständiges Individuum mit seinen
Bedürfnissen, seiner Werteskala, mit eigenen Stellungnahmen,
eigener Motivation und eigenen Moralprinzipien angesehen wird.
Mit Hilfe der Umfrage- und Korrelationsanalyse-Methode
werden Zusammenhänge zwischen den betrachteten Variablen
festgestellt. Es handelt sich dabei um Variable des Geschlechts,
Alters und Typs der besuchten Schule in Bezug auf Werte-,
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Motivations-, Stellungnahmen- und Ethikorientierungen.
Es werden Begriffe wie Ethik, Moral und Sittlichkeit und
gleichzeitig die Unterschiede zwischen ihnen, dargestellt.
Grundkategorien der Ethik und ethische Orientierungen der
Jugend aus der Sicht der aktuellen Untersuchungen werden
analysiert.
Unberücksichtigt
werden
sogar
die
Lebensorientierungen der gegenwärtigen Hochschuljugend nicht
bleiben.
Die
Empfehlungen
für
die
Berufspraxis
der
Hochschulpädagogen, die täglich der heutigen Jugend begegnen
und ihre Orientierungsbewegung beeinflussen, werden formuliert.

Evidenčné číslo
Bibliografická registrácia
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Mgr. Štefan Šalap
Význam etického kódexu pre prácu Policajného
zboru SR
Rigorózna práca
2.1.5 Etika
Katedra spoločenských vied
JUDr. Mária Marinicová, PhD.
Doktor filozofie (PhDr.)
Prešov
107
Slovenský
Policajný zbor. Etika. Morálka. Mravnosť. Profesijná
etika. Etický kódex.

Anotácia v slovenskom jazyku

V rigoróznej práci je objasnený význam etického kódexu pre
prácu Policajného zboru SR. Práca je rozdelená na šesť
hlavných kapitol, ktoré sú koncipované tak, aby podali ucelený
pohľad, vychádzajúci z odborných poznatkov na podstatu
činnosti Policajného zboru, podstatu etiky, morálky a mravnosti
a podstatu etického kódexu a morálnych princípov polície.
Hlavným cieľom je poukázať na nevyhnutnosť etického kódexu
v Policajnom zbore a snaha priblížiť a načrtnúť možnosti
aplikovania etického kódexu policajtov do života spoločnosti,
naznačiť možné cesty humanizácie policajnej práce. Napriek
závažnosti významu etického kódexu pre prácu Policajného
zboru sa v súčasnom období venuje skôr teoretická pozornosť
a na riešenie sa takmer zabúda.

Anotácia v anglickom jazyku

In the rigorous work is extensively explained the importance of
the code of ethics for the work of the police corps of the SR is
divided into six main chapters of the work, which are designed
to have a consolidated view, based on the expertise of the
nature of the activities of the police corps, the essence of ethics,
morality and decency and the substance of the code of ethics
and moral principles of the police. The main objective is to
highlight the need for a code of conduct in the police ranks and
the effort to bring and outline the options, the application of the

12

code of conduct of police officers into the life of society,
indicate the possible paths of humanisation of police work.
Despite the seriousness of the importance of the code of ethics
for the work of the police corps is in the current period to a
rather theoretical consideration and to deal with the almost
forgotten.
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Anotácia v anglickom jazyku

Veselý Marek, Mgr.
Komunikácia a etika ako nástroj práce sociálneho
pracovníka
Rigorózna práca
2.1.5 Etika
KSV – Katedra spoločenských vied
PhDr. Lenka Lachytová, PhD.
Doktor filozofie (PhDr.)
Prešov, 15. 01. 2012
85
SK - slovenský
Sociálne poradenstvo, Sociálna komunikácia,
Empatia, Etika, Etické problémy, Etické dilemy
V práci komparujeme jednotlivé definície sociálneho
poradenstva, zameriavame sa na vymedzenie osobnosti
sociálneho pracovníka, na jeho osobnostné a kvalifikačné
predpoklady, ktoré sú predpokladom úspešného výkonu
sociálneho poradenstva. Domnievame sa, že kľúčom ku
každému klientovi a jeho problémom je schopnosť ovládať
komunikačné techniky, komunikačné zručností, ktoré
sociálny pracovník pri výkone jeho povolania musí nielen
ovládať, ale ich aj vhodne využívať s prihliadnutím na vek
klienta, prostredie a zložitosť problematiky, ktorú rieši.
Cieľom práce je poukázať na význam efektívnej
komunikácie v práci sociálneho pracovníka vo vzťahu ku
klientovi ako aj na dodržiavanie etických princípov, bez
ktorých nie je možná kvalitná a profesionálna práca.
In our work we compare the definitions of social
counselling, we aim to define the personality of a social
worker, his personal preconditions and qualifications which
are a prerequisite for a succesfull performance of social
counselling. We assume that the key to every client and his
problems is an ability to control communication techniques,
communication skills, which the social worker must not
only control but he also must use them appropriately during
the performance of his profession and taking into account
the age of the client, the environment and the complexity of
the issues which he is solving.
The aim of the work is to highlight the importance of
effective communication in the work of social workers in
relation to client but also on the compliance of ethical
principles. Without them the quality of work and
profesionality is impossible.
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