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Etický kódex sociálneho pracovníka 

 

Sprievodcom etickej praxe sociálneho pracovníka je etický kódex, v ktorom sa stanovujú 

normy, aké správanie sociálnych pracovníkov je možné posudzovať ako eticky 

akceptovateľné a aké nie, zabezpečuje ochranu klientov, usmerňuje výkon profesie, pomáha 

riešiť morálne dilemy. 

1. Normy pre vystupovanie a správanie sa sociálneho pracovníka : 

 

Vystupovanie. Sociálny pracovník neustále udržiava svoje osobné pracovné správanie 

a vystupovanie na úrovni vysokého štandardu. 

Schopnosti a profesionálny rast. Sociálny pracovník sa zo všetkých síl snaží o dosiahnutie 

a udržanie vysokej profesionality pri výkone svojej práce. 

Služba. Sociálny pracovník vo svojej práci považuje za prvoradý záväzok slúžiť. 

Čestnosť. Sociálny pracovník koná v zhode s najvyššími požiadavkami profesionálnej cti. 

Štúdium a vedecký výskum. Sociálny pracovník, ktorý sa zaoberá štúdiom a vedeckým 

výskumom, sa riadi konvenciami sociálnej práce. 

 

2. Etická zodpovednosť sociálneho pracovníka voči klientom : 

 

Prvoradosť záujmov klienta. Sociálny pracovník má zodpovednosť v prvom rade voči svojim 

klientom. 

Práva klienta. Sociálny pracovník sa zo všetkých síl snaží v čo najväčšej miere podporovať 

snahu klienta rozhodovať o svojej budúcnosti samostatne. 

Dôvernosť a mlčanlivosť. Sociálny pracovník rešpektuje klientovo súkromie a zachováva  

informácie získané pri svojej práci. 
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Honoráre. Pri stanovení výšky honorára sa musí sociálny pracovník uistiť, že jeho výška je 

rozumná a poskytnutým službám primeraná a pri rozhodovaní zohľadňuje klientovu finančnú 

situáciu. 

 

3. Etická zodpovednosť sociálneho pracovníka voči kolegom: 

 

Slušnosť a zdvorilosť. Sociálny pracovník si váži svojich kolegov a pristupuje k nim s úctou 

a dôverou. 

Práca s klientmi kolegov. Povinnosťou sociálneho pracovníka je venovať sa klientom svojich 

kolegov s najväčšou profesionálnou snahou a citlivosťou. 

 

4. Etická zodpovednosť sociálneho pracovníka voči zamestnávateľom     

a zamestnávateľským organizáciám : 

Záväzky voči zamestnávateľským organizáciám. Sociálny pracovník pristupuje s vážnosťou 

k záväzkom voči zamestnávateľským organizáciám. 

 

5. Etická zodpovednosť sociálneho pracovníka voči svojej profesii : 

Udržiavanie cti profesie. Sociálny pracovník udržiava a vyzdvihuje etické hodnoty, odborné 

poznatky a poslanie svojej profesie. 

Služba spoločenstvu. Sociálny pracovník napomáha snahe profesionálneho spoločenstva 

sprístupniť svoje služby čo najširšej verejnosti. 

Rozvoj poznatkov. Sociálny pracovník sa snaží získavať a rozvíjať odborné poznatky 

a uplatňovať ich v profesionálnej praxi. 

 

6. Etická zodpovednosť sociálneho pracovníka voči spoločnosti : 

Podpora všeobecného blaha. Sociálny pracovník podporuje všeobecné blaho spoločnosti. 

  


