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Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
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3. Úvod
Mesto Dolný Kubín (ďalej len „mesto“), ako poskytovateľ viacerých druhov sociálnych
služieb, považuje kvalitu sociálnych služieb poskytovaných vo verejnom záujme ako jednu
z hodnôt, na ktorých je celý systém komunitnej starostlivosti o svojich obyvateľov postavený.
V rámci procesu komunitného plánovania prijímatelia sociálnych služieb, ich rodinní
príslušníci ale aj iní verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb vyjadrili potrebu
neustále zvyšovať kapacitné a kvalitatívne možnosti terénnych a ambulantných sociálnych
služieb (rozšíriť možnosti stravovania oprávnených obyvateľov v prevádzkach verejného
stravovania bližšie k ich prirodzenému prostrediu, rozšíriť možnosti nízkoprahových
multifunkčných centier v jednotlivých mestských častiach aj pre činnosť tretieho sektora,
rozšíriť kapacitu domácej opatrovateľskej služby, zabezpečiť dostatočnú kapacitu služieb
denného stacionára). Mesto dobrovoľne pristupuje k systému riadenia kvality s cieľom
zosystemizovať a zdokumentovať vlastnú dlhoročnú prax podľa terminológie a systematiky
zákona a pomenovať niektoré veci, ktoré sa doposiaľ vykonávali len intuitívne.

4. Poslanie a vízia rozvoja komunitných sociálnych služieb
Jednou zo základných úloh mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj
svojho územia a naplnenie potrieb svojich obyvateľov. Naplnenie očakávaní, predstáv a
skutočných potrieb obyvateľov mesta v sociálnej oblasti budeme považovať za jednu z priorít
a za dôležitú súčasť verejnej politiky na miestnej – komunálnej úrovni. Dlhodobo udržateľný
ekonomický rast na miestnej úrovni sa dá dosiahnuť najmä prostredníctvom komunitne
vedeného miestneho rozvoja, plánovaním služieb pre obyvateľov, zapojením jednotlivcov,
občianskych iniciatív alebo celých skupín komunity tak, aby sa významnou mierou znížili
riziká ich sociálneho vylúčenia. Zabezpečenie dostupnosti sociálnych služieb na komunitnej
úrovni je v súlade s požiadavkami a princípmi uplatňovanými v medzinárodných ľudskoprávnych dokumentoch, ale aj s princípmi Európskeho spoločenstva o rozvoji sociálnych
služieb orientovaných na občana. Vzhľadom na dôsledky starnutia populácie spojené i s
predlžujúcim sa vekom dožitia, spojeným s nárastom počtu starších ľudí odkázaných na
dlhodobú sociálno-zdravotnú starostlivosť, je potrebné vytvárať podmienky na dostupnosť a
udržateľnosť tejto starostlivosti. Obyvatelia mesta, ako prijímatelia sociálnych služieb, majú
právo na primerane dostupnú sieť kvalitných sociálnych služieb, aj z dôvodu, že sú
poskytované s použitím verejných finančných prostriedkov.

5. Východiskové pojmy a zoznam skratiek
Východiskové pojmy :
 Problematiku kvality sociálnych služieb definuje zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych

službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, na ktorý budeme v každodennej
praxi požívať názov „zákon o sociálnych službách“.
 Zákon o sociálnych službách pracuje v súvislosti s problematikou kvality sociálnych
služieb so štyrmi základnými pojmami: oblasť, kritérium, štandard, indikátor. Pri našej
práci budeme hovoriť o problematike „štandardov kvality“.
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 V tejto smernici je uprednostnená zrozumiteľnejšia a jednoduchšia jazyková forma aj
vzhľadom k tomu, že je určená nielen zamestnancom, ale prístup k nej budú mať aj
záujemcovia o sociálne služby, ich rodinní príslušníci, odborná i laická verejnosť.
 Zákon o sociálnych službách používa termín prijímateľ sociálnej služby, pre účely tejto
smernice a každodennej praxe budeme používať pojmy „klient“ a „užívateľ služieb“
ako synonymá s vedomím, že v medzinárodnom terminologickom jazyku je
uprednostňované označenie užívateľ služieb.
 V celom texte tejto smernice sa pod označením záujemca, užívateľ, klient chápu aj
záujemkyne, užívateľky, klientky a nepoužívame alternatívne výrazy (užívateľ/ka).
 Sociálne služby sú zamerané na naplnenie individuálnych potrieb a osobných cieľov
užívateľa, preto v texte používame singulár (nie záujemcovia, užívatelia, klienti).
 Terénna forma sociálnej služby sa poskytuje fyzickej osobe v jej prirodzenom
sociálnom prostredí alebo v jej domácom prostredí.
Zoznam skratiek :
Q – kvalita
PS – prepravná služba mesta
OS – domáca opatrovateľská služba mesta
ZOS – zariadenie opatrovateľskej služby mesta
ŤZP – ťažké zdravotné postihnutie
SR – Slovenská republika
VZN – všeobecne záväzné nariadenie mesta
IS CORA – informačný systém poskytovateľa
ZOS – zariadenie opatrovateľskej služby mesta
MsÚ – Mestský úrad Dolný Kubín

6. Oblasť dodržiavania základných ľudských práv a slobôd
6.1.1 Kritérium : Základné ľudské práva a slobody
„Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú
neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.“ (Čl.12 Ústavy SR)
„Fyzická osoba má právo výberu sociálnej služby a formy jej poskytovania a právo výberu
poskytovateľa sociálnej služby. Má právo na poskytovanie sociálnej služby, ktorá svojím
rozsahom, formou a spôsobom poskytovania umožňuje realizovať jej základné ľudské práva
a slobody, zachováva jej ľudskú dôstojnosť, aktivizuje ju k posilneniu sebestačnosti,
zabraňuje jej sociálnemu vylúčeniu a podporuje jej začlenenie do spoločnosti, a na
zabezpečenie dostupnosti informácií v jej zrozumiteľnej forme o druhu, mieste, cieľoch
a spôsobe poskytovania sociálnej služby, o úhrade za sociálnu službu a o cieľovej skupine,
ktorej je poskytovaná.“2
1) Mesto pri poskytovaní prepravnej služby (ďalej len „PS“) plne rešpektuje základné
ľudské práva a slobody žiadateľov a užívateľov tejto služby.
2) Základné práva a slobody sa zaručujú všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu
pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny
2

§ 6 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
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3)

4)

5)

6)

pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné
postavenie.
PS je poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na
individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe
s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine
alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.
Žiadateľ je pri poskytovaní základného sociálneho poradenstva, pred podaním
žiadosti o zabezpečenie alebo poskytnutie PS informovaný o základných ľudských
právach, slobodách a o povinnostiach užívateľov PS .
Pri poskytovaní PS má užívateľ služby právo:
 na ochranu osobných údajov,
 na slobodnú voľbu a aj v priebehu poskytovania služby zmeniť jej rozsah,
 určenie trasy a rozsahu asistencie pri poskytovaní služby,
 na podávanie podnetov, pripomienok a sťažností,
 na slobodu pohybu, na vyjadrenie svojich názorov,
 na aktívnu spoluúčasť pri rozhodovaní o svojej osobe a rozsahu poskytovaných
úkonov.
Mesto v súlade s právnymi predpismi vyvodí príslušné opatrenia ak zistí neprípustné
postoje a správanie svojich zamestnancov poskytujúcich PS. Za neprijateľné je
považované :
 ponižovanie, vysmievanie sa, ignorovanie, zastrašovanie,
 podvádzanie, vnucovanie, vyrušovanie,
 nerešpektovanie individuálneho tempa,
 obviňovanie, fyzické tresty,
 prijímanie osobných darov,
 nenahlásenie situácie stretu záujmu, kedy užívateľ služby alebo poskytovateľ
služby podliehajú dvom a viacerým autoritám ak sa ich požiadavky zásadne líšia od
cieľov poskytovania PS.

Postup pri porušení kritéria 6.1.1 :

1) Každý zamestnanec je povinný okamžite hlásiť svojmu priamemu
nadriadenému porušenie základných ľudských práv a slobôd.
2) Priamy nadriadený zamestnanca okamžite zaháji preverenie podnetu,
prevedie miestne šetrenie v prirodzenom prostredí užívateľa a v písomnom
zázname uvedie závery šetrenia a návrh na riešenie.
3) V prípade menej závažných porušení pravidiel správania sa zamestnanca
priamy nadriadený zamestnanca vykoná :
- upozornenie a pohovor so zamestnancom,
- prechodné zníženie osobného ohodnotenia,
- spoločná návšteva užívateľa PS s ospravedlnením sa zamestnanca,
- doplnkové vzdelávanie,
- upozornenie na porušenie pracovnoprávnych predpisov.
4) V prípade závažných porušení pravidiel správania sa zamestnanca priamy
nadriadený zamestnanca bude zamestnávateľ postupovať podľa
pracovnoprávnych predpisov.
5) Užívateľ PS a zákonní zástupcovia užívateľa majú právo podať sťažnosť.
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K tomuto kritériu sa vzťahujú nasledovné všeobecne záväzné a interné normotvorné akty
mesta:
1) Výpis z registra poskytovateľov
6.1.2

Kritérium : Sociálny status prijímateľa sociálnej služby

Mesto pri poskytovaní PS plne rešpektuje individuálnu rozmanitosť žiadateľov alebo
užívateľov PS a podporuje rozvoj ich schopností, zručností a vedomostí tak, aby ich identita,
osobná integrita bola plne zachovaná a aby sa aj prostredníctvom PS čo najviac podporovala
ich nezávislosť. Sociálny pracovník mesta, na základe poverenia mesta vykoná so žiadateľom
sociálnu diagnostiku a získa od žiadateľa doklady, ktoré sú podkladom pre poskytnutie PS
oprávneným žiadateľom
Postup pri plnení kritéria 6.1.2 :

1) Sociálny pracovník, ktorý vykonáva sociálnu diagnostiku dohodne so

žiadateľom termín miestneho zisťovania v prirodzenom rodinnom
prostredí, alebo v prostredí, ktoré je pre žiadateľa vyhovujúce.
2) V rámci tohto zisťovania u žiadateľa s ťažkým zdravotným postihnutím
(ďalej len „ŤZP“) odkázaného na individuálnu prepravu osobným
motorovým vozidlom vyžiada rozhodnutie príslušného orgánu o ŤZP
a u žiadateľa s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou
schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou
schopnosťou orientácie potvrdenie ošetrujúceho lekára.
3) Metódou pozorovania, rozhovoru a načúvania si zaznamená všetky
návrhy žiadateľa, ako by on chcel riešiť svoj nepriaznivý zdravotný stav.
4) Všetky informácie sociálny pracovník zapíše do záznamu zo zisťovania
(viď príloha č.1), ktoré sú podkladom pre poskytnutie PS.

K tomuto kritériu sa vzťahujú nasledovné všeobecne záväzné a interné normotvorné akty
mesta :
1) Poverenie štatutárneho zástupcu výkonom posudkovej činnosti
6.1.3

Kritérium : Vzťahy, rodina a komunita

Rodina nestráca v žiadnom veku na význame. Zostáva overeným faktom, že starému človeku
sa najlepšie žije doma, vo svojom prostredí, obklopený rodinou a blízkymi ľuďmi. Toto
prostredie má pozitívny vplyv na duševné i telesné zdravie starého človeka. Význam rodiny
a domova je nenahraditeľný. Mesto považuje poskytovanie PS za dôležitú terénnu sociálnu
službu, pri jej poskytovaní plne podporuje a rešpektuje prirodzené vzťahy užívateľa v rámci
jeho rodiny, blízkeho okolia ako aj komunity celého mesta.
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a) Sociálny pracovník v rámci sociálnej diagnostiky posúdi rodinné prostredie
žiadateľa, zhodnotí schopnosti a rozsah pomoci, ktorú mu poskytuje rodina
(manžel alebo manželka, rodičia a deti),
b) Zameria sa na prostredie, ktoré ovplyvňuje začlenenie žiadateľa do spoločnosti
a zhodnotí podmienky bývania vrátane dostupnosti verejných služieb
a prístupnosti stavieb občianskeho vybavenia.
Postup pri plnení kritéria 6.1.3 :

1) Sociálny pracovník, v rámci miestneho zisťovania, metódou rozhovoru
vedie žiadateľa k popísaniu vzniku problému a zisťuje aké sú vzťahy
v rodine. Vedie žiadateľa k tomu, aby popísal svoje potreby, predstavu
ako a s kým ich chce riešiť.
2) Sociálny pracovník sa zameria hlavne na stav bezbariérovosti, ale aj na
dostupnosť ostatných verejných služieb.
3) Informácie sociálny pracovník zapíše do záznamu zo šetrenia.

K tomuto kritériu sa vzťahujú nasledovné všeobecne záväzné a interné normotvorné akty
mesta :
1) Záznam zo šetrenia

7. Oblasť procedurálnych podmienok
7.2.1 Kritérium : Vymedzenie účelu a obsahu poskytovania sociálnej služby (strategická
vízia, poslanie, ciele) a prístupu k prijímateľovi sociálnej služby
Poskytovanie PS považujeme za efektívny nástroj na zabezpečenie zotrvania svojich
obyvateľov vo svojom domácom prostredí a na predchádzanie zotrvávania v zdravotníckych
zariadeniach alebo ich umiestňovania do pobytových zariadení.
K tomuto kritériu sa vzťahujú nasledovné všeobecne záväzné a interné normotvorné akty
mesta :
1) Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Dolný Kubín do roku 2020
2) VZN č. 1/2018 o sociálnych službách, sociálnej pomoci a úhradách za sociálne služby
v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Dolný Kubín
7.2.2 Kritérium : Určenie postupov a podmienok (vrátane miesta a času) poskytovania
sociálnej služby a aj jej rozsahu a formy.
Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným
postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo
fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po
rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie. Počas poskytovania
prepravnej služby je poskytovaná asistencia a sprievod fyzickej osoby v rozsahu do 60 minút.
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Prepravná služba sa poskytuje v pracovných dňoch v čase od 07:30 hod. do 15:30 hod.
Zodpovedná osoba : Robert Ucháľ
Telefón : 043 58 144 19, +421 902 043 878
K tomuto kritériu sa vzťahujú nasledovné všeobecne záväzné a interné normotvorné akty
mesta :
1) Poverenie o zodpovednom zástupcovi mesta (garantovi)
7.2.3 Kritérium : Určenie postupu pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
Mesto poskytuje PS na základe písomnej žiadosti. Oprávneným žiadateľom je obyvateľ s
trvalým pobytom na území mesta (ďalej len „oprávnená osoba“). Žiadosť musí mať písomnú
formu a musí byť doručená na adresu : Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie
1651/2, 026 01 Dolný Kubín
Vzor žiadosti je zverejnený aj na webovom sídle mesta :
http://www.dolnykubin.sk/odbor-socialnych-veci-a-rodiny-0.html
Žiadosť musí obsahovať :
a) identifikačné a kontaktné údaje žiadateľa (meno, priezvisko, dátum narodenia,
adresu trvalého pobytu a ak má žiadateľ evidovaný aj prechodný pobyt aj adresu
prechodného pobytu, tel. kontakt alebo e-mail),
b) miesto, druh a formu sociálnej služby, deň začatia poskytovania a dobu poskytovania
sociálnej služby,
c) doklad o výške príjmu žiadateľa a iných s ním spoločne posudzovaných osôb za
prechádzajúci kalendárny rok a doklad o výške aktuálneho príjmu žiadateľa a iných s
ním spoločne posudzovaných osôb ku dňu podania žiadosti (u osoby povinnej
podávať daňové priznanie k dani z príjmov doklad o výške príjmu za bezprostredne
predchádzajúce daňové obdobie dane z príjmov potvrdený príslušným správcom
dane a kópiu daňového priznania za bezprostredne predchádzajúce daňové obdobie
dane z príjmov),
d) čestné vyhlásenie žiadateľa a iných s ním spoločne posudzovaných osôb o
majetkových pomeroch,
e) odôvodnenie žiadosti,
f) súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom posúdenia a
vybavenia žiadosti,
g) doklad o tom, že žiadateľ a ani iné s ním spoločne posudzované osoby nemajú voči
mestu žiadne záväzky po lehote splatnosti, nie starší ako 6 mesiacov,
h) právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu,
i) dátum vyhotovenia žiadosti,
j) vlastnoručný podpis žiadateľa.
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Postup pri plnení kritéria 7.2.3 :

1) Ak má obyvateľ mesta, alebo jeho zákonný zástupca záujem o poskytnutie
PS, je oboznámený s podmienkami, cieľmi a účelom poskytovania tejto
služby. Pri poskytovaní sociálneho poradenstva zodpovedný zamestnanec
komunikuje jednoducho a nepoužíva cudzie slová a odborné výrazy.
V prípade, že sa záujemca rozhodne PS využiť, zamestnanec mesta mu
poskytne vzor žiadosti.
2) Ak záujemca zašle žiadosť, táto je evidovaná v podateľni Mestského úradu
Dolný Kubín a následne pridelená na vybavenie príslušnému
organizačnému útvaru. Ak žiadosť neobsahuje požadované údaje a povinné
prílohy, zodpovedný zamestnanec mesta písomne vyzve žiadateľa na
doplnenie žiadosti (napr.: chýba právoplatné rozhodnutie o ŤZP alebo
potvrdenie lekára o nepriaznivom zdravotnom stave). Zamestnanci mesta
sú si vedomí, že PS je určená osobám s ťažkým zdravotným postihnutím
odkázaným na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo
fyzickým osobám s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou
schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou
schopnosťou orientácie. Z uvedeného dôvodu hlavne u osamelých osôb
aktívne pomáhajú pri vybavovaní žiadosti a v prípade ich súhlasu aj
osobnou návštevou žiadateľa.
3) Ak je žiadosť o poskytnutie PS kompletná, zodpovedný zamestnanec mesta
upresní vecný rozsah PS, presný dátum, miesto a hodinu pristavenia vozidla
PS.
4) Zmluva na poskytnutie PS sa neuzatvára.
5) Poskytovanie PS začína na dohodnutom mieste v deň a hodinu, na ktorej sa
obidve strany dohodli.

K tomuto kritériu sa vzťahujú nasledovné všeobecne záväzné a interné normotvorné akty
mesta :
1) VZN č. 1/2018 o sociálnych službách, sociálnej pomoci a úhradách za sociálne služby
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dolný Kubín
7.2.4 Kritérium : Určenie postupov a pravidiel na dosiahnutie účelu a odborného
zamerania pri poskytovaní sociálnej služby prostredníctvom metód, techník a
postupov sociálnej práce a zásad poskytovania sociálnej služby
Pri komunikácii so záujemcami o poskytovanie a pri poskytovaní PS vzniká k bezprostrednej
súvislosti medzi sociálnou prácou a samotnou službou. Aj z uvedeného dôvodu PS
zabezpečuje inštruktor sociálnej rehabilitácie.
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Kvalifikačné predpoklady zamestnancov :
Mesto, ako poskytovateľ služby a zamestnávateľ má vydaný „Pracovný poriadok
zamestnancov Mesta Dolný Kubín“, ktorý okrem iného definuje aj predpoklady na výkon
práce, povinnosti zamestnancov a porušenia pracovnej disciplíny. Pracovný poriadok je
záväzný pre všetkých jeho zamestnancov, ktorí vykonávajú pre zamestnávateľa práce na
základe pracovnej zmluvy v hlavnom pracovnom pomere. Každý zamestnanec má
vypracovanú náplň práce. Pracovná zmluva sa uzatvára len so zamestnancami, ktorí spĺňajú
kvalifikačné predpoklady. Medzi najdôležitejšie činnosti, ktoré sa vykonávajú ešte pred
poskytnutím sociálnych služieb je poskytovanie základného sociálneho poradenstva a výkon
posudkovej činnosti na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej
osoby.
- Základné sociálne poradenstvo vykonávajú zamestnanci, ktorí majú vysokoškolské
vzdelanie prvého stupňa alebo druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca.
- Zdravotnú posudkovú činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na
pomoc inej fyzickej osoby vykonáva zdravotnícky pracovník, ktorý spĺňa kvalifikačné
predpoklady na základe zmluvy s mestom.
- Sociálnu posudkovú činnosť vykonáva sociálny pracovník mesta, ktorý je
zamestnancom mesta a je v hlavnom pracovnom pomere.
PS vykonáva inštruktor sociálnej rehabilitácie, ktorý je zamestnancom mesta, je v hlavnom
pracovnom pomere a má :
- akreditovaný kurz v rozsahu 150 hodín,
Všetci zamestnanci mesta, ktorí vykonávajú sociálnu prácu ako súčasť sociálnych služieb
a zamestnanci, ktorí vykonávajú odborné, obslužné a ďalšie činnosti sociálnych služieb sa
riadia „Etickým kódexom sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce Slovenskej
republiky“ (viď príloha č.3).
Postupy pri plnení kritéria 7.2.4 :

Prvotná komunikácia so záujemcom o PS :
1) Pri poskytovaní sociálneho poradenstva sociálny pracovník komunikuje
jednoducho a nepoužíva cudzie slová a odborné výrazy.
2) Záujemca o poskytnutie služby dostane dostatok informácií v jemu
zrozumiteľnej podobe (verbálne, písomne, formou letáčika) a vysvetlia sa mu
podmienky poskytovania PS mestom a taktiež je informovaný o dostupnosti
poskytovania služby inými poskytovateľmi.
3) Záujemcovi je poskytnutá podpora pri vyjadrovaní svojich potrieb, prianí
a cieľov, ktorými chce poskytnutou službou dosiahnuť.
4) Dohodne sa spôsob komunikácie (telefonicky, písomne, elektronickou poštou,
osobnou návštevou) pre nasledujúce obdobie.
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Postup pri práci a komunikácii so záujemcami a užívateľmi PS s rozličnými druhmi
funkčných obmedzení :
1) Rozhovor so záujemcom, alebo užívateľom sa vedie s prihliadnutím na jeho
aktuálny stav, funkčný stav a jeho možnosti. U nedoslýchavých, alebo
nepočujúcich volíme písomnú formu komunikácie.
2) Rozhovor by nemal byť dlhší ako 30 minút nakoľko pri dlhšej komunikácii sa
znižuje schopnosť prijímať nové informácie.
3) Informácie sú podávané láskavým a trpezlivým spôsobom, po častiach,
opakovane s overením, či užívateľ informácii porozumel.
4) Sociálny pracovník je pripravený poskytnúť informácie aj záujemcom, alebo
užívateľom s demenciou, tak že pri komunikácii používa gestá, ukazuje
propagačný materiál, fotografie z činnosti PS alebo informáciu sprostredkuje
jednouchou kresbou.
5) Pri komunikácii so záujemcom, alebo užívateľom PS s čiastočným
obmedzením na právne úkony musí byť pri rozhovore prítomný súdom
ustanovený opatrovník.
6) Pri rozhovore so záujemcom, ktorý sa nachádza v zdravotníckom zariadení
musí byť prítomný sociálny pracovník tohto zariadenia.
Začiatok poskytovania služby a niektoré špecifiká poskytovania PS :
1) V dohodnutý deň a hodinu sa k užívateľovi dostaví zamestnanec mesta
zodpovedný za poskytnutie PS, pomôže pri nástupe do vozidla a spresní
rozsah asistencie v rámci výkonu PS a ešte raz si zopakujú dohodnutý vecný
rozsah poskytovanej služby. Všetky zúčastnené strany si navzájom vždy
vykajú a používajú oslovenie „pán, pani“.
2) Zamestnanec PS, v závislosti od možností a schopností užívateľa,
v maximálnej miere podporuje užívateľa v samostatnosti a asistuje mu pri
všetkých činnostiach.
3) Zamestnanec PS dodržiava etický kódex zamestnancov OS, ZOS a PS na
ktorom sa zamestnanci poskytovateľa spoločne dohodli (viď príloha č.2).

K tomuto kritériu sa vzťahujú nasledovné všeobecne záväzné a interné normotvorné akty
mesta :
1) Etický kódex zamestnancov opatrovateľskej služby, prepravnej služby a Zariadenia
opatrovateľskej služby Mesta Dolný Kubín
7.2.5 Kritérium : Určenie postupov a pravidiel na vypracovanie, realizovanie a
hodnotenie individuálneho plánu prijímateľa sociálnej služby alebo určenie
postupov a pravidiel práce s prijímateľom sociálnej služby
Mesto pri poskytovaní PS prihliada na individuálne potreby, schopnosti a osobné ciele
užívateľov. V súlade s platnou legislatívou nevedie pre tento druh sociálnej služby písomné
individuálne záznamy o priebehu poskytovania sociálnej služby a pre tento druh sociálnej
služby nehodnotí priebeh poskytovania sociálnej služby za účasti užívateľa formou
individuálneho plánu.
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7.2.6 Kritérium : Určenie postupov a pravidiel prevencie krízových situácií. Určenie
postupov a pravidiel pri používaní prostriedkov netelesného obmedzenia a
telesného obmedzenia
Problematika prevencie krízových situácií je v systéme poskytovania sociálnych služieb
rôznou formou veľmi dôležitá, nakoľko sa dotýka všetkých zúčastnených strán
(poskytovateľa služieb, jeho zamestnancov a užívateľov služieb). Pri poskytovaní sociálnych
služieb existujú riziká, ktoré ak nie sú pomenované, ak sa kvalifikovane neeliminujú,
dochádza ku krízovým situáciám, kedy je problematické garantovať dodržiavanie ľudských
práv a slobôd užívateľov a na druhej strane môžu vážnym spôsobom ohroziť zdravie
zamestnancov poskytovateľa. Tieto postupy sú spracované s cieľom predchádzať krízovým
situáciám :
Postupy pri plnení kritéria 7.2.6 :

1) Všetky informácie o podmienkach poskytovania PS sa zverejňujú na verejne
dostupných miestach (webové sídlo mesta, centrá pre občana, inštitúcie,
lekári, zdravotnícke zariadenia) s cieľom zabezpečenia rovnosti príležitosti pre
všetkých obyvateľov mesta, záujemcov a užívateľov PS.
2) Pri zisťovaní potrieb klienta v domácom prostredí je nevyhnutná jeho osobná
a aktívna účasť pri prerokovaní podmienok poskytovania PS. Rizikom
vyúsťujúcim k nedodržaniu práv záujemcu o PS je privilegovanie vplyvu
a názoru rodinných príslušníkov.
3) Pri poskytovaní PS je samotné poskytnutie služby potrebné vopred naplánovať
a termín poskytnutia služby avizovať vždy vopred najmenej 48 hodín pred
samotným výkonom.
4) Ak užívateľ PS, jeho manžel, manželka, rodič alebo plnoleté dieťa užívateľa
tejto sociálnej služby, hrubo porušuje dobré mravy vo vzťahu k pracovníkovi
PS, zamestnanec preruší poskytovanie služby, okamžite telefonicky nahlási
túto skutočnosť svojmu priamemu nadriadenému.
5) Priamy nadriadený zamestnanca PS vznik krízovej situácie oznámi
relevantným osobám (tým, ktoré neporušili dobré mravy vo vzťahu
k pracovníkovi PS napr.: manželke užívateľa, dcére užívateľa).
6) Mesto vedie evidenciu o vzniku krízových situácií a spôsobe ich riešenia.
7) Súčasťou osobného spisu užívateľa PS sú rýchle kontakty na rodinných
príslušníkov v prípade vzniku havarijných situácií pri poskytovaní služby.
8) Poskytovateľ je poistený pre prípad škody spôsobenej konaním svojich
zamestnancov v súvislosti s výkonom PS.
9) Poskytovateľ má spracované interné normatívne akty v oblasti BOZP.

K tomuto kritériu sa vzťahujú nasledovné všeobecne záväzné a interné normotvorné akty
mesta:
1) Všeobecné zásady bezpečného správania na pracovisku
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7.2.7 Kritérium : Poskytovanie informácií záujemcom o sociálnu službu a prijímateľom
sociálnej služby v im zrozumiteľnej forme, podľa ich individuálnych potrieb,
schopností
Mesto aktívne komunikuje so záujemcom o sociálnu službu a užívateľom a využíva formy
verbálnej, neverbálnej komunikácie a komunikácia prebieha na princípoch partnerstva a
rovnakého zaobchádzania. Za účelom neverbálnej komunikácie o aktuálnej situácii
a podmienkach poskytovania sociálnej služby PS mesto má informáciu :
 zverejnenú na svojom webovom sídle,
 spracovanú vo forme letákov o PS ako aj iných formách a druhoch sociálnych služieb
a sociálnej pomoci,
 na nástenných tabuliach v budove mestského úradu ako aj v budovách všetkých
sociálnych zariadení vo svojej pôsobnosti,
 letáky sú pravidelne distribuované verejnosti pri rôznych podujatiach (konferencie,
v denných centrách, počas mesiaca úcty k starším)
 pravidelne zverejňovanú v lokálnej televízii „TVDK“ a v mesačníku noviny „Kubín“.
Mesto svojich obyvateľov informuje o všetkých poskytovaných službách včítane sociálnych
na centre pre občana a zamestnanci prvého a priameho kontaktu ovládajú spôsoby a metódy
komunikácie zohľadňujúce individuálne potreby záujemcu o poskytnutie sociálnej služby.
Mesto má spracovaný „Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Dolný Kubín do roku 2020“,
pri tvorbe ktorého sa zúčastnili aj aktéri zastupujúci záujmy cieľovej skupiny a ktorý obsahuje
aj informačnú stratégiu o dostupnosti všetkých druhov a foriem sociálnych služieb
poskytovaných rôznymi poskytovateľmi v územnom obvode mesta a v regióne.
K tomuto kritériu sa vzťahujú nasledovné všeobecne záväzné a interné normotvorné akty
mesta:
1) Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Dolný Kubín do roku 2020
7.2.8 Kritérium : Podpora a pomoc prijímateľovi sociálnej služby pri sprostredkovaní a
využívaní inej verejnej služby podľa jeho potrieb a schopností a cieľov
Mesto poskytuje záujemcom o poskytnutie sociálnych služieb a užívateľom jednotlivých
druhov služieb všetky potrebné informácie o prevádzkovateľoch bežne dostupných
verejných služieb a poskytovateľoch sociálnych služieb v komunite a v rámci Žilinského
samosprávneho kraja. Mesto pri tvorbe komunitného plánu pozvalo všetkých registrovaných
poskytovateľov sociálnych služieb do procesu plánovania a ponúklo partnerský prístup
založený na princípe kvality, transparentnosti a rovnosti príležitostí.
Za týmto účelom pracovník prvého a priameho kontaktu :
 sprostredkuje všetky potrebné údaje o využívaní inej verejnej služby (sťahovanie,
taxislužba, verejné stravovanie, kaderníctvo, kozmetika a iné),
 poučí záujemcu o sociálne služby aj o tom, že má právo výberu poskytovateľa
sociálnej služby a v prípade potreby odovzdá mu zoznam a kontakty na dostupných
poskytovateľov,
 zabezpečí informáciu a propagačný materiál (leták, upútavku, brožúru) od iného
poskytovateľa, ak o to záujemca alebo užívateľ sociálnej služby požiada.
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Mesto má na svojom webovom sídle zverejnenú informáciu v sekcii „Ako vybaviť“ pre
riešenie rôznych životných situácií :
http://www.dolnykubin.sk/ako-vybavit.html
Obyvatelia mesta a široká verejnosť má možnosť získať informácie o dostupnosti
a infraštruktúre verejných služieb na webovom sídle mesta :
https://dolnykubin.virtualne.sk/firmy-a-sluzby.html
7.2.9 Kritérium : Určenie postupov a pravidiel na zisťovanie spokojnosti prijímateľov
sociálnych služieb so všetkými zložkami poskytovanej sociálnej služby (prostredie,
starostlivosť, strava a pod.) a využívanie zistených skutočností pri zvyšovaní kvality
poskytovanej sociálnej služby a určenie spôsobu podávania sťažnosti súvisiacej
s poskytovaním sociálnej služby
Mesto má vypracované dotazníky a ankety (viď príloha č.4) za účelom pravidelného
aktívneho zisťovania spätnej väzby od užívateľov sociálnych služieb, ich rodín a iných osôb.
Na zisťovanie spokojnosti, mesto ponúka aj asistenciu terénneho sociálneho pracovníka,
ktorý je vyškolený akým spôsobom získať objektívnu spätnú väzbu od osôb v závislosti od
veku a nepriaznivej sociálnej situácie. Pripomienky vyjadrujúce čiastočnú, alebo úplnú
nespokojnosť s kvalitou poskytovanej sociálnej služby mestu slúžia na vyvodenie dôsledkov
a prijatí operatívnych opatrení zameraných na riešenie nedostatkov. Mesto tieto
pripomienky chápe ako dôležitý zdroj informácií, ktoré slúžia na ďalšie skvalitňovanie
sociálnych služieb. Mesto má písomne vypracovaný a vytvorený systém na podávanie
sťažností, pripomienok, námietok ku všetkým verejne dostupným službám a činnostiam,
ktoré vykonáva vo vlastnej pôsobnosti. V prípade, že sa pripomienky a sťažnosti dotýkajú
iných fyzických a právnických osôb, rokuje s nimi a prijíma opatrenia na ich aktívne riešenie.
Mesto pravidelne :
 organizuje lokálne konferencie zamerané na sieťovanie a kvalitu sociálnych služieb,
 v spolupráci s Komisiou sociálnych vecí a zdravotníctva pri Mestskom zastupiteľstve
Mesta Dolný Kubín organizuje „Deň otvorených dverí“,
 poslancom Mestského zastupiteľstva Mesta Dolný Kubín v súlade s plánom práce
orgánov mesta predkladá správu o sociálnej situácii obyvateľov mesta,
 dva krát do roka hodnotí čerpanie rozpočtu mesta, ktorého súčasťou je aj kvalitatívne
a kvantitatívne hodnotenie jednotlivých programov a činností.
7.2.10 Kritérium : Hodnotenie poskytovateľa sociálnej služby, či je spôsob poskytovania
sociálnej služby v súlade s potrebami prijímateľa sociálnej služby a v súlade s cieľmi
poskytovanej sociálnej služby
Za účelom hodnotenia úrovne, kvality a aktuálneho stavu dopytu po poskytovaných
sociálnych službách má mesto vypracované :
- Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb do roku 2020,
- SWOT analýzy jednotlivých cieľových skupín obyvateľov mesta,
- Individuálne plány vzdelávania zamestnancov,
- Harmonogram zisťovania spokojnosti užívateľov s poskytovanými sociálnymi službami
- Pravidelné hodnotenie programového rozpočtu mesta,
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-

Plán kontrol zameraných na dodržiavanie platnej legislatívy, iných všeobecne
záväzných predpisov a interných normotvorných aktov,
Plán kontrol uznesení mestského zastupiteľstva a výsledkov kontrol opatrení
navrhnutých v protokoloch, alebo správach z týchto kontrol.

Všetky hodnotenia a závery sú prerokované v orgánoch mesta a verejnosti dostupné
a archivované na webovom sídle mesta : http://www.dolnykubin.sk/zasadnutia-msz.html

8. Oblasť personálnych podmienok
8.3.1 Kritérium : Hodnotenie poskytovateľa sociálnej služby, či je spôsob
poskytovania sociálnej služby v súlade s potrebami prijímateľa sociálnej služby
a v súlade s cieľmi poskytovanej sociálnej služby
Mesto priebežne oboznamuje všetkých zamestnancov so strategickými a rozvojovými
dokumentami s cieľom zabezpečiť obyvateľom kvalitné služby. Štruktúra samosprávy
zodpovedá množstvu kompetencií, ktoré mesto pre svojich obyvateľov vykonáva.
Poskytovanie rôznorodých služieb vrátane sociálnych služieb si vyžaduje aktívnu spoluprácu
zamestnancov rôznych profesií, spoluprácu oddelení a spoluprácu rôznych referátov
mestského úradu (výkonného orgánu mesta). Riadenie týchto zložitých procesov si vyžaduje
vydávanie a pravidelnú aktualizáciu interných normotvorných aktov.
Mesto má vypracované tieto interné dokumenty :
 Štatút Mesta Dolný Kubín,
 Pracovný poriadok zamestnancov Mesta Dolný Kubín,
 Organizačný poriadok Mestského úradu Dolný Kubín,
 Pracovné zmluvy a pracovné náplne zamestnancov s určením kvalifikačných
predpokladov, zaradenia do pracovnej triedy s určením hierarchie v riadení,
 Prevádzkové, domové a ubytovacie poriadky na všetky formy a druhy poskytovaných
sociálnych služieb,
 Etický kódex zamestnancov pracujúcich v oblasti sociálnych služieb,
 Etický kódex sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce SR,
 Smernicu o BOZP a o krízovom riadení, ktorá určuje aj povinnosti v oblasti BOZP, PO a
ktoré sa premietajú do štruktúry pracovných miest,
 Kolektívnu zmluvu,
 Smernice týkajúce sa ochrany osobných údajov.
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Personálna štruktúra odboru sociálnych vecí a rodiny :
Pracovná pozícia

Vedúci odboru :
Vedúci oddelenia seniorov a zdravotne
znevýhodnených:
Domáca opatrovateľská služba
Prepravná služba:
Zariadenie opatrovateľskej služby:
Denné centrum :
Služby jedálne denného centra:
Vedúci oddelenia rodiny a krízovej intervencie:
Terénne a ambulantné služby
Nocľaháreň

Počet
zamestnancov
skutočnosť
1
1

Kvalifikačné
predpoklady
Určuje mesto

2
1
12
1
1,5
1
2
2

8.3.2 Kritérium : Určenie postupov, pravidiel a podmienok na prijímanie
zamestnancov, zaškoľovanie zamestnancov, ktoré je v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi
Mesto sa pri prijímaní zamestnancov riadi predovšetkým zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone
práce vo verejnom záujme. Tento zákon sa síce nevzťahuje na zamestnancov, ktorí
vykonávajú pracovné činnosti s prevahou fyzickej práce (opatrovateľov a opatrovateľky), ale
vzhľadom na to, že vykonávajú služby vo verejnom záujme pre zvlášť zraniteľnú skupinu
obyvateľov, pri prijímaní je vyžadované aj splnenie nasledovných kritérií:





má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
je bezúhonná,
spĺňa kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady,
má zdravotnú spôsobilosť na prácu, ktorú má vykonávať.

Získavanie nových zamestnancov :
Pri uvoľnení pracovnej pozície, alebo pri zvyšovaní plánovanej kapacity sociálnej služby,
mesto spravidla zverejní „Ponuku na obsadenie pracovnej pozície“ a oznam o plánovanom
nábore na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny v Dolnom Kubíne, na internetovom portáli
(napr. PROFESIA.sk), na svojom webovom sídle, v textovom spravodajstve lokálnej televízie a
novinách „Kubín“.
Spôsob výberu uchádzačov :
1) výberovým pohovorom a praktickou skúškou zručností,
2) z existujúcej vlastnej databázy po predchádzajúcich výberových konaniach,
3) z vlastných zdrojov.
Výberové konanie :
Primátor mesta svojim príkazom ustanoví výberovú komisiu spravidla zloženú z vedúcich
zamestnancov odboru sociálnych vecí a rodiny, zodpovedného zástupcu mesta za konkrétny
druh sociálnej služby a koordinátora zamestnancov resp. inštruktora sociálnej rehabilitácie.
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Kritériá hodnotenia :
 kvalifikačné predpoklady,
 osobnostné predpoklady, schopnosť tímovej práce, psychická odolnosť, empatia,
fyzická zdatnosť,
 základná znalosť problematiky a vecného rozsahu poskytovanej služby,
 nadobudnuté zručnosti a predchádzajúca prax,
 otvorenosť k ďalšiemu vzdelávaniu.
Zaškoľovanie zamestnancov prepravnej služby :
Za zaškoľovanie zamestnancov je zodpovedný zástupca mesta za sociálnu službu.
Zodpovedný zástupca najprv nového zamestnanca oboznámi so všeobecne záväznými
predpismi a príslušnými internými normotvornými aktami mesta. Následne zodpovedný
zástupca mesta určí školiteľa (skúseného zamestnanca), ktorý je poverený sprevádzaním
nového zamestnanca v adaptačnom procese, ktorý trvá spravidla tri mesiace.
Proces zaškoľovania a sprevádzania je ukončený písomným zhodnotením a odporúčaním pre
zodpovedného zástupcu mesta za sociálnu službu.
Školiteľ je určený z radov zamestnancov mesta, ktorý má dostatočnú odbornosť a prax,
schopnosť odovzdávať skúsenosti, schopnosť motivovať, schopnosť hodnotiť a komunikovať.
Školiteľ dbá, aby noví zamestnanci dostali všetky potrebné informácie, aby si vypestovali
dobré návyky a aby v kolektíve panovala pozitívna nálada.
Základné princípy zaškolenia a obsah zameraný na :
 oboznámenie sa s miestom výkonu práce a spolupracovníkmi,
 oboznámenie sa s dokumentami, ktoré upravujú výkon pracovnej pozície (VZN, etický
kódex, metodické pokyny, podmienkami kvality sociálnej služby a inými podľa
pokynov zodpovedného zástupcu mesta),
 spôsob organizácie práce, pracovnou dobou prispôsobenou potrebám užívateľov
služieb,
 práva a povinnosti zamestnancov,
 ochranu dát a osobných údajov,
 zaškolenie na používanie pracovných, ochranných pomôcok, rôznych kompenzačných
pomôcok, zariadení a prístrojov,
 priebežné sprevádzanie nového zamestnanca pri vykonávaní činností a odborných
úkonov.
Špecifiká adaptačného procesu nového zamestnanca v domácom prostredí užívateľa :
 školiteľ najprv získa súhlas užívateľa služby na vykonanie procesu zaškoľovania
v jeho prirodzenom rodinnom prostredí,
 školiteľ môže po získaní súhlasu užívateľa poveriť sprevádzaním pri vykonávaní
činností a odborných úkonov aj opatrovateľa, opatrovateľku s dlhšou dobou
praxe u konkrétneho užívateľa,
Školiteľ v závislosti od osobnostných predpokladov nového zamestnanca, vždy vyhodnotí
riziko zneužitia ním získaných informácií a poznatkov z bydliska osamelých starších ľudí
(napr.: možné rozviazanie pracovného pomeru v skúšobnej lehote).
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8.3.3 Kritérium : Určenie postupov, pravidiel a podmienok na rozvoj ďalšieho vzdelávania
a zvyšovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby,
ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, a na hodnotenie
zamestnancov, ktoré zahŕňajú vypracovanie osobných cieľov, úloh a potrebu
ďalšieho vzdelávania a spôsob ich naplnenia
Mesto si uvedomuje, že nie je správne a prakticky ani možné, aby sa poslanie a ciele
poskytovania sociálnych služieb organizácie viazali výlučne na plnenie osobných cieľov
užívateľov a že je potrebné prihliadať aj na osobné ciele zamestnancov. Osobné ciele
zamestnancov sú taktiež veľmi dôležité a reprezentujú to, čo považujú vo svojom najmä
profesijnom živote za dôležité, čo chcú v nejakom časovom úseku dosiahnuť v rámci svojho
profesijného a kariérneho rastu.
Pre účely ďalšieho vzdelávania a zvyšovania odbornej spôsobilosti zamestnancov má
vypracovaný :
 plán ďalšieho vzdelávania a zvyšovania ich odbornej spôsobilosti,
 plán osobného rozvoja.
Plán ďalšieho vzdelávania a zvyšovania odbornej spôsobilosti zamestnancov je
zabezpečovaný externými organizáciami (napr. RVC Martin, účasť na seminároch). Plán
osobného rozvoja zamestnanca je zabezpečený v súlade s cieľmi mesta pri zabezpečení
sociálnych služieb. Mesto po dohode so zamestnancom upraví pracovné podmienky tak, aby
mu umožnilo jeho ďalšie vzdelávanie (napr.: externé štúdium a ukončenie strednej odbornej
školy, vyššieho vzdelania prvého stupňa v oblasti sociálnej práce, alebo absolvovaním
certifikovaných vzdelávacích aktivít).
8.3.4 Kritérium : Systém supervízie u poskytovateľa sociálnej služby
Supervíziu mesto považuje za terapiu pre pracovníkov v pomáhajúcich profesiách, za nástroj
na predchádzanie syndrómu vyhorenia, v rámci ktorej zabezpečuje pomoc nezávislého a
kvalifikovaného odborníka (supervízora) nielen pre jednotlivého zamestnanca, ale aj pre
skupinu zamestnancov. V predchádzajúcom období mesto zamestnávalo supervízora
v hlavnom pracovnom pomere. Momentálne mesto supervíziu zabezpečuje a obstaráva
externým spôsobom, podľa plánu supervízie.
Supervízia je plánovaná ako :
 individuálna supervízia potrieb zamestnancov odboru sociálnych vecí a rodiny,
hlavne na tých, ktorí vykonávajú sociálnu prácu priamo s klientom sociálnej
pomoci a sociálnych služieb,
 individuálna supervízia vedúcich zamestnancov a tzv. garantov sociálnych
služieb,
 skupinová supervízia zamestnancov, ktorí vykonávajú sociálnu prácu
a zabezpečujú sociálne služby priamo v prospech užívateľov,
 skupinová supervízia tímu zameranú na vzťahy, usporiadanie rolí na
pracovisku, kompetencie jednotlivých kolegov, charakter riadenia,
mechanizmy rozhodovania a spolupráce,
 supervízia mesta (ako poskytovateľa sociálnych služieb) so zameraním na
spoluprácu iných organizačných útvarov MsÚ.

20

Oblasť dohľadu nad pracovnými podmienkami a dohľad nad zdravím zamestnancov má
mesto zabezpečenie tiež externe s organizáciou „zdravotka – PZS,s.r.o.“. Odborní
zamestnanci tejto organizácie :



















vykonávajú obhliadku priamo na pracoviskách,
vypracujú audity pracovných podmienok, vrátane identifikácie zdraviu
nebezpečných faktorov a podmienok práce, ktoré môžu ohrozovať zdravie
zamestnancov,
vypracujú návrh riešení na odstránenie nedostatkov a na ochranu a podporu
zdravia zamestnancov,
informujú zamestnávateľa o pracovných podmienkach a vypracujú návrhy
opatrení na znižovanie zdravotných rizík na pracovisku,
spolupracujú pri vypracovaní prevádzkových poriadkov,
vykonávajú konzultačnú a poradenskú činnosť v oblasti ochrany a podpory
zdravia pri práci,
objektivizáciu reakcie organizmu na záťaž,
posudzovanie opatrení na znižovanie expozície zamestnancov,
poradenstvo o možných vplyvoch materiálov, zariadení, technológií a organizácie
práce na zdravie zamestnancov,
spoluprácu a poradenstvo pri výbere osobných ochranných pracovných
prostriedkov,
účasť na analýze pracovných úrazov a chorôb z povolania a pri preventívnych
programoch,
dohľad nad zariadeniami na osobnú hygienu, zásobovaním pitnou vodou,
firemnou jedálňou a stravovaním zamestnancov, ubytovacími zariadeniami
prevádzkovanými zamestnávateľmi
spoluprácu s referentom BOZP a odborovou organizáciou.

9. Oblasť prevádzkových podmienok
9.4.1 Kritérium : Zabezpečenie prevádzkových podmienok (najmä prístupnosť v zmysle
univerzálneho navrhovania, materiálne vybavenie, vybavenosť sociálnymi
zariadeniami, svetelná a tepelná pohoda) zodpovedajúce kapacite, druhu
poskytovanej sociálnej služby a potrebám prijímateľov sociálnych služieb v súlade
so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Mesto zabezpečuje potrebné materiálne vybavenie a zariadenie priestorov pre vykonávanie
bežnej údržby vozidla PS a zamestnanca PS, ktorý má pracovnú obuv (letnú, zimnú), odev
(vetrovku, nepremokavú vestu) a ochranné pomôcky. Bežné výdavky sú rozpočtované
v závislosti od počtu užívateľov sociálnych služieb a servisného plánu vozidla PS.
Prevádzkové a technické zázemie PS : Budova ZOS, ul. Obrancov mieru 1778/7, Dolný Kubín
Špecifikácia zázemia pre zamestnanca : spoločná kancelária, WC.
Špecifikácia zázemia pre servis vozidla : bežná údržba a hygiena vodidla je vykonávaná
v priestoroch služobných garáží : budova MsÚ, odborný servis sa vykonáva v servisných
organizáciách dodávateľským spôsobom
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9.4.2 Kritérium : Určenie postupu a spôsobu spracúvania a poskytovania informácií o
poskytovanej sociálnej službe (informačná stratégia), ktoré sú dostupné
prijímateľovi sociálnej služby, jeho rodine, komunite a verejnosti v prijateľnej a
zrozumiteľnej forme (písomná podoba, audiozáznam alebo videozáznam,
internetová stránka)
Mesto pre záujemcov o sociálne služby, jeho rodinu, komunitu a verejnosť poskytuje
informácie o sociálnej službe tak, aby boli dostupné, úplné a v zrozumiteľnej forme. Spôsob
poskytovania informácií :
- na webovom sídle mesta
- vo forme letáčikov
- vo forme manuálu ku sociálnym službám
- osobne poskytnutím základného sociálneho poradenstva
Letáčiky sú vyhotovené ako kombinácia textu a fotografií, obsahujú jednoduchý popis
vecného rozsahu služby, podmienok poskytovania, výšku úhrady a obsahujú potrebné
kontakty (viď príloha č.5)
9.4.3

Kritérium : Hodnotenie vypracovania výročnej správy v súlade so zákonom alebo
hodnotenie záverečného účtu

Odbor sociálnych vecí a rodiny MsÚ každý mesiac spracúva podrobný štatistický prehľad
kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov PS. Tento prehľad slúži ako podklad
k hodnoteniu schváleného programového rozpočtu Mesta Dolný Kubín za príslušný
rozpočtový rok. Hodnotenie sa predkladá poslancom Mestského zastupiteľstva Mesta Dolný
Kubín dva krát do roka. V súlade s platnou legislatívou je činnosť organizačného útvaru MsÚ,
ktorý organizačne zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb, súčasťou „Záverečného účtu
Mesta Dolný Kubín“.
Tieto dokumenty sú užívateľom, rodine a rodinným príslušníkom ako aj širokej verejnosti
zverejnené na webovom sídle mesta : http://www.dolnykubin.sk/financovanie.html
9.4.4

Kritérium : Určenie pravidiel prijímania darov

Mesto má vypracovanú smernicu, ktorá upravuje postup pri prijímaní peňažných
a nepeňažných darov.
V súlade s touto smernicou mesto prijíma peňažný dar alebo nepeňažný dar výlučne na
základe písomnej darovacej zmluvy s darcom, uzatvorenej na základe slobodnej vôle a
rozhodnutia darcu a mesta. Všetky zmluvné záväzky mesta (objednávky, faktúry, zmluvy) sú
zverejňované na webovom sídle mesta : http://www.dolnykubin.sk/zverejnovanie-zmluvobjednavok-a-faktur.html

10. Záver
V súlade s Národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb je nutné do roku 2020 zabezpečiť
realizáciu práva občana na poskytovanie sociálnej služby so zohľadnením ľudsko-právneho,
nediskriminačného prístupu, s dôrazom na rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, zabezpečiť
dostupnosť sociálnych služieb v súlade s potrebami cieľových skupín a komunity, zabezpečiť
rozvoj sociálnych služieb dostupných pre osoby v segregovaných lokalitách s prítomnosťou
koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby, zvýšiť dostupnosť komunitných
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sociálnych služieb s dôrazom na rozvoj sociálnych služieb pre rodinu, ktorá sa stará o svojho
člena, odkázaného na pomoc inej osoby pri sebaobsluhe, deinštitucionalizovať sociálne
služby, presadiť princíp integrovanej dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti, zaviesť
systém zabezpečenia a hodnotenia podmienok kvality poskytovaných sociálnych služieb.
Zabezpečenie dostupnosti sociálnych služieb na komunitnej úrovni je v súlade s
požiadavkami a princípmi uplatňovanými v medzinárodných ľudsko-právnych dokumentoch,
ale aj s princípmi Európskeho spoločenstva o rozvoji sociálnych služieb orientovaných na
občana. Vzhľadom na dôsledky starnutia populácie spojené i s predlžujúcim sa vekom
dožitia, spojeným s nárastom počtu starších ľudí odkázaných na dlhodobú sociálnozdravotnú starostlivosť, je potrebné vytvárať podmienky na dostupnosť a udržateľnosť tejto
starostlivosti.
Tieto štandardy upravujú postupy smerujúce k zvýšeniu kvality poskytovaných služieb.
Obyvatelia mesta, ako užívatelia sociálnych služieb, majú právo na primerane dostupnú sieť
kvalitných sociálnych služieb, aj z dôvodu, že sú poskytované s použitím verejných
finančných prostriedkov.
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Všeobecné zásady bezpečného správania na pracovisku
Táto smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov mesta.
Táto smernica nadobúda účinnosť dňa 15.01.2019.
V Dolnom Kubíne dňa 11.01.2019

Ing. Ján Prílepok
primátor Mesta Dolný Kubín
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Príloha č. 1 k Q PS

Záznam zo sociálneho zisťovania (sociálna diagnostika)
Meno a priezvisko:

Adresa TP:

Dátum nar.
Id.č. (r.č.)

Kontakt na záujemcu:

Preukaz ŤZP :
Miesto zisťovania:

č.:

Ošetrujúci lekár:
Zdravotná poisťovňa :

Bytové podmienky :

Poskytovateľ pomoci (doteraz):

Štruktúra rodiny:

Štruktúra priateľov známych, záujmových organizácií:

Záujem klienta :
áno
nie
čiastočne
Záujem rodiny :
áno
nie
čiastočne
Kontaktná osoba z rodiny (priezvisko , meno, príbuzenský vzťah, adresa kontakty) :

Iné osoby dôležité pre klienta: (priezvisko , meno, vzťah, adresa kontakty:

Diagnostika sebestačnosti
Komunikácia

zvláda

nezvláda

čiastočne

orientácia v čase a
priestore
Orientácia v širšom
okolí bydliska
Zabezpečenie potravín
a stravy

zvláda

nezvláda

čiastočne

zvláda

nezvláda

čiastočne

zvláda

nezvláda

čiastočne

Obliekanie, obúvanie

zvláda

nezvláda

čiastočne
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Bežné práce
v domácnosti
Starostlivosť
o domácnosť (platby)
Sociálne aktivity
v otvorenom prostredí
Osobné aktivity
Záľuby a iné osobné
aktivity

zvláda

nezvláda

čiastočne

zvláda

nezvláda

čiastočne

zvláda

nezvláda

čiastočne

zvláda

nezvláda

čiastočne

Diagnostika zdravotná
Mobilita

áno

nie

čiastočná

Osobná hygiena

zvláda

nezvláda

čiastočne

Toaleta (WC)

zvláda

nezvláda

čiastočne

Inkontinencia

áno

nie

čiastočná

Demencia

áno

nie

čiastočná

zvláda

nezvláda

čiastočne

Návšteva lekára
samostatne
Kompenzačné
pomôcky (vymenovať)

Iné údaje
Príspevok za opatrovanie : (ak áno, kto je povinná osoba)

Posudok o odkázanosti : (ak áno, kto ho vypracoval )
Príjem klienta :

Záľuby a iné osobné aktivity :

Záver a odporúčania pre klienta:

Vypracoval :
V Dolnom Kubíne dňa :
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Príloha č.2 k Q PS
Etický kódex zamestnancov opatrovateľskej služby, prepravnej služby a Zariadenia
opatrovateľskej služby Mesta Dolný Kubín
Základné ustanovenie :
Etický kódex sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce Slovenskej republiky je
norma, ktorá sa nemusí dotýkať všetkých pozícií a činností vykonávaných v sociálnych
službách. Sociálna práca a sociálne služby nepredstavujú to isté, nakoľko v sociálnych
službách nejde výlučne o výkon sociálnej práce, a naopak, sociálni pracovníci nepôsobia len v
sociálnych službách. Sociálna práca vykonávaná sociálnym pracovníkom a asistentom
sociálnej práce sa pri OS vykonávaná len ako ich súčasť a vo vzájomnej súvislosti s inými
odbornými činnosťami (poskytovanie základného sociálneho poradenstva, posudková
činnosť, sociálna rehabilitácia a pod.) Pracovné činnosti, ktoré majú povahu odborných,
obslužných a iných činností vykonávajú opatrovatelia. Etický kódex je základná norma pre
jednanie a správanie sa pracovníkov v pomáhajúcich profesiách vo vzťahu k užívateľom
sociálnych služieb, ich rodinám, zamestnávateľovi a verejnosti. Etická norma má vtedy
zmysel, ak personál poskytujúci sociálne služby prijme jej dodržiavanie za povinnosť a jej
porušenie za osobnú zodpovednosť.
Verejné vyhlásenie sociálnych pracovníkov, asistentov sociálnej práce, inštruktorov
sociálnej rehabilitácie, opatrovateľov, opatrovateliek a pomocného personálu.
My zamestnanci Mesta Dolný Kubín, ako poskytovateľa opatrovateľskej služby a sociálnych
služieb v zariadení opatrovateľskej služby verejne vyhlasujeme, že sme sa dohodli na
nasledujúcich princípoch a pravidlách, ktoré sú pre našu činnosť záväzné :
V súlade s etickými princípmi budeme :
 chrániť dôstojnosť a ľudské práva užívateľov služieb (ďalej len „klientov“),
 svojim klientom zásadne vykať a oslovovať ich „pán, pani“ v kombinácii s titulom, ak
si to klient vyžaduje,
 viesť užívateľov k zodpovednosti samých za seba a povzbudzovať ich k samostatnosti,
 pomáhať všetkým klientom rovnako bez akejkoľvek formy diskriminácie,
 pri poskytovaní sociálnej pomoci úzko spolupracovať s rodinnými príslušníkmi
a priateľmi našich klientov,
 rešpektovať osobné hodnoty, zvyky, duchovné potreby a ich iné individuálne potreby,
 sa snažiť s klientami dosiahnuť vzťah založený na vzájomnej dôvere, ktorá berie do
úvahy práva a povinnosti klientov a taktiež naše práva,
 konať tak, aby sme nezneužili dôveru klientov a závislosť na našej pomoci,
 striktne dodržiavať zmluvne dohodnutý vecný rozsah poskytovanej pomoci (činností,
úkonov) s výnimkou stavu núdze a vážneho ohrozenia života klienta,
 v prípade bezprostredného ohrozenia života poskytovať prvú pomoc a volať službu
RZP.
Ďalej sme sa dohodli na tom, že zamestnanec:
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 dbá na zvyšovanie odbornej úrovne poskytovania služieb a zvyšovanie prestíže našej
profesie,
 ovplyvňuje svojimi pripomienkami kvalitu poskytovaných služieb formou návrhov na
zlepšenie pracovných postupov v súlade s platnou legislatívou,
 pristupuje k svojim povinnostiam zodpovedne,
 dbá na to, aby nedošlo k stretu pracovných a osobných záujmov medzi ním
a klientami,
 vyvaruje sa vybavovaní súkromných záležitostí a telefonických hovorov na pracovisku,
 nikdy klientom a ani kolegov neponúka tovary a služby, ktorými nedisponuje
zamestnávateľ (ponuka poistenia, zájazdov, ovocia zo svojej záhrady a vajíčok zo
súkromného chovu),
 nerieši interné problémy zamestnávateľa a svoje osobné problémy s klientami,
 nikdy nehovorí s klientami o neodbornosti alebo nekvalitnej práci svojich kolegov,
 má právo odmietnuť vykonanie odborných, obslužných a iných činností len
z kapacitných, etických dôvodov a vtedy, ak zamestnancovi hrozí od klienta, alebo
jeho rodinných príslušníkov fyzická ujma na zdraví,
Dohodli sme sa, že pri kontakte s klientami :
 rešpektujeme identitu klienta, rodinných príslušníkov a priateľov, vždy vykáme,
vyhýbame sa familiárnym osloveniam „ babka, dedko, teta“, používame „pán, pani“,
 komunikujeme prirodzene, nepoužívame cudzie slová a odborné výrazy, žargón,
ironické poznámky, posmešky, infantilné slová a zdrobneniny ( dáme plienočku,
napapáme sa, napíšeme si poznámočku),
 aktívne si vždy overíme komunikačné bariéry (zrak, sluch) a prípadným obmedzeniam
prispôsobíme samotnú komunikáciu,
 vždy rozprávame pomaly a zreteľne,
 ak od klienta nezískame verbálnym alebo neverbálnym spôsobom spätnú väzbu,
slová neopakujeme, nezvyšujeme hlas, nekričíme ale najprv preformulujeme vetu,
 neskáčeme do reči, neprerušujeme a neprekrikujeme rozhovor (napr.: medzi
klientom a rodinným príslušníkom, alebo poprosíme klienta o stíšenie rádioprijímača,
TV prijímača),
 zložitejšie informácie viackrát zopakujeme, alebo ich napíšeme na papier, informácie
ponúkame- nevnucujeme,
 svojim profesionálnym prístupom chránime dôstojnosť klienta, vylučujeme akúkoľvek
formu podceňovania a posudzovania, veríme v zlepšenie jeho momentálneho stavu
a aktívneho povzbudzujeme, usilujeme sa o pokojný výraz a aktívne načúvanie
potrebám klientov,
 obmedzujeme prudké pohyby, počas výkonu práce nežujeme žuvačku, nepijeme,
spoločne s klientom nekonzumujeme stravu a ak sme fajčiari nikdy s ním nefajčíme aj
keď nás ponúkne a o to požiada,
 za účelom upútania pozornosti na najbližšiu činnosť, alebo upokojenia klienta
môžeme použiť aj dotyk ruky a chápeme, že klient môže byť znepokojený svojou
neschopnosťou, môže mať strach z ďalšieho zhoršenia svojej situácie,

27

 plne rešpektujeme individuálne tempo klienta, ak treba spomalíme a chránime ich
pred časovým stresom,
 pomoc pri prezliekaní vždy ponúkame a nikdy nevnucujeme,
 pri sprievode klienta k lekárovi, na úrady, iné inštitúcie dbáme na to, aby druhý
človek hovoril priamo s klientami nie s nami, zúčastníme sa rozhovoru len vtedy ak je
to nevyhnutné a klient nás o to výslovne požiada (napr.. mu lepšie rozumieme jeho
artikulácii alebo neverbálnej komunikácii),
 pri práci plne využívame kompenzačné pomôcky určené klientom, odkladáme ich na
miesto pre nich obvyklé miesto a bez ich súhlasu ich nepremiestňujeme,
V Dolnom Kubíne dňa ........................
Priezvisko

Meno

Pracovná pozícia

podpis
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Príloha č.3 k Q PS

Etický kódex sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce
v Slovenskej republike (2019)
Preambula
I.
(1) Sociálna práca je profesia založená na praxi a akademická disciplína, ktorá podporuje
sociálnu zmenu, sociálny rozvoj, sociálnu súdržnosť, ako aj zmocnenie a oslobodenie ľudí.
Princípy sociálnej spravodlivosti, ľudských práv, spoločnej zodpovednosti a rešpektovanie
rozmanitosti sú ústredné pre sociálnu prácu. Podopretá teóriami sociálnej práce,
spoločenských vied, humanitnými a miestnymi poznatkami, sa sociálna práca zaoberá ľuďmi
a štruktúrami, aby podnecovala životné zmeny a zlepšovala blaho.1
(2) Je nielen poslaním, ale aj povinnosťou sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce2
vykonávať sociálnu prácu svedomito a zodpovedne, dodržiavať pri jej výkone najvyšší možný
štandard profesionality v súlade s právnymi predpismi a dostupnými vedeckými poznatkami
tak, aby sociálna práca bola vykonávaná vždy s klientom3, v jeho prospech a potreby, so
zreteľom na ďalšie osoby. Etické povedomie je zásadnou súčasťou profesionálnej činnosti
sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce. Jeho schopnosť a záväzok k etickému
konaniu je základným aspektom kvality výkonu sociálnej práce.
(3) Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (ďalej len
„komora“) je profesijná organizácia, ktorá združuje sociálnych pracovníkov a asistentov
sociálnej práce a tento kódex je súborom pravidiel, ktorými sa riadia všetci členovia komory.
(4) Hlavným cieľom Etického kódexu sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce (ďalej
len etický kódex) je úsilie o napĺňanie poslania sociálnej práce, tak ako je definované v
medzinárodnej definícii IFSW/IASSW (2014). Okrem toho etický kódex:
- predstavuje kľúčové etické hodnoty profesie a základné etické princípy v rámci jednotlivých
oblastí zodpovednosti,
- je oporou pre sociálnych pracovníkov, asistentov sociálnej práce, výskumníkov,
vzdelávateľov a študentov sociálnej práce,
- poskytuje etické štandardy výkonu praxe sociálnej práce,
- je nástrojom na hodnotenie profesionálneho etického konania,
- podporuje etickú diskusiu a reflexiu,
- prispieva k identite sociálnej práce ako profesie a posilňuje jej status.
(5) Etický kódex podporuje formovanie profesie sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej
práce a jeho dodržiavanie je jedným zo základných predpokladov profesionálneho výkonu
sociálnej práce ako aj úcty spoločnosti k tejto profesii. Dodržiavanie etického kódexu je preto
v záujme všetkých sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce nezávisle od statusu
člena komory.
(6) Komora sa pri vydávaní stanovísk k etickým otázkam výkonu sociálne práce riadi etickým
kódexom.
(7) Etické hodnoty a princípy tohto kódexu sa vzťahujú na všetky kontexty praxe sociálnej
práce, vzdelávania a výskumu, či už ide o priamy kontakt tvárou v tvár alebo využívanie
digitálnych technológií a sociálnych médií.
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1. Hodnoty sociálnej práce
(1) Sociálna práca je dynamicky sa rozvíjajúcou profesiou, založenou na hodnotách, akými sú
sociálna spravodlivosť, ľudská dôstojnosť a medziľudské vzťahy. Je komplexnou profesiou,
ktorá nachádza uplatnenie v rôznych rezortoch a oblastiach spoločnosti.
1.1 Sociálna spravodlivosť
(1) Sociálny pracovník a asistent sociálnej práce
a) má zodpovednosť za podporu sociálnej spravodlivosti vo vzťahu k celej spoločnosti, ako aj
vo vzťahu k ľuďom s ktorými pracuje,
b) usiluje sa zaistiť všetkým ľuďom prístup k potrebným informáciám, službám a zdrojom,
rovnosť príležitostí a účasť na procese rozhodovania. Vytvára podmienky, ktoré užívateľom
služieb sociálnej práce umožňujú dosiahnuť to, na čo majú právo,
c) prispieva k odstráneniu prejavov a príčin sociálnej nespravodlivosti, diskriminácie, útlaku a
bariér podporujúcich sociálne vylúčenie. Angažuje sa o dosiahnutie sociálnej zmeny,
sociálneho rozvoja a sociálnej inklúzie, zvlášť v prospech zraniteľných a utláčaných
jednotlivcov, skupín a komunít ľudí.
(2) Služby sociálnej práce sú poskytnuté každému žiadateľovi bez ohľadu – ale nielen – na
pôvod, farbu pleti, rasu, etnickú príslušnosť, národnosť, jazyk, vek, pohlavie, rod, sexuálnu
orientáciu, zdravotný stav, vierovyznanie, politické presvedčenie, manželský a rodinný stav,
sociálno-ekonomický status a bez ohľadu na to, ako sa podieľa na živote celej spoločnosti.
1.2 Ľudská dôstojnosť
(1) Sociálna práca je založená na rešpektovaní prirodzenej dôstojnosti a hodnoty všetkých
ľudí bez rozdielu a na dodržiavaní ľudských práv, ako sú uvedené v medzinárodných
dokumentoch.5
(2) Sociálny pracovník a asistent sociálnej práce
a) zaobchádza s každým človekom dôstojne, úctivo, majúc na zreteli individuálne rozdiely,
kultúrnu, náboženskú, národnostnú a etnickú rôznorodosť,
b) usiluje o zveľadenie klientových spôsobilostí, podporuje jeho vlastnú zodpovednosť a
autonómiu, právo na sebaurčenie a spoluúčasť,
c) spolupracuje s ďalšími osobami pri hľadaní primeranej rovnováhy medzi ľudskými
právami, ktoré si vzájomne protirečia.
1.3 Medziľudské vzťahy
(1) Sociálny pracovník a asistent sociálnej práce
a) rozpoznáva dôležitosť medziľudských vzťahov,
b) snaží sa posilňovať a zmocňovať6 ľudí do partnerstva v procese pomáhania, usiluje o
podporu riešenia problémov v medziľudských vzťahoch,
c) buduje a rozvíja profesionálne vzťahy. Váži si a rešpektuje prínos kolegov z iných inštitúcií
a pomáhajúcich profesií.
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2. Etická zodpovednosť
(1) Hodnoty sociálnej práce sa pri výkone profesie vyjadrujú eticky zodpovedným
rozhodovaním a konaním. Etická zodpovednosť sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej
práce sa prejavuje nielen voči užívateľom služieb, pracovisku, kolegom, profesii a
spoločnosti, ale aj voči sebe samému.
2.1 Zodpovednosť voči klientom
(1) Sociálny pracovník a asistent sociálnej práce
a) má prvoradú zodpovednosť voči osobám s ktorými pracuje,
b) nepoškodzuje klientov, ani nepodriaďuje ich potreby a záujmy svojim vlastným potrebám
a záujmom, jedná s nimi bezúhonne, s účasťou, rešpektom a vytvára s nimi vzťah založený na
báze dôvery,
c) v komunikácii s klientmi alebo o nich sa nevyjadruje znevažujúco ani pejoratívne,
d) rešpektuje príslušnosť k sociálnym skupinám, národnostnú, etnickú a kultúrnu
rôznorodosť jednotlivcov, skupín a komunít,
e) rešpektuje a presadzuje práva ľudí robiť vlastné voľby a rozhodnutia, za predpokladu, že
to neohrozí práva a oprávnené záujmy ostatných,
f) pracuje na budovaní sebavedomia a schopnosti ľudí, podporuje ich plné zapojenie a
spoluúčasť vo všetkých aspektoch rozhodovania a konania, ktoré ovplyvňujú ich život.
g) rešpektuje biologickú, psychickú, kultúrnu, spirituálnu a sociálnu integritu osoby s ktorou
pracuje. Zaujíma sa o celého človeka v rámci rodiny, komunity, spoločenského a
prirodzeného prostredia a usiluje sa nadobudnúť poznanie dôležitých aspektov jeho života
relevantných na poskytovanie služieb sociálnej práce. Holistický prístup používa pri
sociálnom posudzovaní a intervencii,
h) zameriava sa na silné stránky jednotlivcov, skupín, rodín a komunít s ktorými pracuje,
i) prispieva k začleneniu užívateľov služieb sociálnej práce do sociálnej siete podporných
osobných vzťahov,
j) aj v osobitých prípadoch klientov, ktorí majú dlhodobé alebo trvalé zdravotné postihnutie,
obmedzenú spôsobilosť na právne úkony, detí, seniorov a iných zraniteľných skupín, sa
usiluje o dosiahnutie čo najväčšej miery ich autonómie a spoluúčasti na rozhodovaní
ohľadom ich osoby.
(2) Sociálny pracovník a asistent sociálnej práce
a) v súlade s ľudskými právami rešpektuje klientovo právo na dôvernosť a súkromie. pokiaľ
nejestvuje riziko sebapoškodenia alebo poškodenia iných osôb alebo nejestvujú zákonné
obmedzenia,
b) informuje osoby s ktorými pracuje o limitoch dôvernosti a súkromia,
c) dokumentuje len tie informácie, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre poskytovanie služieb
sociálnej práce. Je povinný chrániť všetku dokumentáciu užívateľov služieb pred zneužitím.
Rešpektuje právo klienta nahliadať do dokumentácie týkajúcej sa jeho osoby, ak osobitné
zákony neustanovujú inak,
d) je povinný vyžiadať si súhlas klienta pri všetkých pracovných postupoch, ktoré priamo a
nepriamo s ním súvisia, ako aj pri informovaní tretej osoby, k video alebo audiovizuálnemu
zaznamenávaniu a ich zverejňovaniu pre študijné alebo vedecké účely,
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e) osobitý zreteľ venuje informáciám spadajúcich pod ochranu osobných údajov, ktoré sú
upravené osobitým predpisom upravujúcim ochranu osobných údajov,
f) povinnosť mlčanlivosti zachováva aj po skončení poskytovania služby alebo pracovného
pomeru. Výnimky môžu byť odôvodnené len na základe vyššej etickej (napr. ochrana života
alebo najlepší záujem dieťaťa) alebo zákonnej požiadavky (napr. oznámenie trestného činu).
(3) Sociálny pracovník a asistent sociálnej práce podporuje mier a nenásilie, preto nepoužíva
zbrane v profesionálnom ani osobnom živote proti ľuďom.
(4) Sociálny pracovník a asistent sociálnej práce informuje užívateľov služieb o spôsobe,
rozsahu, možnostiach a dôsledkoch, ako aj o predpokladaných neželaných rizikách odbornej
pomoci.
(5) Sociálny pracovník a asistent sociálnej práce rešpektuje hranice medzi osobným a
profesionálnym životom. Pracovné postavenie voči klientovi nezneužíva vo vlastný prospech
a neoprávnené výhody sexuálneho, politického, sociálneho alebo ekonomického charakteru.
S užívateľmi služieb nenadväzuje partnerský alebo sexuálne orientovaný vzťah. Nezneužíva
svoje postavenie na osobné obohatenie, ani na zvýhodňovanie svojich príbuzných a
známych.
(6) Sociálny pracovník a asistent sociálnej práce akceptuje a podporuje ukončenie
poskytovania služieb klientom vtedy, ak si títo dokážu pomôcť sami, služby sociálnej práce
nie sú viac potrebné alebo neslúžia ich záujmom. Preventívna podpora klientov sa v takýchto
prípadoch môže uskutočňovať prostredníctvom katamnézy.
(7) Sociálny pracovník a asistent sociálnej práce si je vedomý svojich odborných a
profesionálnych obmedzení a hraníc vlastnej kompetencie. Informuje klienta o možnostiach
využívania všetkých služieb sociálnej práce a iných foriem pomoci, a to nielen v inštitúcii, v
ktorej vykonáva sociálnu prácu. Je povinný zabezpečiť kontinuitu služieb a pomoci klientovi v
prípade, že sú naďalej potrebné, hoci on sám z náležitých dôvodov končí s ich poskytovaním.
Pokiaľ klientovi nie je schopný poskytnúť adekvátnu službu sociálnej práce, distribuuje ho
svojmu kolegovi, inému pomáhajúcemu pracovníkovi alebo inštitúcii.
2.2 Zodpovednosť voči sebe
(1) Sociálny pracovník a asistent sociálnej práce má nielen právo ale aj povinnosť vykonať
nevyhnutné kroky v profesionálnej a osobnej starostlivosti o seba, aby bol schopný
poskytovať kvalitné služby klientom. Kroky v profesionálnej a osobnej starostlivosti o seba sú
najmä:
- sebareflexia, vrátane poznávania svojich osobných a profesijných limitov a uznania hraníc
odbornej spôsobilosti a kompetencie;
- sústavné vzdelávanie na udržiavanie, zdokonaľovanie a dopĺňanie vedomostí a profesijných
zručností v sociálnej práci prostredníctvom samoštúdia, jednorazovej vzdelávacej aktivity,
odbornej stáže, sociálno-psychologického výcviku, špecializovaného tréningu, odbornej
publikačnej alebo lektorskej činnosti, účasti na odborných a vedeckých konferenciách a
workshopoch, vedeckovýskumnej činnosti a podobne;
- pravidelná supervízia;
- kolegiálna konzultácia, vrátane konzultácie s odborníkmi z iných pomáhajúcich profesií;
- využívanie nástrojov psychohygieny.
(2) Sociálny pracovník a asistent sociálnej práce pomáha ľuďom, ktorí sa nachádzajú v zložitej
životnej situácii s ohľadom na vlastné zdroje, hranice a len do tej miery, aby nebolo ohrozené
jeho vlastné zdravie alebo bezpečie.
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(3) Zaobchádza zodpovedne s mocou v rámci poskytovania služieb sociálnej práce.
(4) Sociálny pracovník a asistent sociálnej práce je zodpovedný za to, že jeho rozhodnutia
budú eticky podložené.
(5) Od sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce nemožno vyžadovať také konanie
alebo spoluúčasť na ňom, ktoré odporuje jeho svedomiu, okrem prípadov bezprostredného
ohrozenia života alebo zdravia osôb.
2.3 Zodpovednosť voči zamestnávateľom a pracovisku
(1) Sociálny pracovník a asistent sociálnej práce plní svoje povinnosti vyplývajúce zo záväzku
k zamestnávateľovi zodpovedne, svedomito a čestne v súlade s pracovnou zmluvou alebo
inou obdobnou zmluvou.
(2) V zamestnávateľských organizáciách a na pracovisku aktívne spolupôsobí pri vytváraní
takých pracovných podmienok, ktoré umožnia:
- poskytovanie kvalitných služieb sociálnej práce,
- profesionálnu starostlivosť o seba, najmä prostredníctvom sústavného vzdelávania a
pravidelnej supervízie,
- predchádzanie a odstránenie všetkých foriem diskriminácie a násilia na pracovisku,
- uplatňovanie etických záväzkov vyplývajúcich z tohto kódexu.
2.4 Zodpovednosť voči kolegom
(1) Sociálny pracovník a asistent sociálnej práce rešpektuje vedomosti, spôsobilosti a
praktické skúsenosti kolegov a ostatných odborných pracovníkov.
(2) Pri odlišných pracovných postupoch berie ohľad na rozmanitosť a podporuje kolegiálnu
diskusiu a dialóg.
(3) Povinnosťou sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce je venovať sa klientom
svojich kolegov s profesionálnym prístupom a citlivosťou.
(4) Pri spoločnej zodpovednosti za klientov v rámci inštitúcie je predpokladom kolegiálnej
spolupráce vzájomná dôvera a dohoda ohľadom spoločného postupu poskytovania služieb
sociálnej práce.
(5) Nevyjadruje sa znevažujúco a pejoratívne o svojich kolegoch pred klientmi a v
rozhovoroch s nimi.
(6) Pri podozrení z neprofesionálneho alebo eticky necitlivého správania svojho kolegu
využije ako prvotný nástroj kolegiálne upozornenie. Pripomienky k práci kolegu vyjadruje na
vhodnom mieste a primeraným spôsobom.
(7) Činnosť sociálnej práce vykonáva interdisciplinárne v kooperácii s inými profesiami ako aj
so všetkými osobami a inštitúciami, ktoré môžu napomôcť k optimálnemu sociálnemu
fungovaniu klientov.
(8) Sociálny pracovník a asistent sociálnej práce iniciuje a zapája sa do diskusií týkajúcich sa
etiky so svojimi kolegami a zamestnávateľmi.
2.5 Zodpovednosť voči profesii
(1) Sociálny pracovník a asistent sociálnej práce udržiava a vyzdvihuje etické hodnoty,
odborné poznatky a poslanie profesie sociálna práca.
(2) Snaží sa získavať a rozvíjať odborné poznatky a uplatňovať ich v profesionálnej praxi, a to
najmä
- prostredníctvom nových prístupov, metód a techník,
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- aktívnou participáciou na výskumoch,
- spoluprácou so školami sociálnej práce,
- aktívnou účasťou na odborných diskusiách, seminároch a konferenciách,
- konštruktívnou a zodpovednou kritikou nevhodnej praxe,
- publikačnou činnosťou,
- sústavným vzdelávaním.
(3) Sociálny pracovník a asistent sociálnej práce neustále udržuje profesionálne vystupovanie
na úrovni vysokého štandardu. Uvedomuje si, že jeho profesionálne správanie ovplyvňuje
dôveryhodnosť a verejnú mienku o profesii. Vyhýba sa takému konaniu, ktoré by spôsobilo
zlú reputáciu profesie.
(4) Sociálny pracovník a asistent sociálnej práce ochotne poskytuje odborné vedomosti a
zručnosti študentom sociálnej práce počas výkonu ich odbornej praxe na pracovisku.
2.6 Zodpovednosť voči spoločnosti
(1) Sociálny pracovník a asistent sociálnej práce podporuje všeobecné blaho a solidaritu
spoločnosti.
(2) Angažuje sa o zlepšenie sociálnych podmienok v spoločnosti, spravodlivejší prístup a
rozdelenie zdrojov a bohatstva. Pri upozorňovaní na nespravodlivé, škodlivé a opresívne
sociálno-politické opatrenia nesmie byť sociálny pracovník a asistent sociálnej práce trestaní.
(3) Aktívne pôsobí na rozšírenie možností a príležitostí k zlepšeniu kvality života pre všetkých
občanov, a to s osobitým zreteľom k znevýhodneným a marginalizovaným jedincom,
skupinám a komunitám.
(4) Napomáha snahe profesionálneho spoločenstva sprístupniť služby sociálnej práce čo
najširšej verejnosti.
3. Etické problémy a dilemy
(1) Sociálny pracovník a asistent sociálnej práce vyžaduje uznanie toho, že je zodpovedný za
svoje správanie a konanie k užívateľom služieb, ale aj k ľuďom, s ktorými pracuje, kolegom,
zamestnávateľom, profesionálnej organizácii a zákonom, a že tieto zodpovednosti môžu byť
vo vzájomnom konflikte.
(2) Sociálny pracovník a asistent sociálnej práce sa vo svojej práci môže stretnúť s rôznymi
etickými problémami a dilemami. Tieto vyvstávajú zo samotnej povahy sociálnej práce.
Niektoré z problémových oblastí zahŕňajú:
- skutočnosť, že lojalita sociálnych pracovníkov sa často nachádza v strede konfliktu záujmov,
- skutočnosť, že úloha sociálnych pracovníkov je zároveň pomáhajúca aj kontrolujúca,
- konflikty medzi povinnosťou sociálnych pracovníkov chrániť záujem ľudí, s ktorými pracujú
a požiadavky spoločnosti na efektivitu a prospešnosť,
- skutočnosť, že zdroje v spoločnosti sú limitované.
(3) Je preto užitočné, aby sa sociálny pracovník a asistent sociálnej práce zoznamoval s
dilemami svojej profesie, bol spôsobilý ich kriticky reflektovať a systematicky postupovať pri
konfrontácii s nimi s cieľom minimalizovať škody pre všetky zúčastnené osoby. Musí byť
pripravený uviesť dôvody svojich eticky podložených rozhodnutí.
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(4) V procese etického rozhodovania sociálny pracovník a asistent sociálnej práce využíva
postupy a nástroje napomáhajúce pri riešení etických problémov a dilem, medzi ktoré patria
analýza, konzultácia s kolegami, nadriadeným pracovníkom, supervízorom a komorou.
Postupy v takýchto prípadoch dôsledne zaznamenáva a dokumentuje.
(5) Sociálny pracovník a asistent sociálnej práce má právo v eticky problémových alebo
dilematických situáciách požiadať o konzultáciu komoru, ktorá vydáva stanoviská k etickým
otázkam výkonu sociálnej práce a poskytuje bezplatné poradenstvo v oblasti etiky sociálnej
práce pre členov komory. V rámci komory je v tejto oblasti kompetentným orgánom
profesijná rada komory, ktorá vypracováva a predkladá stanoviská k etickým otázkam
výkonu sociálnej práce z vlastného podnetu alebo z podnetu členov komory.
4. Záväznosť etického kódexu
(1) Sociálny pracovník a asistent sociálnej práce vykonáva sociálnu prácu v súlade s etickým
kódexom a podľa právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
(2) Poznanie, dodržiavanie a šírenie princípov etického kódexu sa odporúča aj u študentov
sociálnej práce, najmä vzhľadom na výkon odbornej praxe.
(3) Komora má povinnosť prijímať podnety ohľadom podozrenia z porušenia pravidiel
etického správania. Podnet môže podať ktokoľvek, vrátane užívateľov služieb, kolegov a
zamestnávateľov.
(4) Orgánom komory kompetentným posudzovať podnety vo veci porušenia etického kódexu
je disciplinárna komisia, ktorej činnosť a postavenie upravuje disciplinárny poriadok.
5. Záver
(1) V procese vzniku a revízie etického kódexu bolo prihliadané k nasledujúcim dokumentom:
- Zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných
činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- medzinárodný etický kódex Vyhlásenie etických princípov (IFSW/ IASSW, 2018),
- Etický kódex sociálnych pracovníkov Slovenskej republiky (1997),
- iné národné kódexy sociálnej práce.
(2) Profesijná rada komory je zodpovedná za pravidelne vyhodnocovanie a revíziu etického
kódexu, a to najmenej raz v priebehu troch rokov.
(3) Uvedomujúc si, že etický kódex nemôže nahradiť vlastnú, vnútorne motivovanú
zodpovednosť sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce, predstavuje minimálne
štandardy eticky zodpovedného konania pri výkone sociálnej práce.
Etický kódex bol schválený Snemom Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov
sociálnej práce 18. 9. 2015 a nadobudol účinnosť od 1. 10. 2015.
Revidovaný text etického kódexu bol schválený Snemom Slovenskej komory sociálnych
pracovníkov a asistentov sociálnej práce 10. 01. 2019 a nadobudol účinnosť od 1. 02. 2019.
V Ružomberku dňa 10. 01. 2019 podpis predsedu komory + odtlačok pečiatky
Poznámky
1) Uvedená definícia je globálnou definíciou sociálnej práce Medzinárodnej federácie
sociálnych pracovníkov a Medzinárodnej asociácie škôl sociálnej práce schválenou v
júli 2014 v Melbourne (IFSW / IASSW, 2014). Túto definíciu prijal za východiskovú aj
medzinárodný etický kódex (IFSW / IASSW, 2018).
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2) V celom texte etického kódexu sa pod označením sociálny pracovník a asistent
sociálnej práce chápu aj sociálne pracovníčky a asistentky sociálnej práce.
Rešpektujúc, že v profesii sociálna práca pôsobia vo veľkej miere ženy, je
uprednostnená zrozumiteľnejšia a jednoduchšia jazyková forma než alternatívne
výrazy (sociálny pracovník/čka a asistent/ka sociálnej práce). Podobne je to aj pri
označení klient. Nakoľko etická zodpovednosť je osobnej povahy, v texte kódexu sa
používa singulár (nie sociálni pracovníci a asistenti sociálnej práce).
3) Etický kódex používa pojmy klient, užívateľ služieb a osoba s ktorou (sociálny
pracovník alebo asistent sociálnej práce) pracuje ako synonymá s vedomím, že v
medzinárodnom terminologickom jazyku je uprednostňované posledné označenie.
4) Termín služby sociálnej práce vyjadruje všetky druhy odborných činností, ktoré
vykonáva sociálny pracovník alebo asistent sociálnej práce.
5) Dôležité sú najmä dokumenty Organizácie spojených národov: Všeobecná deklarácia
ľudských práv (1948); Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (1966);
Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (1966);
Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie (1966);
Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (1979); Dohovor proti
mučeniu a inému krutému, neľudskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu či trestaniu
(1984); Dohovor o právach dieťaťa (1989); Medzinárodný dohovor o ochrane práv
všetkých migrujúcich pracovníkov a členov ich rodín (2004); Dohovor o právach osôb
so zdravotným postihnutím (2006).
6) Na vyjadrenie obsahu anglického výrazu empowerment sa v texte používajú
slovenské výrazy posilnenie a zmocnenie.
7) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.
8) Jedná sa o americký Code of Ethics of the National Association of Social Workers
(NASW, 2017), britský The Code of Ethics for Social Work (BASW, 2014), Etický kodex
sociálních pracovníků České republiky (2006), švajčiarsky Berufskodex Soziale Arbeit
Schweiz (AS, 2010) a rakúsky Ethische Standards – Berufspflichten für
SozialarbeiterInnen (OBDS, 2004).
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Príloha č.4 k Q OS Dotazník spokojnosti s poskytovanými službami.

Vážený pán, vážená pani,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie
nasledovného dotazníka, ktorého cieľom je
zmapovať
Vašu
spokojnosť
resp.
nespokojnosť so sociálnymi službami
poskytovanými Mestom Dolný Kubín.
Za anonymné vyplnenie a odoslanie dotazníka Vám vopred ďakujeme!
Otázky v
dotazníku

Spokojný (á)

Hodnotenie
Čiastočne spokojný (á) Nespokojný (á)

Ste spokojný (á) s ponukou individuálnych, skupinových a komunitných aktivít v Dennom
centre ?
Ste spokojný (á) s prevádzkovými hodinami Denného centra ?
Ste spokojný (á) s úrovňou sociálneho poradenstva poskytovaného sociálnou
pracovníčkou?
Ste spokojný (á) s vybavením Denného centra (materiálno technického vybavenia
záujmovej činnosti) ?
Ste spokojný s čistotou priestorov Denného centra a jeho okolia (upratovanie, záhrada,
údržba...)?
Máte dostatok priestoru na vyslovenie svojich námetov na činnosť Denného centra ?
Zmenila sa kvalita zariadenia a ponúkaných služieb za posledných 5 (päť) rokov?
Ste spokojný (á) s kvalitou úkonov poskytovaných opatrovateľkami?
Ste spokojný (á) s rozsahom opatrovateľských a ošetrovateľských úkonov, ktoré ste si
objednali?
V prípade, že súčasťou úkonov je príprava, alebo donáška stravy, ste spokojný (á)
s kvalitou jedál?
Ste spokojný (á) s prácou a prístupom zamestnancov (zdravotná sestra, opatrovateľky,
sociálne pracovníčky) ?
Ste spokojný (á) s poskytovaním podporných služieb (upratovanie, pranie, dohľad)?
V prípade, že využívate prepravnú službu (sociálny taxík), ste spokojný (á) s kvalitou
poskytovanej služby?
Zmenila sa kvalita Vášho života poskytovaním sociálnych služieb k lepšiemu?
Ako rodinní príslušníci ste spokojní s kvalitou úkonov poskytovaných opatrovateľkami?
Ste spokojní s rozsahom opatrovateľských a ošetrovateľských úkonov požadovaných
v prospech Vášho príbuzného ?
Ste spokojní s prácou a prístupom zamestnancov (zdravotná sestra, opatrovateľky,
sociálne pracovníčky) ?
Ste spokojní s kvalitou poskytovanej prepravnej služby (sociálneho taxíka)?
Zmenila sa kvalita života Vášho príbuzného poskytovaním sociálnych služieb k lepšiemu?
Ste spokojný s poskytovaním ostatných služieb (upratovanie, pranie, údržba...)?
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Boli ste spokojný s prístupom personálu pri Vašom nástupe do zariadenia opatrovateľskej
služby?
Ste spokojný so svojím bývaním v zariadení?
Ste spokojný so stravovaním v zariadení?
Ste spokojný s poskytovaním ostatných služieb (upratovanie, pranie, údržba...)?
Ste spokojný s ponukou záujmových aktivít organizovaných sociálnymi pracovníkmi ?
Máte dostatok súkromia v zariadení?
Zmenila sa kvalita vášho života nástupom do zariadenia k lepšiemu?
Ste spokojný s poskytovaním ostatných služieb (upratovanie, pranie, údržba...)?
Ste spokojná/ý s chuťou a vzhľadom podávaných jedál?
Ste spokojná/ý s výberom jedál?
Ste spokojná/ý s kvalitou podávaných jedál?
Ste spokojná/ý s personálom zabezpečujúcim donáškovú službu ?
Uveďte, čo by podľa Vás prispelo k zvýšeniu kvality sociálnych služieb. Ak ste uviedli
nespokojnosť, uveďte prosím, aj dôvody Vašej nespokojnosti, aby sme svoju prácu mohli
zlepšiť a nedostatky odstrániť.
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