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1. Všeobecné a úvodné ustanovenia 

 

Etický kódex stanovuje zásady správania sa všetkých zamestnancov Domova sociálnych služieb 

a zariadenia pre seniorov Rača (ďalej len „DSS a ZpS“). Obsahuje súhrn najdôležitejších morálnych 

noriem,  princípov a zdieľaných hodnôt a  všetci zamestnanci sú povinní konať v súlade s týmto 

kódexom. 

Etický kódex je jedným zo základných dokumentov organizácie a  je súčasťou interných smerníc DSS 

a ZpS Rača s účinnosťou od 10.04.2018. 

 

2. Poslanie a záväznosť etického kódexu 

Prijatím etického kódexu chceme zvýšiť morálny štandard správania sa zamestnancov DSS a ZpS 

Rača a podporiť tak etický rozvoj organizácie. Prijatie etického kódexu znamená zaradenie zdieľaných 

morálnych hodnôt a noriem do systému a riadenia organizácie. 

Etický kódex je platný pre interných a externých zamestnancov DSS a ZpS Rača. Každý zamestnanec 

svojim podpisom potvrdí, že bol s etickým kódexom oboznámený a že akceptuje zásady, ktoré sú v ňom 

uvedené. Nedodržanie týchto zásad bude posudzované ako porušenie pracovnej disciplíny. 

 

 

3. Zdieľané hodnoty  

Vzťahy v DSS a ZpS sú založené na rešpekte, úcte, čestnosti, spravodlivosti, zodpovednosti a 

rešpektovaní základných ľudských,  občianskych práv a slobôd. Základným pravidlom a podstatným 

obsahom akejkoľvek činnosti všetkých zamestnancov je: poskytovanie podpory, pomoci a starostlivosti 

všetkým prijímateľom sociálnej služby  v DSS a ZpS Rača bez akýchkoľvek diskriminačných rozdielov. 

 

Základné zdieľané  hodnoty organizácie tvoria základné podmienky pre očakávané správanie sa 

a konanie zamestnancov voči prijímateľom sociálnych služieb a voči sebe navzájom. 

1. Rešpekt pred prirodzenou dôstojnosťou - rešpektovanie základných ľudských práv a slobôd,  

potrieb, želaní, preferencií, ale aj zdravotného stavu každého jedného človeka. Ide o hodnotu, 



ktorá smeruje primárne k vzťahu s prijímateľmi sociálnych služieb a individuálnemu prístupu 

v poskytovaní služieb v jednotlivých tímoch.  

2. Spolupatričnosť a spolupráca- spolupráca medzi jednotlivými zamestnancami a pretavuje do 

vzťahu a práce s prijímateľmi sociálnych služieb, kde sa musí v rámci individuálneho plánovania  

objaviť v aktívnej účasti prijímateľov sociálnych služieb na riadení vlastného života 

a rozhodovaní o ňom.  

3. Spolupatričnosť a spolupráca predovšetkým medzi zamestnancami v jednotlivých tímoch – 

vytvorenie tímového „ducha.“ No zároveň je nevyhnutné, aby sa tieto hodnoty preniesli aj na 

úroveň celého zariadenia a spolupráce medzi jednotlivými úsekmi a tímami. Ide o nielen to, že 

som súčasťou niektorého úseku, ale som aj zamestnancom DSS a ZPS Rača.  

4. Úcta a ústretovosť  sú hodnoty, ktoré sú nasmerované tak ku prijímateľom sociálnych služieb ako 

aj medzi zamestnancami zariadenia. Sú úzko prepojené s rešpektom pred prirodzenou 

dôstojnosťou a jedinečnosťou človeka. Ide hlavne o úctu a ústretovosť ku každému človeku, ktorý 

je v zariadení a je jeho súčasťou. 

5. Zodpovedná sloboda - predstavuje hodnotu, ktorá zabezpečuje možnosť jasne a slobodne 

rozhodovať o svojom živote, či už na úrovni prijímateľov sociálnych služieb, alebo aj medzi 

zamestnancami. Na úrovni prijímateľov sociálnych služieb je prepojená úzko s dodržiavaním 

základných ľudských práv a slobôd a prácou s rizikom. Na úrovni zamestnancov okrem už 

uvedeného v predchádzajúcej vete prepojená s jasným a presným definovaní kompetencií 

jednotlivých pracovníkov, ich rolí a úloh v tíme a organizácii.  

6. Jedinečnosť človeka - každý jeden človek, či už prijímateľ sociálnych služieb alebo aj 

zamestnanec je jedinečná osobnosť a tak by sa k nemu malo aj pristupovať. Táto hodnota je veľmi 

úzko spojená s rešpektom prirodzenej dôstojnosti a individuálnym prístupom v podpore 

prijímateľov sociálnych služieb, ale aj v podpore zamestnancov pri ich ďalšom profesionálnom 

rozvoji.  

 

4. Zásady správania zamestnanca vo vzťahu ku prijímateľovi sociálnej služby 

 

 vážiť si ľudský život, ľudské práva človeka, akceptovať klienta a poskytovať mu starostlivosť bez 

ohľadu na pohlavie, etnickú skupinu, rasu, náboženstvo, kultúru, sexuálnu orientáciu, sociálne 

postavenie a politické presvedčenie; 

 profesionálna starostlivosť o zdravie jednotlivca v súlade so zásadami ľudskosti, v duchu úcty k 

ľudskému životu od jeho počiatku až do konca s rešpektovaním dôstojnosti ľudského jedinca; 

 ku klientovi sa správa korektne, s pochopením a rešpektovaním jeho osobnosti; 

 voči klientovi je trpezlivý, empatický, spravodlivý a rešpektuje jeho špecifické potreby a záujmy 

(v rámci momentálnych možností a vybavenia DSS a ZpS Rača); 

 ku klientovi pristupuje ako k rovnocennému partnerovi a neznižuje sa k arogantnému a hrubému 

správaniu voči nemu; 

 s každým klientom komunikuje pre neho zrozumiteľnou rečou; 

 klienta aktívne počúva a akceptuje dostatočne dlhý čas na jeho vyjadrenie sa; 

 nespráva sa k nemu infantilne, nepoužíva zdrobneniny; 

 hľadá možnosti, ako zapojiť klienta do procesu rozhodovania o vlastnej osobe a o riešení 

vlastných problémov; 

 rešpektuje právo klienta na vlastný názor ; 

 klient má právo výberu, zamestnanec zaňho nerozhoduje, pokiaľ klient svojim rozhodnutím 

neohrozuje seba, iných klientov alebo zamestnancov;  



 dodržiava etické princípy pri poskytovaní pomoci a podpory pri hygienických úkonoch – toaleta, 

kúpanie, sprchovanie; 

 písomné odovzdávanie informácií o klientovi je taktné a napísané s úctou a rešpektom voči nemu; 

 v prítomnosti klienta zamestnanec nerieši svoje súkromné záležitosti;   

 v prítomnosti klienta nerozpráva o ňom, ako aj o iných klientoch, jedine v prípade pochvaly alebo 

pozitívnych zážitkov; 

 ochraňuje klienta pred neetickým a nezákonným konaním iného zamestnanca; 

 asistovať klientom pri rozvíjaní schopností, zručností a znalostí, ktoré im umožnia udržať si 

kvalitu života; 

 podporovať samostatnosť, adaptabilitu a rozvoj klienta; 

 ochraňovať klientovo právo na súkromie dodržiavaním mlčanlivosti a dôvernosti informácií 

získaných o klientovi; 

 výnimkou z dôvernosti informácií je prípad, keď ich nezamlčaním hrozí bezprostredné a vážne 

riziko pre klienta alebo inú osobu; 

 venovať sa všetkým klientom rovnako, s najväčšou profesionálnou snahou a citlivosťou; 

 rešpektovať pri všetkých činnostiach psychický aj zdravotný stav klienta, ktorý so svojimi 

záujmami stojí vždy na prvom mieste; 

 ku prijímateľovi sa správa korektne, s pochopením a rešpektovaním jeho osobnosti; 

 každý zamestnanec dospelým prijímateľom vyká a oslovuje ich pán, pani; 

 dodržiava jeho právo na súkromie (fyzické) – klope pri vstupe do izby; 

 zamestnanec by nemal hovoriť o problémoch klienta na verejných miestach, ako sú chodby, 

výťahy, reštaurácie a dopravné prostriedky; 

 v prítomnosti klienta nerozpráva o ňom ako o 3-tej osobe; 

 zamestnanec je povinný ukladať záznamy o klientovi na bezpečnom mieste; 

 zamestnanec je povinný umožniť klientovi prístup k jeho záznamom; 

 pracovné a interpersonálne problémy v zamestnaní neprenáša na prijímateľov služby; 

 svojim pôsobením vytvára príjemnú atmosféru a prostredie pre prijímateľov služby; 

 upozorňuje na nedostatky v poskytovaní starostlivosti o prijímateľa sociálnej služby, nesie 

zodpovednosť za svoje rozhodnutia; 

 spolupracuje pri zabezpečovaní plnohodnotnej účasti prijímateľov na sociálnom, kultúrnom 

a spoločenskom dianí v spoločnosti; 

 

5. Zásady správania medzi spolupracovníkmi 

 

 dodržiavať zásady práce, ktoré sú stanovené na jednotlivých pracoviskách; 

 je tímovým hráčom pracovného kolektívu DSS a ZpS Rača; 

 buduje pracovné vzťahy na pozitívnych základoch; 

 v prípade nedorozumenia vie urobiť prvý krok, čo je najúčinnejšia cesta ako vyriešiť problém a 

tak nepripustiť, aby nadobudol obrovský rozmer; 

 nepodľahne falošnému pocitu kolegiality, ak je svedkom neodbornosti kolegu, jeho nesprávneho, 

nespravodlivého správania, diskriminácie, či iného neetického správania voči prijímateľovi alebo 

kolegovi; 

 rešpektuje rozdielne názory svojich spolupracovníkov, na prípadné nedostatky upozorňuje svojho 

priameho nadriadeného; 

 je objektívny, transparentný a komunikuje otvorene; 

 zamestnanec by nemal preberať klientov svojich kolegov bez dohovoru s týmito kolegami; 



 zachováva dôvernosť údajov o výške vlastných príjmov a príjmov ostatných zamestnancov; 

 má právo zasadzovať sa o skvalitnenie podmienok zamestnancov podávaním podnetov ku 

zmenám v legislatíve a to prostredníctvom priameho nadriadeného (interná komunikácia 

zariadenia); 

 pomáha novým zamestnancom v procese ich adaptácie; 

 svojim prístupom vytvára vľúdnu pracovnú atmosféru pre spolupracovníkov; 

 využíva vedomosti a zručnosti svojich kolegov, svoje znalosti a zručnosti podľa potreby poskytuje 

ostatným zamestnancom; 

 

6. Zásady správania zamestnanca vo vzťahu k zamestnávateľovi 

 

 neprijíma finančné a hmotné dary, s výnimkou darov poskytovaných zariadeniu alebo na základe 

všeobecne záväzných právnych predpisov a interných dokumentov; 

 usiluje sa o čo najvyššiu kvalitu a úroveň poskytovanej sociálnej služby, pri jej poskytovaní 

uplatňuje nové prístupy a metódy, predkladá návrhy, ktoré by mohli prispieť k zlepšeniu 

v ktorejkoľvek oblasti poskytovania sociálnej služby;  

 má právo na slobodné vyjadrenie svojho názoru bez rizika zastrašovania alebo sankcií; 

 dbá na udržiavanie a zvyšovanie prestíže svojho povolania a poskytovanej sociálnej služby; 

 je lojálny voči zamestnávateľovi, dodržiava legislatívu a všetky interné predpisy zamestnávateľa; 

 chráni majetok DSS a ZpS Rača pred poškodením, zničením a zneužitím a v prípade podozrenia 

na nevhodné nakladanie s majetkom informuje zamestnávateľa; 

 rešpektuje rozhodnutia svojich nadriadených a v prípade výhrad dodržiava úradný postup a rieši 

ich najskôr s príslušným nadriadeným, mal by sa snažiť byť disciplinovaný, spoľahlivý, 

zodpovedný;  

 je dostatočne stotožnený s víziou, poslaním a cieľmi organizácie – jej filozofiou/kultúrou a preto 

usmerňuje svoje pracovné postupy tak aby boli v súlade s touto kultúrou; 

 dbá o dobré meno organizácie – nerozširuje nepravdivé informácie a ochraňuje jej záujmy; 

 zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej práce a to aj po 

skončení pracovného pomeru; 

 

7. Zásady správania zamestnanca vo vzťahu k sebe 

 

 mať právo na aktuálne informácie o stave klienta a situácii na pracovisku; 

 byť riadne poučený a zaškolený v oblasti svojej pracovnej činnosti; 

 je povinný dbať o svoj odborný rast a zodpovedá za svoje celoživotné vzdelávanie; 

 má právo vyžadovať od zamestnávateľa, aby vytváral dobré podmienky pre vykonávanie svojej 

práce a uplatňovanie záväzkov, ktoré vyplývajú z etického kódexu zariadenia; 

 rozpoznáva hranice svojej kompetencie, nekoná nad jej rámec ; 

 

8. Zásady správania voči rodinným príslušníkom, verejnosti 

 

 zamestnanec svojim vystupovaním a aktivitami šíri dobré meno zariadenia a podporuje osvetu o 

živote ľudí v zariadení; 

 ku konzultáciám so zákonným zástupcom (alebo opatrovníkom) pristupuje profesionálne ; 

 poskytuje pravdivé, zrozumiteľné a včasné informácie zákonným zástupcom v zmysle svojich 

kompetencií; 



 zachováva dôvernosť informácií o prijímateľoch, neposkytuje informácie nadobudnuté pri výkone 

práce vo verejnom záujme; 

 nevyžaduje a neprijíma žiadne dary, ani iné výhody, ktoré by mohli mať vplyv na rozhodovanie a 

profesionálny prístup k plneniu si svojich pracovných povinností; 

 

 

9. Záverečné ustanovenia 

 

 

Smernica nadobúda účinnosť dňom: 01.09.2018 

 

 

 

               Mgr. Ján Kmeť, PhD. 
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