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Schválil: 
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Schválil: 

Bc. Mária Vlčáková – 

predsedníčka Základnej 
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a SS pri CSS Zákamenné 

 

Schválil: 

JUDr. PhDr. Adriana 

Adamicová – riaditeľka CSS 

Zákamenné 

 Zmena: 1.2.2019 

 

POKYNY PRE UŽÍVANIE ORGANIZAČŃEJ SMERNICE 

 Organizačná smernica musí byť uložená takým spôsobom, aby bola prístupná   všetkým  

pracovníkom, ktorí ju   využívajú pri práci.    

 Vedúci úseku  preukázateľne oboznámi podriadených pracovníkov s obsahom tejto 

organizačnej smernice.     

 Vedúci úseku zodpovedá za kontrolu dodržiavania tejto organizačnej smernice.  

 Každý užívateľ  v prípade potreby môže podať návrh na zmenu spracovateľovi.              

 Organizačná smernica je majetkom Centra sociálnych služieb Zákamenné, nesmie  byť 

rozmnožovaná, odnášaná z organizácie a odovzdaná tretím osobám. 

 Titul, meno, priezvisko Podpis Dátum 

Duplikát číslo:    

 

Rozdeľovník 

č.: 

1  Riaditeľ 

2  Ekonomicko – prevádzkový úsek 

3  Pracovisko Oravská Lesná 296 

4  Pracovisko Zubrohlava, Hlavná 118 

5   
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1 ÚČEL Etický kódex je vnútorným predpisom zamestnávateľa, ktorý stanovuje 

uznávané hodnoty Centra sociálnych služieb Zákamenné  (ďalej len „ CSS 

Zákamenné“) a základné etické zásady správania sa zamestnancov, na 

ktorých je budovaná a rozvíjaná inštitucionálna kultúra zariadenia. 

2 ROZSAH 

PLATNOSTI 

Organizačná smernica  je záväzná pre všetkých zamestnancov 

zamestnávateľa CSS  Zákamenné. 

3 ULOŽENIE 

VNÚTORNÉHO 

PREDPISU 

Smernica bude trvalo uložená u štatutárneho orgánu,  na ekonomicko-

prevádzkovom úseku   v origináloch a na pracovisku Oravskej Lesnej 

a Zubrohlave vo fotokópiách a  je  prístupná všetkým zamestnancom. 

4 OBOZNÁMENIE 

S VNÚTORNÝM 

PREDPISOM 

Zodpovedný vedúci zamestnanec organizačného útvaru je povinný 

bezodkladne najneskôr na najbližšej porade útvaru po pridelení Smernice  

zabezpečiť oboznámenie všetkých zamestnancov so smernicou  a zároveň 

informovať o tom, kde bude trvalo uložená. 

5 POUŽITÉ POJMY, 

SKRATKY A SYMBOLY 

 Použité skratky 

OS organizačná smernica 

VM vrcholový manažment 

 Použité symboly V smernici nie sú použité symboly vývojových diagramov. 

6 ZODPOVEDNOSTI 

A PRÁVOMOCI 

Vedúci všetkých organizačných úsekov zodpovedajú za: 

 dodržiavanie tejto OS, 

 preukázateľné oboznámenie pracovníkov s touto OS. 

 

Pracovníci zodpovedajú za: 

 zaobchádzanie s OS tak, aby nedošlo k strate alebo poškodeniu, 

 dodržiavanie tejto OS. 

Pracovníci majú právomoc iniciovať nápravu, resp. zmenu tejto OS. 
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7 POPIS 

 Úvodné 
ustanovenia 

 

1) Vzhľadom na postavenie a význam CSS Zákamenné pri poskytovaní 

sociálnych služieb pre prijímateľov je dôležité, aby každý zamestnanec CSS 

Zákamenné (ďalej len „zamestnanec“) vykonával práce kvalitne, efektívne, 

produktívne a kompetentne, a aby napomáhal poslaniu zariadenia 

zodpovedným plnením úloh. 

2) Etický kódex je súhrnným vyjadrením základných etických pravidiel konania 

organizácie, ktorá koná vo verejnom záujme a jej požiadaviek na jej 

zamestnancov. Stanovuje zásady správania sa v súlade s platnými právnymi 

predpismi a uznávanými hodnotami, dodržiavaním ktorých chráni záujmy 

prijímateľov sociálnych služieb, zamestnancov a určuje vzťahy 

k vonkajšiemu prostrediu. 

3) Dodržiavanie Etického kódexu je záväzné pre CSS Zákamenné a všetkých jej 

zamestnancov, je súčasťou plnenia ich pracovných povinností a je jedným 

z kritérií hodnotenia ich pracovnej činnosti. 

 Uznávané 
hodnoty CSS 
Zákamenné 

 

1) Uznávané hodnoty CSS Zákamenné sú: 

a) rešpektovanie ľudských práv prijímateľov, ostatných občanov 

a zamestnancov, 

b) dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa 

na činnosť CSS Zákamenné, 

c) prospech a spokojnosť prijímateľov sociálnych služieb CSS Zákamenné, 

d) rozvoj a spokojnosť zamestnancov, 

e) individuálny prístup k riešeniu problémov prijímateľov sociálnych 

služieb v súlade s platnými právnymi predpismi a všeobecne 

uznávanými zásadami slušného správania. 

 

2) Zamestnanci CSS Zákamenné sú rozhodujúcim predpokladom úspešnosti 

dosiahnutia dlhodobých cieľov organizácie a organizácia venuje pozornosť 

ich rozvoju, s dôrazom na profesionalitu, tvorivú aktivitu, iniciatívu 

a pracovnú výkonnosť, pretože len profesionálne zdatný, výkonný, 

iniciatívny a motivovaný zamestnanec je predpokladom úspešnosti poslania 

organizácie. 

 

3) Účinné a efektívne dosahovanie cieľov a zvyšovanie produktivity práce je 

v prvom rade podmienené rozvojom úrovne riadiacej práce vedúcich 

zamestnancov. Z tohto dôvodu organizácia  podporuje rozvoj odborných 

predpokladov a rozvoj schopností vedúcich zamestnancov. 

 Pravidlá 
profesionálneh
o správania 
organizácie ku 
prijímateľom 
sociálnych 
služieb  

1) CSS  Zákamenné vo vzťahu ku prijímateľom sociálnych služieb najmä: 

a) dôsledne rešpektuje ľudské, občianske práva a slobody prijímateľov 

sociálnych služieb, 

b) dôsledne rešpektuje princíp zachovania ľudskej dôstojnosti a autonómie 

prijímateľov sociálnych služieb, bez ohľadu na pohlavie, manželský stav, 

rodinný stav, rasu, farbu pleti, jazyk, vek, vieru a náboženstvo, zdravotný 

stav, politické alebo iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, 

príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné 

postavenie, 

c) rešpektuje ich názor a rozhodnutie, 

d) rešpektuje súkromie a osobný život prijímateľov sociálnych služieb, 

e) rešpektuje listové tajomstvo a tajomstvo iných písomností a záznamov, či 
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už uchovávaných v súkromí, alebo zasielaných poštou, alebo iným 

spôsobom. Rovnako rešpektuje tajomstvo správ podávaných telefónom, 

telegrafom alebo iným spôsobom, 

f) nevedie o prijímateľoch sociálnych služieb žiadne záznamy bez ich 

súhlasu, nevydáva o nich žiadne informácie bez možnosti prijímateľov 

sociálnych služieb vyjadriť sa, 

g) podporuje začlenenie prijímateľov sociálnych služieb do spoločnosti, 

h) uspokojuje a rozvíja potreby, záujmy, schopnosti, nadanie a talent 

prijímateľov sociálnych služieb, 

i) napomáha sebarealizácii, pozitívnemu mysleniu, radosti zo života 

prijímateľov sociálnych služieb, 

j) aktivizuje ho k posilneniu sebestačnosti, zabraňuje jeho sociálnemu 

vylúčeniu, 

k) zabezpečuje osobný, telefonický a písomný kontakt alebo elektronický 

kontakt s osobou, ktorú si sám určí, najmä na účel ochrany jeho práv 

a právom chránených záujmov, nadväzovania a udržiavania sociálnych 

väzieb s rodinou a komunitou a udržiavania partnerských vzťahov, 

l) prihliada na individuálne potreby prijímateľov sociálnych služieb. 
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 Pravidlá 
profesionálneh
o správania 
organizácie k 
zamestnancom 

1) CSS Zákamenné vo vzťahu k zamestnancom: 

a) dôsledne rešpektuje ľudské práva a platné právne predpisy, 

b) rešpektuje právo na dôstojnosť zamestnanca a jeho invaliditu bez ohľadu 

na pohlavie, manželský stav, rodinný stav, rasu, farbu pleti, jazyk, vek, 

vieru a náboženstvo, zdravotný stav, politické alebo iné zmýšľanie, 

odborovú činnosť, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti 

alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie, 

c) plní záväzky vyplývajúce z pracovnoprávnych predpisov, kolektívnej 

zmluvy, organizačného poriadku, pracovného poriadku, poriadku 

o odmeňovaní zamestnancov a ochraňuje záujmy zamestnanca 

v spolupráci s odborovou organizáciou pôsobiacou v CSS Zákamenné, 

d) zabezpečuje ochranu zdravia pri práci, dodržiavanie psychohygienických 

zásad, vytváranie vhodných pracovných podmienok pre zamestnanca 

vrátane zamestnanca so zmenenou pracovnou schopnosťou, 

e) nevedie o zamestnancovi žiadne záznamy bez jeho súhlasu, nevydáva 

o ňom žiadne informácie bez možno zamestnanca vyjadriť sa k nim, 

f) dôveruje zamestnancovi, poskytuje mu informácie prostredníctvom 

odborovej organizácie pôsobiacej v CSS Zákamenné o cieľoch, rozvoji 

a o dosahovaných výsledkoch, ktoré sú potrebné na výkon pracovnej 

činnosti, 

g) rešpektuje právo u zamestnanca na vyslovenie vlastného názoru 

týkajúceho sa výkonu pracovnej činnosti, zlepšenia riadenia, organizácie 

práce, štruktúry a vzťahov medzi zamestnancom a organizáciou, 

h) rešpektuje u zamestnanca ako vec osobnej slobody jeho politickú 

orientáciu a neobmedzuje ho v politických aktivitách, pokiaľ ich 

nevykonáva v pracovnom čase a v priestoroch organizácie, 

i) uplatňuje princíp spravodlivého odmeňovania podľa kvality, odbornosti 

a množstva vykonanej práce s ohľadom na tvorivý, iniciatívny 

a zodpovedný prístup zamestnanca k plneniu úloh, 

j) umožňuje vzdelávanie zamestnanca prispievajúce k jeho profesionálnemu 

rastu a zvyšovaniu a prehlbovaniu kvalifikácie, 

k) vytvára podmienky na pracovnú sebarealizáciu zamestnanca, 

l) zabezpečuje maximálnu objektivitu pri prijímaní nových zamestnancov 

zohľadňujúc ich pracovné a osobnostné predpoklady na výkon pracovnej 

činnosti, uplatňuje zásadu rovnakého prístupu bez akýchkoľvek 

obmedzení, priamej alebo nepriamej diskriminácie, 

m) zabezpečuje a neustále rozvíja sociálny program a sociálnu politiku, 

podporuje korektné vzťahy medi zamestnancami, vzájomnú úctu, čestné 

konanie a aktívnu spoluprácu pri riešení pracovných úloh, 

n) vytvára zodpovedajúce pracovné podmienky, ktoré sú potrebné na 

vykonávanie práce. 
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 Pravidlá 
profesionálneh
o správania 
medzi 
zamestnancami 

1) Zamestnanec vo vzťahu k ostatných zamestnancom je povinný: 

a) dodržiavať zásady spoločenskej etiky bez prejavu nadradenosti, 

b) zachovávať dôvernosť údajov o výške vlastných príjmov a príjmov 

ostatných zamestnancov, 

c) udržiavať a posilňovať na pracovisku zdvorilé a korektné vzťahy, 

d) ochotne spolupracovať v záujme dosiahnutia pracovných cieľov, 

e) rešpektovať súkromie ostatných zamestnancov na pracovisku, aj 

v osobnom živote, 

f) zaujímať korektný, ale nekompromisný postoj voči nedostatkom v práci 

ostatných zamestnancov, 

g) poskytovať pomoc služobne mladším zamestnancom, 

h) predchádzať konfliktom. 

 

2) Vedúci zamestnanec vo vzťahu k podriadeným zamestnancom je povinný: 

a) bezodkladne a konštruktívne riešiť vzniknuté konflikty, 

b) byť vzorom pre ostatných zamestnancov v správaní, konaní a prístupoch 

k pracovným povinnostiam, 

c) upevňovať dobré vzťahy medzi zamestnancami, 

d) spravodlivo hodnotiť zamestnancov pri odmeňovaní, 

e) poskytovať podriadeným zamestnancom včas všetky informácie 

a podklady potrebné na výkon ich činností, 

f) motivovať výkon zamestnancov, 

g) byť otvorený voči pripomienkam zamestnancov. 

 Pravidlá 
profesionálneh
o správania 
zamestnancov 
voči 
prijímateľom 
sociálnej služby 

1) Zamestnanci CSS Zákamenné vo vzťahu k prijímateľom sociálnej služby sú 

povinný: 

a) bez ohľadu na pohlavie, rasu, náboženstvo, kultúru a sociálne postavenie 

prijímateľa sociálnych služieb, ku prijímateľovi sa správať korektne, s 

pochopením a rešpektovaním jeho osobnosti,  

b) s prijímateľmi sociálnych služieb jednať tak, aby chránil dôstojnosť 

a ľudské práva všetkých bez rozdielu,  

c) voči prijímateľovi sociálnych služieb byť trpezlivý, empatický, 

spravodlivý a rešpektuje jeho špecifické potreby a záujmy, 

d) ochraňovať prijímateľa sociálnych služieb pred ponižovaním, 

zneužívaním, vykorisťovaním, neetickým a nezákonným konaním iného 

zamestnanca alebo dobrovoľníka, 

e) ku prijímateľovi sociálnych služieb pristupovať ako k rovnocennému 

partnerovi a neznižovať sa k arogantnému a hrubému správaniu voči 

nemu,  

f) pri výkone svojej práce zodpovedať za bezpečnosť a ochranu prijímateľa 

sociálnych služieb, 

g) chrániť a rešpektovať právo prijímateľa sociálnych služieb na súkromie, 

h) s každým prijímateľom sociálnych služieb komunikovať pre neho 

zrozumiteľnou rečou,  

i) prijímateľa sociálnych služieb aktívne počúvať a akceptovať dostatočne 

dlhý čas na vyjadrenie sa prijímateľa sociálnych služieb,  

j) rešpektovať pri každej činnosti zdravotný a psychický stav prijímateľa 

sociálnych služieb, ktorého záujem stojí vždy na prvom mieste, 

k) chrániť majetok prijímateľa sociálnych služieb tak, aby nedošlo k jeho 
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poškodeniu alebo zničeniu,  

l) neprijímať od prijímateľa sociálnych služieb žiadne finančné dary pre 

svoju osobu, nezneužívať dôveru prijímateľa sociálnych služieb 

v súvislosti s jeho majetkom,  
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 Pravidlá 
profesionálneh
o správania 
voči  rodinným 
príslušníkom, 
blízkym 
osobám a 
ďalším 
zainteresovaný
m stranám 

1) Zamestnanci CSS Zákamenné vo vzťahu k rodinným príslušníkom, blízkym 

osobám a ďalším zainteresovaným stranám sú povinný: 

a) ku konzultáciám s rodinnými príslušníkmi prijímateľov, alebo ich 

opatrovníkom pristupovať profesionálne, 

b) poskytovať pravdivé, zrozumiteľné a včasné informácie rodine a 

opatrovníkom prijímateľa v zmysle svojich kompetencií, 

c) vážiť si každého občana a správať sa tak, aby všetky návštevy v zariadení 

vnímali, že sú vítané a zamestnanci sú tu pre nich, 

d) pomáhať zorientovať sa návštevám v priestoroch zariadenia, prípadne ich 

nasmerovať k cieľu návštevy, 

e) voči verejnosti vystupovať zdvorilo a s úctou.   

 Etický kódex 
sociálneho 
pracovníka 
a asistenta 
sociálnej práce 

1) Prílohu č.2 tejto smernice tvorí Etický kódex sociálneho pracovníka 

a asistenta sociálnej práce Slovenskej republiky, ktorý bol schválený valným 

zhromaždením Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov 

sociálnej práce  dňa 18.09.2015 a nadobudol účinnosť od 01.10.2015.  

2) Revidovaný text Etického kódexu bol schválený Snemom Slovenskej 

komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce 10.01.2019 

a nadobudol účinnosť od 01.02.2019.Uvedený Etický kódex je záväzný pre 

sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce v CSS Zákamenné.  

 Spoločné 
a záverečné 
ustanovenia 

3) Každý zamestnanec CSS Zákamenné je povinný oboznámiť sa s týmto 

Etickým kódexom a počas trvania pracovného pomeru v organizácii 

bezvýhradne dodržiavať jeho ustanovenia. 

4) Etický kódex organizácie bude zverejnený na informačných tabuliach na 

pracoviskách Zákamenné, Oravská Lesná, Zubrohlava. 



Centrum sociálnych služieb 

Zákamenné 

Ulica Vyšný koniec 559/55 

029 56 Zákamenné 

Názov organizačnej smernice: Číslo:  OS 01/022 

ETICKÝ KÓDEX 
Zmena/Revízia 

Strana 10 z 11 

 

Copyright © CSS Zákamenné 

8 SÚVISIACE PREDPISY 

 Externé predpisy 

STN EN ISO 9001 :2001 Systém manažérstva kvality, Požiadavky     

STN EN ISO 9000 :2001 Systém manažérstva kvality . Základy a slovník 

 

 Interné predpisy 

Príručka kvality 

 
9 SÚVISIACE ZÁZNAMY O KVALITE 

 

Identifikačný                     

kód ZK 
Názov  ZK 

Číslo prílohy 

so vzorom 

tlačiva   alebo  

kapitoly 

Zodpovedá za 

vypracovanie 

Lehota 

uloženia 

Znak 

hodnoty 

     

     

 

10 PRÍLOHY 

 

Príloha č. 1 Záznam zmien a revízii 

Príloha č. 2 Etický kódex sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce 
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Príloha č.1 

Záznam zmien a revízií 

 

Číslo:  

 zmeny 

 revízie 

Dátum:  

 zmeny  

 revízie 

Zmena  

 kapitoly   

 strany 

Zmenu, revíziu 

vykonal 

schválil 

Podpis Dôvod: 

 zmeny 

 revízie 

01 01.02.2019 7.8 kapitola 

9 strana 

Mgr. Bakošová 

JUDr.PhDr. 

Adamicová  

 Revidovaný text 

Etického kódexu  od 

01.02.2019 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 


