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1. ÚVOD 
 

Domov sociálnych služieb LIBERTAS Lučenec (ďalej len DSS LIBERTAS) poskytuje 
v zmysle zákona 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 
celoročnú pobytovú sociálnu službu a vydáva túto smernicu IS 19 Podmienky kvality 
poskytovanej sociálnej služby. Táto smernica vymedzuje podmienky kvality poskytovanej 
sociálnej služby aplikované v podmienkach DSS LIBERTAS. 

 

 
2. POJMY A POUŽITÉ SKRATKY 

 

Pojmy: 
 
Štandardy sú záväzné pravidlá, požiadavky, či merítka správanie ľudí v procesoch alebo 
požiadavky na vlastnosti produktov. Predstavujú spoločnú dohodu o 
vlastnostiach produktov (výrobkov, služieb), priebehu procesov či správanie ľudí s cieľom 
zosúladenia či zaručenie ich určitých rovnakých vlastností, rovnakého správania alebo 
rovnakého spôsobu riadenie. 
Ľudské práva sú dané práva, ktoré prislúchajú každému človeku od narodenia.  
 
Skratky: 
 
DSS – Domov sociálnych služieb 
VZN – Všeobecné záväzné nariadenie 
MK – manažér kvality 
PSS – prijímateľ sociálnej služby 
 

3.  POSTUP 
 

I. DODRŽIAVANIE ZÁKLADNÝCH ĽUDSKÝCH PRÁV A SLOBÔD 
 
 
1.1. Kritérium: Základné ľudské práva a slobody 

 
Štandard: Sociálne služby sú poskytované v súlade so základnými ľudskými právami 

a slobodami, prirodzenou ľudskou dôstojnosťou, s princípmi nediskriminácie z dôvodu 
pohlavia rasy, farby pleti, jazyka a náboženstva, či iného zmýšľania národného alebo 
sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo 
iného postavenia prijímateľa sociálnej služby a sú poskytované v prostredí, ktoré si prijímateľ 
sociálnej služby vybral. 
 
Základné práva a slobody sú upravené v druhej hlave Ústavy Slovenskej republiky.  
DSS LIBERTAS má vypracovanú samostatnú smernicu IS 15 Uplatnenie zásad rovnakého 
zaobchádzania a ochrana pred diskrimináciou osôb:  
 
1. Táto smernica upravuje dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd v DSS 

LIBERTAS. Ochrana ľudských práv a slobôd prijímateľa sociálnej služby je zakotvená v 
Ústave Slovenskej republiky, vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, v Dohovore o 
ochrane ľudských práv a základných slobôd, v Európskej sociálnej charte, v zákone č. 
448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o 
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o sociálnych službách“) a iných medzinárodných a všeobecne záväzných 
právnych normách a pravidlách občianskeho spolužitia. 

https://managementmania.com/sk/proces
https://managementmania.com/sk/produkt
https://managementmania.com/sk/produkt
https://managementmania.com/sk/vyrobky
https://managementmania.com/sk/sluzba-service
https://managementmania.com/sk/riadenie-management
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vo
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clovek
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2. DSS LIBERTAS podriaďuje svoju činnosť etickým princípom a všeobecným princípom 
sociálnej služby. Rešpektuje právo prijímateľa sociálnej služby na dôstojnosť, 
sebaurčenie, súkromie a bezpečie.  

3. Sociálne služby sa poskytujú v DSS LIBERTAS v súlade so základnými ľudskými 
právami a slobodami, prirodzenou ľudskou dôstojnosťou, s princípmi nediskriminácie 
z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, či iného zmýšľania 
národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, 
majetku, rodu alebo iného postavenia prijímateľa sociálnej služby a sú poskytované 
v prostredí, ktoré si prijímateľ sociálnej služby vybral. 

4. DSS LIBERTAS rešpektuje a podporuje rozvoj schopností, zručností a vedomostí 
prijímateľa sociálnej služby, zachovanie jeho vlastnej identity, osobnej integrity, osobnej 
nezávislosti, individuálnej rozmanitosti a podporuje vytváranie pozitívneho obrazu 
o prijímateľovi sociálnej služby. 

5. DSS LIBERTAS podporuje prijímateľa sociálnej služby v plnom a účinnom zapojení 
a začlenení sa do spoločnosti s rešpektovaním jeho prirodzených vzťahov v rámci jeho 
rodiny a komunity v súlade s právom na rovnosť príležitostí. 
 

6. Zásady poskytovania sociálnej služby 
DSS LIBERTAS dodržiava zásady rovnakého zaobchádzania pri poskytovaní sociálnej 
služby - všetci prijímatelia sociálnej služby majú rovnaké práva a povinnosti bez ohľadu 
na vek, pohlavie, národnosť, rasu, náboženské vyznanie, sexuálnu orientáciu, sociálny 
pôvod. 

 
7.Poučenie zamestnancov 

Každý zamestnanec DSS LIBERTAS sa oboznámi so smernicou ISM 15- Uplatnenie 
zásad rovnakého zachádzania a ochrany pred diskrimináciou osôb v DSS Libertas 
Lučenec. Ochrana ľudských práv a slobôd, aby pri vykonávaní svojej práce dbal na to, 
aby práva a slobody prijímateľa sociálnej služby boli dodržiavané. Súhlas s 
oboznámením sa so základnými právami a slobodami prijímateľa sociálnej služby, ako aj 
ich porozumenie každý zamestnanec potvrdí svojim podpisom. Každý zamestnanec 
bude rešpektovať tieto práva a slobody prijímateľa. sociálnej služby. 

 
8. Práva prijímateľa sociálnej služby 

DSS LIBERTAS rešpektuje zásady rovnakého zaobchádzania a práva prijímateľa 
sociálnej služby. 
 
Pre zabezpečenie dôstojnosti prijímateľa sociálnej služby sa dbá v DSS LIBERTAS na: 

 ochranu života, 

 zdravia, 

 osobnú slobodu, 

 rešpekt k osobnej cti, dobrej povesti a mena. 
 

DSS LIBERTAS vytvára podmienky, aby bolo naplnené právo prijímateľa sociálnej 
služby na: 

- súkromie sa plne zaisťuje na jednolôžkových izbách, na dvojlôžkových izbách je 
zaistená intimita použitím mobilných zásten a to pri úkonoch vyžadujúcich 
súkromie, povinnosťou zamestnancov je zásteny používať, 

- ak je prijímateľ sociálnej služby natoľko sebestačný, že môže hygienické úkony 
prevádzať sám, je mu to umožnené, 

- pri osobnom kontakte s prijímateľmi sociálnej služby sú zamestnanci povinní 
zachovávať pravidlá spoločenského správania, pri nevhodnom správaní 
prijímateľa sociálnej služby (prejavy sexuálneho obťažovania a agresivity) 
zamestnanec vymedzí vhodnou komunikáciou jasné hranice s dôrazom 
na slušnosť, v poslednom rade prichádza dohovor zo strany riaditeľky DSS 
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LIBERTAS a upozornenie na možnosť ukončenia poskytovania sociálnej služby 
pre porušovanie zásad slušného správania, 

- pred vstupom na izbu prijímateľa sociálnej služby sú zamestnanci povinní 
zaklopať a počkať na jeho súhlas, výnimky sú akceptovateľné v prípade 
ohrozenia zdravia, alebo majetku prijímateľa sociálnej služby resp. iných osôb 

- možnosť uzamykania izby – prijímateľ sociálnej služby má kľúč od izby pri sebe, 
pre naliehavé prípady je náhradný kľúč uložený v miestnosti pre personál, 

- prijímateľ sociálnej služby má možnosť uzamykania osobných vecí v skrini, 
- prijímateľ sociálnej služby si rozhoduje sám, čo si oblečie a ako (zamestnanec 

môže len odporučiť), 
- zabránenie zámeny osobnej bielizne prijímateľa sociálnej služby je 

zabezpečené: 
a) značením šatstva na vnútornej strane odevu, ktorá nie je pri nosení vidieť 
b) opakovaným podávaním informácií prijímateľom sociálnej služby a ich 

príbuzným a známym o význame značenia osobných vecí prijímateľa 
sociálnej služby. 

- za bielizeň, ktorá nie je označená nie je DSS LIBERTAS zodpovedné. 
Ranné vstávanie: 

- prijímateľ sociálnej služby rozhoduje sám, v ktorú hodinu a akým spôsobom 
bude vstávať,  

- ustielanie postele zamestnancami len na jeho prianie, 
- v prípade rôznej doby vstávania prijímateľov sociálnej služby na 

dvojlôžkových izbách sa zamestnanci snažia nerušiť toho, kto chce vstávať 
neskôr, 

- ranná hygiena sa vykonáva podľa priania prijímateľa sociálnej služby na 
izbe, alebo v spoločnej kúpeľni. 

Vydávanie stravy: 
- na výdaj každého hlavného jedla je stanovený zodpovedajúci časový úsek -  

časový harmonogram výdaja stravy je súčasťou Domáceho poriadku, 
- pri imobilných prijímateľoch sociálnej služby je poskytnutá podpora, 

prípadne sa im strava podáva priamo zamestnancami. 
-  prijímateľ sociálnej služby má možnosť ohriať si jedlo alebo nápoje 

v mikrovlnnej rúre v príslušných kuchynkách na každom poschodí, uvariť si 
jedlo na sporáku alebo môže použiť rýchlo varnú kanvicu na prípravu 
nápoja. 

Vykonávanie telesnej potreby (v prípade, že prijímateľ sociálnej služby pre svoj 
nepriaznivý zdravotný stav nemôže použiť WC): 

- zamestnanci sú povinní rešpektovať priania prijímateľa sociálnej služby 
týkajúce sa odmietnutie prítomnosti personálu pri kúpaní alebo sprchovaní; 
pri kúpaní je nutné zachovať intimitu prijímateľa sociálnej služby (kúpať 
jednotlivo, nie naraz viacerých prijímateľov sociálnej služby, zatvárať 
dvere); pri imobilných prijímateľoch sociálnej služby je potrebné zaistiť 
bezpečnosť pri kúpaní prítomnosťou dvoch pracovníkov, použitím 
protišmykových podložiek, na prianie prijímateľa sociálnej služby je možné 
kúpanie pod dohľadom jedného určeného zamestnanca, 

- na dvojlôžkových izbách sú toaletné kreslá pri ich použití oddelené 
zástenou, 

- pobyt na toaletnom kresle je obmedzený na dobu nevyhnutne nutnú, po 
vykonaní potreby je nutné nádobu čo najskôr vyprázdniť, umyť 
a dezinfikovať službukonajúcim personálom. 

Oslovovanie prijímateľov sociálnej služby: 
- zamestnanci oslovujú prijímateľov sociálnej služby priezviskom (pani, pán, 

prípadne titulom), 
- zamestnanci prijímateľom sociálnej služby vykajú, 
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- na základe priania prijímateľa sociálnej služby je možné používať iné 
oslovenie, vzájomné tykanie výlučne na základe predchádzajúcich 
vzájomných kontaktov, 

- oslovovanie rešpektuje postavenie prijímateľa sociálnej služby, jeho vek 
a dôstojnosť, je prejavom  úcty a rešpektu zo strany zamestnanca. 

Náboženské právo 
- prijímateľom sociálnej služby je ponúknutá možnosť návštev bohoslužieb 

cirkví a náboženských hnutí 
Právo na sociálne začlenenie 

- DSS LIBERTAS sa snaží prispôsobiť prevádzku tak, aby prijímatelia 
sociálnej služby mohli žiť spôsobom života, ktorý je považovaný za bežný 
pri dodržiavaní pravidiel Domáceho poriadku, 

- DSS LIBERTAS pomáha prijímateľom sociálnej služby s účasťou na 
spoločenskom živote podľa Rozvrhu aktivít, alebo pri účasti na kultúrnych 
akciách, výletoch, návštev výstav, účasť na športových podujatiach podľa 
výberu prijímateľov sociálnej služby. 

Právo na osobnú slobodu, slobodu pohybu 
- prijímatelia sociálnej služby nie sú obmedzovaní vo voľnom pohybe, môžu 

kedykoľvek opustiť priestory DSS LIBERTAS, po ústnom oznámení 
službukonajúcemu personálu, navštevovať rodinu, priateľov, využívať 
miestne služby..., 

- voči prijímateľom sociálnej služby sa nesmú používať opatrenia 
obmedzujúce pohyb (napr. zamykanie izieb), 

- opatrenie zamedzujúce pohyb sa môže použiť vtedy, pokiaľ boli 
neúspešne použité iné opatrenia (slovné ukľudnenie, odvrátenie 
pozornosti, rozptýlenie, aktívne počúvanie ), volí sa vždy najmiernejšie 
opatrenie a ďalej sa postupuje v súlade s §10 zákona č. 448/2008 Z. z. 
o sociálnych službách a v súlade so smernicou IS 18 Zásady telesných 
a netelesných obmedzení PSS. 

Sloboda vyjadriť sa 
- prijímatelia sociálnej služby majú možnosť prezentovať svoje názory, 

podnety, pripomienky aj sťažnosti verejne ústne i písomne, bez toho, že by 
boli zo strany zamestnancov obmedzení, napomínaní, upozorňovaní alebo 
iným spôsobom obmedzovaní.  

Ochrana osobných údajov 
- je zabezpečovaná v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov. 

Ochrana pred zneužívaním 
- k situáciám možného zneužívania môže dôjsť medzi jednotlivými 

prijímateľmi sociálnej služby navzájom, aj medzi prijímateľmi sociálnej 
služby a zamestnancami (nútená práca, práca konaná za zamestnanca, 
vymáhanie peňazí, nútené dary alebo úplatky), 

- vzniknuté situácie zneužitia je nevyhnutné bezodkladne riešiť podľa 
doporučeného postupu, a to buď ako sťažnosť (IS 08Riešenie nezhôd a 
sťažností) alebo podľa Smernice č. 003/2015/S ÚHK BBSK Vnútorný 
systém prijímania, preverovania a evidencie podnetov pri oznamovaní 
protispoločenskej činnosti v podmienkach Banskobystrického 
samosprávneho kraja). 

Právo vlastniť majetok 
- prijímateľ sociálnej služby zostáva aj naďalej majiteľom svojich osobných 

vecí, cenností, finančnej hotovosti, vkladov na vkladnej knižke 
a nehnuteľností, 

- po dohode s DSS LIBERTAS je možné mať aj vlastný drobný nábytok 
(kreslo, poličku, obrázky, kvetiny), 
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- cennosti a finančnú hotovosť a osobné doklady si môže prijímateľ 
sociálnej služby na požiadanie uložiť do úschovy DSS LIBERTAS, 
konkrétnejšie postupy sú uvedené v Domácom poriadku, 

- právo k nehnuteľnosti patriace prijímateľovi sociálnej služby nezaniká pri 
zmene trvalého pobytu (nový trvalý pobyt na adrese poskytovateľa 
sociálnej služby). 

Právo na listové tajomstvo 
- listové zásielky a balíčky pre prijímateľov sociálnej služby sú doručené 

doručovateľom priamo prijímateľom sociálnej služby alebo na základe 
čestného vyhlásenia preberá tieto zásielky  kompetentný zamestnanec, 

- na vlastnú žiadosť prijímateľa sociálnej služby ho kompetentný 
zamestnanec oboznámi s obsahom zásielky, 

- prijímateľ sociálnej služby obdrží svoju zásielku neotvorenú, 
- prijímateľ sociálnej služby má právo na telefonovanie v súkromí (voľné 

využitie vlastných mobilných telefónov). 
Právo prijímateľa sociálnej služby na správe vecí verejných 

- prijímateľ sociálnej služby nie je po dobu poskytovania sociálnej služby 
obmedzovaný na svojich politických právach, 

- prijímateľ sociálnej služby má právo voliť a byť volený, pokiaľ mu to 
umožňuje Ústava SR, 

- prijímateľom sociálnej služby je zabezpečená účasť na voľbách konaných 
v SR (obdržia volebné lístky, volebné komisie prichádzajú za nimi do DSS 
LIBERTAS, pri výbere politickej strany či kandidátov nie sú ovplyvňovaní), 

- prijímatelia sociálnej služby s trvalým pobytom mimo adresu DSS 
LIBERTAS majú možnosť sa zúčastniť volieb v mieste svojho trvalého 
bydliska. 

Právo na rozhodovanie o svojom živote 
- každý občan má právo slobodne sa rozhodnúť, či sa stane prijímateľom 

sociálnej služby na základe výzvy k nástupu do zariadenia sociálnych 
služieb, 

- prijímateľ sociálnej služby rozhoduje o dobrovoľnom ukončení 
poskytovania sociálnej služby, 

- prijímateľ sociálnej služby rozhoduje o svojom priebehu dňa strávenom 
v DSS LIBERTAS, 

- prijímateľ sociálnej služby má možnosť výberu, kde a kedy príjme 
návštevu /možnosť využiť spoločné priestory/ – pri dvojposteľových izbách 
vždy po dohode so spolubývajúcim,  

- prijímateľ sociálnej služby má možnosť fajčiť vo vymedzenom priestore 
tak, aby neobmedzoval nefajčiarov, 

- prijímateľ sociálnej služby má právo na primerané riziko (napríklad spojené 
s pobytom mimo DSS LIBERTAS, s užívaním dopravných komunikácii, 
s odmietnutím užívania predpísaných  liekov alebo doporučenej liečby, 
s odmietnutím jedla, používaním alkoholických nápojov a podobne). 

 
9.Pravidlá pre ochranu práv prijímateľa sociálnej služby pred predsudkami a negatívnymi 
hodnoteniami 
 K zamedzeniu porušovania práv prijímateľa sociálnej služby, sú v zariadení DSS 
LIBERTAS stanovené jasné pravidlá, ktoré dodržiavajú všetci zamestnanci: 

- komunikujú slušne a konajú odborne, 
- vytvárajú podmienky preto, aby prijímateľ sociálnej služby mohol robiť 

zmysluplné činnosti a    žiť dôstojne, 
- pomáhajú prijímateľovi sociálnej služby správne sa vyjadrovať a správať 

sa, obliekať sa, obklopovať sa vecami a vykonávať činnosti, ktoré sú 
adekvátne jeho veku a ktoré sa zhodujú s jeho záujmom,  

- správajú sa ku prijímateľovi sociálnej služby s rešpektom, 
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- oslovujú prijímateľa sociálnej služby priezviskom, vykajú mu, k inému typu 
oslovenia sa môže pristúpiť vo výnimočných prípadoch a na základe 
výslovnej žiadosti prijímateľa sociálnej služby 

- pristupujú k prijímateľovi sociálnej služby individuálne, 
- usilujú sa o to, aby život prijímateľa sociálnej služby bol čo 

najprirodzenejší, 
- program voľno časových aktivít prispôsobujú želaniam prijímateľa sociálnej 

služby 
- dodržujú mlčanlivosť, chránia súkromie prijímateľa sociálnej služby. 

            
10. Poučenie prijímateľa sociálnej služby o jeho právach a slobodách 

- Každý prijímateľ sociálnej služby je oboznámený a informovaný v jemu 
zrozumiteľnej forme o tom, aké sú jeho práva a slobody. 

- Každý prijímateľ sociálnej služby má možnosť sa o svojich právach a 
slobodách informovať u  sociálnych   pracovníčok  resp. vedenia DSS 
LIBERTAS. 

 
11. Dohľad nad ochranou ľudských práv a slobôd  

- Podnet na prešetrenie porušovania ľudských práv a slobôd môže podať prijímateľ 
sociálnej služby, zamestnanec DSS LIBERTAS, výbor obyvateľov, tretia osoba a 
to sociálnej pracovníčke, vedúcej sociálno – zdravotného úseku, vedúcim stredísk 
a  riaditeľke DSS LIBERTAS. 

- Riaditeľka DSS LIBERTAS určí kompetentného zamestnanca na prešetrenie 
porušovania ľudských práv a slobôd. 

- Riaditeľka DSS LIBERTAS nariadi preventívne resp. nápravné opatrenie na 
odstránenie tohto podnetu. 

 
12. Preventívne opatrenia 
 DSS LIBERTAS zabezpečuje:  

- pravidelné zisťovanie spokojnosti prijímateľov sociálnej služby (priama spätná 
väzba,  dotazníky, rozhovory a pod.); 

- komunitný systém práce, ktorý zapája prijímateľov sociálnej služby do života DSS 
LIBERTAS  pri poskytovaní sociálnych služieb,  

- podporovanie ďalšieho vzdelávania  zamestnancov a tým zvyšovania ich odbornej 
spôsobilosti, 

- zverejňovanie informácií, o základných ľudských právach a slobodách a etického 
kódexu zamestnanca DSS LIBERTAS, na verejne prístupných miestach 
v priestoroch DSS LIBERTAS.  

 
 
1.2. Kritérium: Sociálny status prijímateľa sociálnej služby 
 

Štandard: Poskytovateľ sociálnej služby rešpektuje a podporuje rozvoj schopností, 
zručností a vedomostí prijímateľa sociálnej služby, zachovanie jeho vlastnej identity, osobnej 
integrity,  osobnej nezávislosti, individuálnej rozmanitosti a podporuje vytváranie pozitívneho 
obrazu o prijímateľovi sociálnej služby. 
 

Prijímatelia sociálnej služby sa podieľajú na určovaní životných podmienok v DSS 
LIBERTAS prostredníctvom zvolených zástupcov pri úprave Domáceho poriadku, 
pri riešení vecí súvisiacich s podmienkami a kvalitou poskytovaných sociálnych služieb a 
výbere aktivít vykonávaných v ich voľnom čase.  

Prijímatelia sociálnej služby zistené nedostatky neodstraňujú na mieste, ale ich 
prednesú na to kompetentným osobám, vedúcim zamestnancom DSS LIBERTAS alebo 
členom Výboru obyvateľov, a títo záležitosť s prípadným odporúčaním predložia riaditeľke 
DSS LIBERTAS.  
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Výbor je 3 členný. Voľby zástupcov sa uskutočňujú na schôdzi prijímateľov 
sociálnej služby, na základe návrhov, ktoré podávajú prijímatelia  sociálnej služby. 
Volebné obdobie je jeden rok. Zástupcovia prijímateľov sociálnej služby predkladajú na 
porade problémy prijímateľov  sociálnej služby vedeniu DSS LIBERTAS.  
 
Sociálne aspekty   
 

DSS LIBERTAS rešpektuje a aktívne podporuje zachovanie identity prijímateľa 
sociálnej služby aj možnosť pravidelného kontaktovania sa s rodinnými príslušníkmi / deti, 
vnúčatá, priatelia/, pretože kontakt s blízkymi pomáha prijímateľom sociálnej služby 
zachovávať rodinné väzby a upevňovať spolupatričnosť k určitej skupine, 
DSS LIBERTAS podporuje rozvoj schopností, zručností a vedomostí prijímateľov sociálnej 
služby a aktívne ich realizuje na individuálnej aj skupinovej úrovni: 
- tréningy pamäti a vitality zamerané na aktivizáciu rozumových schopností s cieľom 

udržať prijímateľom sociálnej služby dobrú pamäť vo vyššom veku, stimulovať rozumové 
schopnosti technikami uľahčujúcimi zapamätanie a vybavenie si rôznych informácií, 

- terapeutické zážitkové programy zamerané na rozvoj kreatívneho myslenia 
prijímateľov sociálnej služby a zručností v oblasti jemnej motoriky, 

- individualizovaná podpora zameraná na zvýšenie informovanosti prijímateľov 
sociálnej služby o otázkach zdravotnej a sociálnej problematiky s dôrazom na prevenciu 
chronických ochorení prijímateľov sociálnej služby, 

- zážitková podpora zachovania si vlastnej identity s cieľom oživovať spomienky na 
mladosť prostredníctvom fotografií prijímateľov sociálnej služby a spoločným spievaním 
pre nich známych piesní z ich aktívneho života, 

- podpora zvyšovania všeobecného a základného právneho vedomia na základe 
individuálnej  rozmanitosti prijímateľov sociálnej služby formou aktívnej komunikácie 
prijímateľov sociálnej služby zo združeniami  /ochrana spotrebiteľa/ a políciou za účelom 
osvojenia si zásad ako zabrániť aktivitám podvodníkov zameraných na prijímateľov 
sociálnej služby ako cieľovú skupinu. 

DSS LIBERTAS týmito aktivitami podporuje všeobecný rozhľad prijímateľov sociálnych 
služieb s dôrazom na ich bezpečnosť a ochranu. 
 
Aktívnu podporu zachovania osobnej identity prijímateľa sociálnej služby, osobnej 
nezávislosti, individuálnej rozmanitosti a podpore vytvárania pozitívneho obrazu o 
prijímateľovi sociálnej služby smerom k nemu aj smerom k ostatným prijímateľom sociálnej 
služby a smerom k verejnosti poskytovateľ sociálnej služby stavia na princípoch: 
 
- princíp dôstojnosti vychádza z nevyhnutnosti rešpektovať potreby prijímateľov sociálnej 

služby ako rovnako dôležité a hodné podpory pri ich uspokojovaní. Súčasťou 
uplatňovania princípu dôstojnosti je aj právo na ochranu pred rozličnými formami zlého 
zaobchádzania vo všetkých oblastiach života, 

 
- princíp rovnakého zaobchádzania zabezpečuje zákaz diskriminácie na základe veku v 

oblasti prístupu k zdravotnej starostlivosti a poskytovanie základných informácií všetkým 
prijímateľom sociálnej služby prostredníctvom DSS LIBERTAS, 

 
- princíp rodovej rovnosti posilňuje význam dôstojnosti prijímateľa sociálnej služby bez 

ohľadu na jeho príslušnosť k pohlaviu a rešpektovanie rôznorodosti životných skúseností 
a volieb, ktoré prekračujú stereotypné očakávania spoločnosti vzťahujúce sa k starnúcim 
prijímateľom sociálnej služby /ženám aj mužom/, 

 
- princíp nezávislosti vychádza z práva na sebaurčenie a nezávislosť v súlade s 

telesnými a mentálnymi kapacitami prijímateľa sociálnej služby. Znamená aj právo 
zotrvať čo najdlhšie v komunitnom prostredí s vytvorenými adekvátnymi podmienkami 
bezbariérového bývania a inými službami zo strany poskytovateľa sociálnej služby, 
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- princíp sebarealizácie podporuje chápanie aktívneho starnutia ako dlhodobého procesu 
s aktívnym prístupom k vlastnému životnému cyklu v súlade s potrebami a možnosťami 
prijímateľov sociálnej  služby, 

 
- princíp subsidiarity a solidarity v tom zmysle, že konkrétne zodpovednosti a aktivity v 

podpore aktívneho starnutia prijímateľov sociálnej služby preberá tá úroveň, ktorá má k 
plneniu zodpovednosti a týchto úloh čo najbližšie s predpokladom najvyššej efektívnosti v 
prospech všetkých zúčastnených strán / prijímateľov aj poskytovateľa sociálnej služby/ v 
DSS LIBERTAS. Medziľudské vzťahy sú založené na komunikácii, vymieňaní si 
informácií. Rôzne vekové skupiny majú rôzne komunikačné znaky. Mnohí prijímatelia 
sociálnej služby trpia poruchami pamäti, majú tendenciu opakovať už povedané a tí, ktorí 
trpia nedoslýchavosťou nemusia všetkému rozumieť a tak im unikajú určité informácie, 
čo spôsobuje vyhýbanie sa kontaktu prijímateľov sociálnej služby s inými ľuďmi, ale 
nemôže sa stať a byť dôvodom na ich vyradenie do izolácie.  

 
Jedným s negatívnych javov stavu prijímateľov sociálnej služby je osamelosť a následná 
sociálna izolácia či segregácia, z toho dôvodu je nevyhnutné venovať sociálnemu statusu 
prijímateľa sociálnej služby patričnú pozornosť aj z dôvodu, že prijímatelia sociálnej služby 
sú nositeľmi zdravých hodnôt, ktoré sa v spoločnosti tvrdého individualizmu postupne 
strácajú.   
 
 
1.3. Kritérium: Vzťahy, rodina, komunita 

 
Štandard: Poskytovateľ sociálnej služby podporuje prijímateľa sociálnej služby v plnom a 

účinnom zapojení sa a začlenení sa do spoločnosti s rešpektovaním jeho prirodzených 
vzťahov v rámci jeho rodiny a komunity v súlade s právom na rovnosť príležitostí. 
 
- Návštevné hodiny: 

– návštevy nie sú obmedzené, v záujme ochrany zdravia a súkromia prijímateľov 
sociálnej služby môžu byť na izbe prijímateľa sociálnej služby resp. 
v spoločenskej miestnosti zariadenia alebo v priľahlej záhrade neobmedzene, 
pri rešpektovaní chodu DSS LIBERTAS. Návštevy prijímateľov sociálnej služby 
dodržiavajú bezpečnostné a  zdravotnícko – hygienické predpisy, 

– v prípade narušenia kľudu a dobrých mravov  v DSS LIBERTAS, je 
službukonajúci personál oprávnený návštevu na toto upozorniť,  prípadne 
privolať políciu. 

– návšteva sa zapisuje do zošita návštev, 
– zamestnanci aktívne vyhľadávajú kontakt s príbuznými, zaujímajú sa o rozvíjanie 

a posilnenie kontaktov prijímateľa sociálnej služby, napomáhajú kontaktom. 
- Spolupráca s rodinou: 

- DSS LIBERTAS podporuje intenzívny kontakt prijímateľa sociálnej služby 
s rodinou, ktorý má napomôcť  k udržiavaniu dobrých vzťahov s príbuznými, 

-  v DSS LIBERTAS sú pracovníci, ktorí zabezpečujú kontakt s rodinou,  sú 
oboznámení s rodinnou situáciou prijímateľa sociálnej služby, 

- DSS LIBERTAS spolupracuje s príbuznými prijímateľa sociálnej služby, poskytuje 
im poradenstvo, v prípade potreby informuje o zdravotnom a celkovom stave 
prijímateľa sociálnej služby a jeho zmenách, IS 13 Stanovenie iných činností 

- v DSS LIBERTAS je obmedzená možnosť ubytovania rodinného príslušníka, či 
inej blízkej osoby priamo v zariadení, avšak personál na požiadanie odporučí 
ubytovanie v blízkom okolí. V prípade jednoposteľových izieb môže príbuzný 
stráviť noc po súhlase riaditeľky DSS LIBERTAS na izbe prijímateľa   sociálnej 
služby v kresle, 

- DSS LIBERTAS sa usiluje v čo najväčšej miere zapojiť do pomoci prijímateľovi 
sociálnej služby aj príslušníkov rodiny napr. sprievodom na vyšetrenie, návštevou 
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v domácom prostredí, či pravidelnými návštevami v zariadení účasťou na akciách 
organizovaných  DSS LIBERTAS. 

- Voľnočasové aktivity, záujmová činnosť : 
- záujmová činnosť je kultúrna činnosť, spoločenská činnosť, športová činnosť a 

rekreačná činnosť, ktorá je zameraná na rozvoj schopností a zručností 
prijímateľa  sociálnej služby, 

- všetky tieto činnosti v DSS LIBERTAS zabezpečujú zamestnanci na základe 
vypracovaného plánu kultúrnych, športových a spoločenských akcií. Aktivity 
prebiehajúce mimo areál DSS LIBERTAS sa uskutočňujú formou kultúrnych 
vystúpení pri významných spoločenských udalostiach, účasťou na kultúrnych 
podujatiach usporiadaných kultúrnymi inštitúciami, na športových podujatiach, 
turistických vychádzkach a spoločných rekreačno-rekondičných pobytoch,  

- propagácia DSS LIBERTAS je zabezpečovaná prostredníctvom webovej 
stránky zariadenia www.dsslibertaslc.sk , ktorá je pravidelne aktualizovaná 
a informuje o živote a činnostiach v DSS LIBERTAS.  

- prijímateľ sociálnej služby dáva svoj písomný súhlas so zhotovovaním 
a zverejňovaním fotografií a videozáznamov pre účely prezentácie DSS 
LIBERTAS, 

- knihy a  tlač sú k dispozícii všetkým prijímateľom sociálnej služby 
v spoločenskej miestnosti zariadenia. V spoločenskej  miestnosti je farebný 
televízor a DVD prehrávač, 

- vlastný rozhlasový alebo televízny prijímač môžu používať prijímatelia  
sociálnej služby so súhlasom riaditeľky DSS LIBERTAS. Na izbách je 
zakázané používať elektrospotrebiče v nevyhovujúcom technickom stave. 
Z hľadiska ochrany života a zdravia je potrebné, aby prijímatelia sociálnej 
služby pri manipulácii s elektrospotrebičmi dodržiavali všeobecne platné 
nariadenia a predpisy BOZP a PO a v plnej miere zodpovedajú za škody, ktoré 
spôsobia svojou neodbornou manipuláciou. 

 

 
II. PROCEDURÁLNE PODMIENKY 

 

 
2.1 Kritérium: Vymedzenie účelu a obsahu poskytovania sociálnej služby (strategická 
vízia, poslanie, ciele) a prístupu k prijímateľovi sociálnej služby 
 

Štandard: Poskytovateľ sociálnej služby má vypracovanú strategickú víziu, poslanie 
a ciele so zameraním na podporu a rozvoj individuálnych potrieb prijímateľov sociálnych 
služieb a má vypracovanú stratégiu, plán a účel poskytovania sociálnej služby zameraný na 
zachovanie, obnovu a rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby viesť 
samostatný život a na podporu jeho začlenenia do spoločnosti. Poskytovateľ sociálnej služby 
presadzuje partnerský, individuálny a aktívny prístup k prijímateľovi sociálnej služby, ktorý 
vedie prijímateľa sociálnej služby k spoluzodpovednosti, spolurozhodovaniu, 
splnomocňovaniu a objavuje hodnotu terajšieho a potencionálneho prínosu prijímateľa 
sociálnej služby pre spoločnosť. 
 

Poslanie zariadenia 

Každému patrí úcta, kto iným pomáha niesť ťažké bremeno osudu… 

(Charles Dickens) 

 

http://www.dsslibertaslc.sk/
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Našou filozofiou je poskytovať prijímateľom kvalitné sociálne služby v súlade so štandardmi 
sociálnych služieb, zavádzať inovatívne metódy, pracovnú činnosť, pripraviť ich na zmenu 
postoja k životu a začlenenie do spoločnosti tak, aby aj pre svoj nepriaznivý zdravotný stav 
žili kvalitný a plnohodnotný život  a aby  boli zachované ich základné ľudské práva a 
hodnoty. 

A preto integrita, dobré meno zariadenia, dôvera prijímateľov a všetkých zainteresovaných 
patria k našim najdôležitejším hodnotám. Ich ochrana je prvoradou úlohou každého z nás. 
Poslaním zariadenia je zasadzovať sa za rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a sociálnych 
práv prijímateľov. Všetci zamestnanci zariadenia konajú v súlade s etickým kódexom, 
zachovávajú vysoký morálny štandard vo vzťahoch a utvárajú pracovné prostredie hodné 
dôvery a úcty.  Uznávajú etické princípy ako sú zodpovednosť, čestnosť, humanizmus, 
tolerancia a ochrana životného prostredia. Prijímateľ sociálnych služieb je našim 

rovnocenným partnerom: jeho spokojnosť je našou prioritou. 

Vízia: 

Domov sociálnych služieb LIBERTAS Lučenec  dosiahne do roku 2022 prostredníctvom 
napĺňania štandardov vysokú kvalitu ponúkaných služieb tak, aby sa kvalita ponúkaných 
služieb stala prirodzenou súčasťou a hodnotou všetkých prijímateľov,  zamestnancov a 
ostatných zainteresovaných strán. 

Pre trvalé napĺňanie vízie prijal manažment nasledovnú 

Politiku kvality: 

 Uplatňovať systém kvality štandardov ako nástroj trvalého zlepšovania 
poskytovaných služieb 

 Vytvárať priestor pre kvalitnejšiu realizáciu aktivít prijímateľov SS a zapájať sa do 
rôznych projektov tvorivosti 

 Cieľavedome vytvárať pozitívne väzby s prijímateľmi sociálnych služieb, ich 
príbuznými, zainteresovanými organizáciami a verejnosťou, monitorovať, 
vyhodnocovať a napĺňať  ich požiadavky 

 
2.2. Kritérium: Určenie postupov a podmienok (vrátane miesta a času) poskytovania 
sociálnej služby a aj jej rozsahu a formy. 
 

Štandard: Druh, forma, rozsah, miesto a čas poskytovania sociálnej služby 
zodpovedajú potrebám prijímateľa sociálnej služby so zohľadnením jeho prirodzených 
vzťahov, rodiny a komunity a sú určované v súlade s princípmi subsidiarity (pomoci, 
podpory). 
 

A/ Druh sociálnej služby  
 Domov sociálnych služieb LIBERTAS je zariadenie sociálnych služieb, v ktorom 
sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby 
a jej stupeň odkázanosti je najmenej V, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo 
prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III.  – Domov sociálnych služieb 
a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek – Zariadenie pre seniorov, všetkým 
prijímateľom sociálnej služby v zmysle § 12, odst.1 písm. c a násl. §§ 35 a 38 zákona č. 
448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a iných doplňujúcich právnych 
predpisov, V Zariadení podporovaného bývania – sa poskytuje sociálna služba fyzickej 
osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak je odkázaná na 
dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život. 
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Dohľad na účely poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania je 
usmerňovanie a monitorovanie fyzickej osoby uvedenej v odseku 1 pri zabezpečovaní seba 
obslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť v rámci zariadenia a 
základných sociálnych aktivít podľa prílohy č. 4 Zákona o sociálnych službách. Rozsah 
dohľadu poskytovaného v zariadení podporovaného bývania sa uskutočňuje v hodinách 
alebo súhrnom úkonov, pri ktorých fyzická osoba potrebuje dohľad. 
 
       V Zariadení pre seniorov  sa:   
a) poskytuje 
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 
- sociálne poradenstvo, 
- sociálna rehabilitácia, 
- ubytovanie, 
- stravovanie, 
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, 
- osobné vybavenie, 
b) zabezpečuje 
- ošetrovateľská starostlivosť, 
- záujmová činnosť, 
c) utvárajú podmienky na 
- úschovu cenných vecí. 
 
       V Domove sociálnych služieb sa: 
a) poskytuje 
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 
- sociálne poradenstvo, 
- sociálna rehabilitácia, 
- ubytovanie, 
- stravovanie, 
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, 
- osobné vybavenie, 
b) zabezpečuje 
- pracovnú terapiu 
- ošetrovateľská starostlivosť, 
- záujmová činnosť, 
c) utvárajú podmienky na 
- úschovu cenných vecí. 
 
V Zariadení podporovaného bývania sa okrem dohľadu 
a) poskytuje: 

- ubytovanie 
- sociálne poradenstvo 
- pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov 

b) utvárajú podmienky na prípravu stravy 
c) vykonáva sociálna rehabilitácia 
 

V DSS LIBERTAS sa vykonávajú odborné, obslužné a ďalšie činnosti, 
zabezpečuje sa ich vykonávanie alebo sa utvárajú podmienky na ich vykonávanie v 
rozsahu ustanovenom zákonom.  

 
DSS LIBERTAS ako poskytovateľ sociálnej služby je zaregistrovaný v registri 

poskytovateľov sociálnych služieb Banskobystrického kraja. 
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Zriaďovateľ DSS LIBERTAS má uzatvorenú zmluvu o poistení zodpovednosti za 
škodu, ktorá by mohla vzniknúť pri poskytovaní sociálnej služby, alebo v priamej súvislosti 
s ňou.  

 
V DSS LIBERTAS sú vytvorené podmienky pre umiestnenie 360  prijímateľov 

sociálnej služby, z toho 218 prijímateľov v domove sociálnych služieb  a 137 prijímateľov 
v zariadení pre seniorov a 8 prijímateľov sociálnej služby v Zariadení podporovaného 
bývania s celoročným pobytom.  
 
 B/ Forma sociálnej služby 

DSS LIBERTAS poskytuje sociálne služby v zariadení pre seniorov fyzickej osobe, 
ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo 
poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov, a v domove sociálnych 
služieb zdravotne postihnutým občanom s telesným a zmyslovým postihnutím. Sociálne 
služby v DSS LIBERTAS sa poskytujú celoročnou formou pobytu podľa §13 zákona č. 
448/2008 Z. z. o sociálnych službách.  
 
 
C/ Rozsah sociálnej služby 

Sociálna služba v DSS LIBERTAS sa poskytuje na neurčitý čas alebo na určitý čas 
podľa zmluvy o poskytovaní sociálnej služby 
 
 
D/ Miesto poskytovania sociálnej služby  

DSS LIBERTAS poskytuje celoročnú pobytovú formu sociálnej služby prijímateľom 
sociálnej služby na adrese: 
 
Domov sociálnych služieb LIBERTAS 

1. Stredisko DD a DSS AMBRA, Rúbanisko III 2938/52, 984 01 Lučenec 
2. Stredisko DSS LIBERTAS, Tuhárske námestie 2578/11, 984 01 Lučenec 
3. Stredisko Tuhárske námestie 886/10, 984 01 Lučenec 

 
 
E. Identifikácia zariadenia: 

Domov sociálnych služieb LIBERTAS, Tuhárske námestie 11, Lučenec, je zariadenie 
sociálnych služieb so samostatnou právnou subjektivitou. 
1. Názov organizácie:      Domov sociálnych služieb LIBERTAS  
2. Sídlo a adresa organizácie:     Tuhárske námestie 2578/11, 984 01 Lučenec 
3. IČO:                                         00632180 
4. Právna forma organizácie:       Organizácia je zariadením sociálnych služieb zriadeným                                                      
     zriaďovateľom ako rozpočtová organizácia s vlastnou                                                      
     právnou subjektivitou 
5. Zriaďovateľ DSS LIBERTAS:       Banskobystrický samosprávny kraj   
 
 
2.3 Kritérium: Určenie postupu pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby 
 

Štandard: Poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracovaný transparentný 
a pre prijímateľa sociálnej služby zrozumiteľný postup pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní 
sociálnej služby podľa § 74. 
 
BBSK ako zriaďovateľ DSS LIBERTAS má vypracovanú Smernicu č. 001/2016/ ODDSSZ 
Postup prijímania a predvolávania občanov do zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej 
pôsobnosti BBSK. Táto smernica je záväzná aj pre DSS LIBERTAS, IS 10 Smernica 
o postupe prijímania občanov do ZSS. 
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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 
 

Štandard: Postupy a pravidlá na dosiahnutie účelu a odborného zamerania 
poskytovania sociálnej služby sa vykonávajú odborne, prostredníctvom metód a techník 
sociálnej práce, postupmi zodpovedajúcimi poznatkom humánne orientovaných vied a 
poznatkom o stave a vývoji poskytovania sociálnych služieb. Sú používané cielene a 
transparentne, sú orientované na zabezpečenie individuálnych potrieb prijímateľa sociálnej 
služby, na dodržiavanie holistického (celostného) prístupu, na podporu jeho aktívnej účasti a 
spolurozhodovania. 
 
DSS LIBERTAS ako zamestnávateľ vydáva IS 04 Pracovný poriadok. Pracovný poriadok je 
záväzný pre   všetkých jeho zamestnancov, ktorí vykonávajú pre zamestnávateľa práce na 
základe pracovnej zmluvy v hlavnom pracovnom pomere. 
 
 I. Kvalifikovanosť pracovníkov: 

 V DSS LIBERTAS pracuje tím vysoko kvalifikovaných odborníkov. 
 Zamestnanci majú zodpovedajúce vzdelanie, úmerné potrebám prijímateľa sociálnej 

služby. 
 DSS LIBERTAS má vypracovaný metodický postup Ľudské zdroje, v ktorej sú 

rozpracované plány vzdelávania aj plány starostlivosti o zamestnancov, príjem 
a výstup. 

 Kompetentnosť zamestnancov (schopnosť plniť kvalifikačné požiadavky, zvládať 
pracovnú pozíciu a zručnosti, zvyšovať odbornosť) je v DSS LIBERTAS 
zabezpečovaná už od prijímania nových zamestnancov, cez vzdelávanie, samo 
vzdelávanie až po rozviazanie pracovného pomeru 

 Vzdelávanie a podporné vzdelávacie akcie sú v DSS LIBERTAS plánované 
v ročnom cykle samostatným ročným plánom vzdelávania. Požiadavky do plánu 
vzdelávania na bežný rok predkladajú vedúci všetkých úsekov do konca januára 
bežného roka. Požiadavky musia vychádzať z kvalifikačných požiadaviek, 
požiadaviek legislatívy a potrieb jednotlivých úsekov a musia byť predkladané 
v štruktúre údajov ako plán vzdelávania, vrátane približných nákladov. Následne 
personalista zosumarizuje predkladané požiadavky a spracuje návrh plánu 
vzdelávania vrátane predbežného finančného vyjadrenia, ktorý predloží vedeniu 
DSS LIBERTAS na prerokovanie. 

 
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 
 

Štandard: Sociálne služby (§ 33 až 40 a § 57) sú poskytované na základe 
individuálneho plánu, ktorý vychádza z individuálnych potrieb, schopností a cieľov prijímateľa 
sociálnej služby. Individuálny plán je nástrojom pre spoluprácu medzi prijímateľom sociálnej 
služby a zamestnancami poskytovateľa sociálnej služby. 
 
DSS LIBERTAS pre každého prijímateľa sociálnej služby vypracováva Individuálny plán 
prijímateľa sociálnej služby. 
 
Individuálny plán sa priebežne vypracováva, dopĺňa a aktualizuje v súlade s požiadavkami 
alebo potrebami prijímateľa sociálnej služby.  Účasť na individuálnom plánovaní je 
slobodnou voľbou prijímateľa sociálnej služby, ktorý ju musí vyjadriť písomnou formou. DSS 
LIBERTAS plánuje, realizuje a hodnotí priebeh poskytovania sociálnej služby spoločne s 
prijímateľom sociálnej služby s ohľadom na jeho osobné ciele a možnosti.  
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Cieľom individuálneho plánu je vytvoriť takú podporu, aby mohol prijímateľ sociálnej služby 
žiť zmysluplný a čo najsamostatnejší život.  
 
Proces vypracovania individuálneho plánu vychádza z týchto zásad: 
- Identifikácia individuálnych potrieb prijímateľa sociálnej služby, jeho rodiny a 

prirodzených zdrojov podpory. 
- Voľba cieľov – ciele individuálneho plánu a ciele sociálnej služby vychádzajú z 

individuálnych potrieb prijímateľa sociálnej služby. Ciele individuálneho plánu sú ciele 
prijímateľa sociálnej služby a sú definované v spolupráci s kľúčovým pracovníkom. Pri 
práci s prijímateľmi sociálnej služby, ktorí potrebujú pomoc pri verbalizovaní a definovaní 
cieľov sociálnych služieb, je potrebné venovať pozornosť špeciálnym technikám 
komunikácie a mapovania potrieb prijímateľa sociálnej služby. 

- Ciele individuálneho plánu sú logicky zostavené a idú od všeobecných cieľov ku 
konkrétnym cieľom. 

- Ciele individuálneho plánu vychádzajú z holistického prístupu k osobnosti človeka. 
- Konkrétne ciele (najnižšia úroveň cieľov, na ktorú sa vypracovávajú konkrétne metódy) 

musia spĺňať tieto podmienky: 
 špecifickosť, konkrétnosť cieľa, merateľnosť cieľa, 
  akceptovateľnosť cieľa prijímateľom sociálnej služby, 
 reálnosť cieľa, 
 časové vymedzenie dosiahnutia cieľa. 

 
Hodnotenie - plán hodnotenia individuálneho plánu je vytvorený individuálne na základe 
spolupráce a potrieb prijímateľa sociálnej služby, s kľúčovým zamestnancom, uskutočňuje sa 
minimálne raz za polroka. 
 
 
2.6 Kritérium: Určenie postupov a pravidiel prevencie krízových situácií. Určenie 
postupov a pravidiel pri používaní prostriedkov netelesného obmedzenia a telesného 
obmedzenia 
 

Štandard: Poskytovateľ sociálnej služby má vypracované postupy a pravidlá riešenia 
krízových situácií a systém preventívnych opatrení na predchádzanie vzniku krízových 
situácií. Pri poskytovaní sociálnej služby má určené postupy a pravidlá používania 
prostriedkov netelesného a telesného obmedzenia v jasne definovaných prípadoch nutnosti 
ich využitia. 
 
DSS LIBERTAS má v rámci prevencie krízových situácií vypracované postupy a pravidlá 
riešenia krízových situácií, ktoré sú obsiahnuté v nasledovných prílohách tejto smernice: 

o Prevencia pádov prijímateľa sociálnej služby 
o Krízový manažment 
o Záznam problémového správania a vhodnej intervencie 
o Dotazník spokojnosti PSS 
o Správa o hodnotení poskytovanej SS 

 
Prostriedky telesného alebo netelesného obmedzenia sa používajú v prípadoch, kedy je 
ohrozené zdravie alebo život prijímateľa sociálnej služby, ostatných prijímateľov sociálnej 
služby alebo zamestnancov. Vtedy sa postupuje v súlade s § 10 zákona o sociálnych 
službách a Zásady telesného a netelesného obmedzenia prijímateľov sociálnej služby. 
 
Za celkom neprípustné sa považujú telesné tresty za určité správanie, psychické týranie, 
obmedzenie pohybu a pobytu, kontaktu s rodinou a s blízkymi ľuďmi, odopieranie základných 
potrieb, nedostatok stravy, neposkytnutie jedla alebo pitia, slovné urážky, zadržiavanie 
peňažných prostriedkov.  
 
 



        DOMOV SOCIALNYCH SLUŽIEB 

   Vydanie č.: 1    LIBERTAS, Lučenec 

 

Interná smernica č. IS 19  Podmienky kvality poskytovaných sociálnych služieb  Strana 17 z 32 
 
 

 
2.7 Kritérium: Poskytovanie informácií záujemcom o sociálnu službu a prijímateľom 
sociálnej služby v im zrozumiteľnej forme, podľa ich individuálnych potrieb, 
schopností 
 

Štandard: Záujemcovi o sociálnu službu, prijímateľovi sociálnej služby a jeho rodine 
a iným osobám poskytovateľ sociálnej služby poskytuje komplexné, dostupné, zrozumiteľné 
a pravdivé informácie im dostupným a zrozumiteľným spôsobom komunikácie, podľa ich 
individuálnych potrieb, schopností. 
 

 Každý kontakt prijímateľa sociálnej služby s príbuznými, priateľmi, známymi, 
dobrovoľníkmi,  či inými osobami    za účelom stretnutia sa s prijímateľom sociálnej 
služby je v prípade jeho súhlasu  vítaný a obmedzený len dodržiavaním nočného 
kľudu.  

  Zamestnanci DSS LIBERTAS aktívne vyhľadávajú kontakt s príbuznými, zaujímajú 
sa o rozvíjanie a posilnenie kontaktov prijímateľov sociálnej služby, napomáhajú 
kontaktom. 

 DSS LIBERTAS spolupracuje s príbuznými prijímateľa sociálnej služby, poskytuje im 
poradenstvo, v prípade potreby ich informuje o zdravotnom a celkovom stave 
prijímateľa sociálnej služby a jeho zmenách. 

 DSS LIBERTAS všetky informácie zverejňuje na nástenkách v zariadení, kde sú 
v prehľadnej forme umiestňované všetky zákonné aj zaujímavé materiály. 

 DSS LIBERTAS, všetky informácie uverejňuje na www.dsslibertaslc.sk všetky 
zákonné a zaujímavé informácie pre prijímateľov sociálnej služby a ich rodiny, ako aj 
potenciálnych záujemcov o služby. 

 DSS LIBERTAS v prípade potreby zabezpečuje tlmočnícku službu pre nepočujúcich. 
 
 

2.8 Kritérium: Podpora a pomoc prijímateľovi sociálnej služby pri sprostredkovaní a 
využívaní inej verejnej služby podľa jeho potrieb a schopností a cieľov 
 

Štandard: Poskytovateľ sociálnej služby aktívne vytvára podmienky na uplatňovanie 
práva prijímateľa sociálnej služby na sprostredkovanie, využívanie a pomoc pri využívaní 
dostupných verejných služieb, pri kontakte s právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré 
poskytujú iné služby a pri kontakte s jeho rodinou a prirodzeným prostredím vychádzajúc 
z jeho individuálnych potrieb, schopností a cieľov. 
 
DSS LIBERTAS zabezpečuje, aby boli prijímateľovi sociálnej služby poskytnuté všetky 
potrebné informácie (nástenky aj osobná pomoc od pracovníkov DSS LIBERTAS) o 
prevádzkovateľoch bežne dostupných verejných služieb.  
 
DSS LIBERTAS aktívne vytvára podmienky na to, aby prijímateľ sociálnej služby mohol 
využívať iné služby verejného charakteru.  
 
DSS LIBERTAS aktívne podporuje prijímateľa sociálnej služby vo využívaní tých služieb, 
ktoré sú verejne bežne dostupné.  
 
DSS LIBERTAS zabezpečuje realizáciu práva prijímateľa sociálnej služby na sprievod pri 
využívaní bežne dostupných verejných služieb v komunite a práva na kontakt s rodinou a so 
špecializovanými externými organizáciami. 
 
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 

http://www.dsslibertaslc.sk/
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Štandard: Poskytovateľ sociálnej služby rešpektuje právo prijímateľa sociálnej služby 

na vyjadrenie spokojnosti alebo nespokojnosti s kvalitou poskytovaných a zabezpečovaných 
sociálnych služieb Vyjadrenie nespokojnosti so sociálnymi službami prijímateľom sociálnej 
služby nie je podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by prijímateľovi 
sociálnej služby spôsobili akúkoľvek ujmu. Poskytovateľ sociálnej služby sa pravidelne 
zaujíma o názor prijímateľa sociálnej služby na poskytované sociálne služby. Osoba, ktorá 
sa domnieva, že práva a právom chránené záujmy prijímateľa sociálnej služby boli porušené 
činnosťou alebo nečinnosťou poskytovateľa sociálnej služby alebo zriaďovateľa sociálnej 
služby môže podať sťažnosť. 
 
DSS LIBERTAS má písomne vytvorený systém na podávanie sťažností, pripomienok, 
námietok a návrhov ku kvalite ohľadom sociálnych služieb, s vážnosťou sa nimi zaoberá a 
má vytvorený systém opatrení na ich aktívne riešenie. Vnútorné  pravidlá sú vypracované 
v podobe zrozumiteľnej pre prijímateľa sociálnej služby (pravidlá ľahko čitateľného textu). 
DSS LIBERTAS má vypracované formy aktívneho zisťovania spätnej väzby od prijímateľov 
sociálnej služby, ich rodín a iných osôb: 

 Dotazník spokojnosti klientov 

 Kniha evidencie sťažností 

 Pripomienky a návrhy 

 Sťažnosti a reklamácie 
 
Na zisťovanie spokojnosti DSS LIBERTAS využíva spôsob primeraný veku a nepriaznivej 
sociálnej situácii prijímateľa sociálnej služby. DSS LIBERTAS  aktívne reaguje na 
pripomienky vyjadrujúce nespokojnosť prijímateľov sociálnej služby, ich rodín a iných osôb, 
vyvodzuje z nich dôsledky a na základe nich plánuje a realizuje zmeny v jednotlivých 
zložkách poskytovanej sociálnej služby. Pripomienky a námietky vníma DSS LIBERTAS ako 
zdroj pre ďalšie skvalitňovanie ním poskytovaných sociálnych služieb. 
 
 
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 
 

Štandard: Poskytovateľ sociálnej služby pravidelne hodnotí, či druh, forma, rozsah a  
podmienky poskytovania sociálnej služby sú v súlade s účelom a cieľmi poskytovanej 
sociálnej služby. Poskytovateľ sociálnej služby pravidelne analyzuje a prehodnocuje, či 
možnosti ním poskytovanej sociálnej služby nelimitujú realizáciu cieľov individuálnych plánov 
prijímateľov sociálnych služieb a vyvodzuje z toho opatrenia. Nesúlad v tejto oblasti považuje 
za podnet na zmeny. 
 
DSS LIBERTAS má vypracované vnútorné postupy hodnotenia poskytovania sociálnych 
služieb a aktívne ich realizuje.  
 
Poskytovateľ sociálnej služby spätne konfrontuje úroveň ním poskytovaných sociálnych 
služieb s podnetmi získanými štúdiom a zážitkovým učením.  
 
DSS LIBERTAS využíva skutočnosti zistené z hodnotenia poskytovania sociálnych služieb 
na zavádzanie zmien smerujúcich k vyššej spokojnosti prijímateľov sociálnej služby. Výstupy 
z hodnotenia a prijaté opatrenia vedúce k zmenám, sú prístupné prijímateľom sociálnej 
služby, jeho rodine a komunite. 
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III. PERSONÁLNE PODMIENKY 
 

 
3.1 Kritérium: Vypracovanie štruktúry a počtu pracovných miest, kvalifikačných 
predpokladov na ich plnenie v súlade s § 84 s určením štruktúry, povinností 
a kompetencií jednotlivých zamestnancov, počet zamestnancov je primeraný počtu 
prijímateľov oficiálnych služieb a ich potrebám 
 

Štandard: Poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracovanú štruktúru 
zamestnancov a počet pracovných miest, ktorá zodpovedá definovanej strategickej vízii, 
poslaniu a cieľom organizácie a aktuálnemu počtu prijímateľov sociálnych služieb. 
Kvalifikačné požiadavky na zamestnancov, povinnosti a kompetencie musia byť v súlade so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi a zabezpečením napĺňania individuálnych potrieb 
prijímateľov sociálnych služieb. Poskytovateľ sociálnych služieb má vytvorené podmienky na 
individuálnu spoluprácu s  prijímateľmi sociálnych služieb, neprekračuje maximálny počet 
prijímateľov sociálnych služieb na jedného odborného zamestnanca a dodržiava minimálny 
percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov 
 
DSS LIBERTAS má vypracovanú samostatnú smernicu P 01 Organizačný poriadok, Etický 
kódex,  P 04 Pracovný poriadok a KP-04 Ľudské zdroje. Poskytovateľ sociálnej služby 
aktívne a priebežne oboznamuje všetkých zamestnancov a dobrovoľníkov so strategickou 
víziou, poslaním, cieľmi, organizačnou štruktúrou a kompetenciami zamestnancov a ich 
zmenami.  
 
DSS LIBERTAS aktívne vytvára podmienky na zabezpečenie vhodného podielu 
zamestnancov a odborných zamestnancov pre napĺňanie individuálnych potrieb prijímateľov 
sociálnej služby v zmysle všeobecne platných právnych predpisov.  
 
DSS LIBERTAS cieľavedome a aktívne vytvára podmienky na spoluprácu zamestnancov 
rôznych profesií a spoluprácu úsekov s cieľom zvyšovania kvality sociálnych služieb.  
 
DSS LIBERTAS uplatňuje aktívnu multidisciplinárnu a tímovú spoluprácu medzi všetkými 
organizačnými zložkami s cieľom napĺňania individuálnych potrieb prijímateľov sociálnej 
služby.  
 
DSS LIBERTAS má písomne vypracované podklady na plánovanie a zmeny stavu 
zamestnancov vo vzťahu k počtu a k miere odkázanosti prijímateľa sociálnej služby na 
pomoc inej fyzickej osoby a aktuálnym potrebám podpory prijímateľov sociálnej služby. 
 
 
3.2 Kritérium: Určenie postupov, pravidiel a podmienok na prijímanie zamestnancov, 
zaškoľovanie zamestnancov, ktoré je v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi 
 

Štandard: Pri postupoch, pravidlách a podmienkach prijímania zamestnancov 
poskytovateľa sociálnych služieb je rozhodujúcim kritériom odborná kvalifikovanosť pre danú 
pracovnú pozíciu a osobnostné predpoklady zamestnanca. Zaškoľovanie zamestnancov 
poskytovateľa sociálnych služieb prebieha v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi a novému zamestnancovi umožňuje poskytovateľ sociálnej služby získavať 
nevyhnutné odborné vedomosti a zručnosti v rozsahu svojej pracovnej činnosti a odborne ho 
vedie počas adaptačného procesu. 
 
DSS LIBERTAS má vypracovanú Kartu procesov 04 - Ľudské zdroje, v ktorom je zahrnutý aj 
proces na adaptáciu nového zamestnanca. Na základe tejto smernice DSS LIBERTAS 
zabezpečí, aby k tomuto zamestnancovi bol pridelený iný skúsený zamestnanec 
poskytovateľa sociálnych služieb, ktorý ho podporuje a pomáha mu v adaptačnom procese 
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minimálne počas troch kalendárnych mesiacov. DSS LIBERTAS zabezpečuje, aby po 
nástupe novoprijatého zamestnanca bol v spolupráci s ním vypracovaný písomný 
individuálny plán jeho zaškolenia a adaptačného procesu. DSS LIBERTAS aktívne vytvára 
pre zamestnanca podmienky na realizáciu tohto plánu. 
 
 
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 
 

Štandard: Základným dokumentom personálneho riadenia je písomne vypracovaný 
plán rozvoja ďalšieho vzdelávania a zvyšovania odbornej spôsobilosti zamestnancov 
poskytovateľa sociálnej služby, ktorý vytvára podmienky na optimálne naplňovanie cieľov 
a poslania organizácie. Postupy a pravidlá na hodnotenie zamestnancov vychádzajú z ich 
konkrétnych cieľov a oblastí ich pracovnej činnosti, úrovne ich spolupráce s prijímateľmi 
sociálnych služieb a sú prínosom pre personálny manažment, posilňujú zvyšovanie kvality 
sociálnych služieb a efektívne využívanie ekonomických zdrojov. 
 
DSS LIBERTAS má písomne vypracovanú Kartu procesov 04-Ľudské zdroje, v ktorej je 
zahrnutý aj proces rozvoja ďalšieho vzdelávania a zvyšovania odbornej spôsobilosti 
zamestnancov.  
 
DSS LIBERTAS aktívne vytvára pre zamestnanca podmienky na  realizáciu individuálneho 
plánu ďalšieho vzdelávania zamestnanca, ktorý je pravidelne spolu so zamestnancom 
vyhodnocovaný a aktualizovaný minimálne raz ročne.  
 
DSS LIBERTAS aktívne zabezpečuje pre zamestnancov prístup k zdrojom informácii 
o aktuálnych odborných poznatkoch a právnych podmienkach súvisiacich s poskytovanou 
sociálnou službou a preukázateľne ich upozorňuje na pripravované a realizované zmeny 
v oblasti sociálnych služieb. Umožňuje svojim zamestnancom zúčastňovať sa ďalšieho 
vzdelávania v súlade s individuálnym plánom ďalšieho vzdelávania zamestnancov. 
 
 
3.4 Kritérium: Systém supervízie u poskytovateľa sociálnej služby  
 

Štandard: Poskytovateľ sociálnej služby má vypracovaný systém externej supervízie 
a internej supervízie poskytovania sociálnej služby, ktorý aktívne realizuje a pravidelne 
hodnotí. Supervízia je pravidelne poskytovaná na skupinovej úrovni a individuálnej úrovni, 
ale aj na úrovni organizácie. 
 
DSS LIBERTAS má písomne vypracovanú Kartu procesov 15- Interné audity.  
 
DSS LIBERTAS aktívne vytvára podmienky pre realizovanie povinnej, pravidelnej, externej a 
internej supervízie na všetkých úrovniach: supervízie organizácie, riadiacej supervízie pre 
manažment, individuálnej a skupinovej supervízie pre všetkých zamestnancov poskytovateľa 
sociálnej služby priameho kontaktu s prijímateľom sociálnej služby.  
 
DSS LIBERTAS zabezpečuje prostredníctvom inej osoby pravidelnú externú supervíziu 
organizácie minimálne raz ročne. Individuálna spolupráca s prijímateľom sociálnej služby 
prebieha pod priebežnou supervíziou podľa potreby zamestnancov. 
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Supervíziu v zmysle ustanovenia zákona o sociálnych službách vykonáva raz ročne externe 
prostredníctvom autorizovaného supervízora vybraného zo zoznamu súpervízorov Asociácie 
supervízorov a sociálnych poradcov, ktorý je uvedený na www.assp.sk 

 

 

IV. PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY 
 

 
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 
 

Štandard: Miesto poskytovania sociálnej služby a prevádzkové podmienky 
poskytovania sociálnej služby (priestorové podmienky, prístupnosť v zmysle univerzálneho 
navrhovania, materiálne vybavenie, vybavenosť sociálnymi zariadeniami, svetelná a tepelná 
pohoda) zodpovedajú počtu prijímateľov sociálnej služby, druhu poskytovanej služby, 
potrebám prijímateľov sociálnych služieb a sú v súlade s platnými právnymi predpismi. 
 
Priestorové podmienky zodpovedajú počtu prijímateľov sociálnej služby, druhu poskytovanej 
služby a potrebám prijímateľov sociálnej služby. Miera prístupnosti prostredia, v ktorom je 
sociálna služba poskytovaná, je v súlade s potrebami prijímateľov sociálnej služby a s 
platnými právnymi predpismi a vychádza z princípov univerzálneho navrhovania.  
 
Materiálne vybavenie a zariadenie priestorov, v ktorých je sociálna služba poskytovaná, je 
podrobne popísané v Prevádzkovom poriadku 02 , je primerané druhu poskytovanej 
sociálnej služby a potrebám prijímateľov sociálnej služby. Priestory a zariadenie priestorov, v 
ktorých je sociálna služba poskytovaná, umožňujú prijímateľovi sociálnej služby uplatňovať si 
právo na súkromie.  
 
Prevádzkové podmienky sa flexibilne prispôsobujú potrebám prijímateľov sociálnej služby a 
vytvárajú vhodné podmienky na napĺňanie cieľov individuálnych plánov prijímateľov sociálnej 
služby.  
 
Vzhľad priestorov pobytovej sociálnej služby a ich vybavenie (účelnosť, útulnosť, 
disponibilita) pripomína vybavenie bežnej domácnosti. Prijímateľ sociálnej služby, ktorému 
sa poskytuje sociálna služba pobytovou formou, má možnosť zariadiť si priestory izby 
vlastným vybavením tak, aby toto vybavenie spĺňalo predpoklady na podporu jeho zdravia a 
bezpečia a neobmedzovalo iných prijímateľov sociálnej služby. 
 
 
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, audio alebo video záznam, internetová stránka) 
 

Štandard: Pre prijímateľa sociálnej služby, jeho rodinu, komunitu a verejnosť 
poskytuje poskytovateľ sociálnej služby také informácie o sociálnej službe, ktoré sú 
dostupné, úplné a v zrozumiteľnej forme 
 
Poskytovateľ sociálnej služby DSS LIBERTAS má informácie poskytované v rámci www 
stránky  www.dsslibertaslc.sk ktorú pravidelne aktualizuje a uverejňuje na nej všetky 
zákonné a zaujímavé informácie pre prijímateľov sociálnej služby a ich rodiny, ako aj 
potenciálnych záujemcov o služby. 
 

http://www.assp.sk/
http://www.dsslibertaslc.sk/
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4.3 Kritérium: Hodnotenie vypracovania výročnej správy v súlade s týmto zákonom 
alebo hodnotenie záverečného účtu 
 

Štandard: Neverejný poskytovateľ sociálnej služby a poskytovateľ sociálnej služby, 
ktorým je právnická osoba založená obcou alebo vyšším územným celkom, má písomne 
vypracovanú výročnú správu v súlade s § 67a tohto zákona. Poskytovateľ, ktorým je obec 
alebo právnická osoba zriadená obcou alebo vyšším územným celkom má písomne 
vypracovaný záverečný účet v súlade so všeobecne záväznými predpismi (§ 16 zákona 
č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy). Výročná správa alebo 
záverečný účet sú verejne prístupné, zverejnené v určenom termíne a sú v zrozumiteľnej 
forme. DSS Libertas nemá povinnosť vypracovávať záverečný účet a výročnú správu. 
 
DSS LIBERTAS je zariadením sociálnych služieb zriadeným Banskobystrickým 
samosprávnym krajom ako rozpočtová organizácia s vlastnou právnou subjektivitou.  
 
DSS LIBERTAS má každoročne vypracovanú Ročnú účtovnú závierku, ktorá je zverejnená 
v registri účtovných závierok  na www.registeruz.sk a uverejnená na www.dsslibertaslc.sk  
 
 
4.4 Kritérium: Určenie pravidiel prijímania darov 
 

Štandard: Poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracované postupy 
a pravidlá prijímania, použitia a zverejňovania peňažných darov a nepeňažných darov IS 17- 
Evidencia o spôsobe a použití finančných a vecných darov. 
 
DSS LIBERTAS má vypracovanú smernicu ISM 28 Prijímanie darov. DSS LIBERTAS prijíma 
peňažný dar alebo nepeňažný dar výlučne na základe písomnej darovacej zmluvy s darcom, 
uzatvorenej na základe slobodnej vôle a rozhodnutia darcu a poskytovateľa sociálnej služby.  
 
DSS LIBERTAS má presne a písomne definované oblasti možných konfliktov záujmov 
vyplývajúcich z prijatia peňažného daru alebo nepeňažného daru a určené účinné opatrenia 
na predchádzanie ich vzniku.  
 
DSS LIBERTAS má písomne vypracovaný spôsob transparentného zverejňovania prijatých 
peňažných darov a nepeňažných darov, darovacích zmlúv a účelu použitia.  
 
 
 
Táto interná smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov DSS LIBERTAS. Kontrolu 
dodržiavania ustanovení tejto internej smernice vykonáva riaditeľka DSS LIBERTAS 
v spolupráci s manažérom kvality a vedúcimi jednotlivých stredísk, úsekov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.registeruz.sk/
http://www.dsslibertaslc.sk/
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7. ROZDEĽOVNÍK 
 

 

0 - Manažér kvality 
1 - Riaditeľka 
2 - vedúca sociálno - zdravotného úseku 
3 - vedúci ekonomicko - prevádzkového úseku 
4 - vedúci strediska Libertas 
5 - vedúca strediska Ambra 
 

 
8. PRÍLOHY 
 

 

Príloha č. 1 - Pád prijímateľa sociálnej služby 
Príloha č. 2 - Krízový manažment 
Príloha č. 3 - Dotazník spokojnosti prijímateľa sociálnej služby 
Príloha č. 4 - Správa o hodnotení poskytovania sociálnych služieb 
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Príloha č. 1 

Pád prijímateľa sociálnej služby 
 

Cieľ  postupu:   

 

Stanoviť metodický postup pre zamestnancov pri náhodnom páde prijímateľa sociálnej služby 

a zabezpečiť tak následné preventívne opatrenia proti náhodným pádom prijímateľa sociálnej 

služby.  
 

Zodpovedný za realizáciu postupu:   vedúca zdravotného úseku 
 

Vstupy do postupu:   

- personál ( sestry, opatrovateľky, lekár) 

- prijímateľ sociálnej služby 

- RZP, sanitka 

- dokumentácia (zdravotný záznam, hlásenie ZÚ, zdravotný preukaz, odporúčanie na 

vyšetrenie, 1.lístok na sanitku, 2. tlačivo –Protokol úrazu) 

Činnosti vlastného postupu: 

   V prípade, že prijímateľ sociálnej služby utrpí z určitého dôvodu pád, službukonajúca 

sestra, prípadne opatrovateľka je povinná pád zaevidovať a spraviť nápravné opatrenia. Ak 

pri páde bol prítomný niekto z personálu, popíše priebeh pádu a reakcie prijímateľa sociálnej 

služby pred pádom, počas pádu a po páde. Získané informácie slúžia pre ďalší postup na 

diagnostikovanie úrazu.  

 

V prípade, že je možné získať informácie aj od prijímateľa sociálnej služby, ktorý utrpel úraz, 

sestra, prípadne opatrovateľka tieto informácie od neho preberie. Na základe opisu zranenia 

sestra, prípadne opatrovateľka určuje ďalší postup. Všetky podrobnosti o úraze zaznamenáva 

do ošetrovateľskej dokumentácie, do hlásenie 3.služieb a vypíše tlačivo „Protokol úrazu“ .  

 

V prípade, že je potrebné privolať lekára k úrazu prijímateľa sociálnej služby, sestra tak 

spraví ihneď. Ak nie je potrebné privolať lekára k prijímateľovi sociálnej služby, sestra sa 

spojí počas dňa s ošetrujúcim lekárom telefonicky alebo osobne a prekonzultuje pád 

prijímateľa sociálnej služby a postupuje podľa pokynov lekára. Podľa pokynov lekára 

realizuje napr. RTG  vyšetrenie u prijímateľa sociálnej služby, prípadne chirurgické 

vyšetrenie alebo neurologické vyšetrenie....Výsledky priebežne zhromažďuje a robí záznamy 

do príslušnej dokumentácie. Nakoniec tieto vyhodnotí v spolupráci s ošetrujúcim lekárom a 

robí nápravné opatrenia v spolupráci s prijímateľom sociálnej služby a ostatným ošetrujúcim 

tímom.  

 

V prípade, že prijímateľ sociálnej služby padne v nočnej zmene, ošetrujúci personál volá 

RZP. 

Výstupy z postupu: 

- monitorovanie prijímateľa sociálnej služby  

- monitorovanie noviniek v zdravotníctve a kompenzačných pomôcok 

- poskytnutie komplexnej a efektívnej ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti 

- zabezpečenie kompenzačných pomôcok 

- zabezpečenie vyšetrenia v prípade potreby 

- zabezpečenie sanitky v prípade potreby (DZS, RZP) 

- monitoring žiaducich a nežiaducich účinkov 

- monitoring noviniek na trhu a ich využívanie v praxi 



        DOMOV SOCIALNYCH SLUŽIEB 

   Vydanie č.: 1    LIBERTAS, Lučenec 

 

Interná smernica č. IS 19  Podmienky kvality poskytovaných sociálnych služieb  Strana 25 z 32 
 
 

- prevencia  

- poskytnutie komplexnej ,efektívnej ošetrovateľskej  a opatrovateľskej starostlivosti 

- informovanie rodinných príslušníkov a páde prijímateľa sociálnej služby. 

 Kritéria postupu: 

- spokojnosť prijímateľa sociálnej služby  

- minimalizovanie pádov  prijímateľov sociálnej služby 

- zabezpečenie prijímateľov sociálnej služby pred pádom 
 

Cyklus monitorovania postupu: 

- pri každej zmene 

Záznamy vedené v realizácii postupu: 

- zdravotný záznam 

- hlásenie sestier 

- žiadanka na prepravu chorého 

- žiadanka na vyšetrenie 

- tlačivo – Protokol úrazu 
 

Hlavná náväznosť na postup: 

- všetky realizačné procesy         

Súvisiaca dokumentácia, legislatíva: 
 

- zákon č.324/2006 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej 

republiky č.742/2004 Z. z o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania 

- zákon  č. 311/2002 Z. z. o povolaní sestry, o povolaní pôrodnej asistentky, 

o Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek a o zmene a doplnení zákona 

Slovenskej národnej rady č.14/1992 Zb. o Slovenskej komore stredných 

zdravotníckych pracovníkov a o Slovenskej komore zubných technikov  

- zákon č.576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich 

s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 

- zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 

455/1991 z.z.  o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisoch 
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Príloha č. 2 

 

 

Krízový manažment 
  

Cieľ postupu:  
Poskytnutie dostatočného množstva informácií potrebných pre optimálne riešenie krízovej situácie 
prijímateľa sociálnej služby  

Zodpovedný za realizáciu postupu: vedúca SZÚ, VS 

Vstupy do postupu: 
Každej ľudskej činnosti, teda aj poskytovaniu sociálnych služieb, dominujú procesy, pre ktoré je 
charakteristická určitá miera neistoty (neurčitosti). Neistota je spôsobená množstvom zasahujúcich 
nekontrolovateľných a náhodných faktorov. Neistota môže prameniť z objektívnych príčin (v 
sociálnych službách môže ísť napr. o kalamitu nezávislú na správaní sa poskytovateľa), rovnako zo 
subjektívnych príčin (napr. neschopnosť obsiahnuť a porozumieť všetkým väzbám medzi zvoleným 
správaním poskytovateľa a jeho dopadmi na prijímateľa). Ak sa kombinuje neistota s nejakým 
potenciálne nežiaducim účinkom, vzniká riziko. Riziko nesie v sebe potenciálnu možnosť narušenia 
bezpečia ľudí, objektov alebo procesov a je s ním spojená určitá pravdepodobnosť, že môže jeho 
vplyvom dôjsť ku krízovému javu (krízovej situácii, nežiaducej udalosti) a jeho nežiaducemu 
dôsledku. Nie každé riziko však vedie ku vzniku krízovej/nežiaducej situácie. Z hľadiska prijateľnosti 
je preto užitočné rozdeliť riziká do dvoch veľkých skupín:  
(1) prijateľné/malé a stredné riziká (sú spoločnosťou a právnymi normami tolerovateľné; ide o riziká, 
ktoré pri vedomí si týchto rizík umožňujú subjektom existovať a plniť stanovené ciele; uplatňujú sa pri 
nich bežné postupy, príp. sa stanovujú osobitné úlohy a zodpovednosti tak, aby riziká „zostali pod 
kontrolou“);  
(2) neakceptovateľné /vysoké a extrémne (ide pri nich o nebezpečenstvo celkového vychýlenia 
systému z rovnovážneho stavu; vyžadujú si okamžitý zásah, priebežný monitoring a postupné 
znižovanie na úroveň malého alebo stredného rizika).  
Medzi krízové udalosti vyvolané prevažne objektívnymi príčinami patria najmä havarijné a núdzové 
situácie. Svojou povahou, príčinami a dôsledkami môžu byť veľmi rôznorodé. Môže ísť napr. o vznik 
a vplyv prírodnej kalamitnej situácie, požiaru, únik plynu, či o vodovodnú haváriu; závažné dôsledky 
na živote a zdraví najodkázanejších prijímateľov sociálnej služby,  môže vyvolať výpadok 
elektrického prúdu. Do tejto skupiny patria aj situácie chorôb a úrazov zamestnancov, ktoré môžu 
viesť k dočasnému nedostatku personálu, problémom s ich nahradením a so zabezpečením 
potrebnej kvality sociálnej služby.  
 
Medzi núdzové situácie patria aj také, ktoré sa identifikujú na strane prijímateľa sociálnej služby a sú 
menej predvídateľné (či očakávané). Ide napr. o pád prijímateľa bez zjavnej príčiny so závažnejšími 
dôsledkami (potreba ošetrenia a následnej zdravotnej starostlivosti, zníženie pohybových schopností 
a stav odkázanosti na pomoc inej osoby, rehabilitácie, či zakorenenie obavy, až paniky z pohybu aj 
po zlepšení zdravotného stavu). Patrí sem aj situácia náhleho úmrtia prijímateľa sociálnej služby, 
neočakávané zmeny v správaní (vrátane neavizovaného opustenia priestorov zariadenia u 
dezorientovaných jedincov), náhla zmena zdravotného stavu, ale aj vzájomné napadnutie 
prijímateľov sociálnej služby.  
  
V krízovej situácii je vhodné (primerané) použiť obmedzujúce opatrenie tak, aby sa to nedalo 
kvalifikovať ako neodôvodnené obmedzenie a porušenie ľudských práv a slobôd prijímateľa sociálnej 
služby. To isté opatrenie (napr. používanie bočníc na posteli) môže v jednom prípade predstavovať 
neprimeranú reštrikciu prijímateľa sociálnej služby, v inom prípade vhodný spôsob na prevenciu 
jeho/jej pádu. 
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Činnosti vlastného postupu: 
Krízovým situáciám možno predchádzať včasným identifikovaním predvídateľných rizík 
u prijímateľov sociálnej služby: 

 Napríklad, ak je prijímateľ dezorientovaný v priestore, na základe identifikovaného rizika 
možno prijať opatrenie absolvovania prechádzok len so sprievodom, napriek jeho čiastočne 
obmedzujúcom účinkom. Pri neidentifikovaní rizika môže dôsjť ku krízovej situácii, že sa 
prijímateľ na prechádzke stratí.  

 Krízové situácie môžu vzniknúť aj v prípade výskytu epidemicky závažných ochorení v 
zariadení. Môžu byť na dlhšiu dobu dôvodom vynúteného prerušenia kontaktov 
prijímateľov/liek s ich prirodzeným prostredím (rodinou, známymi, s ktorými zvykne udržiavať 
frekventovaný osobný styk) vedúcim, k zhoršenie zdravotného stavu a pohody.  

 Krízové situácie môžu vzniknúť aj v prípade, kedy rodina odmieta ďalšie kontakty so svojimi 
odkázanými členmi a tieto obmedzuje na nevyhnutné administratívne úkony „na diaľku“ (napr. 
na zaplatenie potrebnej úhrady, sporadické telefonické informovanie sa).  

 Krízová situácia vzniká aj v prípade porušovania práv vzájomne medzi prijímateľmi sociálnej 
služby  

Výstupy z postupu: 

 má písomne spracovanú identifikáciu rizík a rizikových oblastí pri poskytovaní sociálnych 
služieb ako aj preventívne opatrenia na predchádzanie ich porušovaniu ako súčasť riadiacich 
dokumentov a procesov organizácie,  

 má písomne spracovanú identifikáciu predvídateľných rizík u každého prijímateľa sociálnej 
služby a postup ich minimalizácie (napr. v rámci plánov sociálnej rehabilitácie),  

 má odborne spôsobilou osobou spracovaný zoznam mobilných, čiastočne a úplne imobilných 
klientov/tok pre potreby zabezpečenia operatívneho a kvalitného manažmentu havarijných a 
iných núdzových situácií ako aj adekvátne a konkretizované opatrenia pre ich včasnú a 
bezpečnú evakuáciu (napríklad v dokumentoch požiarnej ochrany alebo obdobných 
dokumentoch záväzného charakteru).  

 rozhodnutia zamestnancov v krízových situáciách (kontext krízovej situácie, kľúčové riziko/á, 
zvolený prístup a jeho efekty pre zúčastnené strany, vyhodnotenie riešenia v širšom tíme, 
odporúčania pre prevenciu krízovej situácie, záznamy o nápravných opatreniach a ich účinku, 
ak došlo k nežiaducej udalosti).  

  

Kritéria postupu:                  

 evidencia poskytnutých informácií občanom a žiadateľom pri riešení ich problémových 
situácií   

 kvantita, ale najmä kvalita práce s prijímateľmi sociálnej služby v procese krízových plánov 
 

Cyklus monitorovania postupu: 

 priebežne  

 ročne 

Záznamy vedené v realizácii postupu: 

 register krízových plánov 

 záznam o probléme prijímateľa sociálnej služby a jeho riešení 

Hlavná nadväznosť na postup:  
- Pád prijímateľa sociálnej služby 
- Prvá pomoc 
- Telesné a netelesné obmedzenia 

Súvisiaca dokumentácia, legislatíva: 
- zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene  a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. 
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Krízový plán  prijímateľa sociálnej služby 

 

Meno prijímateľa sociálnej služby:  

Typ krízovej situácie:  

Prevencia:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervencia:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post-
intervencia: 
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Krízový plán prijímateľa sociálnej služby- VZOR   

 
Meno prijímateľa sociálnej služby:  
Typ krízovej situácie: Heteroagresivita (verbálna, brachiálna), autoagresivita (suicidálne 

myšlienky a tendencie) 

Prevencia: a) pravidelné konzultácie u psychológa, lekárska kontrola u psychiatra 

podľa potreby, konzultácia osobná, resp.telefonická 

b) varovné signály: poruchy spánku, psychomotorický nepokoj, iritabilita, 

zvýšená pohotovosť vyvolávať konflikty, smútok, prílišné stiahnutie sa 

zo sociálneho kontaktu. 

c) Pri spozorovaní týchto symptómov je vhodné iniciovať rozhovor, ktorý 

umožní prebrať témy, ktoré vyvolávajú napätie, nepokoj. Predchádzame 

tak nevhodným prejavom správania.  

d) Ako príležitosť k ventilovaniu napätia si vyberá jedáleň, chodbu 

(účelom je vzbudiť pozornosť iných, zbaviť sa napätia). 

e) Zabezpečiť, aby neprichádzala do častého kontaktu s ........... Už 

v náznakoch  konfliktu s ňou potrebné odvrátiť ich pozornosť, vhodne 

pokojne usmerniť. 

Intervencia: Verbálna intervencia: 

f) Pri agresívnom správaní na verejnom priestranstve, chodba, jedáleň je 

vhodné čo najskôr odviesť ju do pokojného prostredia (aby sme predišli 

prílišnému rozrušeniu u ostatných klientov). 

g) Ak rozhádže veci, jedlo poprosiť ju pokojným hlasom, aby to 

pozbierala, nerobiť to za ňu.  

h) Rozhovor v pokojnom prostredí - aktívne, empaticky počúvať, nechať 

vyrozprávať, vyplakať, vykričať (ventil emócií), neapelovať na 

racionalitu. 

Fyzická intervencia (nariaďuje a schvaľuje psychiater,): 

 použitie špeciálnych úchopov  

 umiestnenie do miestnosti určenej na bezpečný pobyt 

i) Medikácia (nariaďuje a schvaľuje psychiater) 

Post-

intervencia: 
 Zvýšiť dohľad na dobu neurčitú.  

 Soc. podpora: požiadať spolubývajúce o spoluprácu, nech jej venujú 

pozornosť. ................. upokojiť, aby sa nebála. Podporiť, aby jej bola 

oporou a dať jej zodpovednosť za vlastné emócie (nech sa snaží byť 

kľudná). Tendencia k suicidálnemu konaniu je väčšinou prechodná.  

 Zvýšiť počet tzv. chodbových interakcií t.j. prihovoriť sa, ako sa cíti a pod.  

 v prípade nutnosti použitia netelesného alebo telesného obmedzenia 

prijímateľa sociálnej služby je nutné vykonať zápis do registra telesných 

a netelesných obmedzení  

 použitie telesného obmedzenia nariaďuje a schvaľuje psychiater a písomne 

sa k nemu vyjadrí sociálny pracovník 

 sociálny pracovník je povinný bezodkladne zaslať kópiu zápisu v registri 

Odboru integrácie osôb so zdravotným postihnutím a sociálnych služieb 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

 bezodkladne o použití prostriedkov obmedzenia informovať blízku osobu  

prijímateľa sociálnej služby 
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Príloha č. 3 

 
D o t a z n í k  s p o k o j n o s t i  p r i j í m a t e ľ a  s o c i á l n e j  s l u ž b y  

 
Dotazník je anonymný, odpovede budú použité len v rámci zariadenia a budú viesť 
k zlepšeniu kvality poskytovania sociálnych služieb. 
 
Ohodnoťte Vašu spokojnosť s jednotlivými oblasťami  Domova  sociálnych  služieb    ( ďalej 
len DSS) LIBERTAS Lučenec podľa nasledovnej stupnice: 
 
1 – veľmi spokojný  
2 – spokojný 
3 – čiastočne spokojný 
4 – nespokojný           
5 – veľmi nespokojný 
 
Vašu voľbu označte krížikom (X) v príslušnom políčku. 

 

Otázka 1 2 3 4 5 

1. Ako ste spokojný s poskytovanými službami v DSS?      

2. Ako ste spokojný s prácou a prístupom zamestnancov sociálno-
zdravotného úseku (opatrovateľky, sestra, sociálny pracovník) 

     

3. Ako ste spokojný s prácou a prístupom zamestnancov technicko-
hospodárskeho úseku (údržba, upratovačky, práčovňa, výdaj 
stravy) 

     

4. Ako ste spokojný so vzťahmi medzi klientmi zariadenia ?      

5. Ako ste spokojný s komunikáciou  DSS?      

6. Ako ste spokojný s kvalitou poskytovanej stravy v DSS?      

7. Ako ste spokojný s vybavením izby respektíve bytovej jednotky ?      

8. Ako ste spokojný s prostredím a vybavením spoločných 
priestorov v  DSS ? 

     

9. Ako ste spokojný s voľnočasovými aktivitami a ponúkanými 
akciami v DSS ? 

     

 

10.Aj Vy môžete prispieť k zlepšovaniu nášho zariadenia a preto ďalej uveďte, čo by podľa 
Vás k jeho zlepšeniu prispelo. Ak ste uviedli nespokojnosť, uveďte prosím aj dôvody Vašej 
nespokojnosti. Prispejete tak k našej snahe, nedostatky v našom zariadení odstraňovať. 
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

Ďakujeme! 
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Príloha č. 4 

 
Správa o hodnotení poskytovania sociálnych služieb 

 
HODNOTENIE  RIADIL :   
 
ÚČASTNÍCI  PESKÚMANIA :   
 
DÁTUM :   
 
 
OBSAH : 
 

1. Cieľ hodnotenia vedením: 

 

2. Vstupy do hodnotenia 

2.1 Aktuálnosť a primeranosť politiky kvality   

 

2.2 Náročnosť a plnenie cieľov a úloh 

 

2.3 Ciele kvality na príslušný rok 

 

2.4 Výsledky interných auditov 

 

2.5 Výsledky externých auditov 

 

2.6 Stav preventívnych činností   

 

2.7 Stav nápravnej činnosti 

 

2.8 Spätná väzba od klientov 

 

2.9 Výkonnosť procesov  

 

2.10 Čerpanie rozpočtu 
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2.11 Kontrola následných činností po predchádzajúcom preskúmaní manažmentom 

 

2.12 Trendy nezhôd a reklamácií 

 

2.13 Zmeny, ktoré by mohli ovplyvniť systém manažérstva kvality 

 

2.14  Odporúčania na zlepšenie 

 

3.   Výstupy hodnotenia 

3.1 Zlepšovanie  

 

3.2 Zlepšovanie služieb 

 
 

3.3 Potreba zdrojov 

 

      4.    Závery 
 
 
 


