
                                                                                                                                

Spokojnosť Centrum sociálnych služieb, n.o.  tel  +421 905 329 661 
Ciglianska cesta 8             +421 915 741 413 
971 01 Prievidza   tel/fax +421 46 542 0093 

www.ispokojnost.sk   spokojnost@ispokojnost.sk  

  

   

 

 

 

 

Spokojnosť- centrum sociálnych 

služieb, n.o. 

Výkonné štandardy KC  

 

 

 

 

 

http://www.ispokojnost.sk/


                                                                                                                                

Spokojnosť Centrum sociálnych služieb, n.o.  tel  +421 905 329 661 
Ciglianska cesta 8             +421 915 741 413 
971 01 Prievidza   tel/fax +421 46 542 0093 

www.ispokojnost.sk   spokojnost@ispokojnost.sk  

  

   

 
 

 

 

 

 

8.3. METODIKA JEDNANIA SO ZÁUJEMCOM 

O SOCIÁLNU SLUŽBU 

V KOMUNITNOM CENTRE 
 

 

OBSAH 
 

1 SPÔSOBY OSLOVENIA ZÁUJEMCU O SOCIÁLNU SLUŽBU..................................2 

    1.1 Spolupráca inštitúcií s komunitným centrom...............................................................2 

    1.2 Príprava na prácu s klientom........................................................................................3 

2 ZAHÁJENIE SPOLUPRÁCE UCHÁDZAČA O SOCIÁLNU SLUŹBU- PRVÝ 

KONTAKT............................................................................................................................5 

      2.1 Spôsob vedenia prvého kontaktu...............................................................................6 

      2.2 Spôsob uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby- kontrakt.....................7 

      2.3 Vedenie dokumentácie...............................................................................................7 

 3 SPÔSOBY UKONČENIA SPOLUPRÁCE S UŽÍVATEĽOM SOCIÁLNEJ SLUŽBY 

V KC......................................................................................................................................9 

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY...............................................................................10 

 

 

 

http://www.ispokojnost.sk/


                                                                                                                                

Spokojnosť Centrum sociálnych služieb, n.o.  tel  +421 905 329 661 
Ciglianska cesta 8             +421 915 741 413 
971 01 Prievidza   tel/fax +421 46 542 0093 

www.ispokojnost.sk   spokojnost@ispokojnost.sk  

  

   

1 SPÔSOBY OSLOVENIA ZÁUJEMCU O SOCIÁLNU SLUŽBU 

 

Záujemca o sociálnu službu môže osloviť sociálnych pracovníkov o pomoc, ktorú mu môže komunitné 

centrum poskytnúť.  

Dospelý záujemca môže osloviť o sociálnu službu viacerými spôsobmi 

- priamo príde sám do komunitného centra 

- je delegovaný inou inštitúciou, s ktorou KC spolupracuje 

- sprostredkovaný spôsob - o KC je informovaný zo svojej komunity 

- je vyhľadaný z terénnej sociálnej práce a záujemcu o sociálnu službu osloví pracovník centra 

v jeho prirodzenom prostredí 

Detský záujemca 

- oslovuje KC cez svojho rodiča, alebo zákonného zástupcu 

- je delegovaný inou inštitúciou, s ktorou KC spolupracuje 

- Sprostredkovane- od kamarátov z blízkej komunity 

- Z terénnych programov pre deti 

Sociálny pracovník pristupuje ku klientovi individuálne. Musí byť oboznámený, ako sa klient dozvedel 

o pomoci v KC a tak musí prispôsobiť svoj prístup a jednanie s klientom.  

 

1.1 Spolupráca inštitúcií s komunitným centrom   

 

Komunitné centrum pri svojej práci potrebuje súčinnosť s rôznymi inštitúciami, ktoré sa 

nachádzajú v jeho okolí. Komuntné centrum zhromažďuje údaje o spolupracujúcich inštitúciách a vedie 

si ich  kontakty a ich zodpovedné osoby. Zoznam kontaktov má na starosti jeden zamestnanec KC, ktorý 

je poverený aktuálnosťou týchto kontaktov. 

Komunitné centrum spolupracuje s: 

• Obcou 

• Vzdelávacími inštitúciami- materské, základné a stredné školy, vysoké školy, základné umelecké 

školy a školské kluby 

• Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR SR) a s príslušnými ÚPSVaR 

• Zdravotníckymi zariadeniami, všeobecnými a odbornými lekármi 

• Zariadeniami sociálnych služieb a špecializovanými poradňami 

• Lokálnym partnerstvom sociálnej inklúzie v danom regióne 

• Poskytovateľmi služieb obyvateľom vylúčených lokalít-elektrárne, vodárne, plynárne... 

• Políciou a policajnými špecialistami pre prácu s komunitou 

• VÚC 

• Úradom pre splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity 

• Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RUVZ) 

• Rómskymi občianskymi hliadkami 
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• Centrami špeciálneho pedagogického poradenstva a Centrami pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie 

• Mediátormi 

• Ďalšími organizáciami a MVO, ktorí sa venujú sociálnym vylúčením 

• Terénnymi sociálnymi pracovníkmi 

• Cirkvami a náboženskými spoločenstvami 

• Probačnými a mediačnými úradníkmi 

• Pracovníkmi v oblasti zdravia a asistentami osvety zdravia 

https://ia.gov.sk/data/files/np_kc/Dokumenty/Vyzva_Aktualizovana/Priloha_c._6_Prirucky_-

_Standardy_komunitnych_centier_NP_KC.pdf 

 

Tento zoznam je voľne prístupný všetkým pracovníkom, ktorí v ňom vyhľadávajú nadväznú službu pre 

konkrétneho klienta. 

 

1.2 Príprava na prácu s klientom 

Sociálny pracovník okrem toho, že sa na prácu s klientom pripravuje sám (psychické vyladenie, pozitívne 

myslenie, odborná príprava), pripravuje na prácu s klientom aj vonkajšie podmienky - prostredie, 

technické zabezpečenie, materiálne a administratívne vybavenie, zabezpečenie dostatočného časového 

priestoru.  

Na celý proces práce s klientom výrazne vplýva: 

 

➢ Prostredie 

Prostredie, v ktorom sa sociálny pracovník  stretne  so záujemcom o sociálnu službu, do značnej miery 

ovplyvňuje povahu ich jednania i výsledný efekt poradenskej práce. Sociálny pracovník pracuje s 

klientom v komunitnom centre, prípadne v teréne – v rôznych inštitúciách. Aj keď sú centrá štandardne 

zariadené a vybavené a podmienky v prenajatých priestoroch sa zväčša nedajú zásadne meniť, tútor by 

mal zabezpečiť minimálne tieto požiadavky (Gabura, Pružinská, 1995): 

Zabezpečnie prostredia-  

1. miestnosť pre prácu sociálneho pracovníka a  klienta by mali byť samostatné 

2. priestory by nemali byť rušené činnosťou iných inštitúcií, kolegov, návštevníkov  

3. architektúra priestorov by mala zaručovať anonymitu klientov, 

4. vstupnou miestnosťou by mala byť čakáreň s primeraným pohodlím a viacerými možnosťami sedenia, 

k dispozícii by mali byť tiež noviny, časopisy a populárno- náučné brožúry, letáčiky a pod.,  

5. práca by mala prebiehať za pracovným stolom iba výnimočne, ak je to nevyhnutné, je užitočné upraviť 

sedenie klienta tak, aby sedel k stolu bokom, aby sa minimalizovala komunikácia cez prekážku. 

Odporúča sa skôr nízky stolík, ktorý je medzi sociálnym pracovníkom  a klientom, a naopak, neodporúča 

sa sedenie bez akejkoľvek malej prekážky, pretože to môže klient pociťovať ohrozujúco alebo „príliš 

obnažujúco".(Schavel, 2010). 
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Ak zariadenie nemá možnosti na samostatnú miestnosť, je vhodné  aby boli vytvorené samostatné zóny: 

pracovná, poradenská a vzdelávacia....  

 

➢ Časový limit práce sociálneho pracovníka s uchádzačom 

 

Sociálny pracovník  by mal rozmýšľať o čase v dvoch rovinách: 

a)  ako dlho bude, alebo môže s klientom pracovať  

b)  v akom čase bude, alebo môže s klientom pracovať 

 

Musí brať do úvahy, že časové limity ovplyvňuje aj samotný klient. Ideálne je, keď si 

zamestnanec KC s uchádzačom vopred dohodnú a naplánujú stretnutie. Môže sa však stať a sociálny 

pracovník by mal byť pripravený aj na takú situáciu, že uchádzačovi nemusí vyhovovať čas pre 

poradenskú prácu a nedostaví sa na stretnutie napriek tomu, že bol na stretnutie v pevne stanovený termín 

objednaný. Klienta môže tiež ovplyvniť, ako dlho trvá poradenské stretnutie. Stáva sa to najmä vtedy, 

keď odmieta spoluprácu, alebo naopak dožaduje sa ešte pokračovania spoločného stretnutia. Čas pre 

prácu s klientom je ovplyvňovaný aj povahou riešených otázok. Riešenie niektorých si vyžaduje väčšiu 

frekvenciu stretnutí, niektoré vyžadujú len poskytnutie informácie alebo usmernenia, stretnutie je potom 

jednorazové, krátkodobé. Plánovanie frekvencie stretnutí je pre klienta veľmi dôležité. Pre klienta, ktorý 

má naliehavú požiadavku je nevyhnutné čo najskoršie, príp. najčastejšie stretávanie. Ak sa situácia 

klienta postupne rieši, frekvencia stretnutí sa znižuje. 

Individuálna práca s klientom by sa mala pohybovať v rozpätí od 45 do 60 minút na jedno 

stretnutie. Tento čas by mal stačiť na to, aby sociálny pracovník spolu s klientom sústredene 

spolupracovali, koncentrovali sa, prinášali nové informácie, formulovali nové možnosti riešenia situácie. 

Otázka časového limitu poradenského stretnutia by mala byť s klientom prekonzultovaná, mala by byť 

jednou zo spoločne uznávaných dohôd. Dodržiavanie rozsahu stretnutia nemusí byť pre sociálneho 

pracovníka ľahké. Menej skúsený sociálny pracovník môže mať ťažkosti ukončiť stretnutie v obave, že 

stratí dôveru a ochotu klienta ďalej spolupracovať. Zamestnanec KC  sa môže pri nedostatku času 

stretnúť aj s časovým stresom najmä vtedy, ak príde klient nečakane a neohlásene. V takom prípade je 

potrebné klientovi venovať aspoň minimálny čas a po spoločnej dohode určiť najbližší možný termín 

stretnutia. Klient by pri  priebežnej kontrole času nikdy nemal mať pocit, že je časovo limitovaný, že 

sociálny pracovník chce ukončiť stretnutie. Ak má pracovník  s klientom po vzájomnej dohode stanovený 

limit,  pracovník  môže klienta niekoľko minút pred plánovaným ukončením citlivo upozorniť na 

zostávajúci čas. Sledovanie času nesmie byť tajné, mohlo by poškodiť klienta a ovplyvniť jeho záujem o 

ďalšiu spoluprácu. (Schavel, 2010). 
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2 ZAHÁJENIE SPOLUPRÁCE UCHÁDZAČA O SOCIÁLNU SLUŽBU- PRVÝ KONTAKT 

 

Po príprave sociálneho pracovníka na stretnutie s uchádzačom a po príprave prostredia, kde sa uskutoční 

prvé stretnutie, začína skutočná práca s klientom. Zahŕňa príchod uchádzača, jeho privítanie a prvý 

rozhovor. Prvý kontakt vykonáva erudovaný sociálny pracovník, ktorý si uchádzača bude ďalej viesť ako 

svojho klienta počas ďalších stretnutí s klientom, ak bude vhodná ďalšia komunikácia a ďalšie riešenia 

problému. 

Cieľom prvého kontaktu je:  

- vytvoriť atmosféru dôvery a rovnocennosti,  

- získať informácie o tom, prečo klient prišiel  

-  aké sú jeho očakávania a zistiť motiváciu klienta pre spoluprácu,  

- poskytnúť informácie. 

 

E. Mydlíková a J. Gabura uvádzajú (2005, s.5), že „prvý kontakt začína zaklopaním klienta na dvere 

konzultačnej miestnosti. Trpezlivý klient počká na pozvanie vstúpiť, klient nabitý problémami či 

egocentrický klient nečaká na pozvanie a iniciatívne vstúpi do miestnosti. V iniciálnej fáze kontaktu by 

mal poradca privítať klienta. Odporúča sa vstať,podísť ku dverám, pozdraviť klienta a podať ruku. Ak má 

poradca ťažkosti s podaním ruky, je lepšie nenútiť sa do toho, pretože by to aj tak vyznelo neprirodzene. 

V takomto prípade by mal poradca hneď ponúknuť klientovi miesto na sedenie. Keď klient ako prvý 

podáva poradcovi ruku, je povinnosťou poradcu túto ruku prijať. 

V úvodnej fáze býva užitočné, ak sa sociálny pracovník  predstaví menom – robí to vzťah osobnejším, 

klient sa utvrdí, že poradca  je ten človek, za ktorým prišiel alebo za ktorým ho poslali. Po predstavení 

klient nemá pocit, že konzultuje s anonymným človekom. 

Kontakt s klientom stojac pri dverách by mal byť čo najkratší, ak klienta neusadíme a dlhšie s ním 

hovoríme po stojačky, môže to vzbudzovať dojem, že klient je nevítaný hosť. Keď klienta usádzame, buď 

ho necháme vybrať si stoličku či kreslo, alebo sa postavíme k svojmu tradičnému obľúbenému miestu a 

jemu ponúkneme inú možnosť sedenia.“ 

• Úvodná fáza  

V úvodnej fáze môže sociálny pracovník použiť techniku tzv. „lámania ľadov“, ktorá pomôže klientom, 

aby sa zbavili počiatočnej neistoty a napätia tým, že začne rozhovor o neutrálnej téme, napr. môže sa 

opýtať, či klient ľahko našiel poradňu, či dlho čakal, navodí tému o počasí a pod. 

V úvodnej fáze poradenského procesu používame: neriadený (spontánny) rozhovor – rozhovor na 

neutrálnu tému, na uvoľnenie atmosféry, získanie dôvery klienta, riadený voľný rozhovor – sú stanovené 

ciele, ale nie sú vopred pripravené otázky, ani ich poradie. Hlavným cieľom je zistiť očakávania 

klienta(ky), a tak pozvoľne prejsť do diagnostickej etapy. 

• Diferencovanie dôvodu, prečo klient vyhľadal pomoc 

Dobrovoľní klienti zvyčajne: 

- prichádzajú si po informáciu, radu, chcú profesijne rásť, preto vyhľadajú koučovanie, sprevádzanie, 

- potrebujú pomoc a veria, že niekto iný je schopný nájsť riešenie situácie, v ktorej sa nachádzajú a ktorú 

chcú zmeniť, 

http://www.ispokojnost.sk/
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- chcú byť vypočutí. 

Dôvod klientovej návštevy určuje ďalšiu prácu s ním. 

Pokiaľ klient potrebuje len informácie, rady, obyčajne sa spolupráca sociálneho pracovníka a klienta bude 

odvíjať len v rovine informačno-poradenských služieb. Na tomto stupni poradenskej práce sociálny 

pracovník  vyžaduje zber dát a informácií o dôvode návštevy- zmapovanie situácie a základná 

diagnostika. Ďalej sú to  klientove očakávania a reálnosť predstáv klienta o riešení problému 

 

2.1 Spôsob vedenia prvého kontaktu 

Po uvedení klienta na jeho miesto, pracovník komunitného centra informuje záujemcu o sociálnu službu 

o celý rad dôležitých informácií: 

- Stručne predstaví komunitné centrum, komu slúži 

- Vysvetlí ponuku  a jednotlivé činnosti, ktoré KC realizuje 

- Poskytne informačné materiály o KC 

- Informuje o prevádzke  a otváracie hodiny 

- Ukáže priestory a jeho vybavanie 

- Informuje o právach a povinnostiach klientov 

Pri prvom stretnutí sociálny pracovník po predstavení KC a možností realizácie v ňom, môže pristúpiť 

k získavaniu informácií, ktoré sú potrebné pre to, aby sa mohla začať diagnostika problému. 

Sociálny pracovník sa môže klienta pýtať na- jeho meno, alebo preferovanú formu oslovenia, vek, jeho 

dôvod príchodu a spôsob, ako sa dozvedel o možnosti pomoci v komunitnom centre, ďalej jeho 

očakávania a tieto informácie by si mal aj  zaznamenať. 

Ak záujemca súhlasí s pomocou v KC, stáva sa jeho užívateľom. V prípade komunitného centra sa 

uchádzač stáva klientom pri podpísaní Súhlasu so spracovaním  osobných údajov a pri Súhlasu užívateľa 

služieb s vyhotovovaním video a audiovizuálnych materiálov. Pri návšteve nízkopracových aktivít v 

KC, kde sa záujemca o službu zúčastní napr. besedy, klientom sa stane až po jeho 3 návšteve.  

Pred uzavretím kontraktu, erudovaný sociálny pracovník oboznámi klienta so všetkými podmienkami 

poskytnutia poradenstva. Sociálny pracovník ďalej zisťuje očakávania klienta, spolu formulujú pracovné 

hypotézy a poradenské ciele. Spoločne sa dohodnú na formách a metódach sociálneho poradenstva, na 

priebehu poradenského procesu a aj prípadne o spôsobe jeho ukončenia, ak sa daný problém podarí 

vyriešiť. 

http://www.assp.sk/files/standardy_kvality_socialneho_poradenstva.pdf 

 

 

 

 

2.2 Spôsob uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby- kontrakt 

 

• Ak ide o dospelého klienta 
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Zmluvu o poskytnutí sociálnej služby má na starosti poverený sociálny pracovník štatutárnym zástupcom 

organizácie, prípadne erudovaný sociálny pracovník, ktorý bude mať na starosti celý prípad a bude 

zodpovedný za pomoc a realizáciu ďalších krokov. 

• Ak ide o dieťa 

Zmluvu o poskytnutí sociálnej služby má tiež na starosti erudovaný sociálny pracovník, ktorý sa 

zameriava na činnosti, ktoré sú zamerané na detské programy. Zmluvu podpisuje rodič, alebo zákonný 

zástupca dieťaťa, prípadne súdom ustanovený opatrovník. Ak je neplnoletý užívateľ rozumovo a vôlovo 

vyspelý, podľa §9 Zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, môže 

uzatvoriť zmluvu samostatne. 

 

Tým, že klient podpíše Súhlas so spracovaním jeho osobných údajov, môže sa pristúpiť 

k ďalšiemu kroku. K vytvoreniu Osobnej a rodinnej anamnézy klienta si môžme pomôcť spísaním 

vlastného dotazníka,  ktorý bude obsahovať potrebné informácie.  

Pracovníci komunitného centra zhromažďujú a spracovávajú také údaje o užívateľoch služieb, ktoré im 

umožňujú poskytovať kvalitné sociálne služby, odborné činnosti, iné činnosti a aktivity KC, 

vyhodnocovať ich efektivitu ako aj spracovávať štatistické údaje o prijímateľoch služieb, poskytnutých 

službách a realizovaných intervenciách. Pokiaľ si to vyžaduje povaha poskytovanej služby alebo samotný 

užívateľ, evidencia prípadu a služby je vedená anonymnou formou.  

 

Komunitné centrum vytvára podmienky k tomu, aby spracovanie osobných údajov zodpovedalo platným 

legislatívnym normám (najmä Zákonu č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a jeho následným novelizáciám). Akékoľvek záznamy, umožňujúce identifikáciu 

konkrétnej osoby sú dôverné, patrične zabezpečené (v uzamykateľnej skrini alebo zabezpečenom 

počítači) a bez súhlasu klienta nesmú byť poskytnuté tretej osobe.  

Evidovanie začatia poskytovania sociálnej služby sa datuje vytvorením Spisového obalu pre klienta, 

ktorý obsahuje poradové číslo spisového obalu a následne sa klient zapíše do Zoznamu klientov 

komunitného centra, ktorý je k dispozícií v elektornickej forme a aj v printovej podobe. 

 

2.3 Vedenie dokumentácie 

 

Podľa Zákona č. 448/2008 Z.z. medzi prevádzkové štandardy kvality poskytovania sociálnej služby patrí 

určenie postupov spôsobov a pravidiel spracúvania a vedenia evidencie dokumentácie o prijímateľovi 

sociálnej služby a jej archivácie. 

Spis klienta obsahuje celý prehľad o všetkých aktivitách, ktoré sociálny pracovník v spolupráci 

s klientom vykonal. Zmyslom vedenia takejto evidencie je uchovávať všetky dostupné, objektívne 

a známe informácie o klientovi a jeho posudzovaní situácie tak, aby bolo možné v prípade potreby 

kedykoľvek pokračovať v práci. 
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Základným dokumentom je teda Zmluva o poskytovaní sociálnej služby medzi poskytovateľom 

a klientom. Tento doklad slúži ako kontrakt medzi nimi. Táto zmluva má byť pre klienta zrozumiteľná 

a má obsahovať: 

• Označenie zmluvných strán- z hľadiska prijímateľa je to zvyčajne meno a priezvisko fyzickej 

osoby, jeho dátum narodenia a adresa trvalého pobytu 

• Druh poskytovania sociálnej služby 

• Vecný rozsah sociálnej služby a forma poskytovania služby 

Je vhodné ak vzájomný kontrakt je zdokumentovaný písomnou formou. V prípade streetworku a terénnej 

sociálnej práce nemožno viesť dokumentáciu pre dodržiavanie diskrétnosti a anonymity, čo je zásadou 

nízkoprahového prístupu práce. Preto novela č. 551/2010 Z.z. uvádza aj špecifické prípady, kedy nie je 

vhodné viesť evidenciu klientov. 

 

➢ Dokumenty v Spisovom obale klienta  

Spis klienta obsauje celý rad dôležitých dokumentov. Všteky listy v tomto zázname musia byť očíslované 

tak, aby boli ľahko identifikovateľné vo vzťahu ku klientovi a zároveň aby sa usporiadali podľa 

chronológie.  

Spis  klienta obsahuje: 

• Komplenú sociálnu anamnézu klienta-osobnú, rodinnú, profesijnú, školskú, zdravotnú 

• Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných 

údajov a v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. 

• Súhlas užívateľa služieb s vyhotovovaním videa a audiovizuálnych materiálov 

• Dotazník 

• Prefotený občiansky preukaz- predná aj zadná strana 

• Krátky opis všetkých rozhodnutí a intervencií, ktoré sociálny pracovník vykonal v priebehu 

poskytovania sociálnej služby 

• Záznamy všetkých kontaktov, ktoré boli vytvorené s treťou stranou- členmi  rodiny, známymi, 

alebo inými odborníkmi a ich spôsoby komunikácie–osobné, telefonické, písomné korešpodencie, 

e-mail 

• Záznamy všetkých konzultácií s inými odborníkmi 

• Informácie, ktoré zahŕňajú akékoľvek kritické incidenty 

• Pokyny, rady  a odporúčania poskytnuté klientovi 

• Opis všetkých kontaktov  

• Všetky rozhodnutia, ktoré urobil pracovník vo veciach klienta 

• Záznam o neúspešných, alebo odvolaných stretnutiach 

• Sumarizácia predchádzajúcich alebo súčastných lekárskych, psychologických, či psychiatrických 

vyšetrení 

• Dôvody pre ukončenie poskytovania sociálnej služby 

• Záverečné zhodnotania celého prípadu 

• Návrh ďalších opatrení aj po skončení kontraktu 
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• Kópie všetkých dôležitých dokumentov (Mátel, 2010). 

Každý spis je vhodné označiť menom a priezviskom klienta, spisovou značkou KC a poradovým číslom. 

Z etického hľadiska má klient právo kedykoľvek nahliadnuť do svojej spisovej dokumentácie.  Za 

neetické sa považujú nepresné záznamy- nezávisle od toho, či by išlo o prospech alebo neprospech 

klienta. 

V spise klienta ide o zhromažďovanie údajov, ktoré sú nevyhnutné pre efektívne vedenie prípadu 

a archivuje ich v zmysle platných zákonov o archivovaní. Informácie, ktoré organizácia získava od iných 

klientov môže použiť na spracovanie rôznych sociálnych analýz. Je však pritom povinná dodržiavať 

práva klienta na ochranu jeho osobných údajov a to aj voči svojim nariadeným orgánom, rôznym 

donorom a sponzorom a iným participujúcim organizáciám. 

Organizácia spracováva a uschováva dokumentáciu jednotlivých prípadov, ktoré sa v nej poradensky 

riešia. Organizácia je povinná vytvárať také podmienky spracovania osobných údajov, aby nedošlo k ich 

zneužitiu a aby zodpovedali aktuálnym právnym normám. (Mátel, 2014). 

 

3 SPÔSOBY UKONČENIA SPOLUPRÁCE S UŽÍVATEĽOM SOCIÁLNEJ SLUŽBY V KC 

 

Vzájomná spolupráca s klientom môže byť ukončená dvoma spôsobmi 

• Zo strany klienta- užívateľ ukončuje spoluprácu kedykoľvek aj bez udania dôvodu, ak nemá 

záujem o ďalšiu službu   

• Zo strany sociálneho pracovníka- zo závažných dôvodov, ak klient porušuje práva iných klientov 

a porušuje pravidlá KC, ohrozuje bezpečnosťostatných užívateľov, či pracovníkov. 

 

➢ Zakončenie prípadu 

 

Sociálny pracovník ukončuje prácu s klientom z týchto dôvodov: 

- Že spolu s klientom vyrieši problém 

- Ak klient dlhodobo odmieta zodpovedne pristupovať k riešeniu vlastných problémov 

- Z dôvodu zmeny bydliska klienta 

- K špecifickým dôvodom ukončenia práce s klientom patrí napr. nástup klienta do výkonu trestu 

odňatia slobody, na liečenie, alebo exitus. 

V tejto fáze sociálny pracovník  overuje úspešnosť svojich krokov a spolu s klientom hodnotia 

spoločnú prácu. Na ukončenie poradenského procesu je potrebné klienta postupne pripraviť. Najmä v 

prípadoch viacnásobných poradenských stretnutí. Odporúčame postup, keď sa po dohovore postupne 

znižuje frekvencia poradenských stretnutí a následne sa proces ukončí. Takýto spôsob ukončovania 

klientovi dáva väčší pocit, že ďalej je on zodpovedný za priebeh a udržanie zmien. Nie je však úplne sám, 

má stále istotu a oporu v sociálnom pracovníkovi. Úlohou pracovníka  je v tejto fáze najmä poskytovať 

klientovi podporu, pomáhať mu, keď sa klient cíti neistý, dávať mu odpovede na jeho otázky. Pracovník  

si musí citlivo zvážiť, či je ukončenie vzájomnej spolupráce vhodné. Ukončovanie poradenstva by sa 
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malo načasovať na také obdobie, ktoré v plnej miere zohľadňuje situáciu klienta a nepredstavuje pre 

klienta zvýšenú záťaž. (Mátel, 2010). 
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8.4 Interné pravidlá na 

podávanie a riešenie 

sťažností a prijímanie spätnej 

väzby 
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Spätná väzba – základné pojmy 
1) Spätná väzba ako súčasť každého komunikačného aktu má v komunikačnom procese dôležité miesto, pretože 

informuje odosielateľa informácie: 
a) prijatí informácie adresátom, 
b) pochopení informácie adresátom. 

2) Spätná väzba je zakomponovaná v každom kultúrnom komunikačnom vzorci ako základná norma 
spoločenského správania. Znamená jednoducho potvrdenie príjmu informácie. Nemusí obsahovať odpoveď, 
prípadne požadované vyjadrenie, stanovisko, ďalšiu informáciu. 

3) Spätná väzba môže byť aj zdrojom informácií o: 
a) postojoch adresáta v čase prijatia odoslanej informácie, 
b) reakciách adresáta v čase prijatia odoslanej informácie, 
c) náladách adresáta v čase prijatia odoslanej informácie. 

4) Ide o aktivizáciu zložitých psychických procesov adresáta, hlavne analyticko-syntetických racionálnych a 
pamäťových mechanizmov, ktoré významne determinujú proces pochopenia informácie a jej začlenenia v 
kladnom alebo negatívnom význame do tzv. „informačného stromu“ osobnosti.  

 
 

Pochopenie informácií 
1) Pochopenie informácie adresátom nemusí byť totožné s komunikačným zámerom odosielateľa. Odchýlky, 

ktoré v tomto procese vznikajú, sú obsiahnuté v spätnej väzbe. Ak sú veľké, odosielateľ musí opakovať 
informáciu, vybrať iné komunikačné kanály, iné komunikačné nástroje, inú komunikačnú situáciu, tak aby 
dosiahol požadovanú mieru pochopenia informácie a následné stotožnenie sa s jej obsahom. 

 

Rozdelenie spätnej väzby 
1) Spontánnu - ktorú dostávame bez toho, aby sme sa o to aktívne pričinili, bez toho, aby sme sa niekoho pýtali 

na jeho názor. Spontánna spätná väzba nemusí mať adekvátnu výpovednú hodnotu, pretože pri nej môže 
prevládať potreba pochváliť alebo skritizovať hodnotený výkon či postoje. Tejto formy spätnej väzby nie je 
veľa a nikdy nie je istota, že jej bude dostatok vtedy, keď bude najviac potrebná.Ďalším problémom môže byť 
jej nevyváženosť. Negatívne emócie sú silnejším hnacím motorom pre naše konanie ako pozitívne. Pri 
vyhodnocovaní spontánnej spätnej väzby preto treba mať na pamäti, že sa ozýva možno jeden z piatich 
nespokojných, ale iba jeden z dvadsiatich spokojných.  

2) Vyžiadanú - ak chceme mať istotu, že spätnej väzby bude dostatok, treba o ňu občas požiadať. Je dôležitá a 
výrazne posúva ďalej. Slabinou môže byť skutočnosť, že respondenti sa môžu hanbiť alebo obávať byť 
úprimní, čo môže vierohodnosť spätnej väzby ovplyvniť. Ak ja však o spätnú väzbu požiadaný väčší počet 
osôb, niekoľko neúprimných názorov nemôže ovplyvniť celkový dojem zo získanej spätnej väzby. 
Nadobudnuté názory budú úprimnejšie, ak je možnosť odpovedať anonymne.Najjednoduchšie je pýtať sa 
účastníkov, klientov – krátku písomnú anketu na konci každej aktivity. Vo všetkých prípadoch je asi 
najvhodnejšie položiť minimálne 10 otázok písomne a požiadať o písomné odpovede. 

 

Spôsob poskytovania spätnej väzby 
1) Poskytovanie motivujúcej spätnej väzby by v prvom rade: 

a) malo byť zamerané na opisovanie a menej na hodnotenie, 
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b) malo byť zamerané na aktuálne dianie a v prípade zabezpečenia ďalšieho rozvoja pracovníkov KC 
orientované na budúcnosť, 

c) malo by sa diať v pozitívnej atmosfére a informácie by mali byť jasné, špecifické a konkrétne. 
2) Pri poskytovaní spätnej väzby sa treba vyhnúť: 

a) zahmlievaniu,  
b) nedokončeniu myšlienky,  
c) nejasnostiam, 
d) zovšeobecňovaniu.  

3) Súčasť spätnej väzby nie je poúčanie, prikazovanie, vyhrážanie, vnucovanie rád, zatajovanie informácií, 
ironizovanie, sarkazmus, povýšenecké vystupovanie, sťažovanie, skákanie do reči, psychologizovanie a 
manipulácia. 

 

Získaná spätná väzba 
1) Je v podstate súbor pozitívnych alebo negatívnych informácií, ktoré dostaneme o správaní alebo činnosti 

jednotlivcov či skupín. Tieto informácie nám slúžia ako podklad na prípravu krokov, ktoré povedú k zlepšeniu 
správania sa alebo činností.  

2) Pre získanie relevantnej spätnej väzby sú najdôležitejším zdrojom informácií prijímatelia sociálnych služieb a 
účastníci aktivít konaných v Komunitnom centre. Výhodou pri získavaní spätnej väzby je kontakt s cieľovou 
skupinou, znalosť ich názorov a potrieb, slangu a spôsobov vyjadrovania. Efektívna spätná väzba má prínos 
pre darcu, príjemcu aj širšiu organizáciu. 

 
 

Dôležitosť spätnej väzby 
1) Spätná väzba je dôležitá v každej profesii založenej na komunikácii. Keď je v pracovnom procese dostatok 

spätnej väzby a venuje sa jej adekvátna pozornosť, alebo sa o spätnú väzbu žiada, môže sa využívať na  ďalší 

odborný rast pracovníkov komunitného centra. 
2) Spätná väzba je informácia o kvalite a kvantite výkonu, ktorá umožňuje zmeniť správanie pracovníkov 

komunitného centra tak, aby sa dosiahol optimálny výkon a umožňuje priblížiť sa k vytýčenému cieľu. 
3) Spätná väzba je vždy prítomná. Štandardná predstava, že spätnú väzbu získavame z prieskumu spokojnosti, z 

hodnotení výkonnosti alebo hodnotení o školení. V skutočnosti je spätná väzba prítomná stále. Zakaždým, 
keď hovoríme s osobou, účastníkom aktivít, klientom atď. je to pre nás forma spätnej väzby. 

4) Spätná väzba znamená efektívne počúvanie. Bez ohľadu na spôsob získania spätnej väzby, respondent musí 
vedieť, že jeho spätná väzba poskytuje určitú hodnotu.  

5) Spätná väzba môže motivovať. Prostredníctvom žiadosti o spätnú väzbu môžeme napríklad motivovať k 
lepšiemu výkonu, k pocitu uspokojenia z dobre vykonanej práce. 

6) Spätná väzba môže zlepšiť výkon. Netreba si zamieňať spätnú väzbu s kritikou. Negatívne informácie získané 
v rámci spätnej väzby sa môžu vnímať ako konštruktívna kritika. Na ich základe viete sformulovať opatrenia, 
ktoré v konečnom dôsledku povedú k zlepšeniu a zvýšeniu výkonnosti. 

7) Spätná väzba je nástroj pre ďalšie vzdelávanie. Na základe pravidelne sa opakujúcej spätnej väzby je možné 
pripraviť plán ďalšieho rozvoja a vzdelávania sa zamestnancov Komunitného centra. spoločnosti.  
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Priebeh a obsah spätnej väzby: 
1) Spätná väzba musí byť dostatočne špecifická a ľahko pochopiteľná. 
2) Mala by sa viazať na konkrétnu činnosť, situáciu, konanie a správanie. 
3) Je ideálne ak prebieha pravidelne a viaže sa na vopred dohodnuté ciele a výsledky. 
4) Je nevyhnutné dávať spätnú väzbu v čase, keď sú konanie alebo činnosť aktuálne. 
5) Dobrá spätná väzba aj navrhuje nové spôsoby správania a konania. 
6) Zdrojom spätnej väzby môže byť ktokoľvek kto prichádza do kontaktu s pracovníkmi KC, vrátane kolegov, 

rodiny, priateľov, zákazníkov a dodávateľov. 

 

Sťažnosť - základné pojmy 
1) Sťažnosť je podanie fyzickej alebo právnickej osoby (ďalej len sťažovateľ), ktorým: 

a) sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že 

boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou komunitného centra,  

b) poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých 

odstránenie je v pôsobnosti komunitného centra. 

2) Sťažnosťou nie je podanie, ktoré: 

a) má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu a nie je v ňom 

jednoznačne vyjadrené, ochrany akého svojho práva alebo právom chráneného záujmu sa 

osoba domáha, 

b) poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti komunitného centra, ktorých odstránenie alebo 

vybavenie je upravené iným právnym predpisom, 

c) je sťažnosťou podľa osobitného predpisu, 

d) smeruje proti rozhodnutiu komunitného centra vydanému v konaní podľa iného právneho 

predpisu. 

3) Vybavovaním sťažnosti sa rozumie súhrn úkonov, ktorými sú najmä prijímanie sťažností, jej 

evidovanie a prešetrovanie, vyhotovenie zápisnice o prešetrení sťažnosti a oznámenie výsledku 

prešetrenia osobe, ktorá sťažnosť podala. 

4) Súčinnosťou pri prešetrovaní sťažnosti sa rozumie poskytnutie dokladov, iných písomností, 

vyjadrení, informácií a údajov potrebných na jej prešetrenie. 

 

Podávanie sťažností 
1) Sťažnosti sa prijímajú do schránky umiestnenej v priestoroch komunitného centra alebo 

u pracovníkov KC. Sťažnosť možno podať písomne alebo ústne do záznamu. Lehota na vybavenie 

sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia písomného 

potvrdenia. 

2) Pri sťažnosti podávanej ústne, ktorú nie je možné ihneď vybaviť, sa so sťažovateľom spíše písomný 

Záznam o ústnej sťažnosti, ktorý si sťažovateľ prečíta a podpíše. Na požiadanie sťažovateľa je 

potrebné vyhotoviť rovnopis tohto záznamu a vydať ho sťažovateľovi. Záznam obsahuje deň 

a hodinu jeho vyhotovenia, názov a adresu komunitného centra, mená a priezviská všetkých 
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pracovníkov, ktorí záznam vyhotovili, ako aj zamestnancov, ktorí boli prítomní pri ústnom podaní 

sťažnosti. 

3) Ak sťažovateľ odmietne vyhotovenie záznamu, komunitné centrum takúto sťažnosť neprijme. Ak 

sťažovateľ odmietne záznam podpísať, komunitné centrum odloží s poznámkou o odmietnutí 

podpísania. 

4) Sťažnosť adresovaná pracovníkovi je sťažnosťou podaná komunitnému centru. 

 

Náležitosti sťažností 
1) Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná, musí obsahovať meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby alebo 

názov a sídlo právnickej osoby, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať, predmet sťažnosti, proti 

komu smeruje, na aké nedostatky sťažovateľ poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha a musí byť sťažovateľom 

podpísaná. 

2) Ak sťažnosť nemá požadované náležitosti, nie je zrozumiteľná alebo ak sú na jej náležité vybavenie potrebné 

údaje, ktoré sa v sťažnosti neuvádzajú, je potrebné zabezpečiť ich doplnenie do 10 pracovných dní. 

3) Písomnosti súvisiace s vybavovaním sťažnosti, ktorú podalo viac sťažovateľov spoločne a nie je v nej určené 

komu z nich sa majú doručovať, komunitné centrum zašle sťažovateľovi, ktorý je uvedený ako prvý a uvádza 

svoje údaje. 

4) Ak si sťažovateľ zvolí zástupcu, ktorý v jeho mene podáva sťažnosť, súčasťou sťažnosti musí byť úradne 

osvedčené splnomocnenie (ďalej len „splnomocnenie“) zastupovať sťažovateľa pri podaní sťažnosti a pri 

úkonoch súvisiacich s vybavovaním sťažnosti. 

 

Prijímanie a evidencia sťažností 
1) Komunitné centrum je povinné prijímať sťažnosti od fyzických a právnických osôb, podané všetkými spôsobmi 

uvedenými v Podávanie sťažností ods. 1 tejto internej smernice. 

2) Fyzické a právnické osoby v prípade, že sťažnosť nezasielajú poštou, podávajú písomne sťažnosti do schránky 

umiestnenej v priestoroch komunitného centra. 

3) Sťažnosť podávanú ústne je povinný prijať každý pracovník komunitného centra, ktorý bol o to sťažovateľom 

požiadaný. V prípade, že bol vyhotovený záznam o padaní ústnej sťažnosti podľa Podávanie sťažností ods. 2 

tejto internej smernice, predloží ho pracovník, ktorý záznam vyhotovil na zaevidovanie. 

4) Komunitné centrum vedie osobitnú evidenciu sťažností oddelene od evidencie ostatných písomností. Po 

zaevidovaní sťažnosti Odborný garant komunitného centra na základe obsahu sťažnosti určí osobu na 

vybavenie sťažnosti podľa funkčnej a vecnej príslušnosti. 

5) Evidencia obsahuje najmä: 

a) dátum doručenia a dátum zapísania sťažnosti, 

b) meno, priezvisko (u právnických osôb názov) a adresa sťažovateľa, 

c) predmet sťažnosti, 

d) dátum pridelenia sťažnosti na prešetrenie a komu bola pridelená, 

e) výsledok prešetrenia sťažnosti, 

f) prijaté opatrenia a termíny ich splnenia, 

g) dátum vybavenia sťažnosti, opakovanej sťažnosti, 

h) výsledok prekontrolovania predchádzajúcej sťažnosti alebo prešetrenie opakovanej sťažnosti, 
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i) dôvody, pre ktorú bola sťažnosť odložená, 

j) dátum odoslania výsledku prešetrenia sťažovateľovi,  

k) poznámku. 

6) Opakovaná žiadosť a ďalšia opakovaná žiadosť sa eviduje v roku, v ktorom bola doručená. V poznámke sa 

uvedie číslo sťažnosti s ktorou súvisí. 

 

Odloženie sťažností 
1) Komunitné centrum odloží sťažnosť ak: 

a) neobsahuje potrebné náležitosti (meno, priezvisko, bydlisko...), 

b) je z nej zrejmé, že vo veci, ktorá je predmetom sťažnosti koná súd, prokuratúra alebo iný orgán činný 

v trestnom konaní, 

c) zistí, že sťažnosť sa týka inej osoby, než ktorá ju podala a nie je k nej priložené splnomocnenie, 

d) od udalosti, ktorej sa týka predmet sťažnosti, uplynulo v deň jej doručenia viac ako päť rokov, 

e) ide o ďalšiu opakovanú sťažnosť, 

f) mu bola zaslaná na vedomie, 

g) sťažovateľ neposkytol spoluprácu, na ktorú bol vyzvaný resp. ju neposkytol v zákonnej lehote 10 

pracovných dní od doručenia písomnej výzvy sťažovateľovi. 

2) O odložení sťažnosti a jeho dôvodoch komunitné centrum vykoná zápis v spise. 

 

Oprávnenie na vybavovanie a prešetrovanie sťažností 
1) Na vybavenie sťažnosti je príslušné Komunitné centrum, prípadne písomne poverený pracovník KC.  

2) Sťažnosť nesmie byť pridelená na prešetrovanie a vybavenie tomu, proti komu smeruje, ani pracovníkovi 

v jeho riadiacej činnosti. 

3) Z vybavovania a prešetrovania sťažnosti je vylúčený: 

a) pracovník Komunitného centra, ak sa zúčastnil činnosti, ktorá je predmetom sťažnosti, 

b) osoba, ktorá sa zúčastnila na činnosti, ktorá je predmetom sťažnosti, 

c) osoba, o nepredpojatosti ktorej možno mať pochybnosti vzhľadom na jej vzťah k sťažovateľovi, jeho 

zástupcovi, k pracovníkovi KC, proti ktorému sťažnosť smeruje alebo k predmetu sťažnosti. 

 

Lehoty na vybavenie sťažností 
1) Vedúci pracovník KC prípadne poverený pracovník KC je povinný prešetriť sťažnosť a vybaviť ju do 60 

pracovných dní. 

2) Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže vedúci pracovník KC lehotu podľa ods. 1 pred jej uplynutím 

predĺžiť o 30 pracovných dní. 

3) Predĺženie lehoty oznámi bezodkladne sťažovateľovi písomne s uvedením dôvodu ešte pred uplynutím lehoty 

podľa ods. 1. 

4) Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni jej doručenia 

komunitnému centru. V čase odoslania výzvy na poskytnutie spolupráce do ich skutočného poskytnutia 
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lehota na vybavenie sťažnosti neplynie. O tejto skutočnosti Komunitné centrum písomne vyrozumie 

sťažovateľa a to priamo vo výzve na poskytnutie spolupráce. 

5) Ustanovenia predchádzajúcich odsekov sa vzťahujú rovnako aj na vybavenie opakovanej sťažnosti a sťažnosti 

proti vybaveniu sťažnosti. 

 

Oboznamovanie s obsahom sťažnosti, spolupráca a súčinnosť pri 

vybavovaní sťažností 
1) Komunitné centrum je povinné oboznámiť toho, proti komu sťažnosť smeruje, s jej obsahom v takom rozsahu 

a čase, aby sa jej prešetrovanie nemohlo zmariť, zároveň mu umožní vyjadriť sa k sťažnosti, predkladať 

doklady, poskytovať informácie a údaje potrebné k vybaveniu sťažnosti. 

2) Komunitné centrum je oprávnené v nevyhnutnom rozsahu písomne vyzvať sťažovateľa na spoluprácu 

s poučením, že v prípade jej neposkytnutia bude sťažnosť odložená, lehota na poskytnutie spolupráce je 10 

pracovných dní od doručenia výzvy sťažovateľovi. 

3) Ak sťažovateľ preukáže, že nemohol z objektívnych dôvodov v stanovenej lehote spoluprácu poskytnúť, môže 

mu byť určená nová lehota. 

4) Bez poskytnutia spolupráce podľa vyššie uvedeného, Komunitné centrum pokračuje vo vybavovaní sťažnosti 

len ak je to možné. Výsledok prešetrenia sa v takomto prípade sťažovateľovi neoznámi. 

Utajenie totožnosti sťažovateľa 
1) Totožnosť sťažovateľa je Komunitné centrum povinné utajiť, ak o to sťažovateľ požiada. Totožnosť sťažovateľa 

môže byť utajená aj pokiaľ je to v záujme vybavenia sťažnosti. Pri prešetrovaní takejto sťažnosti sa používa jej 

odpis, resp. kópia bez údajov, ktoré by mohli identifikovať sťažovateľa. Všetci zúčastnení na vybavovaní veci, 

ktorým je totožnosť sťažovateľa známa, sú povinní zachovať o tom mlčanlivosť. 

2) V prípade, že utajenie totožnosti sťažovateľa napriek jeho žiadosti nie je možné z dôvodu, že predmet 

sťažnosti neumožňuje jej prešetrenie bez uvedenia niektorého z údajov o jeho osobe, musí byť sťažovateľ o to 

m bezodkladne vyrozumený a upozornený, že vo vybavovaní sťažnosti sa bude pokračovať len vtedy, ak 

písomne udelí súhlas s použitím potrebných osobných údajov v určenej lehote. 

 

Prešetrovanie sťažnosti 
1) Pri prešetrení sťažnosti vedúci pracovník KC alebo poverený pracovník KC postupuje tak, aby bol zistený 

skutočný stav veci a jeho súlad alebo rozpor so súvisiacimi právnymi predpismi, ako aj príčiny vzniku zistených 

nedostatkov a ich následky. K tomu môžu požívať postupy a metódy podľa vlastnej úvahy (napr. zisťovanie 

z písomných dokladov, osobné zisťovanie, miestne obhliadky, vypočutie dotknutých osôb, posudky, 

vyjadrenia a pod.), výsledkom ktorých budú objektívne a pravdivé zistenia vo veci. 

2) Ak je sťažnosťou len časť podania, prešetrí sa iba v tomto rozsahu. Ak sa sťažnosť skladá zo samostatných 

bodov, prešetruje sa každý z nich.  
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Oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti 
1) Sťažnosť je vybavená odoslaním písomného oznámenia o výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi. V oznámení 

sa uvedie, či je sťažnosť opodstatnená alebo neopodstatnená. Oznámenie musí obsahovať odôvodnenie 

výsledku prešetrenia. Ak je sťažnosť opodstatnená, uvedú sa aj uložené povinnosti. 

2) Ak sa sťažnosť skladá z viacerých samostatných častí, v oznámení sa uvedú údaje podľa predošlej vety ku 

každému bodu osobitne. 

 

Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť 
1) Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť je sťažnosť toho istého sťažovateľa v tej istej veci, ak v nej 

neuvádza nové skutočnosti. 

2) Na vybavenie opakovanej sťažnosti prijatej komunitným centrom je príslušný vedúci pracovník KC, príp. ten 

pracovník KC, ktorý predchádzajúcu sťažnosť vybavil, ak to nie je v rozpore s § 12 zákona o sťažnostiach. 

Vybavenie opakovanej sťažnosti spočíva v prekontrolovaní správnosti vybavenia pôvodnej sťažnosti, o čom sa 

vyhotoví písomný záznam. 

3) Ak pôvodná sťažnosť bola vybavená správne, vedúci pracovník KC túto skutočnosť oznámi sťažovateľovi 

s odôvodnením a poučením, že ďalšie opakované sťažnosti budú odložené. Ak sa zistí, že predchádzajúca 

sťažnosť nebola vybavená správne, vedúci pracovník KC, príp. poverený pracovník KC, vybavujúci opakovanú 

sťažnosť túto sťažnosť prešetrí. 

4) V prípade, že v rovnakej veci, v akej už bola vybavená sťažnosť iného sťažovateľa, podá sťažnosť ďalší 

sťažovateľ, jeho sťažnosť sa neprešetruje. Vedúci pracovník KC alebo pracovník KC, ktorý vybavoval 

predchádzajúcu sťažnosť výsledok jej prešetrenia písomne oznámi sťažovateľovi. 

 

Sťažnosť proti vybaveniu sťažnosti a sťažnosť proti odloženiu 

sťažnosti 
1) Sťažnosť, v ktorej sťažovateľ vyjadruje nesúhlas s vybavovaním sťažnosti (t.j. so spôsobom vybavovania alebo 

výsledkom prešetrenia) alebo s odložením svojej predchádzajúcej sťažnosti, je novou sťažnosťou proti 

postupu komunitného centra pri vybavovaní sťažnosti alebo pri odložení sťažnosti. Takáto sťažnosť nie je 

opakovanou sťažnosťou, a to ani vtedy, ak v nej sťažovateľ opakuje skutočnosti z predchádzajúcej sťažnosti. 

2) Na vybavenie sťažnosti podľa ods. 1 je príslušný pracovník KC, ak predtým vybavoval sťažnosť splnomocnený 

zástupca poverený vedúcim pracovníkom KC, ak to nie je v rozpore s § 12 zákona o sťažnostiach. 

3) Na vybavenie sťažnosti podľa ods. 1 je príslušný zriaďovateľ KC, ak predtým vybavoval sťažnosť vedúci 

pracovník KC, ak to nie je v rozpore s § 12 zákona o sťažnostiach. 

 

Kontrola vybavovania sťažností 
1) Vedúci pracovník KC alebo ním poverený pracovník KC, ktorý sťažnosť vybavoval a ktorý ukladá opatrenia na 

odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku, je oprávnený kontrolovať, či sa tieto opatrenia plnia. 
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Spoločné ustanovenia 
1) Komunitné centrum je povinné vytvárať vhodné materiálne, technické a personálne podmienky na správne 

a včasné prešetrenie a vybavenie sťažností. 

2) Trovy, ktoré vznikli v súvislosti s prešetrením a vybavením sťažností sťažovateľovi, znáša sám sťažovateľ (napr. 

cestovné, ušlá mzda, právne zastupovanie), trovy, ktoré vznikli komunitnému centru, znáša Komunitné 

centrum. 

3) Každá osoba je povinná o skutočnostiach, ktoré sa dozvedela pri vybavovaní sťažností, zachovávať 

mlčanlivosť. Od tejto povinnosti ju môže písomne oslobodiť ten, v koho záujme má túto povinnosť. 
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8.5 Postup prijímania a 

zaškoľovania zamestnancov 

 

OBSAH 

  Postup prijímania a zaškoľovania nových pracovníkov 

• Kvalifikačné predpoklady na pozíciu  vedúci pracovník, odborný pracovník 

a pracovník KC 

• Výberové kritéria na pozície vedúci pracovník, odborný pracovník a pracovník 

KC 

• Postup zaškoľovania zamestnancov KC 

• Záver 
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Zamestnancami  v  Komunitnom  centre sú  nasledovní pracovníci : 

• Vedúci pracovník  komunitného centra 

• Odborný pracovník komunitného centra 

• Pracovník komunitného centra 

Pracovnoprávne vzťahy medzi zamestnávateľom a  zamestnancami sú upravené nasledujúcimi zákonmi, 

ktorými sa musia zamestnávateľ i zamestnanci riadiť: 

Zákon č.311/2001 Z.z Zákonník práce v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 219/2014 Z.z.  o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v 

oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

8.5.1 Kvalifikačné predpoklady na pozíciu  vedúceho pracovníka, 

odborného pracovníka a pracovníka KC 

 

Vybraní zamestnanci na dané pozície budú vykonávať len tie činnosti, na ktoré spĺňajú kvalifikačné 

predpoklady a ktoré sú v súlade s druhom práce v rámci danej pozície. 

 Vedúci  pracovník komunitného centra  
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Minimálne požadované vzdelanie je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore 

sociálna práca alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa  v študijnom odbore psychológia, právo, 

sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch 

pedagogického zamerania, pokiaľ k 1. januáru 2015 vykonáva také činnosti, ktoré svojim charakterom 

zodpovedajú sociálnej práci. Fyzická osoba musí preukázať splnenie podmienky vykonávania 

pracovných činností, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci, v pracovnoprávnom alebo 

v obdobnom pracovnom vzťahu písomným potvrdením od zamestnávateľa, ktoré obsahuje meno, 

priezvisko, titul fyzickej osoby, potvrdenie splnenia podmienky k 1. januáru 2015, údaj o dĺžke 

vykonávania týchto pracovných činností.  ( podľa § 45 zákona o 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o 

podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov) 

Odborný pracovník komunitného centra  

Minimálne požadované vzdelanie na pozíciu odborný pracovník je vysokoškolské vzdelanie prvého 

stupňa v odbore sociálna práca alebo odborné vzdelanie v oblasti sociálnej práce alebo vysokoškolské 

vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná 

politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania, pokiaľ fyzická osoba 

k 1. januáru 2015 vykonáva pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci, 

v pracovno-právnom vzťahu alebo v obdobnom pracovňom vzťahu a nespĺňa kvalifikačný predpoklad 

(vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore sociálna práca). Fyzická osoba preukázuje splnenie 

podmienky vykonávania pracovných činností, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci, 

v pracovnoprávnom alebo v obdobnom pracovnom vzťahu písomným potvrdením od zamestnávateľa, 

ktoré obsahuje meno, priezvisko, titul fyzickej osoby, potvrdenie splnenia podmienky k 1. januáru 2015, 

údaj o dĺžke vykonávania týchto pracovných činností. ( podľa § 45 zákona o 219/2014 Z.z. o sociálnej 

práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov) 

Pracovník komunitného centra  

Minimálne požadované vzdelanie je nižšie stredné odborné vzdelanie v zmysle zákona o výchove 

a vzdelávaní č.245/2008 Z.z. 

http://www.ispokojnost.sk/


                                                                                                                                

Spokojnosť Centrum sociálnych služieb, n.o.  tel  +421 905 329 661 
Ciglianska cesta 8             +421 915 741 413 
971 01 Prievidza   tel/fax +421 46 542 0093 

www.ispokojnost.sk   spokojnost@ispokojnost.sk  

  

   

Všetci uchádzači o pozíciu  vedúceho pracovníka, odborného pracovníka a pracovníka musia preukázať 

splnenie kvalifikačných predpokladov predložením dokladu o vzdelaní. 

 

Výberové kritéria na pozície  vedúci pracovník, odborný pracovník 

a pracovník KC 

 

Výberové kritéria na pozíciu  vedúceho pracovníka komunitného centra 

Každý úspešný uchádzač na danú pozíciu musí byť spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu a musí 

mať čistý register trestov. Splnenie tejto podmienky preukáže  zamestnávateľovi výpisom z registra nie 

staršieho ako 3 mesiace. 

 Vedúci pracovník musí byť spôsobilý vykonávať súbory odborných činností vyplývajúcich z náplne 

práce na danej pozícii a s ohľadom na dosiahnuté vzdelanie a prax. 

Ďalšie doplňujúce výberové kritéria: 

• Znalosť slovenského jazyka na úrovni C1 

• Odporúčaná znalosť jazyka cieľovej skupiny 

• Práca s PC na užívateľkej úrovni 

• Znalosť konkrétnej komunity a cieľovej skupiny 

• Osobný záujem sa priebežne vzdelávať v odbornej problematike 

• Odporúčania a pracovné hodnotenia od predchádzajúcich zamestnávateľov 
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• Empatia, schopnosť zvládať náročné situácie a konflikty, chopnosť ostať neutrálny, schopnosť 

spolupráce a vedenia tímu 

 

Výberové kritéria na pozíciu odborný pracovník komunitného centra 

Každý úspešný uchádzač na danú pozíciu musí byť spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu a musí 

mať čistý register trestov. Splnenie tejto podmienky preukáže zamestnávateľovi výpisom z registra nie 

staršieho ako 3 mesiace. 

Odborný pracovník musí byť spôsobilý vykonávať súbory odborných činností vyplývajúcich z náplne 

práce na danej pozícii a s ohľadom na dosiahnuté vzdelanie a prax. 

Ďalšie doplňujúce výberové kritéria: 

• Znalosť slovenského jazyka na úrovni C1 

• Odporúčaná znalosť jazyka cieľovej skupiny 

• Práca s PC na užívateľkej úrovni 

• Znalosť konkrétnej komunity a cieľovej skupiny 

• Osobný záujem sa priebežne vzdelávať v odbornej problematike 

• Odporúčania a pracovné hodnotenia od predchádzajúcich zamestnávateľov 

• Komunikačné zručnosti 

• Skúsenosti v oblasti sociálnej práce, komunitnej práce, pedagigickej práce a pod. 

• Schopnosť pracovať v tíme 

 

http://www.ispokojnost.sk/


                                                                                                                                

Spokojnosť Centrum sociálnych služieb, n.o.  tel  +421 905 329 661 
Ciglianska cesta 8             +421 915 741 413 
971 01 Prievidza   tel/fax +421 46 542 0093 

www.ispokojnost.sk   spokojnost@ispokojnost.sk  

  

   

 

Výberové kritéria na pozíciu pracovník komunitného centra 

Každý úspešný uchádzač na danú pozíciu musí byť spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu a musí 

mať čistý register trestov. Splnenie tejto podmienky preukáže zamestnávateľovi výpisom z registra nie 

staršieho ako 3 mesiace. 

Pracovník KC musí byť spôsobilý vykonávať súbory činností vyplývajúcich z náplne práce na danej 

pozícii. 

Ďalšie doplňujúce výberové kritéria: 

• Skúsenosti v oblasti sociálnej práce, komunitnej práce, voľnočasových aktivít alebo má 

absolvované vzdelávanie v príslušnej oblasti 

• Znalosť slovenského jazyka 

• Znalosť jazyka cieľovej skupiny 

• Znalosť konkrétnej komunity a cieľovej skupiny 

• Empatia, rešpekt k odlišnostiam , schopnosť zvládať náročné situácie, schopnosť pracovať 

v tíme 

• Záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike 

Postup zaškoľovania zamestnancov KC 

Zamestnávatelia sú povinní dbať na to, aby zamestnanci boli zamestnávaní prácami zodpovedajúcimi 

dosiahnutej kvalifikácii a pracovnej pozícii, na ktorú boli prijatí. 
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Zamestnanci majú právo zúčastňovať sa rôznych foriem školení alebo štúdia. Zamestnávateľ má 

povinnosť starať sa o získanie príslušnej kvalifikácie zamestnancov, o jej prehlbovanie a zvyšovanie. 

Zamestnanci KC sa podieľajú na prehlbovaní odbornosti a zručností účasťou na školeniach. 

Zamestnávateľ môže poskytnúť    platené  voľno zamestnancovi na vzdelávanie v rámci pracovného času.  

Po nástupe nového zamestnanca KC nasleduje postup zaškolenia: 

1. pracovný deň: 

1. Zabezpečenie školenia BOZP, PO v rámci pracovného času v priestoroch KC. 

2. Oboznámenie nového zamestnanca s priestormi KC, zariadením a technickým vybavením. 

3. Predstavenie nového zamestnanca kolegom, ďalším zamestancom, dobrovoľníkom pracujúcim pre 

KC. Odovzdanie všetkých potrebných kontaktov nevyhnutných pre výkon práce a spoluprácu 

s ďalšími inštitúciami a orgánmi spolupracujúcimi s KC. 

4. Oboznámenie zamestnanca s režimom pracovného dňa, pracovným časom, podmienkami čerpania 

náhradného voľna, prácou v nadčasoch, vedením dochádzkovej knihy a  obedovými prestávkami. 

5. Oboznámenie zamestnanca s platným Prevádzkovým poriadkom KC, Etickým kódexom a ich 

umiestneným. 

 

2. - 5. pracovný deň: 

6. Oboznámenie zamestnanca s tabuľkou evidencie klientov, mesačnými správami, vedením denníka, 

spisovaním prezenčných listín, s dokumentmi  a tlačivami na stiahnutie, potrebnými pre výkon 

funkcie.  
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7. Informovanie o aktuálnom rozvrhu prebiehajúcich skupinových aktivít a oboznámenie s postupom 

prípravy komunitných aktivít. 

8. Poskytnutie manuálov, študijných materiálov a dokumentov KC a vytvorenie dostatočného 

časového priestoru k preštudovaniu daných dokumentov. 

9. Poskytnutie prístupu do archívu KC, do všetkých spisov klientov, do uzamknutých priestorov. 

10. Informovanie zamestnanca o spôsobe používania a vykazovania finančných transferov určených 

na kancelárske potreby a na prácu s cieľovou skupinou. 

11.Sprostredkovanie kontaktu medzi novým zamestnancom a stálymi klientmi KC, predstavenie 

a uvedenie do prostredia miestnej komunity. 

 

1. – 3. mesiace  

12. Oboznámenie zamestnanca s metódami  sociálnej práce, sociálno - ekonomickými problémami 

klientov  KC. 

13. Oboznámenie zamestnanca so vzormi právnych podaní. 

14.  Oboznámenie zamestnanca s metódami mapovania a vyhľadania nových klientov. 

15. Oboznámenie zamestnanca s metódami komunitnej práce 

16.  Oboznámenie zamestnanca s metódami práce s marginalizovanou skupinou. 

17. Oboznámenie zamestnanca so špecifikáciou minoritnej kultúry. 
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 ZÁVER 

 

Proces prijímania zamestnancov KC je podmienený stanovenými kritériami  zamestnávateľa. Prijímacia 

komisia vyberá z uchádzačov čo najvhodnejšieho kandidáta, ktorý spĺňa čo najpresnejšie stanovene 

základné i doplňujúce výberové kritéria a má osobnostné predpoklady na výkon funkcie na danej 

pracovnej pozícii. Po nástupe nového zamestnanca nastupuje proces zaškoľovania, ktorý pokrýva všetky 

potrebné informácie a praktické kroky nevyhnutné k plnohodnotnému pracovnému výkonu. 
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Pravidlá správania sa v komunitnom centre 

Obsah 

 

8.   Ďalšia dokumentácia komunitného centra 

8.1 Prevádzkový poriadok komunitného centra 

8.1.1 Ľudské práva a Etický kódex sociálneho pracovníka 

8.1.2 Pravidlá a princípy správania sa v komunitnom centre (práva a povinnosti) 
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8.1.1 Ľudské práva a Etický kódex pracovníka komunitného centra 

Sociálna práca je založená na rešpekte k hodnote a dôstojnosti všetkých ľudí a na právach, ktoré z toho 

vyplývajú. Pracovníci KC majú podporovať a chrániť fyzickú, psychickú, emocionálnu a duchovnú 

integritu a blaho každého človeka. To znamená:  

1. Rešpektovanie práva na sebaurčenie – pracovníci KC majú rešpektovať a podporovať ľudské právo 

na uskutočňovanie vlastného výberu a rozhodnutí nezávisle na ich hodnotách a životných rozhodnutiach, 

za predpokladu, že to neohrozí práva a legitímne záujmy druhých.  

2. Podporovať právo na spoluúčasť – pracovníci KC majú podporovať plné zapojenie sa a účasť ľudí, 

ktorí využívajú ich služby, takým spôsobom, aby mohli dosiahnuť zmocnenie vo všetkých aspektoch 

rozhodovania a konania, ktoré zasahujú ich život.  

3. Jednať s každým človekom ako s celostnou bytosťou –  pracovníci KC sa majú zaujímať o celého 

človeka vo vnútri rodiny, komunity, spoločenského a prirodzeného prostredia a majú usilovať o 

porozumenie všetkých aspektov života človeka.  

4. Identifikovať a rozvinúť silné stránky – pracovníci KC majú upriamiť pozornosť na silné stránky 

jednotlivcov, skupín, komunít a tak podporiť ich zmocnenie.  

 

Sociálna spravodlivosť 

Pracovníci KC majú zodpovednosť za podporu sociálnej spravodlivosti vo vzťahu k spoločnosti 

všeobecne i vo vzťahu k ľuďom, s ktorými pracujú. To znamená:  

1. Čeliť negatívnej diskriminácii –  pracovníci KC majú zodpovednosť čeliť negatívnej diskriminácii na 

základe takých charakteristík, ako sú schopnosti, vek, kultúra, rod alebo pohlavie, rodinný stav, sociálno-

ekonomické postavenie, politické názory, farba pleti, rasové alebo iné fyzické charakteristiky, sexuálna 

orientácia alebo duchovné presvedčenia.  

2. Uznať rôznorodosť –  pracovníci KC majú rozpoznať a rešpektovať etnickú a kultúrnu rôznorodosť v 

spoločnostiach, kde pracujú, berúc pri tom v úvahu individuálne, skupinové a komunitné odlišnosti.  

3. Spravodlivo distribuovať zdroje –  pracovníci KC majú zaistiť, aby zdroje, ktoré majú k dispozícii, 

boli distribuované spravodlivo, podľa potrieb.  

4. Čeliť nespravodlivej politike a praktikám –  pracovníci KC majú povinnosť upozorňovať svojich 

zamestnávateľov, zákonodarcov, politikov a celú verejnosť na situácie, kde sú neadekvátne zdroje, alebo 

keď distribuovanie zdrojov, politika a praktiky sú utlačujúce, nespravodlivé alebo škodlivé.  
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5. Solidárne pracovať –  pracovníci KC majú povinnosť čeliť sociálnym podmienkam, ktoré prispievajú 

k sociálnemu vylúčeniu, stigmatizácii alebo útlaku a pracovať smerom k inkluzívnej spoločnosti.  

 

 

Etický kódex a správanie sa  pracovníka KC v komunitnom centre 

Tak ako každá práca, aj práca pracovníka KC by sa mala riadiť určitými etickými zásadami. Tieto zásady 

sú spracované v etickom kódexe rôznych združení, zväzov, komôr a podobne. Etický kódex pracovníka 

KC je určitým štandardom sociálnej práce, je to súhrn noriem, ktorý obsahuje všeobecné etické zásady 

voči klientovi bez akéhokoľvek rozdielu. Sociálna práca je profesia, ktorá je založená na hodnotách 

demokracie a ľudských práv. Pri svojej práci sa pracovníci KC riadia Medzinárodným etickým kódexom  

a inými medzinárodne uznávanými normami (viď Príloha 2 Štandardy komunitných centier, Etický 

kódex sociálneho pracovníka). 

 

Profesionálne správanie 

Pracovníci KC by mali konať v súlade s etickým kódexom a platných smerníc. Všeobecné smernice pre 

profesionálne správanie sa týkajú nasledovného:  

1. Od pracovníkov KC sa očakáva, že budú rozvíjať a udržiavať požadované zručnosti a znalosti v oblasti 

svojej práce.  

2. Pracovníci KC nedopustia, aby ich zručnosti boli využité k nehumánnym účelom. 

3. Pracovníci KC sa majú správať bezúhonne. To zahŕňa nezneužívanie vzťahu dôvery s ľuďmi, ktorí 

užívajú ich služby, rozpoznávanie hraníc medzi osobným a profesionálnym životom a nezneužívanie 

svojho postavenia pre osobné obohatenie alebo zisk.  

4. Pracovníci KC majú jednať s ľuďmi, ktorí užívajú ich služby s účasťou, empatiou a starostlivosťou.  

5. Pracovníci KC nepodriaďujú potreby a záujmy ľudí, ktorí užívajú ich služby, svojim vlastným 

potrebám a záujmom.  

6. Pracovníci KC majú povinnosť vykonať nevyhnutné kroky v profesionálnej a osobnej starostlivosti o 

seba na pracovisku i v spoločnosti, aby boli schopní poskytovať zodpovedajúce služby.  

7. Pracovníci KC majú zachovávať dôvernosť informácií o ľuďoch, ktorí užívajú ich služby. Výnimky 

môžu byť odôvodnené len na základe vyššej etickej požiadavky (akou je napr. ochrana života).  
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8. Pracovníci KC vyžadujú uznanie toho, že sú zodpovední za svoje správanie vzhľadom k užívateľom 

služieb, ale aj k ľuďom s ktorými pracujú, kolegom, zamestnávateľom, profesionálnej asociácii a 

zákonom, a že tieto zodpovednosti môžu byť vo vzájomnom konflikte.  

9. Pracovníci KC majú byť ochotní spolupracovať so školami sociálnej práce, aby podporili študentov 

sociálnej práce pri získavaní kvalitného praktického výcviku a aktuálnych praktických znalostí.  

10. Pracovníci KC majú podporovať a angažovať sa do etických diskusií so svojimi spolupracovníkmi a 

zamestnávateľmi a sú zodpovední za to, že ich rozhodnutia budú eticky podložené.  

11. Pracovníci KC majú byť pripravení uviesť dôvody svojich rozhodnutí založených na etickom 

rozvažovaní a sú zodpovední za svoje voľby a konania.  

12. Pracovníci KC majú pracovať na vytváraní takých podmienok v svojich zamestnávateľských 

organizáciách i v svojej krajine, aby princípy boli diskutované, zhodnocované a presadzované.  

 

Vedenie spisovej dokumentácie a narábanie s osobnými údajmi klienta: 

Komunitné centrum vedie prehľadnú dokumentáciu v rozsahu nevyhnutne nutnom pre priebeh služby 

v zmysle Metodiky Komunitných centier, ktoré vydala IA MPSVaR. Zamestnanci komunitného centra 

zaobchádzajú s osobnými údajmi o klientovi tak, aby to zodpovedalo právnym normám  v zmysle Zákona 

o ochrane osobných údajov. S dokumentáciou sú oprávnení pracovať iba zamestnanci komunitného 

centra. K dokumentácii nemajú prístup nepovolané osoby. Dokumentácia obsahujúca osobné údaje je 

vedená len s vedomím klientov. Klient má právo nahliadnuť do svojho spisu. Pracovníci KC zachovávajú 

mlčanlivosť o údajoch klientov a iných dôverných informáciách, informácie je možné zdieľať len v rámci 

pracovného tímu.  

 

 

 

8.1.2 Pravidlá a princípy správania sa v komunitnom centre (práva a povinnosti) 

Účelom pravidiel je vzájomná spolupráca klienta a zamestnancov komunitného centra, ktorí budú 

pomáhať klientovi prekonávať problémy a riešiť situácie bežného života, napomáhať mu pri vytváraní 

podmienok pre vedenie plnohodnotného života a uplatnení sa v osobnom, študijnom a pracovnom živote.  
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Práca s pravidlami a zabezpečenie bezpečného priestoru 

Každý pracovník  (aj dobrovoľník)  komunitného centra je oboznámený s písomne vypracovanými 

internými smernicami, ktoré definujú Prevádzkový poriadok, služby v komunitnom centre, kompetencie a 

obmedzenia pracovníkov pri jednaní s klientmi. Každý pracovník ako aj dobrovoľník, stážista, praktikant 

centra je oboznámený s písomne vypracovaným štandardami a prevádzkovým poriadkom komunitného 

centra. Centrum má vypracované pravidlá pre klientov a sú zverejnené na viditeľnom mieste. Pracovníci 

KC oboznamujú nového klienta s pravidlami čo najskôr po jeho kontaktovaní a priebežne si overujú jeho 

porozumenie pravidlám. 

 

V komunitnom centre platia určité pravidlá správania sa (práva a povinnosti) ako pre zamestnancov 

tak i pre klientov využívajúcich sociálne služby komunitného centra definované Zákonom o sociálnych 

službách podľa § 6. 

1. Právo klienta výberu sociálnej služby a formy jej poskytovania a právo výberu poskytovateľa sociálnej 

služby. 

2. Právo  klienta na poskytovanie sociálnej služby, ktorá svojím rozsahom, formou a spôsobom 

poskytovania umožňuje realizovať jej základné ľudské práva a slobody, zachováva jej ľudskú dôstojnosť, 

aktivizuje ju k posilneniu sebestačnosti, zabraňuje jej sociálnemu vylúčeniu a podporuje jej začlenenie do 

spoločnosti. 

3. Právo klienta na zabezpečenie dostupnosti informácií v jej zrozumiteľnej forme o druhu, mieste, cieľoch 

a spôsobe poskytovania sociálnej služby. 

 

V záujme korektnej spolupráce klienta a pracovníka komunitného centra platia aj tieto pravidlá: 

- klient má právo na súkromie, 

- pracovník komunitného centra je viazaný dohodou mlčanlivosti, 

- právo na dôstojné zaobchádzanie, 

- pracovníci komunitného centra rešpektujú a vypočujú každý názor, 
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- pracovníci komunitného centra rešpektujú individualitu každého klienta, 

- klienti majú možnosť voľného príchodu a odchodu do centra. Počas prevádzkových hodín nebráni 

klientom v príchode a odchode napríklad mreža na dverách, guľa na dverách, vrátnica, zvonček a pod.  

Prevádzkové hodiny centra sú zverejnené na viditeľnom mieste. Klient má právo nezúčastniť sa 

prebiehajúcich aktivít. 

- Klient má právo vyjadriť svoj názor k prístupu pracovníkov a k službám komunitného centra . 

- klient má právo nebyť aktívny, 

- klient má právo odmietnuť spoluprácu a ponuku komunitného centra. 

- pravidelná dochádzka nie je podmienkou, 

- poskytnutie žiadnej zo  služieb komunitného centra nie je klientovi odmietnuté na základe jeho neúčasti 

na niektorej z predchádzajúcich alebo iných aktivít. 

- všetky poskytované služby sú bezplatné. 

 

Spolubytie v bezpečnom priestore 

Ponuka alternatívy trávenia času v komunitnom centre a otvorenom priestore, kde sa môžu aj vzájomne 

spoznať. Spolubytie znamená aj konfrontovanie kultúr zamestnancov, dobrovoľníkov a klientov. V rámci 

komunity bude možnosť neformálnych rozhovorov o rôznych súčastiach života. Vďaka vzájomnej 

blízkosti sa dokážu účastníci komunikácie lepšie spoznať. Na to, aby vznikol pocit bezpečia sa v 

komunitnom centre bude riadiť klient určitými pravidlami: 

- alkohol, drogy, alebo iné omamné látky sa v komunitnom centre nepožívajú  a nenosia sa do 

komunitného centra 

- do komunitného centra je zakázané prichádzať so zbraňou, vyvarovať sa akéhokoľvek 

neoprávneného a hrubého slovného napádania, fyzických útokov alebo inak ohrozovať 

bezpečnosť zamestnancov a klientov komunitného centra.  

- Posmievanie, znevažovanie, alebo iná forma šikany je neprípustná.   

- V komunitnom centre sa hovorí otvorene a slušne. 

- V priestoroch komunitného centra nepoužívame bicykel, kolieskové korčule, skateboard a pod. 

- Nepoškodzovať a neprivlastňovať si majetok komunitného centra. 
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Záver 

Sociálny pracovník sa stáva dobrým sociálnym pracovníkom a profesionálom, pokiaľ sám rešpektuje 

normy a zásady, ktoré mu etický kódex ponúka, snaží sa ich pochopiť, pracuje s nimi a prostredníctvom 

nich vykonáva svoju profesiu.Ale len vzájomnou spoluprácou sociálneho pracovníka a klienta v kontexte 

dodržiavania  pravidiel, môže dôjsť k zmocňovaniu a  prekonávaniu problémov na individuálnej 

a skupinovej úrovni, ako aj budovanie občianskej komunity založenej na aktívnej participácii jej  členov. 

 

 

 

 

 

 

Použitá literatúra: 

 

- Zákon č. 448/2008 Z. z.Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 
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Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov  

(http://www.zakonypreludi.sk/zz/2013-122)  

- Etický kódex sociálneho pracovníka 

(https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialna-praca/eticky-

kodex_final-3.pdf ) 

- (http://files.socialnapraca.webnode.sk/200000022-7f4938043b/IFSW_code_of_Ethics_Slovak-1.pdf) 

- Štandardy komunitných centier Národného projektu Komunitné centrá 

(https://ia.gov.sk/data/files/np_kc/Dokumenty/Vyzva_Aktualizovana/Priloha_c._6_Prirucky_-

_Standardy_komunitnych_centier_NP_KC.pdf) 
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8.6 Plán rozvoja ďalšieho vzdelávania a zvyšovania odbornej spôsobilosti 

zamestnancov KC, NDC, NSSDR 
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Plán rozvoja ďalšieho vzdelávania a zvyšovania odbornej spôsobilosti zamestnancov 

KC, NDC, NSSDR 

 
Vymedzenie základných pojmov  

     Vzdelávanie zamestnancov upravuje Zákonník práce (Zákon č. 311/2001 Z. z ) v jeho siedmej časti a 

je prirodzenou súčasťou v činnosti zamestnávateľa a práci zamestnanca. Vzdelávanie zamestnancov sa 

považuje za prejav starostlivosti o zamestnancov, pričom rozlišuje dve základné formy tejto starostlivosti: 

1. zvýšenie kvalifikácie 

2. prehĺbenie kvalifikácie. 

Na účely tejto príručky sa preto pod pojmom vzdelávanie rozumejú tieto dve uvedené formy. 

    Pod pojmom zvýšenie kvalifikácie v zmysle Zákonníka je určujúci dosiahnutý výsledok, keď dochádza 

k získaniu vyššieho stupňa vzdelania a tým aj k zvýšeniu kvalifikačného stupňa (napr. zamestnanec so 

stredoškolským stupňom nadobudne vysokoškolské vzdelanie). Zvýšenie kvalifikácie prostredníctvom 

ďalšieho vzdelávania je vždy na subjektívnom rozhodnutí zamestnanca, 

     Pri prehlbovaní kvalifikácie ide o vzdelávanie zamestnanca, v rámci ktorého nedochádza k zvýšeniu 

kvalifikačného stupňa. Prehlbovanie kvalifikácie je teda jej udržiavanie a obnovovanie, prehĺbením 

kvalifikácie získava zamestnanec spravidla poznatky, zručnosti alebo schopnosti potrebné na výkon 

dohodnutého druhu práce, Zákonník práce pritom ukladá zamestnancom povinnosť sústavne si 

prehlbovať kvalifikáciu a s tým súvisiace oprávnenie zamestnávateľa nariadiť zamestnancovi prehĺbenie 

kvalifikácie. 

     Účasť na ďalšom vzdelávaní, ktoré je prehĺbením kvalifikácie, sa považuje za výkon práce, a preto 

zamestnancovi patrí mzda. 

     Pri prehlbovaní kvalifikácie znáša náklady v plnom rozsahu zamestnávateľ bez nároku na ich prípadnú 

následnú náhradu, a to ani v prípade skončenia pracovného pomeru (bez ohľadu na dôvod a spôsob 

skončenia pracovného pomeru).      

  

     Problematiku ďalšieho vzdelávania zamestnancov  rozsiahlejšie a detailnejšie upravuje   v siedmej 

a ôsmej časti Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Zákon za ďalšie  vzdelávanie považuje 

prehlbovanie kvalifikácie odborných zamestnancov. Podľa zákona cieľom ďalšieho vzdelávania je 

priebežné udržiavanie, zdokonaľovanie a dopĺňanie požadovaných vedomostí a schopností potrebných na 

vykonávanie pracovných činností v oblasti sociálnych služieb. 
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     Ďalšie vzdelávanie zamestnancov vykonávajúcich pracovné činnosti v oblasti sociálnych služieb sa 

môže realizovať ako: 

a) špecializačné vzdelávanie zabezpečované strednými školami alebo vysokými školami nadväzujúce na 

získanú kvalifikáciu, 

b) účasť na akreditovaných kurzoch, 

c) účasť na školiacich akciách v sociálnej oblasti, 

d) účasť na sociálno-psychologických výcvikoch, alebo 

e) pravidelná lektorská činnosť a publikačná činnosť 

 

     Právnou úpravou ďalšieho vzdelávania za zaoberá aj zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o 

podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. V ustanovení § 41 rieši problematiku sústavného vzdelávania v sociálnej 

práci a sústavné vzdelávanie v nadstavbovej odbornej činnosti a uvádza nasledovné možnosti: 

a) samoštúdium, 

b) jednorazová vzdelávacia aktivita, 

c) odborná stáž, 

d) publikačná činnosť v tlači alebo publikáciách, ktorá má odborný charakter a jej obsah sa týka 

predmetu tohto zákona, 

e) vedeckovýskumná činnosť týkajúca sa predmetu tohto zákona vrátane účasti na výskumných 

projektoch. 

 

Formy vzdelávania 

Prednášky 

Semináre 

Školenia 

Workshopy 

Konferencie 

Kurzy 

 

 

Obsah  vzdelávania: VZOR 
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OGKC: novelizácie zákonov a manažment, vedenie ľudí, fundrasing a projektový manažment 

OPKC:  špecifické techniky pre výkon sociálnej práce s rôznymi sociálnymi skupinami 

PKC:     osobnostné zručnosti pri práci so sociálnymi skupinami 

 

     Plán rozvoja ďalšieho vzdelávania a zvyšovania odbornej spôsobilosti zamestnancov môže byť 

zaznamenaný v jednoduchej prehľadnej tabuľke, kde sú uvedené oblasti vzdelávania, ktoré by jednotliví 

zamestnanci KC mali absolvovať v určitom časovom horizonte. Môžu byť zaznamenané aj formou 

individuálnych plánov, ktoré sa priebežne vyhodnocujú – minimálne raz do roka. Poskytovateľ sociálnej 

služby umožňuje svojim zamestnancom zúčastňovať sa na vzdelávaní, pričom sa zohľadňujú potreby 

cieľových skupín a zamestnávateľa, resp. poskytovateľa. Minimálny rozsah vzdelávania pre jednotlivých 

zamestnancov je určený na tri pracovné dni, alebo podľa dodatku uvedeného v kolektívnej dohode alebo 

v pracovnej zmluve. 
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8.7 PLÁN  SUPERVÍZIE NA ROK 2018. 

KOMUNITNÝCH CENTIER V ZMYSLE ZÁKONA 448/2008 Z. Z. O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH  

Ďalšie vzdelávanie   -  Supervízia  - zlepšenie starostlivosti zamestnávateľa o zamestnancov 

a klientov. 

Zriaďovateľom neverejný poskytovateľ Chuť ŽIŤ, ktoré vzniklo .... v Dolnom Kubíne a je 

akreditovaným subjektom na vykonávanie činností zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnej služby, § 24d.  

Na základe individuálnych, resp. skupinových požiadaviek garantov komunitných centier, odborných 

pracovníkov a pracovníkov komunitnýchsentier predkladámPlánsupervízie na rok 2018. 

Ciele a poslanie supervízie:  

• pomáhať pri identifikovaní ohrozených cieľových skupín,  

• poskytovať odbornú pomoc rizikovým cieľovým skupinám,  

• poskytovať sociálne poradenstvo v komunite  

• poskytovať pomoc pri uplatnení práv a právom chránených záujmov  

• poskytovať pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie, sprevádzanie dieťaťa 

do a zo školského zariadenia,  

• vykonávať preventívne aktivity, 

• zabezpečovať záujmovú činnosť, 

• vykonávať komunitnú prácu a komunitnúrehablitáciu.  

 

Spôsob realizácie supervízie 

Supervízny program realizuje akreditovaný externý supervízor na základe zmluvy o výkone supervízie.  

 

Cieľom supervízie  v roku 2018  je prispieť  k rozvoju sociálnych zručnosti a kompetencií pracovníkov 

zariadenia,  k aktivácii vlastného individuálneho potenciálu pracovníkov a užívateľov služieb, k 
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vytváraniu podmienok pre bezpečné a tvorivé sociálne prostredie, k prevencii syndrómu vyhorenia, k 

riešeniu  problémov, k zabezpečovaniu  konkrétnych potrieb zamestnancov a klientov. 

Ďalšie vzdelávanie zamestnancov je veľmi dôležitý faktor pri realizácii sociálnych služieb, nakoľko len 

kvalifikovaný  odborný pracovník , sociálny pracovník dokáže  zvládať často protichodné sily v sociálnom 

prostredí, dokáže intervenovať na viacerých  úrovniach a vie zastávať rôzne profesionálne role.  

 

Supervízia je určená:  

• odborných zamestnancov a iných pracovníkov pracujúcich s klientom v Komunitnom centre  

 

o  Supervízny program sa realizuje od roku 2016. Dĺžka trvania supervíznehoprgramu je stanovená na jeden 

kalendárny rok v nasledovnej skladbe:  

✓ Skupinová supervízia :  1x polročne -  4 hod. 

✓ Individuálna supervízia:  zodpovedný pracovník  za jednotlivý úsek: 1 zodpovednýpracovník : 1x polročne 

-  3 hod. 

 

 

Zameranie supervízie: 

Téma  na  konkrétnu supervíziu bude vybraná podľa aktuálnej potreby zariadenia  

• Osobnosť, vzťahy 

• Komunikácia, bloky  v komunikácii 

• Tím,  tímová spolupráca 

• Multidisciplinárny tím, multidisciplinárny prístup  

• Spolupráca  - aktivity a činnosti všetkých odborníkov podliehajú  spoločnému cieľu 

• Zmena a riadenie zmien, straty, smútiaci proces  pri zmene 

• Individuálny prístup 
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• Rozpoznanie a mapovanie individuálnych potrieb a záujmov prijímateľov sociálnych služieb, (agresívny 

klient) 

• Plánovanie zamerané na človeka  

• Individuálny program osobnostného rozvoja 

• Kvalita  vzťahu, Vzťah profesionála a klienta  

• Základné oblasti  kvality vzťahu  

• Vzťahy v sociálnychslužbách – úcta , akceptácia , zotrvávanie osamostatňovanie 

• Individuálne plánovanie, funkcie individuálneho plánu  

• Individuálny program osobnostného rozvoja5 základných krokov v procese tvorby individuálneho plánu1. 

Fáza mapovania schopnosti a zručnosti občana.2. Fáza definovania cieľov.3. Fáza voľby vhodných 

metód.4. Vypracovanie presného plánu činnosti.5. Zhodnotenie úspešnosti plánu a efektívnosti zvolených 

metód, čo 

• súčasne prechádza opäť prvú fázu mapovania zručnosti a schopnostina definovanie ďalších cieľov. 

• Dodržiavanie  stanovených pravidiel  - Príklady iných možných metód pre dosiahnutie stanoveného 

cieľa:Voľno-časove aktivity;Prispôsobenie pomôcok;Využívanie posilňovačov;Využívanie rôznych foriem 

pomoci;Rozhovor; 

Pracovná terapia ... 

• Plán  činnosti -  Charakteristika  aktivít  Kto?, Čo?,Kedy?, Ako?, Kde? 

• Funkcia voľného času pre osobnostný rozvoj prijímateľa sociálnych služieb 

• Koordinácia aktivít a činností všetkých  odborníkov, rodiny, priateľov, dobrovoľníkov pre naplnenie  cieľa 

a zámeru. 

 

Spôsob vyhodnocovania programu a jeho aktualizácia:  

Supervízny program vyhodnocuje jeho tvorca spolu so supervidovanými. Aktualizuje ho tvorca 

programu. Ako spôsob hodnotenia supervíznych stretnutí môže použiť dotazník, anonymnú anketu a inú 

formu.  

 

Finančné a iné podmienky programu:  
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✓ Cena za hodinu (60 minút) skupinovej supervízie: ................. € 

✓ Cena za hodinu (60 minút) individuálnej supervízie ...............€ 

Supervízor si nenárokuje cestovné náhrady.  

 

Spôsob nahradenia supervízie pre neprítomnosť:  

Neprítomnosť sa rieši dohodou zúčastnených o novom termíne, prípadne prehodnotenie potreby 

nahradenia sedenia.  

 

Záznam o odovzdaní práce:  

Záznam zo supervízneho stretnutia slúži ako dokument, na základe ktorého objednávateľ prácu 

prevezme a vykoná vyúčtovanie.  

Do záznamu sa uvádza:  

✓ Predmet odovzdanej práce – supervízia.  

✓ Forma supervízie.  

✓ Objednávateľ (číslo zmluvy, resp. objednávky). 

✓ Dátum, miesto a čas konania a trvanie supervízie.  

✓ Zoznam supervidovaných.  

✓ Supervízor.  

✓ Zápis preberá. 

✓ Zápis odovzdáva. 

 

Postavenie sueprvízie je postavené na zásade diskrétnosti. Záznam zo sueprvízneho stretnutia preto 

neobsahuje o priebehu supervízie, obsahu rozhovorov s pracovníkmi, klientmi a ani o žiadnych 

skutočnostiach zverených poskytovateľovi.  
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Potvrdenie o absolvovaní supervízie:  

✓ Potvrdenie o absolvovaní supervízie vydáva občianske združenie Chuť ŽIŤ. Súčasťou potvrdenia je aj 

podpis supervízora.  

✓ V potvrdení sa uvádza, že menovaný/á sa zúčastnil/a: individuálnej / skupinovej supervízie a to 

aktívne alebo pasívne, v rozsahu hodín (konkrétne uviesť aj dni a miesto konania) a pod vedením 

ktorého supervízora (uviesť meno supervízora).  
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 Postup prijímania darov a dotácií 
Určenie pravidiel prijímania darov 

 

Čl.1  

Účel smernice  

komunitné Centrum /organizácia1/vydáva túto smernicu s cieľom upraviť podmienky pre prijímanie a 

nakladanie darov a sponzorských príspevkov.  

Čl.2  

Základné pojmy  

darca – fyzická osoba (FO) alebo právnická osoba (PO), ktorá  organizácii daruje (bezodplatne prenechá) 

peňažný alebo nepeňažný dar. Občan konajúci z vlastnej vôle bez nútenia 

obdarovaný – prijímateľ daru od darcu, /organizácia/ 

peňažný dar – finančné prostriedky v hotovosti alebo bezhotovostné finančné prostriedky prevedené na 

bankový účet.  

Nepeňažný dar – akákoľvek hnuteľná a nehnuteľná vec, ktorá nemá povahu peňažného daru.  

Čl.3  

Pravidlá pre prijímanie darov  

1. /organizácia/môže prijímať peňažné dary:  

a) v hotovosti na základe príjmového pokladničného dokladu do pokladne riadnej činnosti, ktoré budú 

následne prevedené na bankový účet.  

b) bezhotovostne bankovým prevodom od darcu na bankový účet /organizácie/.  

2. /organizácia/ môže prijímať nepeňažné dary:  

a) rôzne výrobky alebo tovary, ktoré slúžia priamo na činnosť, ktoré musia byť zaevidované v 

evidencii /organizácie/  

 
1 Zriaďovateľ KC  
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b) služby slúžiace k zabezpečeniu činnosti /organizácie/  

c) . Prijímanie drobných pozorností pre celý kolektív  

- drobnou pozornosťou sú napr. kvety, káva, čokoláda, bonboniéra a pod.  

- ak klient, rodina alebo príbuzný trvá na odovzdaní pozornosti a zo spoločenských dôvodov 

ich nie je možné odmietnuť tak pracovník pozornosť môže prijať  

 

3. /organizácia/ je povinná s darcom uzatvoriť písomnú darovaciu zmluvu v zmysle § 628 a násl. 

Občianskeho zákonníka.  

  4. dary môže prijímať len pracovník poverený organizáciou. 

 

Čl.4  

Použitie darov  

1. /organizácia/je povinná využiť dar len na účel, ktorý je uvedený v darovacej zmluve.  

2. /organizácia/ je povinná zaevidovať materiálne - hmotné dary do príslušných skupín majetku 

organizácie v súlade s obehom účtovných dokladov podľa hodnoty daru. V prípade, ak darca aj po 

opakovanej výzve neuvedie cenu materiálneho daru, organizácia zaeviduje uvedený majetok 

podľa porovnateľnej ceny na trhu.  

3. pokiaľ nie je v darovacej zmluve vymedzený účel použitia daru a nie je možné ho určiť, môže 

/organizácia/ využiť dar podľa vlastného uváženia, pričom nesmie porušiť právne predpisy a 

dobré mravy.  

4. peňažné dary sa nesmú využívať na odmeňovanie zamestnancov /organizácie/.  

 

Čl.5 

Odmietnutie daru  

/organizácia/môže prijatie daru odmietnuť, napr. z týchto dôvodov:  

- darca pôsobí v oblasti a vykonáva aktivity spojené s násilím a potlačovaním ľudských práv a slobôd.  

- darca trvá na tom, aby jemu alebo inej osobe alebo inštitúcii zariadenie poskytlo protislužbu, 

zvýhodnenie a pod.  

- prijatie daru kladie na zariadenie neprimerané finančné, časové, priestorové alebo iné nároky.  
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- ide o materiálne vybavenie alebo služby, ktoré nie sú v súlade s potrebami zariadenia a poskytovaním 

služieb v tomto zariadení.  

 Čl. 6  

Etický kódex zamestnanca pri prijímaní darov a výhod z ich prijatia  

1. zamestnanec nevyžaduje ani neprijíma dary, pozornosti, ani iné výhody, ktoré by mohli hoci i len 

zdanlivo ovplyvniť jeho rozhodovanie a profesionálny prístup vo veci, alebo ktoré by bolo možné 

považovať za odmenu za prácu, ktorá je jeho povinnosťou. Zároveň ani nenavádza tretie osoby na 

poskytovanie darov, pozorností, alebo iných výhod.  

2. zamestnanec nepripustí, aby sa v súvislosti s plnením zverených úloh dostal do pozície záväzku za 

preukázanú službu alebo výhodu, ktorá ho zbavuje nestrannosti pri poskytovaní služieb klientovi.  

Čl.7 

Záverečné ustanovenia  

1. všetci zamestnanci /organizácie/ sú povinný riadiť sa touto normou pri prijímaní a použití darov 

určených pre /organizáciu/.  

2. porušenie smernice zo strany zamestnancov sa bude považovať za závažné porušenie pracovnej 

disciplíny, ktoré sa bude riešiť v zmysle Zákonníka práce.  

3. táto interná smernica IS nadobúda účinnosť dňom ........  

   Podpis  
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Darovacia zmluva  Č. .../2018 
UZATVORENÁ V SÚLADE S § 628 OBČIANSKÉHO ZÁKONNÍKA V PLATNOM ZNENÍ MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI 

STRANAMI 
DARCA: 

(ďalej len „darca“) 

a 

Obdarovaný:   

SPOKOJNOSŤ – centrum sociálnych služieb, n.o. 

Ciglianská cesta 8, 971 01  Prievidza 

IČO: 37923617 

zastúpená Monikou Dessuet – riaditeľkou n.o. 

(ďalej len „obdarovaný“) 

takto: 

I. 

Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je poskytnutie nepeňažného daru......... €,  

 na podporu programových cieľov obdarovaného v súlade s jeho  štatútom. 

II. 

Odovzdanie daru 

Darca venuje svoj nepeňažný dar uvedený v bode číslo I. v hodnote  ............... € po podpise tejto zmluvy.  

III. 

Všeobecné ustanovenia 

1. V ostatnom sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami Občianského zákonníka v platnom 

znení.  

2. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, na znak čoho ju podpisujú. 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že predmetnú zmluvu podpísali slobodne a vážne a ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená. 

4. Darovacia zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, jeden pre darcu a jeden pre obdarovaného. 

Príloha:  tovar 

 

V Prievidzi, dňa  

 

Obdarovaný :  ..............................................   Darca:  ..............................................            
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