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PRVÁ ČASŤ 

 ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 
 

Článok I 
Účel vydania a použitie dokumentu 

 
1. Etický kódex v zariadení sociálnych služieb (ďalej „etický kódex“), konkrétne zariadenia 
núdzového bývania Azylového domu Emauzy v Holíči (ďalej „Azylový dom“) je vyjadrením 
základných hodnôt, princípov a zásad etického konania zamestnankýň a zamestnancov  
poskytovateľa sociálnych služieb, ktorým je nezisková organizácia Križovatky, n.o.  
 
2. Účelom etického kódexu je presne stanoviť žiaduce štandardy eticky citlivého správania a 
vystupovania všetkých pracovníčok Azylového domu a informovať verejnosť o správaní, ktoré 
je oprávnená očakávať. 
 
3. Je nielen poslaním, ale aj povinnosťou pracovníčky v Azylovom dome vykonávať sociálnu 
prácu svedomito a zodpovedne, dodržiavať pri jej výkone najvyšší možný štandard 
profesionality v súlade s právnymi predpismi a dostupnými vedeckými poznatkami tak, aby 
odborná práca bola vykonávaná vždy s klientom, v jeho prospech a potreby, so zreteľom 
na ďalšie osoby. Etické povedomie je zásadnou súčasťou profesionálnej činnosti pracovníčky 
v Azylovom dome. Jej schopnosť a záväzok k etickému konaniu je základným aspektom 
kvality poskytovanej sociálnej služby. 
 
4. Etické hodnoty a princípy tohto kódexu sa vzťahujú na všetky formy práce s prijímateľkami 
sociálnych služieb (ďalej „klienti“), ich rodinnými príslušníkmi (najmä deťmi 
klientok), žiadateľkami o sociálnu službu či už ide o priamy kontakt tvárou v tvár alebo 
využívanie digitálnych technológií a sociálnych médií. 
 
5. Kľúčovými východiskovými dokumentmi tohto etického kódexu sú Etický kódex sociálneho 
pracovníka a asistenta sociálnej práce (2021)1 a Etický kódex sociálnych pracovníkov 
a pomocných sociálnych pracovníkov pri vykonávaní sociálnych služieb v Azylovom dome 
Emauzy (2004).  
 
6. Etický kódex je jedným z kľúčových písomných dokumentov2, v ktorom sa deklarujú 
základné ľudské práva a slobody všetkých klientok ako aj všetkých osôb v Azylovom dome 
v súlade s kritériami č. 1.1 – 1.3 podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby podľa 
prílohy č. 2 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 
(ďalej „zákon o sociálnych službách“). 
 

 
DRUHÁ ČASŤ 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 

 
1 V súčasnosti Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (2021) Etický kódex 
sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce v Slovenskej republike  
2 Popri Domácom poriadku (Smernica č. 2/2021).  
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1. Základné etické hodnoty a zásady  
 

1. Sociálne služby poskytované v Azylovom dome sú založená na hodnotách, akými sú sociálna 
spravodlivosť, ľudská dôstojnosť, medziľudské vzťahy a dôvernosť.  
 
2. Sociálne služby poskytované v Azylovom dome sú založené na rešpektovaní prirodzenej 
dôstojnosti a hodnoty všetkých ľudí bez rozdielu a na dodržiavaní ľudských práv, ako sú 
uvedené v medzinárodných dokumentoch,3 v Ústave Slovenskej republiky a Listine 
základných práv a slobôd.4  
 
3. Azylový dom Emauzy je pre klientky dočasné bezpečné útočisko, čo znamená, že sa v ňom: 

 buduje úcta a rešpekt ku každému človeku, jeho základným ľudským právam 
a slobodám; 

 nepoužívajú sa v ňom žiadne formy násilia, fyzické tresty voči deťom, ani žiadne iné 
formy týrania, zneužívania alebo zanedbávania dieťaťa, ako ani žiadne formy násilia 
a hrubé slová voči plnoletým osobám; 

 rešpektuje dôvernosť informácií; 
 svojvoľne  nenarúša osobný priestor klientov;  
 nenachádzajú zbrane, drogy, alkohol ani iné omamné látky; 
 dôsledne rešpektujú bezpečnostné, hygienické a epidemiologické opatrenia. 

 
2. Etické zásady vo vzťahu ku klientom 

 
1. Pracovníčka Azylového domu rešpektuje jedinečnosť každého človeka bez akejkoľvek 
diskriminácie, teda bez ohľadu – ale nielen –  na pôvod, farbu pleti, rasu, etnickú príslušnosť, 
národnosť, jazyk, vek, pohlavie, rod, sexuálnu orientáciu, zdravotný stav, vierovyznanie, 
politické presvedčenie, manželský a rodinný stav, sociálno-ekonomický status a bez ohľadu na 
to, ako sa podieľa na živote celej spoločnosti. 

2. Pracovníčka Azylového domu  
- nepoškodzuje klientov, ani nepodriaďuje ich potreby a záujmy svojim vlastným 

potrebám a záujmom, jedná s nimi bezúhonne, s účasťou, rešpektom a vytvára s nimi 
vzťah založený na báze dôvery; 

- zaobchádza s každým človekom dôstojne, úctivo, majúc na zreteli individuálne 
rozdiely, kultúrnu, náboženskú, národnostnú a etnickú rôznorodosť; 

- usiluje o zveľadenie klientkiných spôsobilostí, podporuje jej vlastnú zodpovednosť 
a autonómiu, právo na sebaurčenie a spoluúčasť; 

- spolupracuje s ďalšími osobami pri hľadaní primeranej rovnováhy medzi ľudskými 
právami, ak si vzájomne protirečia; 

 
3 Dôležité medzinárodné dokumenty Organizácie spojených národov sú najmä: Všeobecná deklarácia ľudských 
práv (1948); Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (1966); Medzinárodný pakt 
o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (1966); Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem 
rasovej diskriminácie (1966); Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (1979); Dohovor proti 
mučeniu a inému krutému, neľudskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu či trestaniu (1984); Dohovor o právach 
dieťaťa (1989); Medzinárodný dohovor o ochrane práv všetkých migrujúcich pracovníkov a členov ich rodín 
(2004); Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím (2006). Dôležitý je aj dokument Rady Európy 
Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (v znení protokolov č. 11 a 14, 2010) a Charta 
základných práv Európskej únie (2012).  
4 Ústavný zákon č. 23/1991 Zb.  
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- rozpoznáva dôležitosť medziľudských vzťahov, snaží sa posilňovať a zmocňovať ľudí 
do partnerstva v procese pomáhania, usiluje o podporu riešenia problémov 
v medziľudských vzťahoch, 

- v komunikácii s klientmi alebo o nich sa nevyjadruje znevažujúco ani pejoratívne, 
- rešpektuje a presadzuje práva ľudí robiť vlastné voľby a rozhodnutia, za predpokladu, 

že to neohrozí práva a oprávnené záujmy ostatných, 
- pracuje na budovaní sebavedomia a schopnosti osôb s ktorými pracuje, podporuje ich 

plné zapojenie a spoluúčasť vo všetkých aspektoch rozhodovania a konania, ktoré 
ovplyvňujú ich život,  

- rešpektuje biologickú, psychickú, kultúrnu, spirituálnu a sociálnu integritu osoby 
s ktorou pracuje. Zaujíma sa o celého človeka v rámci rodiny, komunity, spoločenského 
a prirodzeného prostredia a usiluje sa nadobudnúť poznanie dôležitých aspektov jeho 
života relevantných na poskytovanie sociálnych služieb, 

- zameriava sa na silné stránky jednotlivca, rodiny, skupiny a komunity s ktorými 
pracuje, 

- prispieva k začleneniu klientok do sociálnej siete podporných osobných vzťahov, 
- pomáha klientke k rozvoju jej vlastných znalostí, skúseností, zručností, ako aj jej 

samostatného konania, rozhodovania a sociálneho začlenenia do spoločnosti. Zároveň 
však dbá na všeobecné dobro komunity a všetkých klientov v zariadení. Rešpektuje 
právo každého jednotlivca na sebarealizáciu v takej miere, aby súčasne nedochádzalo 
k obmedzeniu rovnakého práva druhých osôb, 

- informuje klientky o hraniciach profesionálnej práce v priamej praxi ako aj pri 
používaní komunikácie prostredníctvom digitálnych technológií a sociálnych médií 
(napr. používaním pracovného e-mailu, neprijímaním klientok ako „priateľov“ 
na súkromných kontách sociálnych sietí a pod.). 

 
3. Vzhľadom na hodnotu dôvernosti pracovníčka Azylového domu  

- rešpektuje právo klientky na dôvernosť a súkromie v priamej práci, ako aj vo všetkých 
formách komunikácie prostredníctvom telefónnych alebo digitálnych komunikačných 
prostriedkov, 

- informuje osoby s ktorými pracuje o limitoch dôvernosti a súkromia, ktoré môžu byť 
odôvodnené len na základe vyššej etickej alebo zákonnej požiadavky, najmä vzhľadom 
na prioritu ochrany maloletých a mladistvých osôb, zákonnú oznamovaciu povinnosť 
trestného činu, ak jestvuje riziko sebapoškodenia alebo poškodenia iných osôb a pod.; 

- dokumentuje len tie informácie, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre poskytovanie 
sociálnej služby. Je povinná chrániť všetku písomnú, elektronickú alebo audiovizuálnu 
dokumentáciu klientky (a jej detí). Rešpektuje právo klientky nahliadať do 
dokumentácie týkajúcej sa jej osoby, ak osobitné zákony neustanovujú inak; 

- je povinná vyžiadať si súhlas klienta pri všetkých pracovných postupoch, ktoré priamo 
a nepriamo s ním súvisia, ako aj písomný súhlas pri informovaní tretej osoby, k video 
alebo audiovizuálnemu zaznamenávaniu intervencie, ako aj ich zverejňovaniu pre 
študijné alebo vedecké účely; 

- osobitý zreteľ venuje informáciám spadajúcich pod ochranu osobných údajov, ktoré sú 
upravené osobitým predpisom upravujúcim ochranu osobných údajov,5  

- povinnosť mlčanlivosti zachováva aj po skončení poskytovania služby alebo 
pracovného pomeru. 

 

 
5 Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679. 
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4. Pracovníčka Azylového domu podporuje klientky pri využívaní všetkých služieb a dávok 
sociálneho zabezpečenia, na ktoré majú nárok v nepriaznivej životnej situácii. Ďalej pomáhajú 
pri uplatňovaní jej práv a právom chránených záujmov, pri komunikácii so štátnymi, 
samosprávnymi úradmi a ďalšími mimovládnymi organizáciami. Vedie ich pritom k vlastnej 
zodpovednosti a čo najväčšej účasti v procesu riešenia vlastných problémov. 
 
5. Pracovníčka alebo pracovník Azylového domu nezneužíva klientky ani jej deti na vlastný 
prospech, nebudú nadväzovať s nimi romantický alebo sexuálne orientovaný vzťah. Pri 
poskytovaní sociálnych služieb vytvára profesionálne hranice s osobami, ktoré sú v role darcov, 
sponzorov alebo dobrovoľníkov, aby nedochádzalo k neprofesionálnemu alebo neetickému 
ovplyvňovaniu ich odbornej práce. 
 
6. V prípadoch prerušenia alebo ukončenia služieb klientke zo strany organizácie (napr. 
závažným alebo opakovaným porušením domáceho poriadku) alebo štátom nariadených 
opatrení, je potrebné, aby jej bol ponúknutý plán na zabezpečenie kontinuity jej podpory 
v spolupráci so samosprávou (obcou alebo VÚC), orgánom sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately alebo inými mimovládnymi organizáciami. Dôležité je informovanie 
klientky o možnostiach využívania iných sociálnych služieb a ďalších foriem pomoci. 
 
7. Pracovníčka Azylového domu podporuje ukončenie poskytovania služieb klientke vtedy, ak 
si dokáže pomôcť sama, sociálne služby nie sú viac potrebné alebo neslúžia jej záujmom. 
Preventívna podpora klientok sa v takýchto prípadoch môže uskutočňovať prostredníctvom 
katamnézy. Akceptuje však aj rozhodnutie klientky ukončiť sociálnu službu z osobných 
dôvodov (napr. návratom k manželovi / partnerovi) alebo bez udania dôvodu, pričom ju 
upozorní na bezpečnostné riziká vzhľadom na ňu samotnú ako aj riziká ohrozenia jej detí.  
 
8. Pracovníčka Azylového domu kriticky reflektuje a systematicky postupuje v eticky 
problémových alebo dilematických situáciách s cieľom minimalizovať škody pre všetky 
zúčastnené osoby. Musí byť pripravená uviesť dôvody svojich eticky podložených rozhodnutí. 
V procese etického rozhodovania využíva postupy a nástroje napomáhajúce pri riešení etických 
problémov a dilem, medzi ktoré patria analýza, konzultácia s kolegami, nadriadeným 
pracovníkom, supervízorom alebo profesijnou komorou. Postupy v takýchto prípadoch 
dôsledne zaznamenáva a dokumentuje. 
 

3. Etické zásady vo vzťahu k zamestnávateľovi a pracovisku 
 

1. Pracovníčka Azylového domu  
- zodpovedne, kompetentne a čestne plní svoje povinnosti vyplývajúce zo záväzku voči 

zamestnávateľovi, v súlade s pracovnou zmluvou a pracovnou náplňou; 
- je povinná poznať a uplatňovať všetky vnútorné predpisy zariadenia, viesť evidenciu 

a dokumentáciu podľa platných smerníc a poriadok;  
- je spoluzodpovedná za kvalitné poskytovanie sociálnej služby v ZSS, k svojej práci 

pristupuje iniciatívne a má možnosť zapojiť sa do diskusie o chode zariadenia a práci 
s jednotlivými klientkami; 

- spolupôsobí pri vytváraní takých pracovných podmienok, ktoré umožnia predchádzanie 
a odstránenie všetkých foriem diskriminácie a násilia na pracovisku a uplatňovanie 
etických záväzkov vyplývajúcich z tohto kódexu. 
 

2. Pracovníčka Azylového domu neustále udržuje profesionálne vystupovanie na úrovni 
vysokého štandardu. Uvedomuje si, že jej správanie ovplyvňuje dôveryhodnosť a verejnú 
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mienku o organizácii, v ktorej pracuje. Vyhýba sa takému konaniu, ktoré by spôsobilo zlú 
reputáciu pracoviska. 

 
4. Etické zásady vo vzťahu ku kolegom 

 
1. Pracovníčka Azylového domu  

- aktívne spolupracuje so svojimi kolegyňami a kolegami v rámci poskytovania sociálnej 
služby;  

- rešpektuje znalosti a skúsenosti kolegov a kolegýň ako aj rozdiely v názoroch 
a prístupoch. Pristupujú k nim s rešpektom a dôverou; 

- sa nevyjadruje znevažujúco ani pejoratívne o svojich kolegoch pred klientmi 
ani v rozhovoroch s nimi; 

- pri podozrení z neprofesionálneho alebo eticky necitlivého správania svojho kolegu 
využije ako prvotný nástroj kolegiálne upozornenie. Pripomienky k práci kolegu 
vyjadruje na vhodnom mieste a primeraným spôsobom.  
 

2. Pracovníčka Azylového domu vykonáva odborné činnosti interdisciplinárne v kooperácii 
s inými profesionálmi ako aj so všetkými osobami a inštitúciami, ktoré môžu napomôcť 
k optimálnemu sociálnemu fungovaniu klientok. 

 
5. Etické zásady vo vzťahu k sebe 

 
1. Pracovníčka Azylového domu má právo ako aj povinnosť vykonať nevyhnutné kroky 
v profesionálnej a osobnej starostlivosti o seba, aby bola schopná poskytovať kvalitné sociálne 
služby klientkam. 
 
2. Pracovníčka Azylového domu 

- má právo na to, aby počas výkonu práce bola rešpektovaná jej dôstojnosť, základné 
ľudské práva a slobody;  

- má právo vyžiadať si odbornú konzultáciu alebo supervíziu; 
- pomáha ľuďom, ktorí sa nachádzajú v zložitej životnej situácii s ohľadom na vlastné 

zdroje, hranice a len do tej miery, aby nebolo ohrozené jeho vlastné zdravie alebo 
bezpečie; 

- zaobchádza zodpovedne s mocou v rámci poskytovania sociálnych služieb;  
- je zodpovedná za to, že jej rozhodnutia budú eticky podložené; 
- má právo na to, aby sa od nej vyžadovalo  také konanie alebo spoluúčasť na ňom, ktoré 

neodporuje jej svedomiu, okrem prípadov bezprostredného ohrozenia života alebo 
zdravia iných osôb; 

- si je vedomá svojich odborných a profesijných obmedzení. Pokiaľ s klientkou alebo 
s klientom nemôžu pracovať sama, oznámi to kompetentnému nadriadenému. 

 
 

6. Etické zásady vo vzťahu ku komunite a spoločnosti 
 

1. Pracovníčka Azylového domu podporuje všeobecné blaho a solidaritu komunity, v ktorej je 
poskytovaná sociálna služba a spoločnosti. Spolupracuje so zástupcami miestnej samosprávy 
a občanmi žijúci v danej komunite na zlepšovaní kvality života všetkých ľudí.  
 



7 
 

2. Pracovníci Azylového domu požadujú uznanie toho, že sú zodpovední za svoje konanie voči 
viacerým osobám, s ktorými pracujú, voči kolegom, zamestnávateľovi, komunite a vzhľadom 
na zákonné ustanovenia a že tieto zodpovednosti môžu byť vo vzájomnom konflikte. 
 
3. V prípadoch humanitárnej katastrofy, pandémie alebo inej závažnej krízovej situácie by 
pracovníčka Azylového domu mala v čo najväčšej miere poskytnúť profesionálne služby, a to 
aj nad rámec svojich pracovných povinností. 
 
4. Pracovníčka Azylového domu ochotne poskytuje odborné vedomosti a zručnosti študentom 
počas výkonu ich odbornej praxe na pracovisku.  
 
 

TRETIA ČASŤ 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1. Etický kódex je záväzný pre všetkých interných pracovníkov v Azylovom dome nezávisle 
od formy pracovno-právneho vzťahu a pracovnej pozície.  
 
2. Etické hodnoty, princípy a zásady uvedené v etickom kódexe sa v primeranom rozsahu 
vzťahujú aj na dobrovoľníkov a študentov, ktorí v zariadení vykonávajú odbornú prax.  
 
3. V prípade podozrenia z porušenia etického kódexu pracovníčkou zariadenia, zvolá riaditeľka 
Etickú komisiu, ktorá objektívne preskúma danú situáciu. V prípade podozrenia z porušenia 
etického kódexu riaditeľkou, zvolá Etickú komisiu predseda alebo iný člen správnej rady 
Križovatky, n.o.  
 
4. Etická komisia je minimálne 3-členná a zvoláva sa ad hoc k danému podnetu, ktorý môže 
dať pracovníčka, klientka alebo iná osoba. Jej členmi sú zástupca zamestnancov, zástupca 
organizácie poskytovateľa sociálnych služieb a podľa uváženia zástupkyňa prijímateľov 
sociálnych služieb alebo externý odborník (napr. supervízor). Výsledky šetrenia Etickej 
komisie sú predstavené riaditeľke alebo členovi správnej rady Križovatky, n.o. Ak došlo 
k porušeniu etických zásad a k neetickému konaniu pracovníčky Azylového domu, môžu byť 
vyvodené disciplinárne opatrenia a/alebo pracovno-právne dôsledky podľa povahy a závažnosti  
zisteného konania. Patria medzi ne ústny dohovor (v rámci pracovnej porady), písomné 
napomenutie, finančné sankcie a ukončenie pracovného pomeru.  
 
5. Nadobudnutím platnosti a účinnosti tohto etického kódexu stráca platnosť a účinnosť Etický 
kódex schválený riaditeľkou dňa 1.1. 2014.  
 
 
 
 
  
    
    


