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Cieľ stretnutia 
 
 
 

 

„... na tom nás môže hodnotiteľ kedykoľvek  
natrieť...“ (členka EPS) 

 „...aby sa dodržiavanie ľudských práv nestalo strašiakom kontrol, ale 
poslaním každého pracovníka, pre ktorého dodržiavanie ľudských práv a 

dôstojnosti sa stane samokontrolným mechanizmom“  
(Buzala, Kovaľová, 2015:13) 



Rámcový program (10:00 – 13:00) 

 
 BLOKY ZAMERANIE 

1. blok OK – kontext a koncept 

2. blok Vybrané ĽP organizácie – SS kompetencie  

3. blok Zdieľanie obáv, skúseností, neistôt 

4. blok Odporúčania, sumarizácia, čo ďalej, závery 



 
 
 

 

(1) KONTEXT 



Východiskový kontext OK 
 

 
 
 

Kontext 
OKS 

štrukturálne 

procesné 

obsahové 



Štrukturálne východiská OKS 
• 1.1.2018 – začiatok výkonu hodnotenia podmienok kvality podľa zákona 

 
• Metodická práca 2015-2016 na základe IOV v SR – „tvorba verejných 

politík“ 
 

• Marec 2016 – vznik expertnej pracovnej skupiny (EPS) 
 

• Štatút EPS, Čl. 2 ods. 2 štatútu 
 

„Úlohou EPS je: 
(a) spracovať rámcovú metodiku hodnotenia podmienok kvality poskytovaných sociálnych 

služieb, s osobitným zameraním na otázky procesu (výkonu) hodnotiteľskej činnosti, 
 

(b) pre uvedený účel spolupracovať so širším okruhom odborníkov a odborníčok, a to 
prostredníctvom rozličných komunikačných platforiem (napr. diskusných fór, workshopov)...“ 

 

 



Procesné východiská OKS 

• Rok 2015: metodika implementácie podmienok kvality (zdroj:  
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-
pomoc/socialne-sluzby/metodika-verzia-3.12-komplet.pdf)  

 
• Od marca 2016: práca na príprave hodnotiteľskej metodiky 

(stretnutia EPS, konzultácie, návšteva v ČR, postupné spracovávanie 
textov, analyzovanie otvorených otázok 
 

• Koniec 2016 – pracovná verzia hodnotiteľskej metodiky pre účely 
NP Q 

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/metodika-verzia-3.12-komplet.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/metodika-verzia-3.12-komplet.pdf


Obsahové východiská OKS – extrémne 
stanoviská 

 
 

ĽP v SS - 
samozrejmosť 

ĽP v SS – ťažká 
uchopiteľnosť 

„... nemáme dokumenty 
spracované, ale berieme to ako 
samozrejmosť, pretože to patrí 

k bežnému životu 
a k najzákladnejším právam 

človeka“ 
 

„... zmena prichádza aj v tak 
ťažko uchopiteľnej téme, 

ako je dodržiavanie 
ľudských práv a dôstojnosti 

pri tak ťažkej práci...“  
 

Zdroj: Repková, K., v štádiu finalizácie 



 
 
 

 

(2) KONCEPT 



Ľudské práva v sociálnych službách – 
„líniový“ koncept 

• 3 kritériá - štandardy - indikátory a prislúchajúce ustanovenia 
zákona 

1. oblasť: Dodržiavanie 
základných ľudských práv a 

slobôd 

• 10 kritérií - štandardov - indikátorov a prislúchajúcich 
ustanovení zákona 2. oblasť: Procedurálne 

podmienky kvality 

• 4 kritériá - štandardy - indikátory a prislúchajúce ustanovenia 
zákona 3. oblasť: Personálne 

podmienky kvality 

• 4 kritériá - štandardy - indikátory a prislúchajúce ustanovenia 
zákon 4. oblasť: Prevádzkové 

podmienky kvality 

Zdroj: Repková, K., v štádiu finalizácie 



 Ľudské práva v sociálnych službách – 
„sieťový“ koncept 

Ľudské 
práva a 
slobody 

dodržiavanie 
základných  ľudských 

práv a slobôd 

procedurálne 
podmienky Q 

personálne podmienky Q 

prevádzkové 
podmienky Q 

Zdroj: Repková, K., v štádiu finalizácie 



... A EŠTE ... 

Praktické ĽP otázky a 
otázniky poskytovateľov 

Nejednotnosť 
výkladu organizácií 

Odborné 
kolokvium 



 
 

(3) KOMPETENCIE ĽP ORGANIZÁCIÍ A 
SOCIÁLNE SLUŽBY 



 
 

(4) ZDIEĽANIE OBÁV, SKÚSENOSTÍ, 
NEISTÔT 



Otázky/Postrehy z terénu – I. 
 

Zadanie1:  „Aké identifikujete problémy v dodržiavaní ľudských práv prijímateľov/liek sociálnych 
služieb“ 

 
Zadanie2: „Porušujem práva prijímateľov/liek, keď...“ 

 
1. Problémy /Otázky /Postrehy systémovej povahy 
§ Možnosť výberu komunitného poskytovateľa vs. neposkytovanie SS obcou / prednostné poskytnutie pre inú 

osobu mimo obce 
§ Nerovnaký prístup k verejným zdrojom podľa právneho statusu poskytovateľa (VP-NVP) 
§ Nevalorizovanie výšky verejnej dotácie na SS vs. rast minimálnej mzdy 
§ Prenášanie nákladov malokapacitných zariadení na prijímateľov/ľky 
§ Ochrana súkromia pri službách krízovej intervencie v teréne 

 
2. Problémy / Otázky / Postrehy organizačnej povahy (Domový a prevádzkový poriadok) 
• Ustanovenie návštevných hodín 
• Regulácia domácich návštev „bez dozoru“ (prevencia zhoršenie zdravotného stavu a „práce navyše“) 
• Upozorňovanie na zákaz fajčiť v celom objekte 
• Ustanovenie všeobecného zákazu používania alkoholu a opakované upozorňovanie na túto skutočnosť 
• Nemožnosť zamykať si izbu (aby bol umožnený prístup personálu) 
• Nemožnosť nosenia dóz s jedlom na izbu (z jedálne) 
• Problémy s právom na súkromie pri vynútenom bývaní cudzích ľudí (rozličné zvyky, potreby...)  
• Súkromie a osobná hygiena sa zabezpečujú ťažko v prípade, že je na izbe viacero prijímateľov/liek 

 

 



Otázky / Postrehy z terénu –II. 
3. Problémy / Otázky /Postrehy na úrovni profesionálneho výkonu 
 
Sloboda pohybu 
• Obmedzovanie pohybu  (bez dozoru pri zhoršenom mentálnom zdraví, pre nedostatok personálu na 

sprevádzanie, pri agresívnom správaní) 
 
Právo na sebaurčenie a integritu, kontinuitu života 
• Vedenie motorového vozidla, „zmanipulované“ vyjadrenie lekára k spôsobilosti (riziká – ohrozenie seba 

aj iných z dôvodu alzheimerovej demencie) 
• Odmietanie užívať lieky, na ktoré sa dopláca (považovanie za zbytočnosť); zabraňovanie vyberať 

z lekárne lieky, najmä na psychiatrické diagnózy 
• Poskytovanie sociálnej služby na základe rozhodnutia opatrovníka/čky v zariadení človeku zbavenému 

spôsobilosti na právne úkony proti jeho vôli  
• Nezabezpečiť kontakt s dieťaťom tak často, ako by to prijímateľ/ľka chceli, nakoľko dieťa si to neželá 

 
Ochrana súkromia, osobných údajov, listového tajomstva 
• Vstup personálu do osobných vecí (napr. skríň, stolíkov) za účelom kontroly hnijúcich potravín 
• Informovanie príbuzných o zdravotnom stave 
• Otvorenie balíka, listu pred prijímateľom/ľkou a jeho spoločné prečítanie, vyloženie obsahu  
• Poupratovanie izby 

 
Zadávanie príkazov, pracovných úloh, odporúčaní – ochranárstvo 
• Ísť sa osprchovať, nakoľko je prijímateľ/ľka spotený/á a páchne 
• Poumývať podlahy, parapety v rámci aktivizácie a podpory bežného života 
• Poučovanie klienta/tky pri vydávaní vreckového, aby si nekúpil opäť cigarety. 

 
 



Štruktúrované otázky 
 
• Aká je skúsenosť ľudsko-právnych národných 

subjektov s dodržiavaním ľudských práv v 
organizáciách sociálnych služieb rozličného 
druhu a formy? 
 

• Sú k dispozícii  prípady/príklady 
preukázateľného porušovania ľudských práv 
v týchto organizáciách? Ak áno, o aké 
prípady/príklady ide, na čo poukazujú a k akým 
riešeniam odporúčajú? 
 

 



5 Odporúčania 

Aké sú odporúčania ľudsko-právnych organizácií pre 
oblasť hodnotiteľskej činnosti tak, aby bol jej výkon čo 
najobjektívnejší a prispel k skvalitneniu poskytovania 

sociálnych služieb na Slovensku? 
 

Aká by mohla byť spolupráca ĽP organizácií s orgánmi 
hodnotenia podmienok kvality? 

 



Čo ďalej... 

Dopracovanie textu 
HM, odovzdanie 
(XII/2016) 

NP-Q  



 

Vďaka za spoluprácu 
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