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Tento dokument alebo jeho časť nesmie byť sprístupnená  inej osobe v akejkoľvek forme mimo rozdeľovník  
bez predchádzajúceho písomného súhlasu  vedenia CSS Zátišie v Osadnom. 

 Meno Funkcia Dátum Podpis 

Spracoval, overil správnosť: 
 

Mgr. Ľudmila Výhonská  
 

 
soc. pracovníčka  

  
02.01.2019  

Schválil platnosť a účinnosť: PaedDr. PhDr. Ján Šrenkel riaditeľ 02.01.2019  
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Údaje o zmenách: 
Článok Dátum Vykonal – meno Popis vykonaných hlavných zmien oproti predchádzajúcemu vydaniu 
 2.1. 2019  Výhonská Doplnený dokument 
    
    

 
Záznamy o oboznámení zamestnancov s obsahom výtlačku tohto dokumentu1: 

Oboznámený – meno Dátum 
oboznámenia Podpis Oboznámený – meno Dátum 

oboznámenia Podpis 

Mgr. Agáta Kováčová      
PhDr. Lucia Petrovková      

      
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 

 
1 Vedúci zamestnanec oboznámi s obsahom dokumentu podriadených zamestnancov. Oboznámenie osôb je realizované buď samoštúdiom 
alebo formou inštruktáže. 



 

 
 

Práva a povinnosti  
prijímateľov sociálnej služby 

 
 

 
Strana 3 z 8 

Rozdeľovník: A 

    

 
 
 PP- 45 

 

© Centrum sociálnych služieb Zátišie, Ul. Čsl. armády 1594/5, 069 01  Snina www.csszatisie.sk 
 

 

PRÁVA 
 
      Základné práva a slobody občanov Slovenskej republiky sú vymedzené v Ústave 
Slovenskej republiky. 
      Ďalšími dokumentmi,  ktoré boli prijaté a zaručujú ochranu ľudských práv a práv 
občanov zo zdravotným postihnutím sú:  
 

• Všeobecná deklarácia ľudských práv, 
• Sociálna charta Európskeho spoločenstva, 
• Deklarácia o právach ľudí s mentálnym postihnutím, 
• Zákon NR SR č.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,  

• Občiansky zákonník. 
 
      Dodržiavanie ľudských práv v Centre sociálnych služieb Zátišie zaručujú aj vnútorné 
dokumenty a predpisy a to: 
 

• Etický kódex CSS,  
• Domáce poriadky  
• Postupy, pravidlá a podmienky dodržiavania základných ľudských práv a slobôd, 
• Smernica na vedenie evidencie cenných vecí prijímateľov zverených do úschovy a pre 

hospodárenie s finančnými prostriedkami prijímateľov sociálnej služby, Postup 
v prípade agresívneho správania prijímateľa sociálnej služby a pri vzniku 
mimoriadnej udalosti, 

• Ochrana prijímateľov sociálnej služby pred predsudkami,  
• Smernica upravujúca individuálne nákupy prijímateľov sociálnej služby,  
• Rozhodnutie o zriadení CSS Zátišie, 
• Výpis z Registra, 
• Zmluva o poskytovaní sociálnej služby. 

 
 
      Práva a slobody prijímateľov sociálnej služby, ktorým sa poskytuje sociálna služba                
v Centre sociálnych služieb Zátišie sa príchodom do CSS nesmú nijako obmedzovať. 
      Zamestnanci  CSS  sú povinní dohliadať  na  to, aby  práva  a  slobody  prijímateľov,  
boli dodržané vo všetkých oblastiach.    
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Základné práva prijímateľov sociálnej služby CSS 
sú definované nasledovne: 

 
1. Kvalita života 
      Prijímateľ sociálnej služby má právo žiť v bezpečnom a príjemnom prostredí,              
v  ktorom  sa mu poskytuje sociálna služba orientovaná na podporu a stimuláciu s cieľom 
umožniť každému prijímateľovi plnohodnotný život, rozvoj jeho schopností, zručností, 
udržanie čo najvyššej možnej miery sebestačnosti. 
 
2. Súkromie 
      Prijímateľ sociálnej služby má právo na osobné súkromie – možnosť  byť  osamote, 
ak si to  želá, možnosť doplniť si zariadenie izby podľa svojich predstáv, právo na súkromie 
pri uskutočňovaní osobnej hygieny, okrem tých prijímateľov, ktorí potrebujú pomoc, 
z dôvodu, že si to vyžaduje ich zdravotný stav, právo prijímať návštevy a pozvať návštevu do 
izby, ak s tým súhlasia spolubývajúci. 
 
3. Dôstojnosť 
      Prijímateľ sociálnej služby je jedinečná osobnosť a má právo, aby boli  rešpektované 
jeho osobné potreby, túžby a priania a aby sa s ním zaobchádzalo s úctou a dôstojne               
za každých okolností. 
 
4. Bezpečie 
      Prijímateľ sociálnej služby má právo na takú starostlivosť, ktorá ho bude chrániť  pred 
následkami konania iných, ako aj pred nebezpečenstvom, ktoré vyplýva z vlastného konania 
prijímateľa, má právo na ochranu  od využívania a ponižujúceho zaobchádzania. 
 
5. Individualita 
      Prijímateľ sociálnej služby má právo, aby sa s ním zaobchádzalo, ako                         
s  plnohodnotným  jedincom, má právo podieľať sa na zvyšovaní kvality poskytovaných 
služieb, na vytváraní takého prostredia v CSS,  ktoré je blízke bežnému spôsobu života. 
 
6. Nezávislosť a výber 
      Prijímateľ sociálnej služby má právo rozhodovať o vlastnom životnom štýle, 
realizovať osobnú nezávislosť pri rôznych podujatiach,  má možnosť  rozhodovať  o svojich  
vlastných  financiách podľa svojich schopností, zúčastňovať sa pri zostavovaní jedálneho 
lístka, možnosť zúčastňovať sa náboženských obradov, využívať voľný čas podľa vlastných 
predstáv a pod. Právo odísť zo zariadenia majú prijímatelia v zmysle domáceho poriadku. 
 
7. Život v CSS 
      Prijímateľ sociálnej služby má právo byť informovaný o záležitostiach, ktoré  
ovplyvňujú  život v zariadení, aktívne sa zúčastňovať na rozhodnutiach zasahujúcich do 
života v CSS, má právo oboznámiť sa  s domácim poriadkom. 
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8. Prístup k informáciám 
      Prijímateľ sociálnej služby má právo  na prístup  k  osobným  záznamom,  právo 
nazerať  do svojich osobných spisov a robiť si z nich výpisy. 
 

9. Občianstvo 
      Prijímateľ sociálnej služby ma právo realizovať svoje občianske a prirodzené práva 
s prihliadnutím na svoje schopnosti, hlavne na schopnosť uvedomiť si svoje práva 
a rozpoznať následky svojho konania.  
      Každý prijímateľ má právo na zabezpečenie komplexnej zdravotníckej, 
ošetrovateľskej, opatrovateľskej a rehabilitačnej starostlivosti, má právo na prístup k ďalším 
službám –  možnosť nákupu podľa vlastného výberu, návšteva kultúrnych a športových 
podujatí, účasť na domácich a zahraničných rekreáciách a zájazdoch a pod. 
 
10. Kontinuita 
      Prijímateľ sociálnej služby má právo udržiavať vzťahy s rodinou, priateľmi, ďalšie 
osobné kontakty a to  písomne, telefonicky aj osobnými návštevami. 
 
11. Osobná zodpovednosť 
      Prijímateľ sociálnej služby má právo niesť zodpovednosť za svoje osobné záležitosti 
a plniť si svoje bežné životné povinnosti v súlade s osobnými schopnosťami (spravovanie 
svojich financií, samostatné užívanie niektorých liečiv, používanie elektrospotrebičov a pod). 
 

12. Advokácia a sťažnosti 
      Prijímateľ sociálnej služby má právo byť zastupovaný advokátom – osobným 
dôverníkom podľa vlastného výberu vo veciach, ktoré presahujú jedincove schopnosti 
a právo podávať sťažnosti. Prijímateľ má právo podať sťažnosť sám, prostredníctvom 
zákonného zástupcu, ale aj prostredníctvom inej osoby, ku ktorej má dôveru. 
 
            

Základné práva a slobody deklarované v dokumentoch sú aplikované v praxi 
nasledovnými spôsobmi: 

  
Spôsobilosť na práva 
 

- Rozvoj schopností, zručností, udržanie čo najvyššej možnej miery sebestačnosti na 
základe rozhodnutia prijímateľa sa umožňuje v rámci individuálneho plánovania 
sociálnej služby. U prijímateľov, ktorí vedia vyjadriť svoje želania a požiadavky 
slovne, CSS rešpektuje rozhodnutie prijímateľa. V prípadoch, keď prijímateľ 
nekomunikuje slovne, CSS pomáha k aktivizácii prijímateľa na základe metódy 
pozorovania. 

- Prijímatelia sú podporovaní v rozvoji komunikačných zručností – individuálne 
a skupinové rozhovory, vyjadrenie vlastného názoru, čítanie textov – vykonávajú 
zamestnanci v priamej činnosti s prijímateľmi, ale aj ďalší zamestnanci podľa želania 
prijímateľa. 
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- Vykonáva sa aktivizácia prijímateľov v sociálnych zručnostiach - zakúpenie 
cestovného lístka, orientácia v meste Snina a Humenné, orientácia v obchodoch, 
hypermarketoch, vykonanie platby za zakúpený tovar v hotovosti, prípadne 
bezhotovostná platba prostredníctvom bankomatovej karty, komunikácia s inými 
osobami (vodiči autobusu, predavači a podobne). 

 
Súkromie 

- Zariadiť si svoju izbu podľa vlastných predstáv majú možnosť prijímatelia, ktorí o to 
prejavia záujem. 

- Osobné veci si môžu prijímatelia uzamknúť do skrine prípadne do vlastného stolíka. 
Prijímatelia majú umožnené zamknúť si vlastnú izbu. 

 
Právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, na ochranu mena 

Prijímateľom sa zachováva občianska česť v spoločenských vzťahoch, vo vzťahu 
k zamestnancom a k ostatným prijímateľom. CSS rešpektuje osobné potreby prijímateľov, 
ich priania, túžby a požiadavky podľa želania prijímateľov a na základe možností zariadenia.       

Vo všetkých dokumentoch je správne uvedené  meno a priezvisko prijímateľa.  
Zamestnanci rešpektujú želanie prijímateľov na ich oslovovanie.  
 

Listové tajomstvo, tajomstvo dopravovaných správ, iných písomností, ochrana 
osobných údajov 

- Doručované listové alebo iné zásielky sú vždy odovzdané prijímateľom, ktorým sú 
určené. 

- Zásielky sú prijímateľom doručené poštovou doručovateľkou, sociálnymi 
pracovníkmi, alebo si ich preberajú osobne, zvyčajne v kancelárii sociálnych 
pracovníkov. 

- Listy, ktoré chce prijímateľ odoslať, sú odovzdané priamo poštovej doručovateľke, 
ktorá dochádza denne do CSS. 

  
Sloboda pohybu a pobytu 
 

- Prijímatelia majú možnosť pohybovať sa v areáli CSS bez obmedzenia, okrem 
priestorov, kde je vstup zakázaný z bezpečnostných dôvodov. 

- Návštevy v  CSS Zátišie sú povolené po všetky dni v týždni bez časového 
vymedzenia. 

- Vychádzky mimo areálu CSS sú umožnené prijímateľom bez doprovodu v prípadoch, 
keď je prijímateľ samostatný v orientácii v priestore a čase. 

- Prijímatelia, ktorí nie sú schopní samostatne sa orientovať a pohybovať v prostredí 
mimo areálu CSS, vykonávajú vychádzky v sprievode zodpovedného zamestnanca 
CSS. 

- Prijímatelia s nízkou mierou podpory majú možnosť vycestovať aj do blízkych miest 
– Snina, Humenné na nákupy a taktiež za svojimi príbuznými, známymi či priateľmi. 
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Sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery, zúčastňovať sa 
náboženských obradov, vyučovania náboženstva 
 

- Návrhy a pripomienky prijímateľov sú v CSS rešpektované a prijímatelia sú 
usmerňovaní k správnym postojom a morálnym hodnotám. 

- V Centre sociálnych služieb Zátišie sa rešpektuje právo na slobodu vierovyznania. 
- Prijímatelia sociálnej služby majú možnosť zúčastňovať sa bohoslužieb                       

v gréckokatolíckom chráme arch. Michala a v pravoslávnom chráme Voznesenija 
Hospodinovho, pristupovať ku sviatosti zmierenia a k svätému prijímaniu. 

 
POVINNOSTI 
 
      V súlade s platnými vnútroorganizačnými poriadkami a smernicami CSS a v súlade         
so zásadami slušného správania, sú prijímatelia sociálnej služby, ktorým sa poskytuje 
sociálna služba v  CSS  povinní:  
 
1. Dodržiavať ustanovenia „Domácich poriadkov“ a to najmä: 
     

• Odoberať stravu  podľa schváleného harmonogramu  (v určených hodinách). 
• Udržiavať poriadok a čistotu v ubytovacích aj  ďalších priestoroch CSS.  
• Upozorniť zodpovedných zamestnancov CSS na doplnenie osobného vybavenia 

(osobné šatstvo, osobná obuv, hygienické potreby). 
• Podrobiť sa lekárskej prehliadke, preventívnym prehliadkam, povinnému očkovaniu, 

vyšetreniu a ošetreniu počas choroby, prípadne úrazu, dodržiavať liečebný režim, 
dodržiavať pokyny lekára, užívať predpísané lieky. 

• Upozorniť zodpovedných zamestnancov  na zdravotné ťažkosti, 
• Dodržiavať pravidlá osobnej hygieny (umývanie, čistenie chrupu, kúpanie a pod.). 
• Dbať na úpravu zovňajšku, čistotu ošatenia a obuvi. 
• Prijímať návštevy vo vyhradených priestoroch – izba návštev, vonkajší areál CSS 

(krytý altánok), vo výnimočných prípadoch na izbách (imobilní prijímatelia). 
• Bez upovedomenia zodpovedných zamestnancov (službukonajúceho personálu), 

neopúšťať areál CSS, neodchádzať v sprievode neznámych ľudí. 
• Sťažnosti a pripomienky predniesť (podať) zodpovedným osobám (riaditeľ, vedúca 

úseku odborných činností a priamej práce s prijímateľmi sociálnej služby, vedúca 
úseku odborných činností, priamej práce s prijímateľmi sociálnej služby a centra 
denných aktivít, sociálne pracovníčky), kľúčovým zamestnancom, prípadne osobám, 
ktorým prijímateľ sociálnej služby dôveruje. 

• Dodržiavať zákaz fajčenia  podľa zákona  číslo  377/2004   Z.  z.    o ochrane 
nefajčiarov v znení neskorších predpisov, fajčiť iba vo vyhradenom priestore. 

 
2. Dodržiavať právo na súkromie prijímateľov sociálnej služby CSS:          
 

• Nevstupovať do izieb iných prijímateľov, pokiaľ si to neželajú. 
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• Nenazerať do osobných skríň prijímateľov, nič z nich nevyberať ani  neodcudziť. 
 
3. Chrániť majetok CSS 
 

• Chrániť majetok obytných miestností (lôžko, stôl, stolička, nábytok, svietidlo a pod.) , 
príslušenstva obytných miestností (kuchyňa, kuchynský kút, predsieň, WC, kúpeľňa 
a pod.), prevádzkové zariadenia obytných miestností a príslušenstva obytných 
miestností (rozvod elektrickej energie, rozvod vody, odvádzanie odpadových vôd, 
hygienické zariadenie). 

• Nepoškodzovať a chrániť majetok v areáli CSS.  
• Včas informovať zodpovedných zamestnancov CSS o vzniknutých škodách na 

majetku aj o zodpovednosti za škodu (kto škodu spôsobil, akým spôsobom). 
• Prijímatelia sociálnej služby zodpovedajú za škodu, ktorú spôsobili v rozsahu, ktorý 

ustanovuje Občiansky zákonník (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov). 
• Bez súhlasu zodpovedných osôb neuskutočňovať v priestoroch CSS žiadne zmeny. 

 
4. Úhrada za poskytované sociálne služby 

• Platiť úhradu za poskytované sociálne služby v zmysle platných predpisov (zákon  
o sociálnych službách, Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho 
kraja). 

• Doložiť CSS výšku svojich príjmov  a vyhlásenie o majetku pre účely platenia úhrady 
za poskytovanú sociálnu službu. 

 
5. Dodržiavať zásady slušného správania 

• Slušne sa správať k zamestnancom CSS,  k príbuzným, k návštevám  a pod. 
• Slušne sa správať k ostatným  prijímateľom sociálnej služby CSS. 
• Nepoužívať vulgárne výrazy. 
• Nevyrušovať iných prijímateľov nevhodným správaním (krikom, hlučným správaním, 

pri počúvaní rádia, pozeraní televízie a pod.). 
 
6. Ďalšie povinnosti 

• Vlastné elektrické spotrebiče používať v súlade s platnými predpismi. 
• Hradiť telekomunikačné poplatky za prístroje  v osobnom užívaní (mobilné telefóny, 

satelit). 
 
 
 
 
 
 

                                                                   PaedDr. PhDr. Ján Šrenkel, PhD. 
                                                                  riaditeľ  


