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Slovo na úvod 
Milí kolegovia, priatelia. 
Naša organizácia Inštitút PRIJATIA  poskytuje pomoc na internetovej poradni IPčko.sk už od roku 2012. Často 
dostávame otázky ohľadom obsahu, ale aj kvality nami poskytovaných služieb. Vždy na túto legitímnu otázku 
odpovedáme, že naše služby sú kvalitné. 
Vynakladáme veľké úsilie, aby sme našim klientom, ktorí sú často bezradní a zmätení, pomohli a umožnili im 
zážitok prijatia a bezpečia. Často sa zamýšľame, či naše postupy prispievajú ku kvalite nami poskytovaných 
služieb a ako sa dá kvalita služieb overiť. 
Je preto namieste pýtať sa, či existuje niečo viac ako náš dobrý pocit, čo by naše tvrdenie o kvalite 
poskytovaných služieb podporilo, respektíve, čo by bolo hmatateľným dôkazom tohto nášho tvrdenia. 
Jeden z nástrojov, ktorý dokáže odmerať a potvrdiť, prípadne vyvrátiť našu tézu o kvalite poskytovaných 
služieb, sú štandardy kvality danej služby, ktoré na Slovensku do tejto chvíle pre dištančné služby pomoci 
chýbali. 
V našej krajine vznikajú rôznorodé dištančné služby, ktoré sa ponúkajú verejnosti. Preto je potrebné, aby 
štandardy kvality dištančných služieb pomoci zavádzali systém merania kvality týchto služieb. 
Aj preto sme sa začali venovať tvorbe takýchto štandardov a výsledkom našej snahy je dokument, ktorého prvé 
riadky práve čítate. 

Veríme, že predkladané Štandardy kvality dištančných služieb pomoci budú prínosom pre rozvoj 
a skvalitnenie týchto služieb na Slovensku. 
            Autori  
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1. Štandardy kvality dištančných služieb pomoci a ich účel 

Štandardy kvality dištančných služieb pomoci (ďalej v texte používané aj v skrátenej forme „Štandardy kvality“) 
majú za cieľ podporovať rozvoj a poskytovanie vysoko kvalitných služieb všetkými poskytovateľmi tým, 
že pomáhajú: 

✓ definovať, rozvíjať�a aplikovať�ukazovatele kvality služieb 
  budovať vedomostnú základňu v danej oblasti 
  definovať kritériá pre hodnotenie služieb a ich výkonu. 
Spracované Štandardy kvality sa dajú použiť minimálne dvoma spôsobmi: 

1. môžeme ich považovať za dokument, ktorý uvádza základné piliere poskytovania kvalitných 
dištančných služieb pomoci, bližšiu špecifikáciu každého piliera a jeho účel, ako aj návod pre ostatné
organizácie na posúdenie kvality poskytovaných služieb či ich plánovanie 

2. nástroj sebahodnotenia pre poskytovateľov dištančných služieb pomoci, aby preskúmali, nakoľko 
napĺňajú stanovený štandard a aby si určili, kde je priestor pre ich zlepšenie, urobili akčný plán 
a sledovali svoj pokrok v skvalitnení ponúkaných služieb. 

Zároveň je dobré poznamenať, že kvalita nie je kategorický atribút organizácie, charakteristika, ktorá je buď
v organizácii prítomná alebo chýba. Skôr by sme boli radi, keby sa organizácie pozerali na tieto Štandardy 
kvality ako na užitočný nástroj, z ktorého môžu čerpať pre svoj kontinuálny proces skvalitňovania svojich 
služieb. Rovnako by tieto Štandardy kvality nemali byť vnímané ako hotové dielo, skôr ako začiatok procesu, 
v rámci ktorého bude tento dokument priebežne revidovaný, aby sa zabezpečila jeho aktuálnosť a prepojenie 
s praxou.  
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2. Súvislosti a kontext vytvárania Štandardov kvality 

Štandardy kvality, ako ich predkladáme, boli vytvorené na prelome rokov 2014-2015, v spolupráci zástupcov 
národných a regionálnych organizácií poskytujúcich dištančné služby pomoci, zamerané na podporu 
a pomoc klientom pri zabezpečovaní ich potrieb a riešení ich nepriaznivej životnej situácie. 
Koordinátorom procesu vytvárania týchto Štandardov kvality bolo občianske združenie Inštitút PRIJATIA. 
Organizácie, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na spoluprácii a pripomienkovaní Štandardov kvality: 

- Linka detskej dôvery pri Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
- Linka detskej istoty, n.o. 
- Centrum pre tréning a rozvoj 
- PERSONA 
- OZ Spoločnosť�priateľov detí�–�Li(e)nka 
- OZ Ulita 
- OZ Odyseus 
- Krízové�centrum v správe hlavného mesta SR Bratislavy, Budatínska 59/A. 

Organizácie, zúčastnené na vytváraní predkladaných Štandardov kvality, majú víziu, že poskytovanie kvalitných 
dištančných služieb pomoci výrazne napomôže zvyšovať kvalitu života jednotlivcov, ako aj celých komunít. 
Pri vytváraní štandardov sme si boli vedomí širokého spektra poskytovaných služieb  a toho, že klienti 
týchto služieb pochádzajú z rôznych sociálnych, zdravotných, kultúrnych a ekonomických pomerov. Táto 
rozmanitosť je cenená a malo by sa na ňu prihliadať aj pri plánovaní služieb, pri ich poskytovaní a hodnotení
ich kvality.  
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3. Použitie tohto dokumentu 

Štandardy kvality sa vzťahujú na organizácie poskytujúce dištančné služby pomoci prostredníctvom 
internetovej a/alebo telefonickej krízovej intervencie, poradenstva a podporných služieb. Medzi týmito 
organizáciami sú veľké rozdiely v poskytovaných typoch služieb, organizačnej štruktúre, podporovaných 
hodnotách, použitých technológiách a personálnych profiloch. Spoločným menovateľom je však záväzok 
pomoci a podpory jednotlivcov a komunít prostredníctvom použitia príslušných inovatívnych technológií. 

Štandardy kvality pomôžu organizáciám: 

• plánovať, projektovať, implementovať� a revidovať� poskytované� služby v súlade s predkladanými 
štandardmi, 

• vykonávať�priebežné�sebahodnotenie s cieľom neustáleho zlepšovania sa, 
• objasniť�a definovať�možné�očakávania od služby pre všetky zainteresované�strany, 
• nastaviť�a udržiavať�vysokú�kvalitu poskytovaných služieb, 
• vytvoriť�a aplikovať�ukazovatele kvality na hodnotenie jednotlivých aspektov organizácie 
• poskytnúť�kritériá�na hodnotenie služieb a ich výkonu, 
• zvýšiť�udržateľnosť�služieb a preukázať�kvalitu služieb smerom k donorom a štátnym orgánom, 
• budovať�vedomostnú�základňu a kapacitu poskytovaných služieb, 
• informovať� o vývoji v poradenských a podporných službách pomoci a prispieť� k celkovému rozširovaniu 

metód a prístupov v rámci poskytovaných služieb, 
• podporiť�inovácie v oblasti poskytovania poradenských a podporných služieb, 
• zvýšiť�povedomie verejnosti v otázke chápania hodnôt a spôsobov poskytovaných služieb. 
 !
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4. Zainteresované strany 

Existuje široká škála zainteresovaných strán, ktoré majú záujem na vytvorení a prijatí Štandardov kvality. 
Klienti služieb, vrátane ich rodinných príslušníkov, opatrovateľov a priateľov a širšej komunity budú uistení
o tom, že poskytovaná služba: 

• je poskytovaná�na vysokej úrovni kvality, 
• je odborne ukotvená, 
• je vhodnou formou pomoci, 
• je pre nich dostupná, 
• reaguje na ich potreby, 
• pristupuje ku klientom s rešpektom a bezúhonne (t.j. dodržuje právne predpisy a iné� prislúchajúce 

dokumenty). 
 
Sprostredkovatelia služieb budú uistení o tom, že poskytovaná služba: 

• je vhodnou formou pomoci, ktorá�reaguje na potreby klientov, 
• má�konzistentnú�vysokú�kvalitu, 
• je v procese neustáleho zlepšovania. 
 
Manažéri/riaditelia�organizácie budú uistení, že renomé organizácie sa poskytovaním služieb zvyšuje, pretože: 

• záujmy a očakávania zainteresovaných strán sú�naplnené, 
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• konajú�zodpovedne a napĺňajú�stanovené�požiadavky, 
• služby sú� explicitne riadené, vysoko kvalitné, zodpovedajú�potrebám klientov a ponúkajú�preukázateľné�

výsledky, na základe ktorých ich má�zmysel prevádzkovať�a financovať, 
• má�efektívne procesy procesného riadenia a merania kvality, ktoré�sú�etablované�v praxi. 
 
Pracovníci organizácie budú uistení, že poskytované služby: 

• sú�v odbornom prostredí�podporované, 
• sú�jasne definované�a je po nich dopyt, 
• presadzujú�spoločné�hodnoty a záväzky, 
• vykonávajú�sa�na základe stanovených kompetencií�a požiadaviek na poskytovanie služby, 
• zahŕňajú�prístup k vzdelávaniu a rozvoju pracovníkov, 
• stanovujú�mechanizmy pre hodnotenie jednotlivých pracovníkov i služby, 
• zabezpečujú�reálnu pomoc pre klientov, ktorá�je intervidovaná�a supervidovaná. 
 
Donori, sponzori, štátne orgány, samospráva budú uistení, že podporujú služby, ktoré: 

• majú�v spoločnosti dobrú�povesť, 
• poskytujú�vysoko kvalitné�intervencie a pomoc, 
• reagujú�na potreby klientov a komunít, 
• sú�dostupné�cieľovej skupine, 
• nestagnujú, ale sú� v procese skvalitňovania, pričom využívajú� procesy hodnotenia a merania 

prostredníctvom adekvátnych hodnotiacich nástrojov z pohľadu všetkých zainteresovaných strán, 
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• majú�etablované�efektívne procesy riadenia a zabezpečovania kvality. 
 
Laická verejnosť bude uistená, že sú podporované organizácie a ich služby, ktoré: 

• sú�vysoko kvalitné, 
• poskytujú�adekvátne služby cieľovým skupinám, 
• sú�dostupné, 
• sú hodné vvynaložených finančných prostriedkov  
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5. Terminológia / Slovník používaných pojmov 

Táto časť sa zameriava na objasnenie pojmov, používaných v tomto dokumente. 
Organizácia 
Poskytovateľ dištančných služieb pomoci – pránická osoba. Tento výraz môže zahŕňať aj jednotlivca, ktorý
poskytuje dištančné služby pomoci ako fyzická osoba. 
Klienti 
Užívatelia služieb, prípadne ich opatrovatelia, rodiny. Tento výraz môže tiež zahŕňať širšiu komunitu. 
Pracovníci 
Pracovníci sú platení zamestnanci aj neplatení dobrovoľníci, pôsobiaci na všetkých úrovniach organizácie. V 
prípade, že organizácia využíva externé dodávateľské služby, tento pojem zahŕňa aj externých pracovníkov, 
ktorí tieto služby dodávajú. 
Poradca 
Pracovník, kvalifikovaný na priamu prácu s klientom. 
Služba 
Konkrétny význam tohto pojmu sa líši podľa typu poskytovanej služby. V tomto dokumente hovoríme 
o službách internetovej a/alebo telefonickej krízovej intervencie a poradenstve, o internetových a/alebo 
telefonických podporných službách a odbornom vykonávaní sociálnej prevencie. 
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Dištančné�služby pomoci 
Spadajú sem služby internetovej a telefonickej krízovej intervencie a poradenstva, internetové a telefonické
podporné služby a odborné vykonávanie sociálnej prevencie. 
Vysoko kvalitná�služba 
Služby, ktoré napĺňajú alebo prekračujú potreby a očakávania klientov a ktoré odrážajú súčasné prístupy 
a osvedčené odborné postupy. 
Internetová�krízová�intervencia, poradenstvo a podporné�služby 
Synchrónna a asynchrónna komunikácia prebiehajúca online alebo prostredníctvom e-mailu medzi 
poradcom a užívateľom internetu. 
Telefonická�krízová�intervencia, poradenstvo a podporné�služby 
Telefonická komunikácia medzi poradcom a volajúcim. 
Holistický�prístup 
Organizácia sa pri práci s klientmi zameriava na celostnú starostlivosť a v prípade, keď potreby klienta nemôžu 
byť naplnené alebo sú mimo kompetencie organizácie, povzbudzuje klientov k využitiu služieb s vyššou 
mierou osobného kontaktu, prípadne ďalších služieb podľa individuálnych potrieb klienta. 
 

 
Pozn. 

Pod pojmom klient, pracovník, poradca rozumej klienta, pracovníka, poradcu mužského aj ženského rodu.  
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6. Princípy a štruktúra Štandardov kvality 

6.1 Princípy Štandardov kvality 
Princípy, zakomponované v Štandardoch kvality, podporujú to, že všetky služby budú: 

• reagovať�na potreby klientov a rešpektovať�ich práva, 
• prínosom pre užívateľov a nie na ich škodu,  
• odborné�a vedecky podložené� 
• etické, 
• komplexné�a rozmanité, 
• preukázateľne evidované. 

6.2 Štruktúra Štandardov kvality 
Predkladané Štandardy kvality majú tri časti: 

1. Pomenovanie pilierov kvality a ich definovanie 
2. Pokyny k naplneniu daného piliera kvality 
3. Nástroj na sebahodnotenie pre poskytovateľov služieb 
Prvé dve časti môžu organizácie využívať pre plánovanie, implementáciu a vyhodnocovanie svojej činnosti. 
Posledná časť ponúka nástroj, ktorý môžu organizácie využiť pre sebahodnotenie v oblasti kvality 
poskytovaných služieb podľa týchto predkladaných Štandardov kvality. 
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6.2.1 Ako sa v predkladaných Štandardoch kvality orientovať 
Predkladané Štandardy kvality sú rozdelené do šiestich oblastí, tzv. pilierov kvality. 
 

Príklad 1�– Pomenovanie prvého piliera 

I. Štandard prístupu ku klientom. 
 

Nasleduje definícia daného piliera. 
 

Príklad 2 –�Definícia prvého piliera 

Organizácie svoje služby zameriavajú na napĺňanie identifikovaných potrieb klientov, prípadne poskytujú 
pomoc pri riešení problémov, ktoré klienti predkladajú. 

 

Pri každom pilieri je vypracovaný viacúrovňový zoznam pokynov k naplneniu daného piliera kvality. Každý pilier 
je tak bližšie charakterizovaný jednotlivými štandardami (prvá úroveň zoznamu pokynov, napr. bod I.4) a 
kľúčovými prvkami daného štandardu, ktoré sa k nemu viažu (napr. body I.4.1 – I.4.3). 

Jednotlivé kľúčové prvky daného štandardu ponúkajú návod, ako naplniť daný štandard. Ich popis zároveň
približuje príslušný kontext a súvislosti jednotlivých štandardov kvality. 
 

 
 
Príklad 3 –�Výsek viacúrovňového zoznamu pokynov k naplneniu prvého piliera kvality 
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I.4 Organizácia verejne informuje o právach a povinnostiach klientov ako užívateľov služby. 
I.4.1 Práva a povinnosti klientov sú zdokumentované a pre klientov ľahko dostupné na verejne prístupnom 

mieste. 
I.4.2 Organizácia má vypracované interné smernice a postupy, ktorými v praxi eliminuje porušovanie práv 

klientov. 
Má vypracované aj mechanizmy nápravy v prípade výskytu ich porušovania organizáciou alebo jej 

pracovníkmi. 
I.4.3 Organizácia má vo svojich interných smerniciach formálne ošetrené tie situácie, pri ktorých by mohlo 

dôjsť k zneužitiu 
práv klientov, a to najmä v oblasti ochrany osobných údajov, ochrany slobodnej voľby, ochrany zdravia, 
ochrany pred akýmikoľvek formami zneužitia, diskrimináciou a podobne. 
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7. Štandardy kvality dištančných služieb pomoci 

7.1 Prehľad pilierov kvality a ich definovanie 
I. Štandard prístupu ku klientom 
Organizácie svoje služby zameriavajú na napĺňanie identifikovaných potrieb klientov, prípadne poskytujú
pomoc pri riešení problémov, ktoré klienti predkladajú. 
II. Štandard poskytovania služieb 
Organizácie poskytujú služby, ktoré sú formované poznatkami vedeckých výskumov a osvedčenými 
skúsenosťami, sú evidované a podliehajú priebežnej kontrole. 
III. Personálny štandard 
Pracovníci dokážu preukázať svoju odbornú spôsobilosť vzťahujúcu sa na činnosť organizácie, výkon 
pracovníkov je priebežne hodnotený a profesionálny rozvoj pracovníkov je podporovaný. 
IV. Legislatívno-etický�štandard 
Organizácie zodpovedne pristupujú k napĺňaniu právnych a etických požiadaviek na poskytovanie svojich 
služieb, s cieľom zabezpečiť bezpečnosť služieb a prevenciu vzniku bezprávia. 
V. Štandard rozvoja služieb 
Organizácie sú manažované tak, aby podporovali inovácie, v súvislosti s meniacimi sa potrebami užívateľov 
služieb, zainteresovaných strán a spoločnosti. 
VI. Technologický�štandard 
Systémy (materiálne a technické zabezpečenie služieb) sú dostupné, spoľahlivé a bezpečné a používajú
prispôsobené a kompatibilné technológie.  
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7.2 Pokyny k naplneniu daného piliera kvality 

I. PILIER: ŠTANDARD PRÍSTUPU KU KLIENTOM 
Definícia: Organizácie svoje služby zameriavajú na napĺňanie identifikovaných potrieb klientov, prípadne 
poskytujú pomoc pri riešení problémov, ktoré klienti predkladajú. 

POKYNY K NAPLNENIU I. PILIERA KVALITY – MINIMÁLNY ŠTANDARD 

I.1 Organizácia sa zameriava na pomoc a podporu klientov pri zabezpečovaní ich potrieb a riešení ich 
problémov prostredníctvom poskytovania dištančných služieb pomoci v súlade s pravidlami 
a podmienkami poskytovania daných služieb. Svoje služby poskytuje ako reakciu na vyjadrenie potrieb zo 
strany klienta, prípadne spoločnosti. 

I.1.1 Organizácia, ktorá deklaruje poskytovanie dištančných služieb pomoci, musí poskytovanie týchto 
služieb priamo deklarovať aj vo svojej zriaďovacej listine, stanovách alebo štatúte. 

I.2 Organizácia poskytuje služby, ktoré sú apolitické, nediskriminujúce a rešpektujúce kultúrne, duchovné, 
etnické, vekové, rodové, zdravotné a sociálno-ekonomické pomery klienta. 

I.2.1 Organizácia rozvíja a implementuje zásady a postupy, ktoré preukazujú rešpekt pre odlišnosť, chránia 
práva a potvrdzujú rovnosť a sociálnu spravodlivosť pre všetkých klientov. 

I.2.2 Školenie pracovníkov zahŕňa tieto hodnoty a nácvik ich praktickej aplikácie. Rešpektovanie týchto 
hodnôt je monitorované prostredníctvom intervízií, supervízií, prípadne aj prostredníctvom spätnej väzby 
od klientov. 

I.3 Organizácia má systém, ktorý zabezpečuje ochranu osobných údajov klientov a dôvernosť 
poskytnutých informácií za predpokladu, že nepredstavujú vážne, predvídateľné a bezprostredné 
nebezpečenstvo pre klientov alebo pre iných, alebo sa na ne nevzťahuje právna nahlasovacia povinnosť. 
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I.3.1 Organizácia má jasné postupy ohľadom dodržiavania mlčanlivosti a dôvernosti poskytovaných údajov, 
ktorých dodržiavanie je podporované školeniami pracovníkov, supervíziou a internými smernicami. 
I.3.2 Klienti sú informovaní o týchto postupoch a spolu s pracovníkmi sú informovaní aj o krokoch, ktoré
nasledujú po porušení týchto postupov. 

I.4 Organizácia verejne informuje o právach a povinnostiach klientov ako užívateľov služby. 
I.4.1 Práva a povinnosti klientov sú zdokumentované a pre klientov ľahko dostupné na verejne prístupnom 
mieste. 

I.4.2 Organizácia má vypracované interné smernice a postupy, ktorými v praxi eliminuje porušovanie práv 
klientov. Má vypracované aj mechanizmy nápravy v prípade výskytu ich porušovania organizáciou alebo jej 
pracovníkmi. 

I.4.3 Organizácia má vo svojich interných smerniciach formálne ošetrené tie situácie, pri ktorých by mohlo 
dôjsť k zneužitiu práv klientov a to najmä v oblasti ochrany osobných údajov, ochrany slobodnej voľby, 
ochrany zdravia, ochrany pred akýmikoľvek formami zneužitia, diskrimináciou a podobne. 

I.5 Organizácia má zadefinované situácie, pri ktorých môže dôjsť ku konfliktu záujmov organizácie so 
záujmami klientov, ako aj prijaté postupy pre vysporiadenie sa s jednotlivými situáciami. 

I.6 Organizácia poskytne užívateľom informácie o kľúčových aspektoch poskytovaných služieb, s cieľom 
posilniť klientov urobiť informované rozhodnutie. 

I.6.1 V rámci poskytovania efektívnych služieb pracovníci pristupujú k potrebám klientov s ohľadom na 
možné ďalšie problémy, ktoré klientom môže využívanie služieb spôsobiť a v prípade potreby informujú
klientov o týchto okolnostiach. 
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I.7 Klienti môžu očakávať poskytnutie primeraných služieb, alebo odporučenie využiť iné zodpovedajúce 
služby. 

I.7.1 Pracovníci poskytujú služby odborne so zameraním na napĺňanie identifikovaných potrieb, respektíve 
objednávky klienta. 

I.7.1.1 Všetky podmienky poskytnutia služby sú zdokumentované a pre klientov ľahko dostupné na verejne 
prístupnom mieste, aby sa s nimi mohli pred začiatkom využívania služieb oboznámiť. 
I.7.1.2 Poradca zisťuje očakávania klienta, spolu s klientom formulujú objednávku a ciele spolupráce. Spoločne sa 
dohodnú aj na priebehu kontaktu. 

I.7.1.3 Pri napĺňaní zákazky vedie poradca efektívny dialóg, dodržiavajúc štruktúru hlasového či písomného 
kontaktu tak, aby poskytol kientovi odbornú intervenciu a súčasne vyjadril aj svoj rešpekt a úctu. 
I.7.1.4 Ukončenie spolupráce sa deje na základe ukončenia zo strany klienta alebo na základe naplnenia zákazky, 
pričom môže ísť o jednorazový či opakovaný kontakt. 
I.7.1.5 V prípade odmietnutia alebo ukončenia spolupráce zo strany poradcu, je poradca povinný informovať 
klienta o svojich dôvodoch. 

I.7.2 Poradca je povinný rešpektovať rozhodnutie klienta pri riešení svojej nepriaznivej životnej situácie. Za 
predpokladu, že klientovo rozhodnutie predstavuje vážne, predvídateľné a bezprostredné
nebezpečenstvo pre klienta alebo pre iných, alebo sa naň vzťahuje právna nahlasovacia povinnosť, 
poradca podniká po vyhodnotení situácie potrebné kroky na minimalizáciu nebezpečenstva. 
I.7.3 Organizácia má vytvorený systém práce s klientom v krízovej situácii. 

I.7.4 Organizácia vytvára väzby a prepojenia s programami alebo inými službami, aby v prípade potreby 
mohla navrhnúť alebo odporučiť, prípadne aj zabezpečiť distribúciu alebo následnú starostlivosť pre 
klientov. 
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I.7.4.1 Organizácia uľahčuje plánovanú distribúciu alebo prechod klienta do nadväzných služieb. 

I.7.4.2 Organizácia má v rámci svojich možností vytvorený systém následnej starostlivosti a proces jeho 
sprostredkovania i komunikácie s klientom a zainteresovanými stranami. 

 
POKYNY K NAPLNENIU I. PILIERA KVALITY – DOPLNKOVÝ ŠTANDARD 
I.8 Organizácia má systém, ktorý zabezpečuje anonymitu klientov. 

I.8.1 Organizácia verejne informuje klienta o rozsahu a spôsobe zabezpečenia anonymity.  
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II. PILIER: ŠTANDARD POSKYTOVANIA SLUŽIEB 
Definícia: Organizácie poskytujú služby, ktoré sú formované poznatkami vedeckých výskumov a osvedčenými 
skúsenosťami, sú evidované a podliehajú priebežnej kontrole. 

POKYNY K NAPLNENIU II. PILIERA KVALITY – MINIMÁLNY ŠTANDARD 

II.1 Organizácia má jasne definované miesto poskytovania služieb a štandardy, ktoré má toto pracovisko 
spĺňať. 

II.1.1 Štandardy na definovanie pracoviska zhŕňajú predovšetkým informácie o zariadení pracovnej 
miestnosti, dostupných sociálnych zariadeniach, tepelnej pohode a používaných informačno-
komunikačných technológiách. 

II.2 Organizácia plánuje a poskytuje služby na základe potrieb svojej cieľovej skupiny klientov, prípadne 
spoločnosti. 

II.2.1 Organizácia plánuje a poskytuje služby, ktoré reagujú na potreby jej klientov, príp. spoločnosti. 

II.2.2 Organizácia má prijaté písomné interné smernice, ktoré definujú metódy práce podľa druhu 
poskytovanej služby a cieľovej skupiny klientov. 

II.3 Organizácia má systematický prístup k hodnoteniu efektivity poskytovania svojich služieb. 

II.3.1 Organizácia má stanovené nástroje na hodnotenie efektivity poskytovaných služieb, vrátane 
monitoringu: 

 využívania služieb klientami 
 dosahovania výsledkov v práci s klientami 
 spokojnosti klientov s poskytovanými službami. 
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II.3.2 Organizácia pravidelne monitoruje a vyhodnocuje efektivitu poskytovaných služieb a implementuje 
procedurálne nástroje pre jej zvyšovanie. Do procesov hodnotenia a monitoringu podľa možností
participatívne zapája aj klientov, pracovníkov i subjekty zainteresovaných strán. 

II.4 Organizácia zbiera, spracováva a uchováva údaje jednotlivých riešených prípadov a má prijaté 
postupy na zabezpečenie napĺňania všetkých požiadaviek evidencie a archivácie. 

II.4.1 Organizácia si zhromažďuje tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre efektívne vedenie prípadu, aby 
poskytovali pracovníkovi dostatočný zdroj informácií k jeho práci. 

II.4.2 Organizácia archivuje evidenciu a dokumentáciu svojich klientov v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi a registratúrnym poriadkom platným pre dané služby, prípadne daného poskytovateľa a má
prijaté písomé interné smernice pre vedenie evidencie a jej archiváciu, vrátane: 

 požiadaviek na zbieranie dát a definovanie ich rozsahu, 
 požiadaviek na uloženie záznamov a ich archivovanie (vrátane dĺžky doby archivácie a jej časovej postupnosti), 
 otázok ohľadom prístupu k záznamom a ochrany záznamov pred zneužitím. 

II.4.3 Organizácia zabezpečí, aby všetci pracovníci boli s týmito smernicami oboznámení, chápali ich obsah 
a dodržiavali ich v praxi. 

II.4.4 Organizácia má vypracované interné postupy pre prípad zneužitia dát či iných technologických 
problémov, s ktorými sú pracovníci organizácie oboznámení. 

II.4.5 Organizácia môže informácie, ktoré získava od jednotlivých klientov, použiť na vzdelávacie účely, ako 
aj na spracovanie rôznych analýz, je však pri tom povinná dodržiavať práva klienta na ochranu jeho 
osobných údajov. 
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II.5 Organizácia má vypracovaný systém externej komunikácie vo vzťahu k cieľovej skupine, odbornej 
verejnosti i voči iným zainteresovaným stranám. 

II.5.1 Organizácia zverejňuje informácie o svojom poslaní, cieľoch, cieľových skupinách a druhoch 
poskytovaných služieb takým spôsobom, aby to bolo verejnosti a klientom zrozumiteľné a aby sa v tom 
vedeli orientovať i využívať tieto informácie v prospech riešenia svojej životnej situácie. 
II.5.2 Organizácia zverejňuje prostredníctvom rôznych marketingových prostriedkov ponuku svojich služieb 
tak, aby boli dostupné a zrozumiteľné cieľovej skupine a jej spolupracujúcim odborníkom. 

II.5.3 Súbor informácií, ktorý je všeobecne prístupný verejnosti, obsahuje (okrem už uvedeného) najmä
informácie: názov a právna forma organizácie, IČO, meno zodpovedného pracovníka, kontakt, podmienky 
poskytnutia služby. 

II.5.4 Organizácia má zavedené efektívne komunikačné systémy, ktoré umožňujú podávanie správ smerom 
k zainteresovaným stranám (vnútorný a externý reporting). 

II.5.4.1 Vedenie organizácie zabezpečí, aby účinné komunikačné systémy boli vypracované a používané. 

II.6 Informácie poskytované klientom zo strany organizácie sú posudzované na základe dostupných 
zdrojov a ich primeranosti a zahŕňajú vylúčenie zodpovednosti. 

II.6.1 Organizácia zabezpečí, aby všetky zverejnené alebo zaslané informácie vrátane publikácií, obsahovali 
odkazy na použité zdroje a datovanie, v súlade s dostupnými dôkazmi. 

II.7 Organizácia má vypracovaný a implementovaný účinný proces riadenia pre podávanie a 
spracovávanie sťažností. 
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II.7.1 Organizácia má zavedené komplexné, transparentné postupy pre podávanie sťažnosti zo strany 
klienta alebo klientovho zástupcu voči pracovníkovi organizácie či poskytovaniu služby. Klienti aj pracovníci 
sú s touto procedúrou oboznámení. 
II.7.2 Organizácia je povinná sťažnosti evidovať, vyhodnocovať a riešiť. 
II.7.3 Klienti sú oboznámení s možnosťou obrátiť sa okrem kontrolných orgánov organizácie aj na nezávislú
inštitúciu (napríklad verejný ochranca práv, medzinárodné organizácie, monitorujúce dodržiavanie 
ľudských práv a iné organizácie, súvisiace s problémom klienta). 

II.7.4 Klienti najneskôr v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa podania sťažnosti musia dostať písomné
stanovisko o výsledku šetrenia, ktoré organizácia eviduje. Odpoveď na sťažnosť musí byť formulovaná tak, 
aby jej klient – sťažovateľ rozumel. 

II.7.5 Dokumentácia procesov riešenia sťažností slúži ako nástroj pre ďalší rozvoj organizácie na 
zabezpečenie kvality poskytovanej služby a inováciu jej procesov. Rovnako slúži aj ako podklad pre 
hodnotenie poradcov a je jedným z podnetov pre ich ďalší rozvoj. 

II.8 Organizácia má implementovaný manažment rizík na všetkých úrovniach riadenia a podľa typu 
poskytovanej služby. 

II.8.1 Organizácia zabezpečí pravidelné vykonávanie posúdenia rizík a na základe ich vyhodnotenia prijíma 
účinné opatrenia na zmiernenie rizika. 
II.8.2 Organizácia zabezpečí, aby výsledky analýzy rizík boli využívané na zvyšovanie efektivity poskytovanej 
služby. 
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II.8.3 V prípade vzniku krízovej situácie v organizácii, napríklad: prechodný nedostatok pracovníkov, 
technologický výpadok a podobne, má organizácia vypracovaný krízový plán, s ktorým sú pracovníci 
organizácie oboznámení. 

II.8.3.1 Organizácia má vybudovaný systém krízovej komunikácie a interný systém ad-hoc komunikácie so svojimi 
pracovníkmi, s ktorým sú pracovníci organizácie oboznámení. 
II.8.3.2 Organizácia vedie dokumentáciu o vzniku, priebehu a dôsledkoch krízovej situácie, ktorá slúži 
na zabezpečenie prevencie a inováciu procesov plánovania manažmentu rizík. 

II.9 Organizácia má zavedené zásady a postupy zabezpečujúce napĺňanie týchto Štandardov kvality. 

II.9.1 Organizácia má vypracované postupy, ktoré sú súčasťou monitorovania a hodnotenia poskytovaných 
služieb, zamerané na preskúmanie napĺňania týchto Štandardov kvality. 

POKYNY K NAPLNENIU II. PILIERA KVALITY – DOPLNKOVÝ ŠTANDARD 

II.10 Výsledky merania efektivity poskytovaných služieb, zavádzania účinných procedurálnych nástrojov a 
inovácií sú šírené, s cieľom prispieť k vedomostnej základni pre všetkých poskytovateľov služieb v danej 
oblasti. 

II.10.1 Organizácia má možnosť využívať niekoľko spôsobov verejného šírenia výsledkov merania efektivity 
služby, zavádzania účinných procedurálnych nástrojov a inovácií, vrátane: 

 publikovania výsledkov v odborných časopisoch, 
 zverejnenia výsledkov na webových stránkach, 
 prezentácie výsledkov v odborných fórach, 
 šírenia výsledkov prostredníctvom donorov alebo financujúcej organizácie, 
 publikovania výsledkov vo výročnej správe.  
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III. PILIER: PERSONÁLNY ŠTANDARD 
Definícia: Pracovníci dokážu preukázať svoju odbornú spôsobilosť vzťahujúcu sa na činnosť organizácie, 
výkon pracovníkov je priebežne hodnotený a profesionálny rozvoj pracovníkov je podporovaný. 
POKYNY K NAPLNENIU III. PILIERA KVALITY – MINIMÁLNY ŠTANDARD 

III.1. Organizácia má stanovenú organizačnú štruktúru, ktorá zahŕňa personálne zabezpečenie dištančných 
služieb odborne vzdelaným personálom s príslušnou kvalifikáciou v danej oblasti. 

III.1.1 Organizácia má riadiace štruktúry, prispôsobené jej veľkosti a poskytovaným službám. 

III.1.2 Poskytovanie služieb je zabezpečené odborne vzdelaným personálom s príslušnou kvalifikáciou. 
III.2 Pracovníci majú jasne definované roly a zodpovednosti, ktorých obsahom rozumejú a na základe 
ktorých je ich pracovný výkon pravidelne hodnotený a rozvíjaný. 

III.2.1 Organizácia zabezpečí, aby každý pracovník mal jasne zadefinovanú náplň práce, kompetencie 
a zodpovednosti a pravidelné hodnotenie výkonnosti. 

III.3 Pracovníci sú oboznámení s organizačnými zmenami a tieto zmeny sú s nimi primerane konzultované. 
III.3.1 Organizácia má zavedené postupy na umožnenie účasti pracovníkov na organizačnom plánovaní
a rozvoji. 

III.4 Organizácia má zavedené komplexné zásady a postupy v oblasti riadenia ľudských zdrojov, ktoré 
zahŕňajú výber, adaptačný proces, vzdelávanie, hodnotenie a kontinuálny profesionálny rozvoj personálu. 

III.4.1 Organizácia má vypracovaný interný kompetenčný model pracovníka, prispôsobený druhu a 
systému poskytovania služby. 
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III.4.2 Organizácia má vypracované interné pravidlá pre výber nových pracovníkov – stanovené základné
požiadavky na pracovníka a spôsoby ich overenia, ako aj systém adaptácie nového pracovníka v organizácii. 
III.4.3 Organizácia má zavedené interné postupy na zabezpečenie vzdelávania pracovníkov, získavanie 
skúseností a ich ďalší rozvoj, s cieľom zabezpečiť poskytovanie kvalitných služieb. 

III.4.4 Organizácia má zavedený interný objektívny systém hodnotenia pracovníkov (ich profesionálneho 
rozvoja a pôsobenia v organizácii) a systém poskytovania a prijímania vzájomnej spätnej väzby. 
III.4.5 Organizácia má programy podpory a profesionálneho rozvoja pracovníkov, ktoré zahŕňajú prístup 
k supervízii, intervízii a kontinuálnemu profesionálnemu rozvoju. 

III.5 Organizácia vytvára optimálne podmienky pre poskytovanie jednotlivých služieb. 
III.5.1 Organizácia je povinná vytvoriť pracovníkom také podmienky, ktoré vytvárajú priaznivú atmosféru pre 
proces práce s klientom, pričom je zohľadnená potreba venovať primeraný čas na prípravu práce s 
klientom, na bezprostrednú prácu s klientom, na reportovanie práce, či prípadnú následnú spoluprácu s 
ostatnými participujúcimi odborníkmi či organizáciami. 

III.5.2 Organizácia vytvára pracovníkom optimálne materiálno-technické podmienky pre poskytovanie 
služieb. 

POKYNY K NAPLNENIU III. PILIERA KVALITY – DOPLNKOVÝ ŠTANDARD 

III.6 V prípade, že organizácia spolupracuje s externými pracovníkmi, musí mať s nimi písomne ukotvený 
rozsah, obsah a etické i profesionálne princípy spolupráce.  
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IV. PILIER: LEGISLATÍVNO-ETICKÝ ŠTANDARD 
Definícia: Organizácie zodpovedne pristupujú k napĺňaniu právnych a etických požiadaviek na poskytovanie 
svojich služieb, s cieľom zabezpečiť bezpečnosť služieb a prevenciu vzniku bezprávia. 

POKYNY K NAPLNENIU IV. PILIERA KVALITY – MINIMÁLNY ŠTANDARD 

IV.1 Organizácia má prijaté postupy na zabezpečenie napĺňania všetkých legislatívnych požiadaviek, ktoré 
súvisia s poskytovaním služieb. 

IV.1.1 Organizácia priebežne identifikuje všetky zákonné požiadavky, ktoré súvisia s poskytovaním služieb a 
má prijaté písomné interné smernice, ktoré zabezpečia ich napĺňanie (vrátane plnenia nahlasovacej 
povinnosti). 

IV.1.2 Organizácia má vypracovaný a implementovaný účinný proces hodnotenia poskytovaných služieb za 
účelom zabezpečenia prevencie vzniku bezprávia. 

IV.2 Pracovníci sú zaviazaní pracovať eticky, dodržiavať organizáciou prijatý etický kódex viazaný na 
poskytovanie danej služby a rešpektovať i uplatňovať interné smernice pre poskytovanie jednotlivých 
služieb. 

IV.2.1 Organizácia má vypracovaný etický kódex, zahrňujúci morálne požiadavky a pravidlá poskytovaných 
služieb. 
IV.2.2 Organizácia má zavedené zásady a postupy pre zabezpečenie dodržiavania etického kódexu 
pracovníkmi. 

IV.2.3 Organizácia poskytuje pracovníkom neobmedzený prístup ku všetkým dokumentom, súvisiacim 
so zásadami a postupmi práce. Pracovníci tieto dokumenty poznajú, rozumejú im a používajú ich 
v každodennej práci.  
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V. PILIER: ŠTANDARD ROZVOJA SLUŽIEB 
Definícia: Organizácie sú manažované tak, aby podporovali inovácie v súvislosti s meniacimi sa potrebami 
užívateľov služieb, zainteresovaných strán a spoločnosti. 

POKYNY K NAPLNENIU V. PILIERA KVALITY – MINIMÁLNY ŠTANDARD 

V.1 Organizácia sa podieľa na rozvoji služieb, ktoré podporujú zvýšenie kvality života jej klientov 
a napĺňanie ich legitímnych potrieb a ktoré zmierňujú negatívne dôsledky spojené s ich nepriaznivou 
životnou situáciou. 

V.1.1 Organizácia podporuje (interne aj externe) filozofiu a rozvoj dištančných služieb pomoci, ktoré
reagujú na potreby jej cieľovej skupiny klientov. 

V.2 Procesy v organizácii sú nastavené na kontinuálne zlepšovanie a zodpovedné vykonávanie 
poskytovaných služieb, založených na vedeckých výskumoch, osvedčených skúsenostiach a spätnej väzbe 
od zainteresovaných strán. 

V.2.1 Organizácia prostredníctvom vnútorných procesov monitoruje poskytované služby v danej oblasti, s 
cieľom držať krok s aktuálnymi vedeckými poznatkami a trendami v poskytovaní daných služieb, pričom 
rešpektuje spätnú väzbu od externých zainteresovaných strán a pružne reaguje na zmeny vo vonkajšom 
prostredí. 
V.2.2 Organizácia ponecháva pracovníkom dostatočný priestor na kreatívne uplatnenie inovatívnych prvkov 
a umožňuje pracovníkom prístup k relevantným informáciám. 

V.2.3 Organizácia sleduje relevantné domáce aj medzinárodné dokumenty a odporúčania, súvisiace 
s poskytovaním jednotlivých druhov služieb, prípadne zamerané na jednotlivé skupiny klientov. 
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V.2.4 Organizácia má zavedené postupy na monitorovanie dištančných služieb pomoci a ich vývoja doma 
i v zahraničí. 

V.3 Organizácia má vypracovanú stratégiu hodnotenia aktuálnosti poskytovaných služieb a zaviazala sa 
konať podľa výsledkov hodnotenia. 

V.3.1 Organizácia má stanovené nástroje na meranie aktuálnosti poskytovaných služieb, reflektujúc spätnú
väzbu od zainteresovaných strán. 
V.3.2 Organizácia realizuje pravidelné monitorovanie a vyhodnocovanie aktuálnosti poskytovaných služieb, 
ktorých výsledky implementuje do plánovacích procesov organizácie. 

V.4 Organizácia má zavedené postupy pre plánovanie, realizáciu a prehodnocovanie strategického 
smerovania organizácie. 

V.4.1 Strategické plánovacie procesy sú jasne zdokumentované a sprístupnené pracovníkom v celej 
organizácii. 
V.4.2 Organizácia zapája do plánovania svojho strategického smerovania aj zainteresované strany. 

V.4.3 Organizácia zbiera, skúma a reaguje na informácie, súvisiace s napĺňaním strategických cieľov. 
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VI. PILIER: TECHNOLOGICKÝ ŠTANDARD 
Definícia: Systémy (materiálne a technické zabezpečenie služieb) sú dostupné, spoľahlivé a bezpečné
a používajú prispôsobené a kompatibilné technológie. 

POKYNY K NAPLNENIU VI. PILIERA KVALITY – MINIMÁLNY ŠTANDARD 

VI.1 Organizácia využíva príslušné inovatívne technológie za účelom maximalizácie efektivity svojej práce. 
VI.1.1 Poskytovanie služieb prostredníctvom vhodnej technológie umožňuje organizácii synchrónne a 
asynchrónne interakcie v súlade s jej zámermi a cieľmi. 

VI.1.1.1 Plánovanie a používanie telefónnych technológií by malo brať do úvahy: 
a. Zodpovedajúce podporné technické služby pre obsluhu súčasných technológií a montáž nových 

technológií. 
b. Ochranu proti neplánovaným výpadkom a zabezpečenie záložných systémov. 

c. Pri poskytovaní anonymných služieb zabezpečenie anonymity volajúceho, pričom minimalizácia rizík 
narušenia anonymity by mala byť integrovaná do telefónu a sprievodných technológií. 

d. Ak je súčasťou poskytovania služby nahrávanie hovorov, použité systémy zabezpečia aktivovanie 
spoľahlivých a bezpečných opatrení, vrátane automatického oznámenia tejto skutočnosti volajúcemu. 

e. Schopnosť poskytovať hot-line (horúcu linku), najmä s ohľadom na riadenie hroziacich rizík. 
f. Primeranými opatreniami pokryť dopyt po službách 
g. Minimalizáciu rizika súvisiaceho so stratou telefonického hovoru. 

VI.1.1.2 Technológie pre internetové a e-mailové poradenské služby by mali ponúkať: 
a. Relevantný šifrovací softvér alebo technológie na zabezpečenie informácií. 
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b. Dostupnosť špecifických technológií pre špecifické skupiny klientov, ak s nimi organizácia pracuje, napr. 
zabezpečenie hlasom aktivovaných systémov pre osoby so zdravotným postihnutím alebo pre osoby 
s problémami písania, video kamery pre potreby komunikácie tvárou tvár (face to face) a softvérovú 
aplikáciu na zväčšenie písma pre ľudí so zrakovým postihnutím a pod. 

c. Oznámenie o nahrávaní komunikácie v súlade s povinnosťou informovania o takomto zázname. 

VI.1.2 Internetové služby získajú informovaný súhlas klientov, že boli oboznámení o možných rizikách a 
prínosoch týchto služieb, o ochranných opatreniach proti týmto rizikám a alternatívach využitia ponúkaných 
služieb. Internetové služby si zaobstarajú: 

VI.2.2.1 Informovaný súhlas klienta o akceptovaní rizík spojených s obmedzenou dôvernosťou informácií 
zdieľaných na internete alebo prostredníctvom e-mailu. 
VI.2.2.2 Vyhlásenie o limitoch internetového poradenstva a poskytnutie informácie o alternatívnych službách. 
VI.2.2.3 Vyhlásenie pre užívateľov, ktoré v prípade potreby umožňuje identifikáciu maloletých, pre ktorých môže 
byť poskytovaná služba nevhodná. 

VI.2.2.4 Vyhlásenie o kvalifikácii poradcov. 

VI.1.3 Statické webové stránky poskytujúce informácie a odkazové linky zvážia, do akej miery je technológia 
schopná poskytnúť: 

a. Navigáciu pre jej použitie, vrátane vyhľadávacích kapacít a navigačných prostriedkov. 

b. Optimalizáciu stránky, vrátane odkazov a spätných odkazov. 
c. Spoľahlivosť a efektivitu. 

d. Dostupnosť, vrátane pre ľudí so zdravotným postihnutím. 



ŠTANDARDY KVALITY DIŠTANČNÝCH SLUŽIEB POMOCI

 3 1  

e. Manažment bezpečnosti obsahu a relevantné vylúčenie zodpovednosti. 

VI.2 Účinnosť používaných technológií je prehodnocovaná v pravidelných intervaloch. 
VI.2.1 Pri hodnotení technológií, by sa pozornosť mala venovať: 

a. Prevádzkovej spoľahlivosti. 

b. Kapacite na uspokojenie dopytu. 
c. Použiteľnosti a funkčnosti. 
d. Celkovému výkonu s ohľadom na dostupnosť, účinnosť a efektivitu. 

VI.2.2 Do hodnotenia by sa mali zapojiť užívatelia služieb a pracovníci. Je dobré do hodnotenia zahrnúť aj 
spätnú väzbu od návštevníkov. 
VI.2.3 Ročné hodnotenie môže byť doplnené o iniciatívy spojené s rozvojom nových technológií za 
účelom skvalitnenia poskytovaných služieb. 

VI.2.3.1 Zabezpečenie prehľadu technológií je súčasťou strategických plánovacích procesov, ktoré sú jasne 
dokumentované a komunikované v rámci celej organizácie. 
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7.3 Nástroj na sebahodnotenie pre poskytovateľov služieb 
Ponúkaný nástroj na sebahodnotenie v oblasti napĺňania Štandardov kvality má pre poskytovateľov služieb 
viacero využití. Poskytovatelia služieb môžu s jeho pomocou: 

• zhodnotiť, plánovať�a poskytovať�služby podľa dohodnutých Štandardov kvality 
• vykonávať�priebežné�sebahodnotenie na účely neustáleho zlepšovania 
• nastaviť�a udržiavať�vysokú�úroveň�kvality poskytovaných služieb 
• vytvoriť�a používať�ukazovatele na meranie kvality vo všetkých aspektoch organizácie. 

Ponúkaný nástroj na sebahodnotenie sa používa v spojení so Štandardami kvality ako vnútorný hodnotiaci 
nástroj. 
Samotný nástroj je rozdelený do troch častí: 

• ČASŤ�A: Formulár sebahodnotenia 
• Časť�B: Zostavenie akčného plánu 
• Časť�C: Monitorovacia správa o napĺňaní�akčného plánu. 

 
ČASŤ A: Formulár sebahodnotenia 
Jeho účelom je pomôcť poskytovateľom služby posúdiť, nakoľko ich organizácia napĺňa Štandardy kvality a či 
je tu priestor pre zlepšenie v niektorej oblasti. Pri sebahodnotení pomocou formulára je potrebné zvážiť
úroveň napĺňania jednotlivých štandardov (napríklad bod I.4 Štandardov kvality) za pomoci posúdenia 
každého kľúčového prvku daného štandardu, ktorý sa k nemu viaže (body I.4.1 – I.4.3). 
Jednotlivé kľúčové prvky daného štandardu ponúkajú návod, ako naplniť daný štandard. Tieto príklady sú k 
dispozícii, aby vám priblížili príslušný kontext a súvislosti jednotlivých štandardov kvality. Je potrebné
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poznamenať, že neexistuje jediná správna politika, postup alebo cesta k dosiahnutiu kvality pre jednotlivé
štandardy. Preto organizácie môžu vytvoriť a používať vlastné primerané ukazovatele na meranie kvality 
poskytovaných služieb. 
 

ČASŤ B: Zostavenie akčného plánu 

Formulár akčného plánu možno použiť na určenie opatrení, ktoré je potrebné prijať s cieľom zlepšiť postupy 
poskytovaných služieb v súlade so Štandardami kvality a koncepciou neustáleho zlepšovania. 
Formulár akčného plánu môžu poskytovatelia služieb využiť ako pomôcku pri vytváraní operačných plánov a 
môže byť rovnako užitočný aj pre účely reportovania pokroku v procese zvyšovania kvality poskytovaných 
služieb. 

 

ČASŤ C: Monitorovacia správa o napĺňaní akčného plánu 
Formulár monitorovacej správy možno použiť na monitorovanie činností, ktoré prebiehajú s cieľom zlepšiť 
postupy poskytovaných služieb v súlade so Štandardami kvality a koncepciou neustáleho zlepšovania. 
Táto monitorovacia správa o napĺňaní akčného plánu môže byť použitá pri posudzovaní napĺňania 
operačných plánov a pri podávaní správ nadriadeným, zainteresovaným stranám či priaznivcom.  
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ČASŤ A: FORMULÁR SEBAHODNOTENIA 

Stručne popíšte svoju organizáciu 
Zamyslite sa nad službami, ktoré Vaša organizácia ponúka a nad vnútornými procesmi a postupmi, ktoré používate pri 
poskytovaní týchto služieb. Stručne ich popíšte. 
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I. PILIER: ŠTANDARD PRÍSTUPU KU KLIENTOM 
 

Definícia: Organizácie svoje služby zameriavajú na napĺňanie identifikovaných potrieb klientov, prípadne 
poskytujú pomoc pri riešení problémov, ktoré klienti predkladajú. 
 

Podporné štandardy naplnené 
nad 

rámec 
naplnené čiastočne 

napnené nesplnené 

I.1 Organizácia sa zameriava na pomoc a podporu klientov pri zabezpečovaní 
ich potrieb a riešení ich problémov prostredníctvom poskytovania 
dištančných služieb pomoci v súlade s pravidlami a podmienkami 
poskytovania daných služieb. Svoje služby poskytuje ako reakciu na vyjadrenie 
potrieb zo strany klienta, prípadne spoločnosti. 

□ □ □ □ 

I.2 Organizácia poskytuje služby, ktoré sú apolitické, nediskriminujúce 
a rešpektujúce kultúrne, duchovné, etnické, vekové, rodové, zdravotné 
a sociálno-ekonomické pomery klienta. 

□ □ □ □ 

I.3 Organizácia má systém, ktorý zabezpečuje ochranu osobných údajov 
klientov a dôvernosť poskytnutých informácií za predpokladu, že 
nepredstavujú vážne, predvídateľné a bezprostredné nebezpečenstvo 
pre klientov alebo pre iných, alebo sa na ne nevzťahuje právna nahlasovacia 
povinnosť. 

□ □ □ □ 
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I.4 Organizácia verejne informuje o právach a povinnostiach klientov ako 
užívateľov služby. 

□ □ □ □ 

I.5 Organizácia má zadefinované situácie, pri ktorých môže dôjsť ku 
konfliktu záujmov organizácie so záujmami klientov, ako aj prijaté postupy 
pre vysporiadenie sa s jednotlivými situáciami. 

□ □ □ □ 

I.6 Organizácia poskytne užívateľom informácie o kľúčových aspektoch 
poskytovaných služieb, s cieľom posilniť klientov urobiť informované 
rozhodnutie. 

□ □ □ □ 

 

I.7 Klienti môžu očakávať poskytnutie primeraných služieb, alebo 
odporučenie využiť iné zodpovedajúce služby. 

□ □ □ □ 

I.8 Organizácia má systém, ktorý zabezpečuje anonymitu klientov. □ □ □ □ 
 

 

Tento štandard: □ je naplnený □ ešte nie je naplnený □ nie je aplikovateľný 
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Uveďte, prosím, merateľné ukazovatele kvality (kvalitatívne/kvantitatívne), ktoré môžu potvrdiť Vaše celkové
hodnotenie, alebo popíšte zamýšľané opatrenia, ktoré prispejú k naplneniu daného štandardu kvality. 
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II. PILIER: ŠTANDARD POSKYTOVANIA SLUŽIEB 
Definícia: Organizácie poskytujú služby, ktoré sú formované poznatkami vedeckých výskumov a osvedčenými 
skúsenosťami, sú evidované a podliehajú priebežnej kontrole. 

Podporné štandardy naplnené 
nad rámec naplnené čiastočne 

napnené nesplnené 

II.1 Organizácia má jasne definované miesto poskytovania služieb 
a štandardy, ktoré má toto pracovisko spĺňať. □ □ □ □ 

II.2 Organizácia plánuje a poskytuje služby na základe potrieb svojej cieľovej 
skupiny klientov, prípadne spoločnosti. □ □ □ □ 

II.3 Organizácia má systematický prístup k hodnoteniu efektivity poskytovania 
svojich služieb. □ □ □ □ 

II.4 Organizácia zbiera, spracováva a uchováva údaje jednotlivých riešených 
prípadov a má prijaté postupy na zabezpečenie napĺňania všetkých 
požiadaviek evidencie a archivácie. 

□ □ □ □ 

II.5 Organizácia má vypracovaný systém externej komunikácie vo vzťahu 
k cieľovej skupine, odbornej verejnosti i voči iným zainteresovaným stranám. □ □ □ □ 

II.6 Informácie poskytované klientom zo strany organizácie sú posudzované 
na základe dostupných zdrojov a ich primeranosti a zahŕňajú vylúčenie 
zodpovednosti. 

□ □ □ □ 



ŠTANDARDY KVALITY DIŠTANČNÝCH SLUŽIEB POMOCI

 4 3  

II.7 Organizácia má vypracovaný a implementovaný účinný proces riadenia 
pre podávanie a spracovávanie sťažností. □ □ □ □ 

 

II.8 Organizácia má implementovaný manažment rizík na všetkých úrovniach 
riadenia a podľa typu poskytovanej služby. 

□ □ □ □ 

II.9 Organizácia má zavedené zásady a postupy zabezpečujúce napĺňanie 
týchto Štandardov kvality. □ □ □ □ 

II.10 Výsledky merania efektivity poskytovaných služieb, zavádzania účinných 
procedurálnych nástrojov a inovácií sú šírené s cieľom prispieť k vedomostnej 
základni pre všetkých poskytovateľov služieb v danej oblasti. 

□ □ □ □ 

 
 
 
 
 

Tento štandard: □ je naplnený □ ešte nie je naplnený □ nie je aplikovateľný 
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Uveďte, prosím, merateľné ukazovatele kvality (kvalitatívne/kvantitatívne), ktoré môžu potvrdiť Vaše celkové
hodnotenie, alebo popíšte zamýšľané opatrenia, ktoré prispejú k naplneniu daného štandardu kvality. 
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III. PILIER: PERSONÁLNY ŠTANDARD 
Definícia: Pracovníci dokážu preukázať svoju odbornú spôsobilosť vzťahujúcu sa na činnosť organizácie, výkon 
pracovníkov je priebežne hodnotený a profesionálny rozvoj pracovníkov je podporovaný. 

Podporné štandardy naplnené 
nad(rámec naplnené čiastočne(

napnené nesplnené 

III.1. Organizácia má stanovenú organizačnú štruktúru, ktorá zahŕňa 
personálne zabezpečenie dištančných služieb odborne vzdelaným 
personálom s príslušnou kvalifikáciou v danej oblasti. 

□ □ □ □ 

III.2 Pracovníci majú jasne definované roly a zodpovednosti, ktorých obsahom 
rozumejú a na základe ktorých je ich pracovný výkon pravidelne hodnotený 
a rozvíjaný. 

□ □ □ □ 

III.3 Pracovníci sú oboznámení s organizačnými zmenami a tieto zmeny sú 
s nimi primerane konzultované. □ □ □ □ 

III.4 Organizácia má zavedené komplexné zásady a postupy v oblasti riadenia 
ľudských zdrojov, ktoré zahŕňajú výber, adaptačný proces, vzdelávanie, 
hodnotenie a kontinuálny profesionálny rozvoj personálu. 

□ □ □ □ 

III.5 Organizácia vytvára optimálne podmienky pre poskytovanie jednotlivých 
služieb. □ □ □ □ 

III.6 V prípade, že organizácia spolupracuje s externými pracovníkmi, musí 
mať s nimi písomne ukotvený rozsah, obsah a etické i profesionálne princípy 
spolupráce. 

□ □ □ □ 
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Tento štandard: □ je naplnený □ ešte nie je naplnený □ nie je aplikovateľný  
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Uveďte, prosím, merateľné ukazovatele kvality (kvalitatívne/kvantitatívne), ktoré môžu potvrdiť Vaše celkové
hodnotenie, alebo popíšte zamýšľané opatrenia, ktoré prispejú k naplneniu daného štandardu kvality. 
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IV. PILIER: LEGISLATÍVNO-ETICKÝ ŠTANDARD 
 

Definícia: Organizácie zodpovedne pristupujú k napĺňaniu právnych a etických požiadaviek na poskytovanie 
svojich služieb, s cieľom zabezpečiť bezpečnosť služieb a prevenciu vzniku bezprávia. 
 

Podporné štandardy naplnené 
nad rámec naplnené čiastočne 

napnené nesplnené 

IV.1 Organizácia má prijaté postupy na zabezpečenie napĺňania všetkých 
legislatívnych požiadaviek, ktoré súvisia s poskytovaním služieb. □ □ □ □ 

IV.2 Pracovníci sú zaviazaní pracovať eticky, dodržiavať organizáciou prijatý 
etický kódex viazaný na poskytovanie danej služby a rešpektovať i uplatňovať 
interné smernice pre poskytovanie jednotlivých služieb. 

□ □ □ □ 

 
 

Tento štandard: □ je naplnený □ ešte nie je naplnený □ nie je aplikovateľný  
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Uveďte, prosím, merateľné ukazovatele kvality (kvalitatívne/kvantitatívne), ktoré môžu potvrdiť Vaše celkové
hodnotenie, alebo popíšte zamýšľané opatrenia, ktoré prispejú k naplneniu daného štandardu kvality. 
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V. PILIER: ŠTANDARD ROZVOJA SLUŽIEB 
Definícia: Organizácie sú manažované tak, aby podporovali inovácie v súvislosti s meniacimi sa potrebami 
užívateľov služieb, zainteresovaných strán a spoločnosti. 

Podporné štandardy naplnené 
nad rámec naplnené čiastočne 

napnené nesplnené 

V.1 Organizácia sa podieľa na rozvoji služieb, ktoré podporujú zvýšenie kvality 
života jej klientov a napĺňanie ich legitímnych potrieb a ktoré zmierňujú 
negatívne dôsledky spojené s ich nepriaznivou životnou situáciou. 

□ □ □ □ 

V.2 Procesy v organizácii sú nastavené na kontinuálne zlepšovanie 
a zodpovedné vykonávanie poskytovaných služieb, založených na vedeckých 
výskumoch, osvedčených skúsenostiach a spätnej väzbe od zainteresovaných 
strán. 

□ □ □ □ 

V.3 Organizácia má vypracovanú stratégiu hodnotenia aktuálnosti 
poskytovaných služieb a zaviazala sa konať podľa výsledkov hodnotenia. □ □ □ □ 

V.4 Organizácia má zavedené postupy pre plánovanie, realizáciu 
a prehodnocovanie strategického smerovania organizácie. □ □ □ □ 

 
 

Tento štandard: □ je naplnený □ ešte nie je naplnený □ nie je aplikovateľný  
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Uveďte, prosím, merateľné ukazovatele kvality (kvalitatívne/kvantitatívne), ktoré môžu potvrdiť Vaše celkové
hodnotenie, alebo popíšte zamýšľané opatrenia, ktoré prispejú k naplneniu daného štandardu kvality. 
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VI. PILIER: TECHNOLOGICKÝ ŠTANDARD 
 

Definícia: Systémy (materiálne a technické zabezpečenie služieb) sú dostupné, spoľahlivé a bezpečné a 
používajú prispôsobené a kompatibilné technológie. 
 

Podporné štandardy naplnené 
nad rámec naplnené čiastočne 

napnené nesplnené 

VI.1 Organizácia má jasne definované miesto poskytovania služby 
a štandardy, ktoré má toto pracovisko spĺňať. Dbá pritom na špecifiká práce 
vo virtuálnom prostredí i na citlivosť a bezpečnosť zverených informácií. 

□ □ □ □ 

VI.2 Organizácia využíva príslušné inovatívne technológie za účelom 
maximalizácie efektivity svojej práce. □ □ □ □ 

VI.3 Účinnosť používaných technológií je prehodnocovaná v pravidelných 
intervaloch. □ □ □ □ 

 
 

Tento štandard: □ je naplnený □ ešte nie je naplnený □ nie je aplikovateľný 
  



ŠTANDARDY KVALITY DIŠTANČNÝCH SLUŽIEB POMOCI

 6 1  

Uveďte, prosím, merateľné ukazovatele kvality (kvalitatívne/kvantitatívne), ktoré môžu potvrdiť Vaše celkové
hodnotenie, alebo popíšte zamýšľané opatrenia, ktoré prispejú k naplneniu daného štandardu kvality. 
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ČASŤ B: ZOSTAVENIE AKČNÉHO PLÁNU 
 

 

Dátum sebahodnotenia: _________________________________________________________________________ 
 
Meno posudzovateľa:     _________________________________________________________________________ 
 
Pozícia posudzovateľa:   _________________________________________________________________________ 
 
Podpis riaditeľa:               _________________________________________________________________________ 
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Pilier 
kvality Požadované zlepšenie Plánované opatrenia na zlepšenie kvality v tejto 

oblasti 
Zodpovedná 

osoba 
Časový 
rámec 
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ČASŤ C: MONITOROVACIA SPRÁVA O NAPĹŇANÍ AKČNÉHO PLÁNU 
 

 
Dátum sebahodnotenia: _________________________________________________________________________ 
 
Meno posudzovateľa:     _________________________________________________________________________ 
 
Pozícia posudzovateľa:   _________________________________________________________________________ 
 
Podpis riaditeľa:               _________________________________________________________________________ 
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Identifikovaná príležitosť pre zlepšenie 
(Pilier kvality a sporný bod) 

Prijaté opatrenia Potreba ďalších 
opatrení (A/N) 

Zodpovedná 
osoba 

    

    

    

    

    

    

    
 
 

Ak sú potrebné ďalšie opatrenia, vypracujte, prosím, pre požadované opatrenia nový akčný plán v súlade 
s koncepciou neustáleho zlepšovania.  
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Slovo na záver 

Pri vytváraní týchto štandardov sme si často uvedomovali, koľko práce nás ešte čaká, aby sme naplnili 
predkladané Štandardy kvality vo všetkých aspektoch, ktoré sa týkajú našich poskytovaných služieb. 

Nebude to ľahké, ale je možné to dosiahnuť. 
Na záver nám dovoľte podeliť sa s Vami o krátky príbeh, ktorý nám dodáva potrebnú odvahu robiť veci, ktoré
majú zmysel, aj keď sú ťažké... 

Hodinár sa práve chystal spustiť kyvadlo nových hodín, keď to náhle prehovorilo. 
„Prosím, pane, nechaj ma v pokoji,“ prosíkalo kyvadlo. „Bude ti to pripočítané k dobru. Pomysli na ten čas, 
ktorý musím odtikať vo dne v noci. Toľkokrát za minútu, šesťdesiat minút v hodine, dvadsaťštyri hodín za deň, 
tristošesťdesiatpäť dní v roku. Rok po roku... tie milióny tiknutí. Nikdy to nedokážem.“ 
Ale hodinár múdro odpovedal: „Nestrachuj sa o budúcnosť. V každej chvíli si len jeden krát tikni a z každého 
tohto tiknutia budeš mať po celý svoj život pôžitok.“ 

Kyvadlo sa rozhodlo to skúsiť a dodnes si veselo tiká. 
Prajeme Vám veľa úspechov, ale aj radosti pri zavádzaní Štandardov kvality v rámci Vami poskytovaných 
dištančných služieb pomoci. 

             Autori 
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