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Čl. l 
Úvodné ustanovenia 

 
Prešetrovanie a vybavovanie sťažností určuje postup a pravidlá pri podávaní, evidovaní, 
prešetrení a oznámení výsledku sťažností prijímateľov sociálnej služby a ich rodinných 
príslušníkov v súvislosti s poskytovaním sociálnej služby v podmienkach Sociálneho domu 
ANTIC, n. o., Bardejov, Pod papierňou 71, Bardejov (ďalej len „organizácia“ alebo 
„zariadenie“).  
 

Zisťovanie spokojnosti, či nespokojnosti s poskytovanou sociálnou službou, názorov 
prijímateľov sociálnej služby (ďalej len „PSS“) a ich rodín, rovnako ako spôsob nakladania  
s podnetmi a sťažnosťami týkajúcimi sa sociálnej služby, patrí k znakom merania kvality 
poskytovanej sociálnej služby v zariadení. Je to predovšetkým meranie podľa subjektívnych 
kritérií z pohľadu prijímateľov sociálnej služby, alebo ich rodín. Cieľom zariadenia je 
zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb a k tomu nemalou mierou prispieva aj získavanie 
informácií o spokojnosti resp. nespokojnosti prijímateľov a ich rodinných príslušníkov. 
 

Právo podávania sťažností a aktívneho vyjadrovania sa k úrovni a kvalite poskytovaných 
služieb rieši aj zákon č. 9/2010 o sťažnostiach.  
 
            

Čl. 2 
Definícia pojmov 

 
Sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby (ďalej len „sťažovateľ“), ktorým 
a) sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa 
domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou (ďalej len „činnosť“) orgánu 
verejnej správy, 
b) poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých 
odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy. 
Za sťažnosť sa nepovažuje podanie, ktoré má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, 
podnetu alebo návrhu. 
 

Pripomienka je vyjadrovaná drobná kritika a čiastková nespokojnosť. O vybavovaní každej 
podanej pripomienky je jej podávateľ informovaný.  
 

Podnet je vnímaný ako prínos niečoho nového, ktorý vyjadruje dôveru v prácu organizácie. 

Proces podania a vybavovania sťažností je nasledovný:  
 podanie sťažnosti  

 prijatie sťažnosti – záznam o sťažnosti 

 zápisnica o prešetrení sťažnosti  

 evidencia do knihy podnetov a sťažností  

 prešetrenie sťažností  

 lehota na vybavenie sťažností  

 vybavenie sťažnosti  
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Čl. 3 
Princípy pre uplatňovanie podnetov a sťažností 

 
Pri zabezpečovaní procesov, alebo pri výkone konkrétnych činností v organizácii, môže dôjsť 
ku sťažnosti, alebo ku vzniku nesúladu vo vzťahu k prijímateľom sociálnej služby, rodinným 
príslušníkom, zamestnancom alebo okoliu. Takéto mimoriadne sťažnosti, nesúlady, 
reklamácie sú riešené formou sťažností, ktoré organizácia prijíma, eviduje a rieši v čo 
najkratšom čase.  
 

Pri napĺňaní záväzkov v oblasti vytvárania priestoru pre vyjadrenie ne/spokojnosti                  
so službami v organizácii, osobitne na podávanie podnetov, sťažností a ich následné riešenie, 
zamestnanci a najmä vedenie organizácie uplatňujú princípy: 
 

1. Princíp bezpečnosti a ochrany prijímateľa sociálnej služby – v Sociálnom dome 
ANTIC, n.o sú vytvorené a zabezpečené také podmienky, aby práva podávať sťažnosti 
a podnety nijakým spôsobom nepoškodzovali prijímateľa sociálnej služby, aby voči PSS 
neboli vyvodzované negatívne dôsledky, či uplatňované negatívne opatrenia (napr. 
šikanovanie alebo zanedbávanie pracovných povinností zo strany zamestnancov 
organizácie). 

2. Princíp objektivity a nezaujatosti – každú sťažnosť a podnet sa v Sociálnom dome 
ANTIC, n.o snažíme prešetriť čo najobjektívnejšie a nezaujate. Zisťujú sa potrebné 
podklady prostredníctvom neformálnych rozhovorov, svedeckých výpovedí alebo 
pozorovaním. Ak sa sťažnosť týka niektorého zo zamestnancov, nezúčastňuje sa šetrenia. 
Poverený zamestnanec pri prešetrení sťažnosti neuplatňuje predsudky, zachováva 
mlčanlivosť a diskrétnosť získaných informácii. 

3. Princíp vybavovania aj anonymných sťažností. 
4. Sťažnosť ako podnet k zvýšeniu kvality sociálnej služby – vedenie zariadenia môže 

sťažnosti použiť aj ako zdroj informácii pre zlepšenie kvality poskytovania svojich služieb. 
 
 

Čl. 4 
Podávanie podnetov a sťažností 

 
Sťažnosť, podnet sa podáva spravidla písomne v listinnej alebo elektronickej podobe prípadne 
ústne. O ústnej sťažnosti, ktorú nemožno vybaviť hneď pri jej podaní, sa vyhotoví Záznam 
o sťažnosti (príloha č. 1), ktorý príjemca sťažnosti sťažovateľovi predloží na prečítanie 
a podpis. Na požiadanie sťažovateľa sa mu vydá rovnopis záznamu.  
 

Sťažnosť musí obsahovať: 
 meno, priezvisko, adresu sťažovateľa a vlastnoručný podpis 
 adresu fyzickej osoby alebo názov a sídlo právnickej osoby proti komu sťažnosť 

smeruje 
 predmet sťažnosti alebo podnetu  
 čoho sa sťažovateľ domáha  
 musí byť čitateľná a zrozumiteľná 

 
Ak sťažnosť nemá požadované náležitosti, alebo nie je zrozumiteľná, treba zabezpečiť jej 
doplnenie.  
Totožnosť sťažovateľa je vybavovateľ sťažnosti povinný utajiť, ak o to sťažovateľ požiada. 
Taktiež sťažnosť, v ktorej sťažovateľ neuvádza svoje meno, priezvisko a adresu, je 
považovaná za anonymnú sťažnosť. 
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Anonymná sťažnosť sa vybavuje vždy. 
 

Za anonymné sa považujú aj podnety, názory a sťažnosti prijímateľov sociálnej služby, ktoré 
sú vhodené do Anonymnej skrinky na  pripomienky, námety a sťažnosti pre prijímateľov, 
zamestnancov umiestnenej v zádverí vstupu do Sociálneho domu ANTIC n.o. Bardejov .  
 
Všetky tieto podnety a sťažnosti sú sociálnou pracovníčkou zaevidované do Knihy podnetov 
a sťažností (príloha č. 2), o každej sťažnosti je sociálnou pracovníčkou vedený záznam o 
sťažnosti. Následne sú tieto podnety a sťažnosti prednesené a riešené na zasadnutí rady 
prijímateľov za účasti vedúcich pracovníkov a generálneho riaditeľa organizácie. Ak sa 
konkrétny podnet viackrát opakuje, zariadenie k nemu pristupuje ako ku sťažnosti. 
 
 

Čl. 5 
Prijímanie a evidencia sťažností 

 

 Prijímateľ sociálnej služby, alebo rodinný príslušník môže podať sťažnosť písomne 
poštou, elektronicky alebo osobne, a v tom prípade môže využiť formulár Záznam o sťažnosti 
, ktorý odovzdá do na to určenej zbernej skrinky označenej ako „Pripomienky, návrhy 
a sťažnosti“, ktorá je umiestnená v zádverí vstupu do Sociálneho domu ANTIC n. o. 
Bardejov. Skrinka  na podnety či sťažnosti je nepriehľadná, umiestnená tak, aby bola 
dostupná aj pre imobilného klienta. Formulár podania sťažnosti je k dispozícii u sociálnej 
pracovníčky.  
 
 Klient, môže sťažnosť podať aj ústne, kde príjem sťažností ovládajú všetci 
zamestnanci zariadenia. a spíšu s ním zápis a doplnia do evidencie Knihy podnetov 
a sťažností.  Riešením evidencia sa zaoberajú len uvedené osoby (vedúca sociálneho úseku, 
vedúca zdravotného úseku a generálny riaditeľ zariadenia). 
 
Každá prijatá sťažnosť o ktorej je vypracovaný záznam o sťažnosti musí byť odovzdaná 
generálnemu riaditeľovi najneskôr nasledujúci deň.  
Zariadenie vedie centrálnu evidenciu sťažností v Knihe podnetov a sťažností (príloha č. 2). 
Evidenciu prijatých sťažností vedie poverená sociálna pracovníčka. Evidencia obsahuje najmä 
tieto údaje: 

 dátum doručenia  a dátum zapísania sťažnosti,  

 meno, priezvisko, adresu (názov, sídlo) sťažovateľa,  

 predmet sťažností,  

 dátum pridelenia sťažnosti na vybavenie a komu bola pridelená, 

 výsledok prešetrenia,  

 prijaté opatrenia a termíny ich splnenia, 

 dátum vybavenia sťažnosti, opakovanej sťažnosti alebo odloženia ďalšej opakovanej 
sťažnosti,  

 výsledok prekontrolovania predchádzajúcej sťažnosti alebo prešetrenia opakovanej 
sťažnosti, 

 dátum postúpenia sťažnosti orgánu príslušnému na jej vybavenie,  

 dôvody odloženia sťažnosti,  

 dátum odoslania oznámenia sťažovateľovi o výsledku prešetrenia, 
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 poznámka. 
 
Evidencia anonymných sťažností sa vedie v rozsahu a na základe údajov, ktoré sú z 
anonymnej sťažnosti zrejmé.  
Opakovaná sťažnosť sa eviduje v roku, v ktorom bola doručená a predchádzajúca sťažnosť sa 
k nej priradí. V poznámke sa uvedie číslo sťažnosti s ktorou súvisí. 
 
 

Čl. 6 
Prešetrovanie a vybavovanie sťažností, podnetov 

 
Prešetrovanie sťažnosti je jednou z foriem kontrolnej činnosti vykonávanej podľa zákona, 
ktorou sa zisťuje skutočný stav veci a jeho súlad alebo rozpor so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi. Prešetrovanie sťažnosti je činnosť, pri ktorej sa zisťuje skutočný stav 
veci a jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi, účelnosťou a hospodárnosťou plnenia 
úloh, kvalitou a spôsobom poskytovania sociálnych služieb. Pri prešetrení sťažnosti sa 
vychádza z jej obsahu. 
Pri prešetrovaní sťažnosti sa vychádza z jej predmetu, bez ohľadu na sťažovateľa a toho, proti 
komu sťažnosť smeruje. Ak je podľa obsahu iba časť podania sťažnosťou, prešetrí sa iba v 
tomto rozsahu. Ak sa sťažnosť skladá z viacerých samostatných častí, prešetruje sa každá z 
nich. Ak nemožno sťažnosť alebo jej časť prešetriť, zariadenie to uvedie v zápisnici o 
prešetrení sťažnosti a oznámi to sťažovateľovi. 
Zariadenie prešetrí iba tie časti sťažnosti, na ktorých vybavenie je príslušné, ostatné časti 
sťažnosti postúpi podľa § 9 orgánu verejnej správy príslušnému na ich vybavenie. Časti, ktoré 
nie sú sťažnosťou, zariadenie neprešetruje, o čom sťažovateľa upovedomí v oznámení 
výsledku prešetrenia sťažnosti s uvedením dôvodov ich neprešetrenia. 
Sťažnosť je prešetrená prerokovaním zápisnice o prešetrení sťažnosti. Ak ju nemožno 
prerokovať, sťažnosť je prešetrená doručením jedného vyhotovenia zápisnice o prešetrení 
sťažnosti orgánu verejnej správy, v ktorom bola sťažnosť prešetrovaná. 
 
Generálny riaditeľ zabezpečí adekvátne preskúmanie sťažností spoločne s vedúcou sociálneho 
úseku. Následne rozhodne o opodstatnenosti/neopodstatnenosti sťažnosti. Vedúca sociálneho 
úseku podá návrh riešenia podanej sťažnosti (záznam o sťažností časť navrhnuté riešenie - 
opatrenie), ktorý podlieha schváleniu generálneho riaditeľa zariadenia. Celý postup riešenia a 
skutočnú príčinu sťažností zaznamená vedúca sociálneho úseku v  zázname o sťažností a po 
jej vyriešení odovzdáva záznam o sťažností generálnemu riaditeľovi.  
 
Sťažnosť musí byť vybavená do 60 pracovných dní od jej doručenia. Ak si vybavenie 
sťažnosti vyžaduje súčinnosť orgánu verejnej alebo štátnej správy, fyzickej osoby, alebo 
právnickej osoby, alebo sťažnosť je náročná na prešetrenie, vybaví sa sťažnosť najneskôr do 
90 dní odo dňa, keď bola doručená. 
 
O prešetrení sťažností sa vyhotoví Zápisnica o prešetrení sťažnosti (príloha č. 3), ktorá 
obsahuje: 

 označenie orgánu príslušného na vybavenie sťažnosti 

 meno priezvisko adresa sťažovateľa 

 dátum doručenia sťažnosti 

 predmet sťažnosti 
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 označenie orgánu, v ktorom sa sťažnosť prešetrovala 

 obdobie prešetrovania sťažnosti 

 preukázané zistenia,  

 dátum vyhotovenia zápisnice,  

 označenie osôb prešetrujúcich sťažnosť,  

 mená, priezviská a podpisy zamestnancov, osôb, ktoré sťažnosť prešetrovali,  

 mená, priezviská a podpisy osôb, ktorých sa zistenia priamo týkajú a ktoré boli 
oboznámené s obsahom zápisnice 

Pri zistení nedostatkov sa v zápisnici určí, kto, akým spôsobom a v akej lehote prijme 
opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku. Zároveň sa určí 
povinnosť predložiť správu o ich plnení generálnemu riaditeľovi. 

 zistené nedostatky:    
- prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku 
- zodpovedná osoba za zistené nedostatky 
- predloženie prijatých opatrení generálnemu riaditeľovi 
- správa o splnení opatrení a uplatnení právnych nárokov 
- oznámenie prijatých opatrení sťažovateľovi 

 potvrdenie o odovzdaní a prevzatí dokladov.  
 
Sťažnosť nesmie byť pridelená na prešetrovanie a vybavenie tomu, proti komu smeruje, ani 
zamestnancovi v jeho riadiacej pôsobnosti. 
Z prešetrovania a vybavenia sťažnosti je vylúčený 

a) zamestnanec poverený vybavovaním sťažnosti, ak sa zúčastnil na činnosti, ktorá je 
predmetom sťažnosti, 
b) zamestnanec, ak sa zúčastnil na činnosti, ktorá je predmetom sťažnosti, 

c) ten, o koho nepredpojatosti možno mať pochybnosti vzhľadom na jeho vzťah k 
sťažovateľovi, jeho zástupcovi, k zamestnancovi zariadenia, proti ktorému sťažnosť 
smeruje, alebo k predmetu sťažnosti. 

Ak sťažnosť smeruje proti generálnemu riaditeľovi, vybavuje ju správna rada Sociálny dom 
ANTIC n.o., Bardejov. 
Generálny riaditeľ alebo ním poverený zamestnanec je povinný bezodkladne oboznámiť toho, 
proti komu sťažnosť smeruje, s jej obsahom v takom rozsahu a čase, aby sa jej prešetrovanie 
nemohlo zmariť. Zároveň mu umožní vyjadriť sa k sťažnosti, predkladať doklady, písomnosti, 
informácie a údaje potrebné na vybavovanie sťažnosti. 
Zariadenie ako orgán verejnej správy príslušný na vybavenie sťažnosti je oprávnené v 
nevyhnutnom rozsahu písomne vyzvať sťažovateľa na spoluprácu s určením spôsobu jej 
poskytnutia a s poučením, že v prípade neposkytnutia spolupráce alebo jej neposkytnutia v 
stanovenej lehote, sťažnosť odloží. 
Lehota na poskytnutie spolupráce sťažovateľa je desať pracovných dní od doručenia písomnej 
výzvy sťažovateľovi. 
Ak sťažovateľ v odôvodnených prípadoch preukáže, že lehota na poskytnutie spolupráce nie je 
dostatočná, môže pred jej uplynutím písomne požiadať o určenie novej lehoty. Zariadenie 
v tomto prípade môže sťažovateľovi určiť novú lehotu na poskytnutie spolupráce. 
V čase od odoslania výzvy na poskytnutie spolupráce do jej poskytnutia lehota na vybavenie 
sťažnosti neplynie. Ak sťažovateľ bez vážneho dôvodu neposkytne požadovanú spoluprácu, 
osoba vybavujúca sťažnosť nie je povinná ju vybaviť.  
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Vyhodnocovanie sťažností vykonáva generálny riaditeľ zariadenia v spolupráci s vedúcou 
sociálneho úseku raz ročne na porade vedenia zariadenia a do správy SMK a to v rozsahu:  

- priemerný deň vysporiadania  sťažností 
- pomer opodstatnených sťažností voči všetkým podaným sťažnostiam 
- účinnosť nápravných opatrení na odstránenie sťažností 
- skutočné príčiny sťažností (podiel). 

   
     

Čl. 7 
Oznámenie o vybavení sťažnosti 

 
Výsledok prešetrenia sťažnosti vedúca sociálneho úseku oznámi sťažovateľovi písomne s 
odôvodnením, či je sťažnosť opodstatnená alebo neopodstatnená. Ak je sťažnosť 
opodstatnená, uvedú sa v oznámení aj opatrenia prijaté alebo vykonané na odstránenie 
zistených nedostatkov. Ak nemožno prešetriť predmet sťažnosti, oznámi sa to bez zbytočného 
odkladu sťažovateľovi. Sťažnosť sa považuje za vybavenú, ak bol sťažovateľ písomne 
informovaný o výsledku prešetrenia sťažností a ak sa prijali opatrenia na odstránenie 
nedostatkov a príčin ich vzniku. O ústnej sťažnosti, ktorá bola vybavená hneď pri jej podaní, 
sa písomné oznámenie nerobí. 
 

V prípade, že sťažovateľ nie je spokojný s výsledkom, môže požiadať o preverenie postupu 
organizácie na týchto kontaktoch: 
 

Generálny riaditeľ  
Sociálny dom ANTIC n. o., Bardejov, Ing. et Bc. Jaroslav Živčák, PhD.: 0911 828 421 
 

Správna rada Sociálneho domu ANTIC n. o., Bardejov 
Pod papierňou 71 
085 01 Bardejov 
 

Úrad Prešovského samosprávneho kraja 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov 
 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 
Špitálska 4-6,  
816 43 Bratislava 
 

Kancelária verejného ochrancu práv 
P.O. Box 1820 04 
Bratislava 24 
 
 

Čl. 8 
Kontrola vybavenia sťažností 

 
Kontrolu prijímania, evidencie, prešetrovania, vybavovania sťažností a plnenie opatrení 
prijatých na nápravu vykonáva vedúca sociálneho úseku. V prípade porušenia zásad 
vybavovania sťažností alebo neplnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov budú 
voči zodpovedným osobám vyvodené dôsledky. 
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Čl. 9 
Odkazy a poznámky 

 
Súvisiace normy a predpisy 

 Zákon 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991/ Zb. 
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 

 STN EN ISO 9001 – Systémy manažérstva kvality 
 Všeobecná deklarácia ľudských práv 
 Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd 
 Európska sociálna charta  
 Ústava Slovenskej republiky 

 

Interné dokumenty 
 Príručka kvality  
 Domáci poriadok  

 
 

Čl. 10 
Prílohy 

 
Príloha č. 1 – Záznam o sťažnosti 
Príloha č. 2 – Kniha podnetov a sťažností 
Príloha č. 3 - Zápisnica o prešetrení sťažnosti 

 
 

Rozdeľovník: 
 

 
 


