
Príprava 
profesionálnych 
náhradných rodičov

Etický kódex

Ústredie práce
sociálnych vecí 
a rodiny



Etický kódex profesionálneho 
náhradného rodiča (PNR)

• obsahuje základný rámec správania sa profesionálneho náhradného 
rodiča

• rozpracovaný v pracovnom poriadku alebo v programe centra pre 
deti a rodiny (CDR)



Poslanie PNR
Najvyššie 

ľudské 
hodnoty

StarostlivosťPríprava



19 základných bodov etického kódexu



1. PNR vykonáva svoje úlohy

Zákony

Záväzne 
právne 

predpisy

Ustanovenia

Dohovor 
o právach 

dieťaťa



2. PNR koná vždy v súlade s dobrými 
mravmi

• nezúčastňuje sa činností, ktorá by mohla byť v rozpore  s 
plnením jeho pracovných povinností,

• zdržiava sa konania, ktoré by viedlo ku konfliktu 
verejného záujmu s osobnými záujmami zamestnanca,

• predchádza situáciám, ktoré môžu vyvolať podozrenie z 
konfliktu záujmov.



3. PNR postupuje nestranne a transparentne

• PNR koná v súlade s cieľmi a úlohami 
zamestnávateľa,

• PNR neovplyvňujú zámery iných osôb,

• PNR neprijíma finančné a iné výhody, ktoré 
by mohli mať vplyv na jeho výkon a výsledok 
rozhodovania.



4. PNR zachováva mlčanlivosť

• o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri plnení svojich úloh, a to 
aj po skončení pracovného pomeru



5. PNR svojou prácou

• prispieva k rozvoju a podpore profesijnej kultúry,

• je vzorom pre dieťa,

• pozitívne ovplyvňuje svoje okolie a spoločnosť.



6. PNR sa celoživotne vzdeláva

zvyšuje profesijnú 
úroveň

získava najnovšie 
poznatky a 
informácie

aplikuje ich do 
svojej práce
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7. PNR zachováva dobré meno zamestnávateľa

na pracovisku mimo pracoviska

nenarušuje dôveru 
verejnosti voči  
zamestnávateľovi 



8. PNR si plní svoje úlohy svedomito a 
zodpovedne

• dobrá viera v zhode s poslaním zamestnávateľa

• maximálna miera slušnosti

• porozumenie a ochota



9. PNR sa správa ku kolegom a 
spolupracovníkom slušne a profesionálne



10. PNR je členom tímu 

• pri výchove a vzdelávaní dieťaťa, 

• pôsobenie celého tímu                                               voči dieťaťu by 
malo byť komplexné a                                                   súčinné



11. PNR nezneužíva výhody plynúce z jeho 
postavenia pre získanie akéhokoľvek prospechu



12. PNR rešpektuje potreby dieťaťa

Potreby 
dieťaťa

Podnecuje 
iniciatívu  a 
kreativitu 

dieťaťa 

Rozvíja 
talenty a 
nadanie

Samostatnosť 
dieťaťa

Osobné 
možnosti a 
schopnosti



13. PNR rešpektuje identitu dieťaťa

Zdravotné postihnutie

Jazyk

Farba pleti

Náboženské vyznanie alebo viera

Pohlavie 

História rodiny

Pôvod

Vek

Odborové činnosti

Postavenie

Rod

Majetok

Politické zmýšľanie



14. PNR zachováva rovnaký prístup k deťom, 
ktoré má v starostlivosti



15. PNR vytvára dieťaťu stabilné rodinné 
prostredie pre jeho komplexný fyzický, 
psychický a sociálny rozvoj osobnosti



16.  PNR koná v najlepšom záujme dieťaťa v  
súlade s cieľom plánu sociálnej práce



17. PNR nezamlčuje  informácie 
týkajúce sa dieťaťa pred                 

zamestnávateľom



18. PNR podáva pravdivé informácie dieťaťu



19. PNR má zakázané používať všetky formy 
telesných trestov

Výchovn
ý 
prostried
ok, ktorý 
môže 

• zákaz kontaktu s rodičmi a ďalšími 
blízkymi osobami,

• sociálne vylúčenie,

• neprimerané fyzické výkony,

• nosenie znevažujúceho oblečenia,

• zásah do stravovania bez dôvodu,

• určenie trestu pre iné dieťa,

• fyzickú alebo psychickú 
ujmu

• poníženie

• zásah do ľudskej 
dôstojnosti

Výchovný prostriedok ako:                                   Môže dieťaťu spôsobiť: 



Orientácia a správny smer sú dôležité pri 
každej práci...



Ďakujem za pozornosť ☺


