
Etický kódex pracovníka, ktorý používa pri svojej práci s klientmi ako metódu 
intervencie videotréning interakcií 

  

  

I. Úvod 

  

1. Tento etický kódex je určený pracovníkom sociálnych služieb, školstva a zdravotníctva so špecifickým 

zameraním na  tých,  ktorí  používajú pri  svojej práci  s klientmi  ako metódu  intervencie  videotréning 

interakcií (ďalej len VTI).  

2. Etický kódex VTI  trénera ustanovuje občianske združenie SPIN, ktoré ako  jediná organizácia v ČR 

vychováva a trénuje nových VTI trénerov, stanovuje kritériá ich profesionálnej odbornosti a hodnotí 

ich odbornú spôsobilosť. Uznaním takejto odbornosti a predpokladom samostatnej praxe VTI trénera 

je jeho akreditácia.  

3. Etický kódex VTI trénera vychádza z etického kódexu sociálnych pracovníkov ČR, ide o všeobecný 

dokument, ktorý je záväzný pre všetkých praktizujúcich VTI trénerov v Českej republike. Títo pracovníci 

prijímajú ustanovenia etického kódexu zároveň s akreditáciou VTI trénera. 

 

II. Definícia profesie VTI trénera 

1. VTI  tréner  je odborný pracovník, ktorý úspešne absolvoval predpísaný výcvikový program SPINu, 

splnil všetky požadované kritériá, výcvik zakončil obhajobou svojej práce pred hodnotiacou komisiou 

a bol akreditovaný ako VTI tréner (resp. VTI tréner pre danú cieľovú skupinu či oblasť práce). 

 2. VTI tréner si dojednáva pravidelnú supervíziu, čoho dokladom je profesijný index aktivít. Aktívne a 

podľa potreby takisto využíva regionálnych intervíznych skupín ako podpory a konzultácie svojej práce. 

VTI tréner sa riadi odporúčanými metodickými postupmi a rešpektuje ich, sleduje vývoj teórie i praxe 

a zapája nové poznatky do svojej praxe. 

 3. VTI tréner prijíma úlohu pomáhajúceho pracovníka. Kontrolné aspekty jeho činnosti vstupujú do hry 

len  a  jedine  vtedy,  keď  je  vážne  ohrozené  zdravie  alebo  psychickú  integritu  klienta  alebo  jemu 

zverených osôb. Potom podlieha oznamovacej povinnosti podľa príslušných právnych predpisov SR. 

 

 

III. Všeobecné etické princípy  

 

1. VTI je všeobecne uznávanou metódou sociálnej práce, ktorá je založená na rešpekte k hodnote a 

dôstojnosti každého človeka a na právach, ktoré z toho vyplývajú. 

2. Pracovník, používajúci metódu VTI, ctí a uznáva jedinečnosť každého človeka bez ohľadu na jeho 

pôvod,  etnickú  príslušnosť,  rod,  materinský  jazyk,  vek,  zdravotný  stav,  sexuálnu  orientáciu, 

ekonomickú situáciu, náboženské a politické presvedčenie a bez ohľadu na to, aké sú jeho schopnosti, 

či do akej miery sa podieľa na živote rodiny, svojho pracoviska alebo komunity, v ktorej žije. VTI tréner 



má povinnosť čeliť takejto diskriminácii jednotlivcov, rodiny či skupiny, ktorá je na týchto odlišnostiach 

založená.  

3. Pracovník používajúci metódu VTI podporuje a chráni fyzickú, duševnú, emocionálne a duchovné 

integritu a blaho každého človeka. To znamená najmä: 

  a)  rešpektuje  právo  na  sebaurčenie  klienta,  tzn.  rešpektuje  a  podporuje  právo  klienta  na 

vlastnej voľby a rozhodnutie, nezávisle na hodnotovej orientácii klienta, za predpokladu, že neohrozí 

práva a legitímne záujmy druhých, najmä vlastných či do výchovy zverených detí;  

  b) podporuje aktívne zapojenie a účasť osôb, ktoré využívajú jeho služby a to takým spôsobom, 

aby mohli dosiahnuť splnomocnenie v takých aspektoch rozhodovania a konania, ktoré ovplyvňuje ich 

život;  

  c) jedná s každým človekom ako s celostnej a jedinečnou bytosťou, zaujíma sa o neho v rámci 

rodiny, skupiny, tímu, komunity a spoločenského a prirodzeného prostredia;  

  d) identifikuje a svojimi intervenciami rozvíja silné stránky jednotlivcov, skupín a tímov a tak 

podporuje ich splnomocňovanie. 

 

IV. Zásady odbornosti  

 

1. Organizácia SPIN usiluje o vysokú odbornú úroveň pracovníkov, využívajúcich metódu VTI vo svojej 

praxi aj o ich ďalšie vzdelávanie.  

2. Od každého jednotlivého VTI trénera sa očakáva, že sa bude usilovať o zvyšovanie svojej odbornej 

úrovne,  rozvíjať a udržiavať požadované zručnosti  a kompetencie v oblasti VTI  i  svojho  základného 

profesionálneho pôsobenia.  

3. Profesionálna zodpovednosť každého VTI trénera má prioritu pred osobnými záujmami.  

4. VTI tréner si je vedomý svojich profesijných hraníc.  

5. VTI tréner dbá na udržiavanie a zvyšovanie odbornej prestíže VTI trénerov. Upozorňuje vhodným 

spôsobom na preukázateľne nekvalitné a neodbornej poskytovanie služieb.  

6. VTI  tréner aktívne usiluje o pravidelnú supervíziu svojej práce, podieľa sa na práci v  intervíznych 

skupinách (skupine). 

  

V. Etické zásady vo vzťahu k užívateľom služby (ďalej len klientom)  

 

1.  VTI  tréner  rešpektuje  klienta  ako  partnera  so  všetkými  právami  a  povinnosťami  vrátane 

zodpovednosti  za  riešenie  svojej  situácie,  situácie  svojich  detí,  detí  alebo  osôb  mu  zverených  do 

starostlivosti alebo situácií, ktoré pred neho stavia jeho profesie.  

2. VTI tréner koná tak, aby nebola poškodzované dôstojnosť a ľudské práva klientov.  

3. VTI tréner pristupuje s rovnakým úsilím a bez akejkoľvek formy diskriminácie ku všetkým klientom 

rovnako. 



4. VTI tréner robí všetky kroky na to, aby nepodporoval závislosť klienta na službe.  

5. VTI tréner spolupracuje s klientom na základe vopred dohodnutých cieľov a v časových limitoch a 

intervaloch, ktoré sú súčasťou dohody s klientmi a robí tak s rešpektom k povinnostiam a dennému 

režimu  klienta.  Ak  z  akýchkoľvek  dôvodov  nemožno  zo  strany  VTI  trénera  návštevu  či  konzultáciu 

uskutočniť, ospravedlňuje sa klientom vopred a navrhuje náhradný termín.  

6.  VTI  tréner  pracuje  prevažne  v  domácom  prostredí  klienta  (prostredie  používateľa  služby)  a 

rešpektuje  hodnoty  a  zvyky  takéhoto  prostredia  a  osôb  v  ňom  žijúcich.  VTI  tréner  dbá  na  to,  aby 

prostredie, v ktorom je poskytovaná spätná väzba vrátane sledovania videozáznamu, zaručovalo vždy 

súkromie klienta a možnosť hovoriť otvorene o zvolených témach.  

7.  VTI  tréner  zhromažďuje  len  informácie  nevyhnutne  potrebné  pre  poskytovanie  služby.  Chráni 

klientovho  práva  na  súkromie  a  dôvernosť  jeho  oznámení.  Je  povinný  zachovávať  mlčanlivosť  o 

skutočnostiach, ktoré sa vzťahujú priamo ku klientovi alebo jeho rodine, v prípade práce s tímom aj k 

osobám, s ktorými používateľ služby spolupracuje a tieto informácie sú predmetom danej spolupráce. 

8. VTI tréner venuje osobitnú pozornosť ochrane video‐materiálu, ktorý vyhotovuje pri svojej práci na 

účely  spätnej  väzby.  Dbá  na  úplnú  dôvernosť  takto  nadobudnutého materiálu,  jeho  ochranu  pred 

zneužitím a na to, že bez vedomia klienta nemá žiadna tretia osoba (okrem supervízora) k materiálu 

prístup.  

9. VTI  tréner zoznamuje vždy klienta s  tým, že pracuje pod supervíziou a s okolnosťami, za ktorých 

supervízor  môže  nahliadnuť  na  videonahrávku.  V  prípade  potreby  prezentácie  ďalším  osobám 

zoznamuje a žiada o povolenie k takému zverejnenie vždy a bez výnimky.  

10. VTI tréner spisuje vždy na základe dohodnutej spolupráce písomný kontrakt s jasným uvedením 

obmedzenia, resp. uvoľnenie pre využitie videonahrávok. 

 

VI. Etické zásady vo vzťahu k zamestnávateľovi  

 

1. VTI tréner plní zodpovedne povinnosti vyplývajúce zo záväzkov k svojmu zamestnávateľovi.  

2. VTI tréner sa podieľa na vytváraní prostredia, ktoré umožňuje napĺňanie zásad tohto kódexu v súlade 

so zachovaním lojality k zamestnávateľovi.  

3. VTI  tréner  sa podieľa na ovplyvňovanie pracovných postupov  s ohľadom na čo najvyššiu úroveň 

služieb  v  jeho  materskej  organizácii.  Ak  z  nejakého  dôvodu  dochádza  ku  kolízii  /  konfliktu  medzi 

postupmi  materskej  organizácie  a  postupy  predpísané  metódou  VTI  (teoretickými  východiskami  i 

metodickými  postupmi),  vyžiada  si  pracovník  externé  supervíziu  alebo  sa  obráti  na  etickú  komisiu 

profesijné komory či etickú komisiu SPIN.  

4. VTI tréner iniciuje a zapája sa do diskusií so svojimi kolegami a zamestnávateľmi, ktoré sa týkajú etiky 

práce. V sporných prípadoch je VTI tréner pripravený uviesť dôvody svojho rozhodnutia, založeného 

na etickom rozvažovania a je zodpovedný za svoje voľby a konania.  

5. VTI  tréner vytvára  také podmienky vo svojej  zamestnávateľskej organizácii  i vo svojej profesijnej 

organizácii, aby princípy tohto kódexu boli diskutované, hodnotené a presadzované. 

 

 



VII. Etické zásady kolegiality  

 

1.  VTI  tréner  rešpektuje  znalosti  a  skúsenosti  svojich  kolegov  a  ostatných  odborných  pracovníkov. 

Vyhľadáva  a  rozširuje  spoluprácu  s  nimi  a  tým  zvyšuje  kvalitu  poskytovanej  služby.  2.  VTI  tréner 

rešpektuje rozdiely v názoroch a praktickej činnosti kolegov a ostatných odborníkov. Pripomienky k 

nim vyjadruje na vhodnom mieste a vhodným spôsobom.  

3. VTI tréner reflektuje etické otázky súvisiace s výkonom profesie. Usiluje o ich riešenie za využitia 

štandardných prostriedkov. Závažné etické otázky postupuje k  riešeniu v  rámci externej  supervízie. 

Každý  člen  tímu má mať možnosť diskutovať a analyzovať  tieto problémy v  spolupráci  so  všetkými 

stranami, ktorých sa problém týka. 

 

VIII. Záverečné ustanovenia  

 

1. SPIN sa ako organizácia, ktorá má na starosti vzdelávanie pracovníkov vo VTI,  rozvoj metodiky a 

implementáciu  VTI  do  systému psychosociálnych  služieb,  školstva  a  zdravotníctva  v  ČR  zasadí,  aby 

metodické  pokyny,  ktoré  sú  pripravované  pre  rôzne  cieľové  skupiny  užívateľov  služieb  obsahovali 

takisto riešenie zásadných etických otázok praxe ako napr.:  

  a) kedy a akým spôsobom VTI tréner môže zasahovať do života rodiny, skupiny, tímu; 

  b) ktorým prípadom má dať VTI tréner prednosť a aké sú špecifické postupy a časová náročnosť 

krízovej intervencie VTI trénera;  

  c) ako ponúkať pomoc, aby motivovala klientov k zmene postojov, správania, komunikačných 

spôsobov a vzorcov a neviedla k zneužívaniu služby;  

  d)  ako  vyhodnotiť  poskytovania  služby  a  kedy  ukončiť  poskytovanie  služby,  ak  sa  jedná  o 

"nespolupracujúceho" klienta. 

2. SPIN zriadi zo zástupcov kvalifikovaných VTI trénerov a supervízorov pre VTI etickú komisiu, ktorá je 

povolaná riešiť etické problémy, s ktorými sa na ňu môže obrátiť akýkoľvek VTI tréner, supervízor alebo 

klient, alebo ďalší pracovník alebo osoba, ktorá bola nejakým spôsobom dotknutá spôsobom takejto 

intervencie. Táto komisia sa musí zísť na pojednávanie najdlhšie do 30 dní od podania oznámenia a 

podať svoje rozhodnutie stranám v písomnej podobe.  

3. VTI trénerovi, ktorý sa zásadným spôsobom prehreší proti tomuto kódexu, môže komisia pozastaviť 

alebo obmedziť na určitú dobu činnosť ako VTI trénera, alebo vo výnimočných prípadoch aj odobrať 

akreditáciu VTI trénera.  

4. Tento etický kódex bol prerokovaný členmi združenia SPIN a členmi tímu supervízorov a bol prijatý 

ako platný na rokovania schôdze supervízorov dňa 9. 5. 2006. 

 

V Prahe dne 9. mája 2006 


