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CIELE   KVALITY  pre  rok  2018 

 
Personálne ciele: 

 

1. Zvyšovať kvalitu a efektívnosť práce zamestnancov, zlepšovať vzťah 

zamestnanec - klient  
Zodpovední: vedúci úsekov 

Termín:  december 2018 

Cieľová hodnota: Dosiahnuť líniu nulových sťažností. 

 

2. Zabezpečiť účasť na odborných seminároch a školeniach minimálne u 30 

% zo všetkých zamestnancov 
Zodpovední: vedúci úsekov 

Termín:  január - december 2018 

Cieľová hodnota: Účasť zamestnancov na odborných seminároch a školeniach, ktoré 

budú súvisieť s výkonom ich práce, koordinácia s inými inštitúciami 

alebo inými odborníkmi /ÚPSVR SR, právne služby.../. 

 

 

3. Získať finančné prostriedky na mzdy prostredníctvom projektu z ÚPSVR 

SR  
Zodpovedná: vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku 

Termín:  január - december 2018 

Cieľová hodnota: Zamestnať prostredníctvom príspevkov na rozvoj miestnej 

zamestnanosti prostredníctvom ÚPSVR SR minimálne 2 

zamestnancov. 

 

4. Zvýšiť počet obslužného personálu  
Zodpovedná: vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku 

Termín:  február - december 2018 

Cieľová hodnota: Zabezpečiť dobrovoľníkov vykonávajúcich aktivačnú činnosť 

formou dobrovoľníckej služby na zdravotnom úseku a v stravovacej 

prevádzke prostredníctvom UPSVR SR počas celého roka. 

 

 

5. Zvyšovanie úrovne starostlivosti prostredníctvom odborných 

a zodpovedných zamestnancov  
Zodpovední: vedúci úsekov 

Termín:   september 2018 

Cieľová hodnota: V hodnotení zamestnancov dosiahnuť podiel  príkladných 

zamestnancov na úroveň 70 % z celkového počtu hodnotených. 
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Materiálne ciele: 

 

1. Zvyšovať kvalitu a efektívnosť práce s registratúrnymi záznamami, 

naplnenie legislatívnych požiadaviek v sume 2500,- € 
Zodpovedná: vedúca EPÚ 

Termín:   január - december 2018 

Cieľová hodnota: Zrekonštruovať celkovo registratúrne stredisko položením dlažby, 

opravou a vymaľovaním stien, zakúpenie nových regálov.  

 

 

2. Zvyšovať kvalitu a efektívnosť práce pri udržiavaní čistoty a poriadku 

v zariadení v sume 2100,- € 
Zodpovedná: vedúca EPÚ 

Termín:   január - december 2018 

Cieľová hodnota:    Zakúpiť čistiaci stroj na podlahy v zariadení. 

 

 

3. Zvýšenie efektívnosti práce a presného kontrolovania privezeného tovaru 

v stravovacej prevádzke na pracovisko Horelica 18 v sume 400,- € 
Zodpovedná: vedúca stravovacej prevádzky 

Termín:   január - december 2018 

Cieľová hodnota:    Zakúpenie plošinovej váhy do skladu ovocia a zeleniny 

 

 

4. Zvýšenie kvality práce a dodržiavanie pitného režimu v jedálni a na 

poschodiach  sume 750,- € 
Zodpovedná: vedúca stravovacej prevádzky 

Termín:   január - december 2018 

Cieľová hodnota:    Zakúpenie nerezových nádob na čaj s výpustným ventilom v počte 5  

     kusov a zakúpenie dvoch servírovacích vozíkov na pracovisko 

   Horelica 107. 
 

 

5. Zvýšenie úspory, zníženie úniku tepla, odstránenie nevyhovujúceho stavu 

v sume 400,- € 
Zodpovedná: vedúca pracoviska Horelica 18 

Termín:   január - december 2018 

Cieľová hodnota:    Zakúpenie plastových dverí do vestibulu na pracovisku Horelica 18. 

 

 

6. Zefektívnenie práce zamestnancov a udržiavanie čistoty prostredníctvom 

nových strojov sume 690,- € 
Zodpovedná: vedúca pracoviska Horelica 18 
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Termín:   január - december 2018 

Cieľová hodnota:  Zakúpenie tepovača, parného čističa a čistiacich vozíkov na 

pracovisko Horelica 18. 

 

 

7. Zlepšenie kvality prostredia klientov a pracovných podmienok 

zamestnancov v sume 1200, - € 
Zodpovedná: vedúca pracoviska Horelica 18 

Termín:   január - december 2018 

Cieľová hodnota: Oprava stien a vymaľovanie vstupných priestorov a schodiska 

v starej časti budovy, chlapčenských izieb, izolačnej miestnosti, 

skladu na znečistenú bielizeň, terapeutickej dielne, vstupných 

priestorov do práčovne, práčovne a miestnosti pre údržbára, 

vymaľovanie kresieb na steny schodiska v starej časti budovy 

a v opatrovateľskej miestnosti. 

 

 

8. Zlepšenie kvality pracovného prostredia zamestnancov v sume 500, - € 
Zodpovedná: vedúca pracoviska Horelica 18 

Termín:   máj - október 2018 

Cieľová hodnota:  Zakúpenie 6 ks kancelárskych stoličiek do miestnosti včasnej 

intervencie, dielní na rozvoj pracovných zručností klientov, 

opatrovateľskej miestnosti a do vyšetrovne. 

 

9. Zlepšenie poskytovania služieb a zvýšenie komfortu klientov v sume 8500,- € 
Zodpovedná: vedúca zdravotného úseku 

Termín:  január - december 2018 

Cieľová hodnota: Zakúpenie polohovateľných postelí s príslušenstvom a nočných 

stolíkov na 3. poschodie v počte 10 kusov. 

 

10. Zabezpečenie ochrany života a zdravia imobilným klientom v prípade 

náhlych situácií (požiar) v sume 7080,- € 
Zodpovedná: vedúca zdravotného úseku 

Termín:  január - december 2018 

Cieľová hodnota: Zakúpenie evakuačných podložiek umiestnených medzi lôžko 

a matrac polohovateľných postelí v počte 30 kusov. 

 

11. Zabezpečenie ochrany pracovného prostredia v sume 2000,- € 
Zodpovedná: vedúca zdravotného úseku 

Termín:  január - december 2018 

Cieľová hodnota: Zakúpenie germicídnych prenosných žiaričov v počte 3 kusy. 

 

12. Zvýšenie bezpečnosti a zníženie spotreby elektrickej energie v zariadení 

v sume 2000,- € 
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Zodpovedný: vedúci údržby 

Termín:  január - december 2018 

Cieľová hodnota: Zakúpenie a výmena nefunkčných núdzových svietidiel v celom 

zariadení. 

 

13. Zvýšenie bezpečnosti a komfortu bývania klientov v zariadení v sume 

2500,- € 
Zodpovedný: vedúci údržby 

Termín:  marec - jún 2018 

Cieľová hodnota: Rekonštrukcia terasy pred bočným vchodom, vytvorenie betónovej 

nájazdovej plošiny pre bezbariérový prístup do záhrady, výmena 

dlažby. 

 

14. Zlepšenie kvality bývania v zariadení v sume 2000,- € 
Zodpovedný: vedúci údržby 

Termín:  marec - september 2018 

Cieľová hodnota: Vymaľovanie izieb klientov a chodieb na 4. a 5. poschodí. 

 

15. Zlepšenie kvality bývania, obnova stavu zariadenia v sume 1500,- € 
Zodpovedný: vedúci údržby 

Termín:  august - december 2018 

Cieľová hodnota: Výmena dverí na izbách klientov a ostatných priestorov na 4. 

poschodí. 

 

16. Zlepšenie kvality života obyvateľov v zariadení v sume 2500,- € 
Zodpovedný: vedúci údržby 

Termín:  marec - september 2018 

Cieľová hodnota: Zakúpenie záhradného sedenia pre obyvateľov zariadenia a to na 

letnú terasu a bočný vchod. 

 

Organizačné ciele: 

 

1. Zvýšenie informovanosti verejnosti o poskytovanej službe včasnej 

intervencie 
Zodpovedná: vedúca pracoviska Horelica 18 

Termín:  január - december 2018 

Cieľová hodnota: Uverejňovanie článkov o poskytovanej službe na web stránke, 

facebooku, v regionálnych týždenníkoch a časopise Sociální služby 

spolu v počte minimálne 4 článkov. 

 

 

Organizačné ciele zamerané na aktivity zariadenia v oblasti zvyšovania kvality 

poskytovania sociálnych služieb s cieľom integrácie prijímateľov zariadenia do 

spoločenského života: 
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1. ,,Zabavme sa hudbou a tancom“ 

Zodpovedná: sociálna pracovníčka - Mgr. Ivana Frančiaková 

Termín:  január - december 2018 

Cieľová hodnota: Komunitná spolupráca CSS Horelica so ZUŠ v Čadci, CVČ Čadca 

a CVČ Raková, CVČ Skalité - spoločné podujatia podporujúce 

kultúrne zážitky našich klientov v počte 4 podujatia/rok. 

 

2. ,,Cestujeme a poznajme Slovensko“ 

Zodpovedná: sociálna pracovníčka - Mgr. Ivana Frančiaková 

Termín:  január - december 2018 

Cieľová hodnota: Pokračovanie v udržiavaní pohybových a orientačných schopností 

klientov, spoznávanie krajiny, histórie a pamiatok prostredníctvom 

výletov v počte 3 výlety/rok. 

 

3. ,,Domovácka liga - IV. ročník“ 

Zodpovedná: sociálna pracovníčka - Mgr. Zuzana Vavračová 

Termín:  január - december 2018 

Cieľová hodnota: Pokračovanie v zlepšovaní adaptability a odolnosti voči záťaži 

športovaním zábavným spôsobom, budovanie priateľstiev a 

kolektívnej súdržnosti v počte 10 stretnutí za rok.  

 

4. ,,Chôdzou k zdraviu“ 

Zodpovedná: sociálna pracovníčka - Mgr. Zuzana Vavračová 

Termín:  január - december 2018 

Cieľová hodnota: Pravidelné precvičovanie chôdze u klientov s pohybovými 

problémami za pomoci kompenzačnej pomôcky - chodítka, dodanie 

pocitu  istoty a stability pri chôdzi, mobilizácia klientov, motivácia 

klientov k samostatnému pohybu pravidelne každý mesiac. 

 

 

5. ,,Cvičím - teda som“ 

Zodpovední: sociálna pracovníčka - Mgr. Zuzana Vavračová,  

                  Bc. Veronika Grochalová 

Termín:  január - december 2018 

Cieľová hodnota: Udržiavanie pohybových schopností klientov s demenciou, podpora 

ich fyzickej a duševnej kondície formou skupinových 

rehabilitačných cvičení s využitím rehabilitačných pomôcok 

pravidelne každý týždeň. 

 

 

6. ,,Účasť na grantových výzvach a programoch“ 

Zodpovedný: sociálny úsek  
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Termín:  január - december 2018 

Cieľová hodnota: Získanie finančných prostriedkov na skvalitnenie poskytovaných 

služieb a vzdelávanie zamestnancov v počte 5 projektov za rok. 

 

 

 

7. ,,Povedzme si niečo nové“ 

Zodpovedný: sociálny úsek  

Termín:  január - december 2018 

Cieľová hodnota: Vzdelávanie zamerané na plný rozvoj ľudského potenciálu a pocitu 

vlastnej dôstojnosti a hodnoty na posilnenie rešpektovania ľudských 

práv, základných slobôd a ľudskej rozmanitosti - šíriť povedomie o 

Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím v počte 3 

prednášky za rok. 

 

 

8. ,,Fotospomienky“ 

Zodpovedný: sociálny úsek - Mgr. Ivana Frančiaková 

Termín:  január - december 2018 

Cieľová hodnota: Vytvorenie malej fotogalérie na chodbe zariadenia, ktorý bude 

evokovať spomienky na krásne prežité akcie a aktivity, ktoré naši 

klienti zažili počas roka. 

 

9. ,,Seniori v spolupráci s deťmi“ 

Zodpovedný: sociálny úsek - Mgr. Ivana Frančiaková 

Termín:  január - december 2018 

Cieľová hodnota: Pokračovanie komunitnej spolupráce CSS Horelica a ZŠ Horelica - 

spoločné podujatia podporujúce regionálne zvyky a tradície v počte 2 

akcie za rok. 

 

 

10. ,,Spoločenské akcie na regionálnej úrovni“ 

Zodpovedný: sociálny úsek - Mgr. Ivana Frančiaková 

Termín:  január - december 2018 

Cieľová hodnota: Organizovanie spoločenských aktivít na regionálnej úrovni, podpora 

spolupráce medzi ZSS 

1.  ,,Zmenáreň“ 

2. ,, Mozgový joging “ 

3. ,,Krížovkársky turnaj“ 

4. ,,Piškvorky“ 

 

11. ,,Pečieme s láskou“ 

Zodpovedný: sociálny úsek - Mgr. Katarína Šimčisková 

Termín:  január - december 2018 
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Cieľová hodnota: Upevňovanie a rozvíjanie spomienok klientov na ich detstvo, 

mladosť a rodinu prostredníctvom pečenia a varenia v rámci 

reminiscenčnej terapie, pri ktorej budeme využívať zakúpené 

kuchynské pomôcky a nástroje v počte 5 terapií za rok. 

 

 

12. ,,V zdravom tele, zdravý duch“ 

Zodpovedný: sociálny úsek - Mgr. Martina Skaličanová 

Termín:  január - december 2018 

Cieľová hodnota: Podpora fyzického a psychického zdravia  a individuálnych 

schopností a zručností klientov formou športovania v exteriéri v 

počte 2 aktivity za rok. 

 

 

13. ,,Srdce na dlani“ 

Zodpovedný: sociálny úsek  

Termín:  január - december 2018 

Cieľová hodnota: Spoločné akcie klientov oboch pracovísk, kde deti a mládežníci 

vytvárajú aktivity pre seniorov a seniori zase pre svojich mladších 

kamarátov. Navzájom sa obdarúvajú radosťou, priateľstvom a 

spoločnými zážitkami v počte 3 aktivity za rok. 

 

 

14. ,,Môj dom, môj hrad“ 

Zodpovedný: sociálny úsek - Miroslava Berčáková 

Termín:  január - december 2018 

Cieľová hodnota: Spoločná práca klientov a zamestnancov pri úprave, skrášľovaní 

okolia  a starostlivosti o zeleň v CSS Horelica s cieľom zapojiť 

klientov do bežného života v zariadení v počte min. 2 aktivity za rok. 

 

15. ,,Ukážme čo dokážeme“ 

Zodpovedný: sociálny úsek - Miroslava Berčáková 

Termín:  január - december 2018 

Cieľová hodnota: Pravidelná výstava prác klientov v spoločných priestoroch 

zariadenia, podpora ich aktivácie a záujmovej činnosti pravidelne 

každý mesiac. 

 

 

16. ,,Literárna kaviareň“ 

Zodpovedný: sociálny úsek  

Termín:  január - december 2018 

Cieľová hodnota: Spríjemnenie voľného času klientov, prostredníctvom spoločného 

čítania kníh v počte 3 aktivity za rok. 
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Vypracovala: Mgr. Katarína Knežiková 

                       vedúca ekonom.-prevádz.úseku  

 

 

 

 

Schválila: Mgr. Mária Grigová 

                 riaditeľka CSS Horelica 

 


