
 
 

 

 

 

CIELE   KVALITY  pre  rok  2017 

 
 

1. Zvyšovať kvalitu a efektívnosť práce zamestnancov, zlepšovať vzťah 

zamestnanec - klient  
Zodpovední:  vedúci úsekov 

Termín:  december 2017 

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 2017 

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  
Zodpovední:  vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku 

Termín:  január - december 2017 

Cieľová hodnota: Zamestnať prostredníctvom príspevkov na rozvoj miestnej 

zamestnanosti prostredníctvom ÚPSVR SR minimálne 2 

zamestnancov. 

 

 

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

Termín:  február - december 2017 

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:   február - 2017  

              Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 

         Horelica 

       Horelica 107, 022 01 Čadca 

       v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja 

 



Cieľová hodnota: V hodnotení zamestnancov dosiahnuť podiel  príkladných 

zamestnancov na úroveň 70 % z celkového počtu hodnotených 

 

 

 

6. Dosiahnuť spokojnosť klientov so stravou na úroveň 80 % 
Zodpovední:  vedúca stravovacej prevádzky 

Termín:   január - december 2017 

Cieľová hodnota: V hodnotení spokojnosti klientov dosiahnuť podiel spokojnosti na 

úroveň 80 % z celkového počtu hodnotených 
 

 

 

7. Dosiahnuť spokojnosť klientov so starostlivosťou zdravotníckych 

pracovníkov na úroveň 80 %  
Zodpovední:   

Termín:    

Cieľová hodnota: V hodnotení spokojnosti klientov dosiahnuť podiel spokojnosti na 

úroveň 80 % z celkového počtu hodnotených 

 
 

 

8. Dosiahnuť spokojnosť klientov s bývaním na úroveň 80 % 
Zodpovední:  vedúci úsekov 

Termín:  január - december 2017  

Cieľová hodnota: V hodnotení spokojnosti klientov dosiahnuť podiel spokojnosti na 

úroveň 80 % z celkového počtu hodnotených 

 
 

9. Zvýšiť bezpečnosť klientov pri pohybe vonku 
Zodpovední:  vedúci úsekov 

Termín:  január - december 2017  

Cieľová hodnota: Zabezpečiť výmenu vonkajšej dlažby na terase zariadenia 

 
 

 

10. Získavanie mimorozpočtových finančných prostriedkov 

prostredníctvom projektov v počte minimálne 2 projekty za rok  
Zodpovední:  vedúci úsekov 

Termín:  január - december 2017  

Cieľová hodnota: Projekty zamerané na konkrétne individuálne potreby rodiny alebo na 

materiálno- technické zabezpečenie v závislosti od grantových 

programov 

 
 

11. Zvýšenie efektívnosti práce v kuchyni na pracovisku Horelica 18  
Zodpovední:  vedúca stravovacej prevádzky 

Termín:  január - december 2017  



Cieľová hodnota: Zakúpiť konvektomat na pracovisko Horelica 18 z dôvodu 

skvalitnenia prípravy pokrmov v kuchyni 

 
 

12. Zabezpečenie plnenia hygienických predpisov a zvýšenie bezpečnosti pri 

práci v kuchyni  
Zodpovední:  vedúca stravovacej prevádzky 

Termín:  január - december 2017  

Cieľová hodnota: Zabezpečiť účinnejšie vetranie kuchyne kúpou odsávača pár na 

pracovisko Horelica 18 
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