
 
  

Projekt    rozvoja           
na obdobie 2020 - 2023 
      
 
„KREATÍV“ ZSS Klasov 
v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Nitrianskeho samosprávneho kraja 
 
 
 
 
PhDr. Mária Kóšová                                                              
Klasov, 15. mája 2019 
      
 



Projekt rozvoja „KREATÍV“ Z
 

 

Obsah 
1. Súvislosti organizácie ................................

1.1. Predstavenie zriaďovateľa

1.2. História vzniku  služieb

1.3. Súčasná ponuka služieb

1.4.     Charakteristika infraštruktúry

1.4.1  Priestory pre ubytovanie klientov

1.4.2  Priestory pre vykonávanie odborných a

1.4.3  Administratívne a prevádzkové priestory

1.4.4  Priestory s vyhradeným vstupom

1.5.  Riadenie a zabezpečenie kvality

1.5.1  Zmysel a využitie systémov manažérstva kvality pri poskytovaní 
služieb ................................

1.5.2   Rozvoj partnerstiev

1.5.3   Neustále učenie sa, inovácia a  zlepšovanie

1.5.4   Riadenie činností na základe faktov

1.5.5   Riadenie pripomienok a

1.5.6   Uvažovanie založené na riziku

1.5.7   Riadená dokumentácie výkonov

1.5.8   Zlepšovateľské projekty

1.6. Úlohy a kompetencie ................................

1.6.1   Tím kvality ................................

1.6.2   Zabezpečenie kvality a

2. Systém manažérstva kvality

2.1 Všeobecná charakteristika

2.1.1   Predmet systému manažérstva kvality a 

2.1.2   Hranice systému manažérstva kvality

2.2.3  Kontrola externe objednávaných činností

2.2.4   Požiadavky na dokumentáciu

2.2.5   Formy dokumentácie

3. Vodcovstvo ................................

3.1  Vodcovstvo a záväzok ................................

3.2   Zameranie na prijímateľa sociálnych služieb (klienta)

Projekt rozvoja „KREATÍV“ ZSS Klasov na obdobie 2020 

................................................................................................

Predstavenie zriaďovateľa ................................................................

a vzniku  služieb ...............................................................................................

Súčasná ponuka služieb ...............................................................................................

1.4.     Charakteristika infraštruktúry ................................................................

1.4.1  Priestory pre ubytovanie klientov ................................................................

4.2  Priestory pre vykonávanie odborných a spoločenských činností ...........................

prevádzkové priestory...............................................................

vyhradeným vstupom ................................................................

zabezpečenie kvality................................................................

využitie systémov manažérstva kvality pri poskytovaní 
...............................................................................................................................

1.5.2   Rozvoj partnerstiev ...............................................................................................

1.5.3   Neustále učenie sa, inovácia a  zlepšovanie ................................

1.5.4   Riadenie činností na základe faktov ................................................................

1.5.5   Riadenie pripomienok a sťažností ................................................................

1.5.6   Uvažovanie založené na riziku ................................................................

7   Riadená dokumentácie výkonov ................................................................

1.5.8   Zlepšovateľské projekty ................................................................

................................................................................................

................................................................................................

vality a starostlivosť o kvalitu ................................

Systém manažérstva kvality .............................................................................................

2.1 Všeobecná charakteristika ..............................................................................................

2.1.1   Predmet systému manažérstva kvality a certifikácie ................................

2.1.2   Hranice systému manažérstva kvality ................................................................

2.2.3  Kontrola externe objednávaných činností ..............................................................

2.2.4   Požiadavky na dokumentáciu ................................................................

2.2.5   Formy dokumentácie .............................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

3.2   Zameranie na prijímateľa sociálnych služieb (klienta) ................................

Klasov na obdobie 2020 – 2023 

2 

......................................... 5 

........................................................... 5 

............................... 5 

............................... 7 

................................................... 10 

.......................................... 10 

........................... 12 

............................... 13 

........................................... 15 

................................................... 15 

využitie systémov manažérstva kvality pri poskytovaní sociálnych 
............................... 15 

............................... 17 

.......................................................... 19 

...................................... 20 

......................................... 21 

.............................................. 21 

........................................... 23 

........................................................ 24 

..................................... 24 

............................................ 24 

...................................................... 25 

............................. 25 

.............................. 25 

............................................. 26 

................................... 26 

.............................. 27 

................................................ 27 

............................. 28 

....................................................... 28 

................................... 28 

................................................ 29 



Projekt rozvoja „KREATÍV“ Z
 

 

3.3   Poslanie, vízia, politika kvality a

3.3.1    Poslanie ................................

3.3.2    Vízia ................................

3.3.3    Politika kvality ................................

3.3.4    Ciele kvality ................................

3.4   Plánovanie kvality ................................

3.5   Zodpovednosť, právomoc a

3.6   Preskúmanie manažmentom

4. Podpora ................................

4.1   Poskytovanie zdrojov ................................

4.2   Ľudské zdroje a kompetentnosť

4.2.1 Personálna štruktúra

5. Prevádzka ................................

5.1   Plánovanie realizácie služieb

5.2   Návrh a vývoj ................................

5.3   Nakupovanie ................................

5.4   Poskytovanie služieb ................................

5.4.1    Riadenie poskytovania služieb

5.4.2   Validácia procesov poskytovaných služieb

5.4.3   Identifikácia a sledovateľnosť

5.4.4   Majetok klienta ................................

5.5   Riadenie zariadení na monitorovanie a

6. Hodnotenie výkonnosti ................................

6.1    Všeobecne ................................

6.2   Monitorovanie, meranie, analýza a

6.2.1    Spokojnosť klienta

6.2.2    Interné a externé audity a

6.2.3    Monitorovanie a meranie procesov

6.2.4    Analýza údajov ................................

7. Zlepšovanie ................................

7.1 Trvalé zlepšovanie ................................

7.2     Nápravné opatrenia................................

7.3 Preventívne opatrenia

Projekt rozvoja „KREATÍV“ ZSS Klasov na obdobie 2020 

a, politika kvality a ciele kvality .............................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

3.5   Zodpovednosť, právomoc a komunikácia ................................................................

3.6   Preskúmanie manažmentom ................................................................

.............................................................................................................................

................................................................................................

kompetentnosť ................................................................

Personálna štruktúra ...........................................................................................

................................................................................................

5.1   Plánovanie realizácie služieb ................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

5.4.1    Riadenie poskytovania služieb ................................................................

5.4.2   Validácia procesov poskytovaných služieb ...........................................................

sledovateľnosť ................................................................

................................................................................................

5.5   Riadenie zariadení na monitorovanie a meranie ................................

................................................................................................

................................................................................................

6.2   Monitorovanie, meranie, analýza a hodnotenie............................................................

6.2.1    Spokojnosť klienta ...............................................................................................

externé audity a kontroly ................................................................

meranie procesov ................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

Preventívne opatrenia ................................................................................................

Klasov na obdobie 2020 – 2023 

3 

............................. 30 

................................................ 30 

..................................................... 30 

..................................... 31 

......................................... 32 

........................................ 32 

.................................... 32 

......................................................... 33 

............................. 34 

................................... 34 

................................................... 34 

........................... 35 

......................................................... 37 

....................................................... 37 

............................................... 38 

................................................. 38 

.................................... 39 

............................................. 39 

........................... 39 

............................................... 39 

...................................... 40 

.......................................................... 40 

.................................... 40 

................................................... 40 

............................ 41 

............................... 41 

....................................... 41 

...................................... 42 

..................................... 43 

...................................................... 44 

..................................... 44 

..................................... 44 

................................ 44 



Projekt rozvoja „KREATÍV“ Z
 

 

7.4 Riadenie nezhody ................................

8. Plán rozvoja ................................

8.1 Výchova a vzdelávanie

8.2 Ošetrovateľská starostlivosť a

8.3 Projekty ................................

8.4 Sponzorstvo ................................

8.5   Opravy a rekonštrukcie

8.6   Proces DI a transformácia na komunitnú sociálnu prácu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt rozvoja „KREATÍV“ ZSS Klasov na obdobie 2020 

................................................................................................

................................................................................................

vzdelávanie ..............................................................................................

Ošetrovateľská starostlivosť a sociálna rehabilitácia ................................

................................................................................................

................................................................................................

rekonštrukcie ................................................................................................

transformácia na komunitnú sociálnu prácu ................................

Klasov na obdobie 2020 – 2023 

4 

...................................... 45 

...................................................... 45 

.............................. 45 

................................................ 46 

...................................................... 50 

............................................... 50 

................................ 51 

............................................. 51 



Projekt rozvoja „KREATÍV“ Z
 

 

 
 
 
 
 
 

1. Súvislosti organizácie
 

1.1. Predstavenie zriaďovateľa
 
„KREATÍV“ Zariadenie sociálnych služieb Klasov je zriadené Nitrianskym samosprávnym 
krajom (ďalej NSK) v zmysle §4 odsek 1, písmeno f) a §11 odsek 2, písmeno h) zákona 
č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch v
o prechode niektorých pôsobností z
Nitriansky kraj má rozlohu 6
nachádza 350 obcí, z ktorých 15
obyvateľov v kraji. Podľa územno
221/1996 Z. z. sa kraj člení na 7 okresov: Komárno, Levice, Nové Zámky, Šaľa, 
Topoľčany a Zlaté Moravce. 
Samospráva NSK pozostáva z
kontrolóra, poslancov a komisií. Medzi komisie, ktoré majú vplyv na chod na
patrí hlavne komisia sociálnej pomoci a finančná komisia.
Úrad NSK má deväť odborov, ktoré riadia vedúci odboru. 
služieb Klasov patrí pod správu
vykonáva NSK svoju pôsobnosť v
službách. 
 

1.2. História vzniku  služieb
 

„KREATÍV“ ZSS Klasov je zariadenie
týždennú a dennú sociálnu službu deťom  a
im stravovanie, bývanie, zaopatrenie, osobné vybavenie, sociálnu starostlivosť, výchovu, 
rehabilitáciu, pracovnú terapiu a kultúrno
zdravotnej starostlivosti. Súčasnou kapacitou je 
Zariadenie je umiestnené na päť hektárovom parku v budove kaštieľa. Po oslobodení 
Československa v roku 1945 bol tento kaštieľ neobývaný až do roku 1958. Socialistické 
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Súvislosti organizácie 

Predstavenie zriaďovateľa 

ariadenie sociálnych služieb Klasov je zriadené Nitrianskym samosprávnym 
zmysle §4 odsek 1, písmeno f) a §11 odsek 2, písmeno h) zákona 

samosprávnych krajoch v súčinnosti so zákonom č. 416/2001 Z. z. 
prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky.

raj má rozlohu 6 343 km², čo je 12,9% z celkovej rozlohy SR, v
ktorých 15  má štatút mesta.  V mestách žije približne 48,5 % 

kraji. Podľa územno–správneho usporiadania v zmysle zákona NR SR č. 
raj člení na 7 okresov: Komárno, Levice, Nové Zámky, Šaľa, 

Samospráva NSK pozostáva z predsedu a podpredsedu samosprávneho kraja, útvaru hlavného 
komisií. Medzi komisie, ktoré majú vplyv na chod na

patrí hlavne komisia sociálnej pomoci a finančná komisia. 
Úrad NSK má deväť odborov, ktoré riadia vedúci odboru. „KREATÍV“ Zariadenie 
služieb Klasov patrí pod správu Odboru sociálnych vecí. Prostredníctvom tohto odboru 
vykonáva NSK svoju pôsobnosť v oblasti sociálnych služieb podľa §81 zákona o

História vzniku  služieb 

„KREATÍV“ ZSS Klasov je zariadenie sociálnych služieb, ktoré poskytuje celoročnú, 
ciálnu službu deťom  a dospelým so zdravotným postihnutím. Poskytuje 

im stravovanie, bývanie, zaopatrenie, osobné vybavenie, sociálnu starostlivosť, výchovu, 
iu, pracovnú terapiu a kultúrno-rekreačnú starostlivosť a zabezpečuje poskytovanie 

. Súčasnou kapacitou je 149 prijímateľov sociálnej služby.
Zariadenie je umiestnené na päť hektárovom parku v budove kaštieľa. Po oslobodení 
Československa v roku 1945 bol tento kaštieľ neobývaný až do roku 1958. Socialistické 
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zmysle zákona NR SR č. 
raj člení na 7 okresov: Komárno, Levice, Nové Zámky, Šaľa,  Nitra, 

podpredsedu samosprávneho kraja, útvaru hlavného 
komisií. Medzi komisie, ktoré majú vplyv na chod našej prevádzky 

Zariadenie sociálnych 
Prostredníctvom tohto odboru 

81 zákona o sociálnych 

, ktoré poskytuje celoročnú, 
dospelým so zdravotným postihnutím. Poskytuje 

im stravovanie, bývanie, zaopatrenie, osobné vybavenie, sociálnu starostlivosť, výchovu, 
zabezpečuje poskytovanie 

rijímateľov sociálnej služby. 
Zariadenie je umiestnené na päť hektárovom parku v budove kaštieľa. Po oslobodení 
Československa v roku 1945 bol tento kaštieľ neobývaný až do roku 1958. Socialistické 



Projekt rozvoja „KREATÍV“ Z
 

 

zriadenie poskytlo v r. 1954 financie na renováciu kaštieľa a v r. 1958 sa do týchto  priestorov 
začali sťahovať prví dôchodcovia.
Od roku 1958 boli jeho priestory využité pre účely domova dôchodcov, keď sa presadzovala 
potreba spoločnosti zakladať zariadenia soci
na potrebu umiestniť duševne choré deti sa v rok
Ústav sociálnej starostlivosti pre deti a mládež, konkrétne pre mentálne postihnuté deti. 
Dôchodcovia boli premiestnení
daný do prevádzky 1. júla 1967, bol KNV v Nitre. Neskôr ÚSS v Klasove patril pod správu 
Západoslovenského krajského výboru v Bratislave.
Prví obyvatelia ÚSS prišli premies
dňa 3. júla 1967. Po nich prichádzali ďalšie deti. Konečný počet mal byť 120 detí. Kapacita 
miest sa rokmi postupne zvyšovala. V roku 1987 bola zvýšená na 151 obyvateľov.
V čase zriadenia tohto ústavu sa v roku 1967 dokončila
ubytovacieho pavilónu. 
V roku 1978 sa ÚSS v Klasove stal organizačnou súčasťou Okresného úradu sociálnych 
služieb v Nitre, ktorý mu bol nadriadený až do roku 1990, kedy boli okresné úrady sociálnych 
služieb zrušené. 
V roku 1989 sa začalo so stavbou ďalšej prístavby ubytovacieho pavilónu, kotolne a 
stravovacej prevádzky. Pôvodne sa plánovalo prijať ďalších 50 ľudí, pre ktorých by sa využili 
priestory v novej prístavbe. Ale po roku 1989 počas transformácie bývalého spoločensko
politického systému na demokratický, keď sa začal vyzdvihovať princíp humanizácie 
starostlivosti o postihnutých, sa upustilo od zámeru zvýšiť kapacitu ústavu o ďalších 50 miest. 
Z dôvodu skvalitnenia bývania a starostlivosti o mentálne postihnutých, vedenie 
1992 podalo Okresnému úradu v Nitre (od roku 1991 bol jeho zriaďovacím správnym 
orgánom) žiadosť o zníženie kapacity zo 151 na 141. V roku 1993 sa dosiahlo plánované 
zníženie kapacity na 141 miest prirodzeným úbytkom a zastavením  prijímania 
obyvateľov. 
V roku 1994 sa po mnohých problémoch s financovaním i so stavebnou firmou definitívne 
ukončila prístavba ubytovacieho pavilónu, kotolne a stravovacej prevádzky. Dňa 20. 
decembra 1994 ObÚ ŽP vo Vrábľoch vydal kolaudačné rozhodnutie, ktor
užívania novovybudované priestory prístavby. Zlepšila sa kvalita bývania z dôvodu zvýšenia 
obývanej plochy pripadajúcej na jedného obyvateľa a znížením počtu ľudí v jednotlivých 
denných miestnostiach. Nová plynová kotolňa zlepšila prevádzku 
stravovaciu prevádzku zefektívnili proces prípravy jedál.
Počas realizácie prístavby sa pripravoval projekt nezávislého bývania pre dospelých mentálne 
postihnutých. Pripravoval sa od roku 1993 do roku 1995. Úlohou tohto projektu
zabezpečiť nezávislý spôsob života len s nevyhnutnou mierou pomoci s cieľom socializovať 
mentálne postihnutého obyvateľa DSS Klasov. Nezávislé bývanie sa zriadilo v roku 1995 v 
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začali sťahovať prví dôchodcovia. 
Od roku 1958 boli jeho priestory využité pre účely domova dôchodcov, keď sa presadzovala 
potreba spoločnosti zakladať zariadenia sociálnej starostlivosti pre postihnutých. Vzhľadom 
na potrebu umiestniť duševne choré deti sa v roku 1967 domov dôchodcov reprofilizoval na 

stav sociálnej starostlivosti pre deti a mládež, konkrétne pre mentálne postihnuté deti. 
Dôchodcovia boli premiestnení do Nitry na Čermáň. Zriaďovateľom tohto ústavu , ktorý bol 
daný do prevádzky 1. júla 1967, bol KNV v Nitre. Neskôr ÚSS v Klasove patril pod správu 
Západoslovenského krajského výboru v Bratislave. 
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V roku 1978 sa ÚSS v Klasove stal organizačnou súčasťou Okresného úradu sociálnych 
služieb v Nitre, ktorý mu bol nadriadený až do roku 1990, kedy boli okresné úrady sociálnych 

sa začalo so stavbou ďalšej prístavby ubytovacieho pavilónu, kotolne a 
stravovacej prevádzky. Pôvodne sa plánovalo prijať ďalších 50 ľudí, pre ktorých by sa využili 
priestory v novej prístavbe. Ale po roku 1989 počas transformácie bývalého spoločensko

litického systému na demokratický, keď sa začal vyzdvihovať princíp humanizácie 
starostlivosti o postihnutých, sa upustilo od zámeru zvýšiť kapacitu ústavu o ďalších 50 miest. 
Z dôvodu skvalitnenia bývania a starostlivosti o mentálne postihnutých, vedenie 
1992 podalo Okresnému úradu v Nitre (od roku 1991 bol jeho zriaďovacím správnym 
orgánom) žiadosť o zníženie kapacity zo 151 na 141. V roku 1993 sa dosiahlo plánované 
zníženie kapacity na 141 miest prirodzeným úbytkom a zastavením  prijímania 

V roku 1994 sa po mnohých problémoch s financovaním i so stavebnou firmou definitívne 
ukončila prístavba ubytovacieho pavilónu, kotolne a stravovacej prevádzky. Dňa 20. 
decembra 1994 ObÚ ŽP vo Vrábľoch vydal kolaudačné rozhodnutie, ktor
užívania novovybudované priestory prístavby. Zlepšila sa kvalita bývania z dôvodu zvýšenia 
obývanej plochy pripadajúcej na jedného obyvateľa a znížením počtu ľudí v jednotlivých 
denných miestnostiach. Nová plynová kotolňa zlepšila prevádzku vykurovania a priestory pre 
stravovaciu prevádzku zefektívnili proces prípravy jedál. 
Počas realizácie prístavby sa pripravoval projekt nezávislého bývania pre dospelých mentálne 
postihnutých. Pripravoval sa od roku 1993 do roku 1995. Úlohou tohto projektu
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daný do prevádzky 1. júla 1967, bol KNV v Nitre. Neskôr ÚSS v Klasove patril pod správu 

starostlivosti Rohovské Rybky 
dňa 3. júla 1967. Po nich prichádzali ďalšie deti. Konečný počet mal byť 120 detí. Kapacita 
miest sa rokmi postupne zvyšovala. V roku 1987 bola zvýšená na 151 obyvateľov. 

prístavba jednoposchodového 

V roku 1978 sa ÚSS v Klasove stal organizačnou súčasťou Okresného úradu sociálnych 
služieb v Nitre, ktorý mu bol nadriadený až do roku 1990, kedy boli okresné úrady sociálnych 

sa začalo so stavbou ďalšej prístavby ubytovacieho pavilónu, kotolne a 
stravovacej prevádzky. Pôvodne sa plánovalo prijať ďalších 50 ľudí, pre ktorých by sa využili 
priestory v novej prístavbe. Ale po roku 1989 počas transformácie bývalého spoločensko- 

litického systému na demokratický, keď sa začal vyzdvihovať princíp humanizácie 
starostlivosti o postihnutých, sa upustilo od zámeru zvýšiť kapacitu ústavu o ďalších 50 miest. 
Z dôvodu skvalitnenia bývania a starostlivosti o mentálne postihnutých, vedenie ústavu v roku 
1992 podalo Okresnému úradu v Nitre (od roku 1991 bol jeho zriaďovacím správnym 
orgánom) žiadosť o zníženie kapacity zo 151 na 141. V roku 1993 sa dosiahlo plánované 
zníženie kapacity na 141 miest prirodzeným úbytkom a zastavením  prijímania ďalších 

V roku 1994 sa po mnohých problémoch s financovaním i so stavebnou firmou definitívne 
ukončila prístavba ubytovacieho pavilónu, kotolne a stravovacej prevádzky. Dňa 20. 
decembra 1994 ObÚ ŽP vo Vrábľoch vydal kolaudačné rozhodnutie, ktorým odovzdal do 
užívania novovybudované priestory prístavby. Zlepšila sa kvalita bývania z dôvodu zvýšenia 
obývanej plochy pripadajúcej na jedného obyvateľa a znížením počtu ľudí v jednotlivých 

vykurovania a priestory pre 

Počas realizácie prístavby sa pripravoval projekt nezávislého bývania pre dospelých mentálne 
postihnutých. Pripravoval sa od roku 1993 do roku 1995. Úlohou tohto projektu bolo 
zabezpečiť nezávislý spôsob života len s nevyhnutnou mierou pomoci s cieľom socializovať 
mentálne postihnutého obyvateľa DSS Klasov. Nezávislé bývanie sa zriadilo v roku 1995 v 
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prízemnej budove na okraji parku kaštieľa. Pôvodne bolo v tejto budove um
oddelenie imobilného obyvateľstva, ktoré sa potom presunulo do budovy ústavu. 
Touto formou pomoci sa uvoľnili ďalšie priestory v budove kaštieľa. V roku 1995 došlo k 
premiestňovaniu jednotlivých oddelení v rámci budovy a zároveň k novému prerozde
mentálne postihnutých klientov 
V súčasnosti „KREATÍV“ ZSS Klasov tvorí 6
oddelenie imobilných PSS, zdravotné oddelenie, výchovné
bývania a oddelenie celoživotného vzdelávania. Súčasťou zariadenia je rehabilitačné 
stredisko, špecializované zariadenie
Na základe zákona NR SR č. 195/1998 
starostlivosti v Klasove pre deti a mláde
mládež a dospelých. 
Do roku 1998 bolo zariadenie oficiálne určené len pre deti a mládež najviac do 26 rokov. Ale 
vzhľadom k tomu, že nie je humánne a efektívne premiestňovať dospelých obyvateľov do 
zariadení pre dospelých Domov sociálnych služieb v Klasove oficiálne funguje i pre 
dospelých. Je to predovšetkým preto, lebo väčšina jeho obyvateľov žije v tomto zariadení už 
od detstva, vytvorila si takto svoj "náhradný domov" a vypestovala si emocionálne vzťahy ku 
svojim kamarátom a personálu domova, ktorý s nimi pracuje.
V roku 2004 sa zariadenie stalo rozpočtovou organizáciou Nitrianskeho samosprávneho kraja 
s právnou subjektivitou. 

 

1.3. Súčasná ponuka služieb
 
„KREATÍV“ ZSS Klasov poskytuje sociálne služby podľa zákona
V zmysle tohto zákona1 chápe sociálnu službu ako odbornú, obslužnú alebo ďalšiu činnosť 
alebo súbor týchto činností, ktoré sú vo vzťahu k
nepriaznivej sociálnej situácie. 
V prípade našich služieb sa jedná o
klienta sociálnym vylúčením alebo obmedzuje jeho schopnosti sa spoločensky začleniť 
a samostatne riešiť svoje problémy 

 Pre ťažké zdravotné postihnutie a

 Z dôvodu, že dovŕšila dôchodkový vek

 
„KREATÍV“ ZSS Klasov poskytuje
 

                                                 
1 § 2 zákona o sociálnych službách.
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prízemnej budove na okraji parku kaštieľa. Pôvodne bolo v tejto budove um
oddelenie imobilného obyvateľstva, ktoré sa potom presunulo do budovy ústavu. 
Touto formou pomoci sa uvoľnili ďalšie priestory v budove kaštieľa. V roku 1995 došlo k 
premiestňovaniu jednotlivých oddelení v rámci budovy a zároveň k novému prerozde

klientov do skupín s prihliadnutím na ich špecifické potreby.
sti „KREATÍV“ ZSS Klasov tvorí 6 oddelení: oddelenie čiastočne imobilných PSS, 

oddelenie imobilných PSS, zdravotné oddelenie, výchovné oddelenie, oddelenie s
oddelenie celoživotného vzdelávania. Súčasťou zariadenia je rehabilitačné 

sko, špecializované zariadenie. 
Na základe zákona NR SR č. 195/1998 Z. z. v znení platných predpisov o sociálnej 
starostlivosti v Klasove pre deti a mládež premenoval na Domov sociálnych služieb pre 

Do roku 1998 bolo zariadenie oficiálne určené len pre deti a mládež najviac do 26 rokov. Ale 
vzhľadom k tomu, že nie je humánne a efektívne premiestňovať dospelých obyvateľov do 

dospelých Domov sociálnych služieb v Klasove oficiálne funguje i pre 
dospelých. Je to predovšetkým preto, lebo väčšina jeho obyvateľov žije v tomto zariadení už 
od detstva, vytvorila si takto svoj "náhradný domov" a vypestovala si emocionálne vzťahy ku 

ojim kamarátom a personálu domova, ktorý s nimi pracuje. 
roku 2004 sa zariadenie stalo rozpočtovou organizáciou Nitrianskeho samosprávneho kraja 

Súčasná ponuka služieb 

poskytuje sociálne služby podľa zákona o sociálnych službách. 
chápe sociálnu službu ako odbornú, obslužnú alebo ďalšiu činnosť 

alebo súbor týchto činností, ktoré sú vo vzťahu k nášmu klientovi zamerané
nepriaznivej sociálnej situácie.  

lužieb sa jedná o takú nepriaznivú sociálnu situáciu, ktorá 
klienta sociálnym vylúčením alebo obmedzuje jeho schopnosti sa spoločensky začleniť 

svoje problémy  

Pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný s

odu, že dovŕšila dôchodkový vek 

poskytuje nasledovné  sociálne služby: 

 
sociálnych službách. 

Klasov na obdobie 2020 – 2023 

7 

prízemnej budove na okraji parku kaštieľa. Pôvodne bolo v tejto budove umiestnené 
oddelenie imobilného obyvateľstva, ktoré sa potom presunulo do budovy ústavu.  
Touto formou pomoci sa uvoľnili ďalšie priestory v budove kaštieľa. V roku 1995 došlo k 
premiestňovaniu jednotlivých oddelení v rámci budovy a zároveň k novému prerozdeleniu 

do skupín s prihliadnutím na ich špecifické potreby. 
oddelení: oddelenie čiastočne imobilných PSS, 

oddelenie, oddelenie samostatného 
oddelenie celoživotného vzdelávania. Súčasťou zariadenia je rehabilitačné 

v znení platných predpisov o sociálnej 
ž premenoval na Domov sociálnych služieb pre 

Do roku 1998 bolo zariadenie oficiálne určené len pre deti a mládež najviac do 26 rokov. Ale 
vzhľadom k tomu, že nie je humánne a efektívne premiestňovať dospelých obyvateľov do 

dospelých Domov sociálnych služieb v Klasove oficiálne funguje i pre 
dospelých. Je to predovšetkým preto, lebo väčšina jeho obyvateľov žije v tomto zariadení už 
od detstva, vytvorila si takto svoj "náhradný domov" a vypestovala si emocionálne vzťahy ku 

roku 2004 sa zariadenie stalo rozpočtovou organizáciou Nitrianskeho samosprávneho kraja 

sociálnych službách. 
chápe sociálnu službu ako odbornú, obslužnú alebo ďalšiu činnosť 

nášmu klientovi zamerané na riešenie jeho 

takú nepriaznivú sociálnu situáciu, ktorá ohrozuje nášho 
klienta sociálnym vylúčením alebo obmedzuje jeho schopnosti sa spoločensky začleniť 

lebo nepriaznivý zdravotný stav 
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1. Domov sociálnych služieb (podľa § 
 
Forma Rozsah
pobytová celoročná neurčitý čas
pobytová týždenná 
forma 

neurčitý čas

Ambulantná forma  neurčitý čas
Miesto poskytovania 

 
Služby sa poskytujú fyzickej osobe, 
stupeň odkázanosti je najmenej V
odkázanosti je najmenej III (zák.č.448/2008 Z.z. o
predpisov, príloha č.3) 
V Domove sociálnych služieb

a) Pomoc pri odkázanost
b) Sociálne poradenstvo
c) Sociálna rehabilitácia
d) Ubytovanie 
e) Stravovanie 
f) Upratovanie, pranie, žehle
g) Osobné vybavenie 
h) Vreckové a vecné dary dieťaťu s

poskytuje celoročná pobytová sociálna služba

V Domove sociálnych služieb
činnosť. 
Utvárajú sa podmienky na vzdelávanie a
V DSS sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak
starostlivosť podľa § 22 zákona o
poskytuje deťom výchova 
 
2. Špecializované zariadenie

 
Forma Rozsah
pobytová celoročná neurčitý čas
Miesto poskytovania 

 
Služba sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej 
stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o
zdravotné postihnutie, ktorým je najmä organický psychosyndróm ťažkého stupňa.
V Špecializovanom zariadení sa poskytuje: 

Projekt rozvoja „KREATÍV“ ZSS Klasov na obdobie 2020 

Domov sociálnych služieb (podľa § 38 zákona o sociálnych službách).

Rozsah Kapacita Deň začatia poskytovania
neurčitý čas 95  18.09.2015 

neurčitý čas 2 18.09.2015 

neurčitý čas  10 18.09.2015 
„KREATÍV“ ZSS Klasov 

Služby sa poskytujú fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a
odkázanosti je najmenej V, alebo je nevidiaca alebo prakticky nevidiac

odkázanosti je najmenej III (zák.č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách v

omove sociálnych služieb sa poskytuje  

anosti na pomoc inej fyzickej osoby  
Sociálne poradenstvo 
Sociálna rehabilitácia 

Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 
 

vecné dary dieťaťu s nariadenou ústavnou starostlivosťou, ktorému 
poskytuje celoročná pobytová sociálna služba 

omove sociálnych služieb sa zabezpečuje rozvoj pracovných zručností a

Utvárajú sa podmienky na vzdelávanie a úschovu cenných vecí. 
DSS sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje DSS ošetrovateľskú 

starostlivosť podľa § 22 zákona o sociálnych službách. V Domove sociálnych služieb sa 

Špecializované zariadenie (podľa § 39 zákona o sociálnych službách).

Rozsah Kapacita Deň začatia poskytovania
neurčitý čas 40 18.09.2015 

                  „KREATÍV“ ZSS Klasov

Služba sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej 
stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a má 
zdravotné postihnutie, ktorým je najmä organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

sa poskytuje:  
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sociálnych službách). 

Deň začatia poskytovania 

na pomoc inej fyzickej osoby a jej 
prakticky nevidiaca a jek stupeň 

sociálnych službách v znení neskorších 

nariadenou ústavnou starostlivosťou, ktorému sa 

rozvoj pracovných zručností a záujmová 

neposkytuje DSS ošetrovateľskú 
Domove sociálnych služieb sa 

sociálnych službách). 

poskytovania 

„KREATÍV“ ZSS Klasov 

Služba sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej 
sociálnych službách a má 

zdravotné postihnutie, ktorým je najmä organický psychosyndróm ťažkého stupňa. 
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a) Pomoc pri odkázanosti na pomoc in
b) Sociálne poradenstvo
c) Sociálna rehabilitácia
d) Ubytovanie 
e) Stravovanie 
f) Upratovanie, pranie, žehle
g) Osobné vybavenie 
h) Vreckové a vecné dary dieťaťu s

poskytuje celoročná pobytová služba

V Špecializovanom zariadení 
špecializované zariadenie ošetrovateľskú starostlivosť pod
službách. V špecializovanom zariadení sa zabezpečuje rozvoj pracovných zručností 
a záujmová činnosť. Nevytvárajú
poskytuje plnoletej osobe. Utvárajú sa podmienky na úschovu cen
poskytuje výchova 
 

3. Rehabilitačné stredisko (
 
Forma Rozsah

 pobytová celoročná určitý čas

ambulantná forma určitý čas
Miesto poskytovania 

 
Služba sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa 
prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, fyzickej osobe, ktorá je slabozraká a fyzickej 
osobe, ktorá je nepočujúca alebo 
V Rehabilitačnom stredisku sa poskytuje
a) sociálna rehabilitácia 
b) sociálne poradenstvo 
c) pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
d) ubytovanie 
e) stravovanie  
f) pranie, upratovanie, žehlenie a údrž
Ak sa poskytuje pobytová sociálna služba v
len na určitý čas, najdlhšie na tri mesiace.

Projekt rozvoja „KREATÍV“ ZSS Klasov na obdobie 2020 

Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby (opatrovanie)
Sociálne poradenstvo 
Sociálna rehabilitácia 

Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 
 

vecné dary dieťaťu s nariadenou ústavnou starostlivosťou
poskytuje celoročná pobytová služba 

 sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje 
špecializované zariadenie ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22 zákona o

špecializovanom zariadení sa zabezpečuje rozvoj pracovných zručností 
ytvárajú sa  podmienky na vzdelávanie, ak sa sociálna služba 

poskytuje plnoletej osobe. Utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí. V

(podľa § 37 zákona o sociálnych službách).

Rozsah Kapacita Deň začatia poskytovania

určitý čas 1 18.09.2015 

určitý čas 1 18.09.2015 
    „KREATÍV“ ZSS Klasov 

Služba sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa 
sociálnych službách, fyzickej osobe, ktorá je slabozraká a fyzickej 

osobe, ktorá je nepočujúca alebo ktorá má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť.
sa poskytuje 

i na pomoc inej fyzickej osoby 

nie a údržba bielizne a šatstva 
Ak sa poskytuje pobytová sociálna služba v rehabilitačnom stredisku, možno ju poskytovať 
len na určitý čas, najdlhšie na tri mesiace. 

Klasov na obdobie 2020 – 2023 

9 

ej fyzickej osoby (opatrovanie) 

nariadenou ústavnou starostlivosťou, ktorému sa 

zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje 
ľa § 22 zákona o sociálnych 

špecializovanom zariadení sa zabezpečuje rozvoj pracovných zručností 
ak sa sociálna služba 

ných vecí. V ŠZ sa deťom 

sociálnych službách). 

Deň začatia poskytovania 

Služba sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa 
sociálnych službách, fyzickej osobe, ktorá je slabozraká a fyzickej 

ktorá má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť. 

rehabilitačnom stredisku, možno ju poskytovať 
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V Rehabilitačnom stredisku sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej 
osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby 
v domácom prostredí na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii.
 
4. Služba včasnej intervencie (

 
Služba  (SVI) poskytuje  

- špeciálne 
- sociálnu rehabilitáciu

SVI vykonáva:       -     stimuláciu komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím
- preventívnu aktivitu.

SVI je poskytovaná ambulantnou a
 

 „KREATÍV“ ZSS Klasov ďalej 
doplnkových služieb: 

a) Pedikúra 
b) Voľno-časové aktivity
c) Bohoslužby v zariadení aj mimo neho
d) Pastorálna starostlivosť v

Zariadenie ďalej umožňuje, aby boli klienti sprevádzaní pri umieraní a
príslušníkmi, priateľmi a kňazom. Osamelého klienta sprevádzajú pracovníci 
a kňaz, ak si to klient želá. 
 

1.4.     Charakteristika infraštruktúry
 
Priestory zariadenia sa formálne členia na štyri druhy:

1. Priestory pre ubytovanie klientov 
2. Priestory na vykonávanie odborných činností (terapie a

voľno-časových aktivít klientov.
3. Administratívne a prevádzkové priestory zabezpečujúce najmä vykonávanie obslužných 

a ďalších činností a servisu pre chod zaria
vstupu). 

4. Priestory s vyhradeným právom vstupu.

1.4.1  Priestory pre ubytovanie klientov 
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ehabilitačnom stredisku sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej 
orá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby 

domácom prostredí na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii. 

Služba včasnej intervencie (podľa § 33 zákona o sociálnych službách).

špeciálne sociálne poradenstvo 
sociálnu rehabilitáciu 
stimuláciu komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím
preventívnu aktivitu. 

SVI je poskytovaná ambulantnou a terénnou formou sociálnej služby. 

„KREATÍV“ ZSS Klasov ďalej svojím klientom umožňuje využívanie nasledovných 

časové aktivity 
zariadení aj mimo neho 

Pastorálna starostlivosť v zariadení 

ďalej umožňuje, aby boli klienti sprevádzaní pri umieraní a to najmä ro
kňazom. Osamelého klienta sprevádzajú pracovníci 

Charakteristika infraštruktúry 

Priestory zariadenia sa formálne členia na štyri druhy: 

Priestory pre ubytovanie klientov (izby). 
vykonávanie odborných činností (terapie a pod.) a kultúrno

klientov. 
prevádzkové priestory zabezpečujúce najmä vykonávanie obslužných 

servisu pre chod zariadenia (okrem priestorov s vyhradeným právom 

vyhradeným právom vstupu. 

Priestory pre ubytovanie klientov  
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ehabilitačnom stredisku sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej 
orá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby 

sociálnych službách). 

stimuláciu komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím 

m klientom umožňuje využívanie nasledovných 

to najmä rodinnými 
kňazom. Osamelého klienta sprevádzajú pracovníci zariadenia 

kultúrno-spoločenských a  

prevádzkové priestory zabezpečujúce najmä vykonávanie obslužných 
vyhradeným právom 
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Klienti majú možnosť upraviť si vybavenie izieb vlastným hnuteľným majetkom, spotrebnou 
elektronikou a osobnými predmetmi.
plochou na jednu osobu a štandardné vybavenie.
 

 Izba jednolôžková 
Počet ubytovacích jednotiek 
Plocha ubytovacej jednotky/1 os. 
Štandardné vybavenie / 1 os. 
1. Posteľ/váľanda 
2. Skriňa 
3. Nočný stolík 
4. Stôl 
5. Stolička 

 Izba dvojlôžková 
Počet ubytovacích jednotiek 
Plocha ubytovacej jednotky/1 os. 
Štandardné vybavenie / 1 os. 
1. Posteľ/váľanda 
2. Skriňa 
3. Nočný stolík, polička 
4. Stolička 

 Izba trojlôžková 
Počet ubytovacích jednotiek 
Plocha ubytovacej jednotky/1 os. 
Štandardné vybavenie /1 os. 
1. Posteľ/váľanda 
2. Skriňa 
3. Nočný stolík, polička 
4. Stolička 

 Izba štvorlôžková 
Počet ubytovacích jednotiek 
Plocha ubytovacej jednotky/1 .os 
Štandardné vybavenie /1 os. 
1. Posteľ/váľanda 
2. Skriňa 
3. Nočný stolík, polička 

 Izba päťlôžková 
Počet ubytovacích jednotiek 
Plocha ubytovacej jednotky/1os 
Štandardné vybavenie /1 os. 
1. Posteľ/váľanda 
2. Skriňa 
3. Nočný stolík, polička 

 Izba šesťlôžková 
Počet ubytovacích jednotiek 
Plocha ubytovacej jednotky/1os 
Štandardné vybavenie / 1 os. 
1. Posteľ/váľanda 
2. Skriňa 
3. Nočný stolík, polička 
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Klienti majú možnosť upraviť si vybavenie izieb vlastným hnuteľným majetkom, spotrebnou 
osobnými predmetmi. V tabuľke uvádzame jednotlivé typy izieb s

štandardné vybavenie. 
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Klienti majú možnosť upraviť si vybavenie izieb vlastným hnuteľným majetkom, spotrebnou 
tabuľke uvádzame jednotlivé typy izieb s obytnou 

2 
14,40 m2 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
5,75 m2 

1 
1 
1 
1 

8 
7,51  m2 

1 
1 

1+1 
1 

19 
4,75 m2 

1 
1 
1 

3 
5,40 m2 

1 
1/2 
1 

1 
4,62 m2 

1 
1/2 
1/2 
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 Izba sedemlôžková 
Počet ubytovacích jednotiek 
Plocha ubytovacej jednotky/1os 
Štandardné vybavenie /1 os. 
1. Posteľ/váľanda 
2. Skriňa 
3. Nočný stolík, polička, stolička
4. Stolička 

 
 

1.4.2  Priestory pre vykonávanie odborných a
 
Priestory určené pre aktivity klientov sú umiestnené na prízemí a
ako jedáleň, priestory pre terapie, skupinové aktivity, prednášky a
klientov a  knižnica. 
 
 Názov miestnosti 
1. Jedáleň 

2. Terapeutické miestnosti  (6)

 3. Spoločenská miestnosť 

4. Kuchynka 

5. Spoločenská miestnosť 

6. Spoločenská miestnosť 

7. Denná miestnosť PSS 

8. Návštevná miestnosť 

9. Spoločenská miestnosť 

10. Kuchyňa s jedálňou 

11. Spoločenská miestnosť  

12. Spoločenská miestnosť 

13. Herňa 

14. Herňa 
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Nočný stolík, polička, stolička 

Priestory pre vykonávanie odborných a spoločenských činností

Priestory určené pre aktivity klientov sú umiestnené na prízemí a na podlaží. Slúžia
ako jedáleň, priestory pre terapie, skupinové aktivity, prednášky a rôzne podujatia, pre oddych 

Plocha Aktivity
180 m2 Stravovanie, skupinové aktivity, prednášky

 
Terapeutické miestnosti  (6) 23 m2  Terapie 

 
41,92 m2 Skupinové aktivity – výchovné oddelenie

 
22,08 m2 Príprava jednoduchých pokrmov, 

posedenia  - výchovné oddelenie
24 m2 Skupinové aktivity – oddelenie 

celoživotného vzdelávanie
30 m2 Skupinové aktivity – oddelenie 

celoživotného vzdelávania
19,5 m2 Relaxačné a pohybové aktivity 

imobilných klientov 
19,5 m2 Návštevy – oddelenie imobilných klientov

 
30 m2 Skupinové aktivity – samostatné bývanie

 
30 m2 Príprava jednoduchých jedál, stolovanie

 
 12,27 m2 Skupinové aktivity – zdravotné oddelenie

 
29,70 m2 Skupinové aktivity – zdravotné oddelenie

 
51,83 m2 Skupinové aktivity – oddelenie čiastočne 

imobilných klientov 
29,70 m2 Skupinové aktivity - oddelenie čiastočne 

Klasov na obdobie 2020 – 2023 
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3 
5,83 m2 

1 
1/2 
1 
1 

spoločenských činností 

na podlaží. Slúžia prevažne  
rôzne podujatia, pre oddych 

Aktivity 
Stravovanie, skupinové aktivity, prednášky 

výchovné oddelenie 

jednoduchých pokrmov, spoločné 
výchovné oddelenie 

oddelenie 
celoživotného vzdelávanie 

oddelenie 
vzdelávania 

pohybové aktivity – oddelenie 

oddelenie imobilných klientov 

samostatné bývanie 

Príprava jednoduchých jedál, stolovanie 

zdravotné oddelenie 

zdravotné oddelenie 

oddelenie čiastočne 

oddelenie čiastočne 
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 Názov miestnosti 

15. Krytá terasa 

16. Altánok s terasou 

17. Altánok  

 
 

1.4.3  Administratívne a prevádzkové priestory
 
Administratívne a prevádzkové priestory slúžia pre prácu personálu, avšak sú prístupné aj 
klientom. Tieto priestory sa nepovažujú za súkromný priestor klienta ani potenciálne, preto 
klienti, ktorí sa v nich zdržiavajú musia rešpektovať obvyklé prevádzkové činnosti, ktoré sa 
v nich vykonávajú a sú vedení k
priestoru vyžaduje, sú povinní dodržiavať obvyklé pokyny vyplývajúce zo zásad bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany.
Zamestnanci, ak sa klient pohybuje v
povinní dbať na zaistenie bezpečnosti klienta aj keď nie sú vyčlenení pre priame poskytovanie 
sociálnych alebo zdravotníckych výkonov a
a riešenie jeho potrieb. V prípade, že sa nachádza v
spôsobom usmernia, sprevádzajú do iného priestoru (kancelárie), alebo požiadajú 
službukonajúci odborný personál o
V našom zariadení sú nasledovné administratívne a
 
 Názov miestnosti 

1. Kancelária hospodárky 
 

2. Kancelária sociálnych pracovníčok
 

3 Kancelária riaditeľky 
 

4 Kancelária soc. rehabilitácie
 

5 Práčovňa 
 

6 Miestnosť na špinavé prádlo
 

7 Žehliaca miestnosť 
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Plocha Aktivity
imobilných klientov 

53,30 m2 Skupinové aktivity - oddelenie čiastočne 
imobilných klientov 

36 m2 Letné aktivity – oddelenie celoživotného 
vzdelávania 

26 m2 Letné aktivity – zdravotné 
 

prevádzkové priestory 

prevádzkové priestory slúžia pre prácu personálu, avšak sú prístupné aj 
Tieto priestory sa nepovažujú za súkromný priestor klienta ani potenciálne, preto 

nich zdržiavajú musia rešpektovať obvyklé prevádzkové činnosti, ktoré sa 
sú vedení k tomu, aby do nich svojvoľne nezasahovali. Ak si 

priestoru vyžaduje, sú povinní dodržiavať obvyklé pokyny vyplývajúce zo zásad bezpečnosti 
požiarnej ochrany. 

Zamestnanci, ak sa klient pohybuje v administratívnych a prevádzkových priestoroch sú 
enie bezpečnosti klienta aj keď nie sú vyčlenení pre priame poskytovanie 

sociálnych alebo zdravotníckych výkonov a prednostne komunikovať s klientom pre zistenie 
prípade, že sa nachádza v inom priestore ako zamýšľal, ho vhodným 

pôsobom usmernia, sprevádzajú do iného priestoru (kancelárie), alebo požiadajú 
službukonajúci odborný personál o  sprievod klienta. 

našom zariadení sú nasledovné administratívne a prevádzkové priestory:

Plocha 
v m2 

Pracovné činnosti

18 
administratívne 

Kancelária sociálnych pracovníčok 18 
administratívne 

18 
riadiace 

Kancelária soc. rehabilitácie 18 
administratívne 

28 
prevádzkové 

Miestnosť na špinavé prádlo 8 
prevádzkové 

12 prevádzkové 
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Aktivity 

oddelenie čiastočne 

oddelenie celoživotného 

zdravotné oddelenie  

prevádzkové priestory slúžia pre prácu personálu, avšak sú prístupné aj 
Tieto priestory sa nepovažujú za súkromný priestor klienta ani potenciálne, preto 

nich zdržiavajú musia rešpektovať obvyklé prevádzkové činnosti, ktoré sa 
tomu, aby do nich svojvoľne nezasahovali. Ak si to povaha 

priestoru vyžaduje, sú povinní dodržiavať obvyklé pokyny vyplývajúce zo zásad bezpečnosti 

prevádzkových priestoroch sú 
enie bezpečnosti klienta aj keď nie sú vyčlenení pre priame poskytovanie 

klientom pre zistenie 
inom priestore ako zamýšľal, ho vhodným 

pôsobom usmernia, sprevádzajú do iného priestoru (kancelárie), alebo požiadajú 

prevádzkové priestory: 

Pracovné činnosti 
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 Názov miestnosti 

 
8 Sklad čistého  prádla 

 
9 Denná miestnosť pracovníkov 

práčovne 
10 Dielňa údržby 

 
11 Dielňa pracovnej terapie 

 
12 Archív  

 
13 Kancelária stravovacej prevádzky

 
14 Šatňa pre upratovačky 

 
15 Kuchyňa 

 
16 Príručný sklad potravín 

 
17 Sklad čistiacich prostriedkov

 
18 Sklad všeobecného materiálu

 
19 Šatňa pre kuchárky 

 
20 Kúpeľňa, WC  pre kuchárky

 
21 Umývárka, WC pre kanc.

stravovacej prevádzky  
22 Sklad potravín 

 
23 Sklad ovocia a zeleniny 

 
24 Sklad mäsa 

 
25 Hrubá prípravovňa zeleniny

 
26 Sklad pečiva 

 
27 Sklad náradia 

 
28 Denná prevádzková miestnosť (6x)
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Plocha 
v m2 

Pracovné činnosti

28 
prevádzkové 

Denná miestnosť pracovníkov 10 
prevádzkové 

26 
prevádzkové 

 12 
prevádzkové 

26 
administratívne 

revádzky 18 
administratívne 

18 
prevádzkové 

128 
prevádzkové 

10 
prevádzkové 

Sklad čistiacich prostriedkov 2,25 
prevádzkové 

Sklad všeobecného materiálu 37,5 
prevádzkové 

15 
prevádzkové 

Kúpeľňa, WC  pre kuchárky 20 
prevádzkové 

.eláriu 5 
prevádzkové 

70 
prevádzkové 

8 
prevádzkové 

12 
prevádzkové 

Hrubá prípravovňa zeleniny 8 
prevádzkové 

16 
prevádzkové 

15 
prevádzkové 

Denná prevádzková miestnosť (6x) (15 x 6) Prevádzkové, opatrov
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Pracovné činnosti 

 

 

Prevádzkové, opatrov., admin. 
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 Názov miestnosti 

 
29 Odborná ošetrovateľská jednotka

 
30 Administratívna miestnosť pre 

terapeutických a výchovných 
pracovníkov 

31 Administratívna miestnosť vedúcej 
výchovy 

 
 

1.4.4  Priestory s vyhradeným vstupom
 
Priestory s vyhradeným právom vstupu sú také, ktoré sú označené zákazom vstupu 
nepovolaným osobám. Toto obmedzenie sa vzťahuje na personál ako aj klientov a
návštevy zariadenia. Vstup sa obmedzuje zo zákonných dôvodov
a zdravie osôb. Vo všeobecnosti pohyb klientov v
V našom zariadení sú nasledovné priestory s
 
 Názov miestnosti 
1. Stravovacia prevádzka 

2. Dielňa údržby 
 

3. Kotolňa 
 

1.5.  Riadenie a zabezpečenie kvality

 1.5.1  Zmysel a využitie systémov manažérstva kvality pri poskytovaní sociálnych 
služieb 
 
Zmeny rámcových podmienok 
determinujúcej dokumentácie a konkurencie. Prevádzkovateľ môže dlhodobo prežiť a
zabezpečiť aj pracovné miesta, keď vzhľadom k
kompletne a nákladovo nízko.
 
Na jednej strane musia byť sprostredkované a
zriaďovateľa, klientov a ich rodinných príslušníkov a
pre klientov práve tak ako pre zriaďovate
harmonizované, bezpečné, hospodárne a

Projekt rozvoja „KREATÍV“ ZSS Klasov na obdobie 2020 

Plocha 
v m2 

Pracovné činnosti

Odborná ošetrovateľská jednotka 15 
Ošetrovanie, administratívne

Administratívna miestnosť pre 
výchovných 

28 
Administratívne 
oddelenie 

Administratívna miestnosť vedúcej 28 Administratívne
oddelenie 

vyhradeným vstupom 

vyhradeným právom vstupu sú také, ktoré sú označené zákazom vstupu 
nepovolaným osobám. Toto obmedzenie sa vzťahuje na personál ako aj klientov a
návštevy zariadenia. Vstup sa obmedzuje zo zákonných dôvodov a s ohľadom na bezpečnosť 

Vo všeobecnosti pohyb klientov v zariadení nie je obmedzovaný.
našom zariadení sú nasledovné priestory s vyhradeným právom vstupu: 

Zamestnanci s právom vstupu
Pracovníci  stravovacej prevádzky a osoby s
zdravotným preukazom  

Pracovníci údržby 

Kuriči 

zabezpečenie kvality 

využitie systémov manažérstva kvality pri poskytovaní sociálnych 

Zmeny rámcových podmienok zapríčiňujú silnejúci tlak zainteresovaných strán, 
determinujúcej dokumentácie a konkurencie. Prevádzkovateľ môže dlhodobo prežiť a
zabezpečiť aj pracovné miesta, keď vzhľadom k ponukám služieb splní stúpajúce požiada

nákladovo nízko. 

Na jednej strane musia byť sprostredkované a brané na vedomie očakávania a
ich rodinných príslušníkov a na druhej strane musia byť tieto potreby 

pre klientov práve tak ako pre zriaďovateľa a poskytovateľa realizované ako primerane 
harmonizované, bezpečné, hospodárne a v sociálnom sektore predovšetkým ľudské.
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Pracovné činnosti 

Ošetrovanie, administratívne 

Administratívne  čin. – výchovné 

Administratívne čin.  – výchovné 

vyhradeným právom vstupu sú také, ktoré sú označené zákazom vstupu 
nepovolaným osobám. Toto obmedzenie sa vzťahuje na personál ako aj klientov a všetky 

ohľadom na bezpečnosť 
zariadení nie je obmedzovaný. 

 

právom vstupu 
osoby s platným 

využitie systémov manažérstva kvality pri poskytovaní sociálnych 

apríčiňujú silnejúci tlak zainteresovaných strán, 
determinujúcej dokumentácie a konkurencie. Prevádzkovateľ môže dlhodobo prežiť a tým 

ponukám služieb splní stúpajúce požiadavky 

brané na vedomie očakávania a požiadavky 
na druhej strane musia byť tieto potreby 

ľa a poskytovateľa realizované ako primerane 
sociálnom sektore predovšetkým ľudské. 
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K splneniu požiadaviek napomáhajú procesne orientované, výkonno
systémy manažérstva kvality, ktoré vedú k:

 zvyšovaniu spokojnosti klientov

 kontinuálnemu zlepšovaniu kvality.
 
Riadenie a zabezpečenie kvality realizujeme prostredníctvom vybraných zásad riadenia 
kvality a nástrojov pre zabezpečenie kvality, za účelom zlepšovania účinnosti
systému implementácie podmienok kvality a zvýšenia spokojnosti klientov. 
 
„KREATÍV“ ZSS využíva nasledovné zásady riadenia kvality:

1. Zameranie sa na klienta
2. Vodcovstvo 
3. Angažovanosť ľudí 
4. Procesný prístup 
5. Systémový prístup k
6. Trvalé zlepšovanie 
7. Rozhodovanie na základe faktov
8. Vzájomné výhodné vzťahy s dodávateľmi

Nakoľko je v súčasnosti daná aj legislatívna požiadavka pre plnenie podmienok kvality 
v sociálnych službách zákonom o
štandardizovaný systém kontroly a
snažíme: 

 zistiť a analyzovať požiadavky klientov a
stredu našej pozornosti,

 neustále rozvíjať povedomie kvality vedúcic

 zvládnuť faktory financií a
 
To znamená, že pracujeme s
ponúka rámec konania, s pomocou ktorého môžu byť trvalo napĺňané príslušné požiadavky 
klientov, ostatných zainteresovaných strán, legislatívy a
 
Využitie systému manažérstva kvality sa prejavuje v
istoty, vo vyššej samostatnosti a kompetenciách pracovníkov, ziskom na dobrom mene 
organizácie a v stabilite na trhu služieb.
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K splneniu požiadaviek napomáhajú procesne orientované, výkonno-
systémy manažérstva kvality, ktoré vedú k: 

vaniu spokojnosti klientov a iných zainteresovaných strán 

kontinuálnemu zlepšovaniu kvality. 

Riadenie a zabezpečenie kvality realizujeme prostredníctvom vybraných zásad riadenia 
kvality a nástrojov pre zabezpečenie kvality, za účelom zlepšovania účinnosti
systému implementácie podmienok kvality a zvýšenia spokojnosti klientov. 

yužíva nasledovné zásady riadenia kvality: 

Zameranie sa na klienta 

 

Systémový prístup k manažérstvu 
 

Rozhodovanie na základe faktov 
Vzájomné výhodné vzťahy s dodávateľmi 

súčasnosti daná aj legislatívna požiadavka pre plnenie podmienok kvality 
sociálnych službách zákonom o sociálnych službách, rozhodli sme sa implementovať 

štandardizovaný systém kontroly a riadenia kvality. Preto sa v rámci normy ISO 9001: 20016 

zistiť a analyzovať požiadavky klientov a iných zainteresovaných strán a
stredu našej pozornosti, 

neustále rozvíjať povedomie kvality vedúcich pracovníkov a ďalšieho personálu,

zvládnuť faktory financií a času. 

To znamená, že pracujeme s orientáciou na ciele a procesy organizácie. Norma ISO nám 
pomocou ktorého môžu byť trvalo napĺňané príslušné požiadavky 

tných zainteresovaných strán, legislatívy a odborných postupov.

Využitie systému manažérstva kvality sa prejavuje v spokojnosti klientov, v
istoty, vo vyššej samostatnosti a kompetenciách pracovníkov, ziskom na dobrom mene 

stabilite na trhu služieb. 
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-účinné a efektívne 

Riadenie a zabezpečenie kvality realizujeme prostredníctvom vybraných zásad riadenia 
kvality a nástrojov pre zabezpečenie kvality, za účelom zlepšovania účinnosti zavedeného 
systému implementácie podmienok kvality a zvýšenia spokojnosti klientov.  

súčasnosti daná aj legislatívna požiadavka pre plnenie podmienok kvality 
rozhodli sme sa implementovať 

rámci normy ISO 9001: 20016 

iných zainteresovaných strán a tie položiť do 

ďalšieho personálu, 

procesy organizácie. Norma ISO nám 
pomocou ktorého môžu byť trvalo napĺňané príslušné požiadavky 

odborných postupov. 

spokojnosti klientov, v stabilite a pocite 
istoty, vo vyššej samostatnosti a kompetenciách pracovníkov, ziskom na dobrom mene 
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Riadenie a zabezpečenie kvality je realizované normou, ktorá podporuje procesne orientovaný 
prístup za účelom zlepšenia účinnosti zavedeného systému manažérstva kvality a zvýšenia 
spokojnosti klientov. Z procesne orientovanéh
manažment zaväzuje dodržiavať:

 pochopenie a naplnenie požiadaviek klientov, personálu a
dokumentácie, 

 sledovanie potrieb procesov z hľadiska tvorby hodnôt,

 docielenie výsledkov z pohľadu výkonn

 neustále zlepšovanie procesov na základe výsledkov objektívnych meraní.
 

Všetky úlohy spojené s priamym poskytovaním starostlivosti, výkonov a úloh spojených so 
zabezpečením kvality v prevádzke sú zaradené v
a vlastníkov procesov. 
Všetky úlohy spojené s materiálno
poskytovania sociálnych služieb, kontrolnej činnosti zaradené v
zariadenia. 
Všetky úlohy spojené so zabezpečení
oddelení  a vlastníkov procesov.
Plnenie úloh spojených s aktualizáciou a zmenami v príručke kvality a zabezpečením kvality 
je zaradené v kompetencii manažéra kvality.
 
„KREATÍV“ ZSS Klasov využíva nasl

1. Cyklus PDCA 
2. Tím kvality 
3. Manažér kvality 
4. Príručka implementácie podmienok kvality
5. Riadenie podnetov, pripomienok a
6. Uvažovanie založené na riziku
7. Riadená dokumentácia výkonov 
8. Zlepšovateľské projekty
9. Interné a externé audity kvality

 

1.5.2   Rozvoj partnerstiev 
 
Zriaďovateľom zariadenia „KREATÍV“ ZSS Klasov 
NSK). To predurčuje aj základnú orientáciu poskytovaných služieb, ako aj vzťahov 
s verejnosťou. Zariadenie je súčasťou sociálnej politiky NSK. Svojou činnosťou sa podieľa na 
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Riadenie a zabezpečenie kvality je realizované normou, ktorá podporuje procesne orientovaný 
prístup za účelom zlepšenia účinnosti zavedeného systému manažérstva kvality a zvýšenia 
spokojnosti klientov. Z procesne orientovaného prístupu vyplývajú nasledovné úlohy, ktoré sa 
manažment zaväzuje dodržiavať: 

pochopenie a naplnenie požiadaviek klientov, personálu a

sledovanie potrieb procesov z hľadiska tvorby hodnôt, 

docielenie výsledkov z pohľadu výkonnosti a účinnosti procesov, 

neustále zlepšovanie procesov na základe výsledkov objektívnych meraní.

Všetky úlohy spojené s priamym poskytovaním starostlivosti, výkonov a úloh spojených so 
zabezpečením kvality v prevádzke sú zaradené v kompetencii – 

Všetky úlohy spojené s materiálno-technickým zabezpečením, financovaním, rozširovaním 
poskytovania sociálnych služieb, kontrolnej činnosti zaradené v kompetencii 

Všetky úlohy spojené so zabezpečením riadneho chodu sú zaradené v kompetencii 
oddelení  a vlastníkov procesov. 
Plnenie úloh spojených s aktualizáciou a zmenami v príručke kvality a zabezpečením kvality 
je zaradené v kompetencii manažéra kvality. 

yužíva nasledovné nástroje pre zabezpečenie kvality:

Príručka implementácie podmienok kvality 
Riadenie podnetov, pripomienok a sťažností 
Uvažovanie založené na riziku 
Riadená dokumentácia výkonov  
Zlepšovateľské projekty 

externé audity kvality 

 

„KREATÍV“ ZSS Klasov je Nitriansky samosprávny kraj 
To predurčuje aj základnú orientáciu poskytovaných služieb, ako aj vzťahov 

verejnosťou. Zariadenie je súčasťou sociálnej politiky NSK. Svojou činnosťou sa podieľa na 
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Riadenie a zabezpečenie kvality je realizované normou, ktorá podporuje procesne orientovaný 
prístup za účelom zlepšenia účinnosti zavedeného systému manažérstva kvality a zvýšenia 

o prístupu vyplývajú nasledovné úlohy, ktoré sa 

pochopenie a naplnenie požiadaviek klientov, personálu a determinujúcej 

neustále zlepšovanie procesov na základe výsledkov objektívnych meraní. 

Všetky úlohy spojené s priamym poskytovaním starostlivosti, výkonov a úloh spojených so 
 vedúcich oddelení 

technickým zabezpečením, financovaním, rozširovaním 
kompetencii – riaditeľky 

kompetencii – vedúcich 

Plnenie úloh spojených s aktualizáciou a zmenami v príručke kvality a zabezpečením kvality 

edovné nástroje pre zabezpečenie kvality: 

itriansky samosprávny kraj (ďalej 
To predurčuje aj základnú orientáciu poskytovaných služieb, ako aj vzťahov 

verejnosťou. Zariadenie je súčasťou sociálnej politiky NSK. Svojou činnosťou sa podieľa na 
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podpore a rozvoji miestnej komunity nielen poskytovaním služieb občanom obce, ale aj 
pracovnými príležitosťami, organizovaním spoločenských podujatí, spoluprácou s
úradom a rozvojom partnerstiev na základe vzájomne užitočných vzťahov. Rozvíjanie 
partnerstiev sleduje štyri základné ciele:

1. Realizácia sociálnej politiky zriaďovateľa.
2. Zabezpečenie sociálnych kontaktov našim klientom pre zabraňovanie sociálnej 

vylúčenosti a na podporu začleňovania sa do spoločnosti.
3. Zabezpečenie odborných kontaktov našim 
4. Zabezpečenie dobrých dodávateľsko

Partnerstvá rozvíjame na neformálnom aj formálnom základe. Partnerstvá rozvíjané na 
neformálnom základe sa orientujú na uskutočňovanie spoločných aktivít v
najmä kultúrneho a duchovného charakteru. Konkrétne aktivity sa 
voľnočasových aktivít a pri zabezpečovaní potrieb 
klientov na neformálnych aktivitách nie je osobitne sledovaná, pokiaľ zároveň nie je súčasťou 
individuálneho plánu. Zainteresované strany s
najmä: 

 Farský úrad Vráble 

 Obyvatelia obce 

 Dobrovoľníci 

 Farma Golianovo 

 FLOREX Babindol 

 Obecný úrad Klasov 

Partnerstvá na formálnom základe sú rozvíjané hlavne na základe spoločných zmlúv, 
projektov alebo sú založené na príbuzenskom vzťahu k 
spolupracovať s rodinou, obcou a
svojho pôvodného prostredia. Aj tieto partnerstvá môžu mať neformálne aktivity. V
4 zákona o sociálnych službách
strán vytvorené za účelom realizácie projektov alebo programov na predchádzanie vzniku, 
zmiernenie alebo riešenie nepriaznivých sociálnych situácií občanov a
práce. Zainteresované strany vo formáln

 Rodina klienta, obec alebo komunita jeho pôvodného prirodzeného prostredia

 Farský úrad RKC 

 Ošetrujúci obvodný lekár vo Vrábľoch

 Odborné ambulancie vo Vrábľoch a

 Dodávatelia 
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rozvoji miestnej komunity nielen poskytovaním služieb občanom obce, ale aj 
covnými príležitosťami, organizovaním spoločenských podujatí, spoluprácou s

rozvojom partnerstiev na základe vzájomne užitočných vzťahov. Rozvíjanie 
partnerstiev sleduje štyri základné ciele: 

Realizácia sociálnej politiky zriaďovateľa. 
ezpečenie sociálnych kontaktov našim klientom pre zabraňovanie sociálnej 

na podporu začleňovania sa do spoločnosti. 
Zabezpečenie odborných kontaktov našim pracovníkom. 

bezpečenie dobrých dodávateľsko-odberateľských vzťahov. 

íjame na neformálnom aj formálnom základe. Partnerstvá rozvíjané na 
neformálnom základe sa orientujú na uskutočňovanie spoločných aktivít v

duchovného charakteru. Konkrétne aktivity sa objavujú v
pri zabezpečovaní potrieb duchovného života našich klientov. Účasť 

klientov na neformálnych aktivitách nie je osobitne sledovaná, pokiaľ zároveň nie je súčasťou 
individuálneho plánu. Zainteresované strany s ktorými rozvíjame neformálne partnerstvá

Partnerstvá na formálnom základe sú rozvíjané hlavne na základe spoločných zmlúv, 
projektov alebo sú založené na príbuzenskom vzťahu k našim klientom, ako aj na potrebe 

rodinou, obcou a komunitou pri utváraní podmienok na návrat klienta do 
svojho pôvodného prostredia. Aj tieto partnerstvá môžu mať neformálne aktivity. V

sociálnych službách je formálnym partnerstvom aj zoskupenie zainteresovaných 
strán vytvorené za účelom realizácie projektov alebo programov na predchádzanie vzniku, 
zmiernenie alebo riešenie nepriaznivých sociálnych situácií občanov a pre účely komunitnej 
práce. Zainteresované strany vo formálnych partnerstvách sú najmä: 

Rodina klienta, obec alebo komunita jeho pôvodného prirodzeného prostredia

Ošetrujúci obvodný lekár vo Vrábľoch 

o Vrábľoch a v Nitre 
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rozvoji miestnej komunity nielen poskytovaním služieb občanom obce, ale aj 
covnými príležitosťami, organizovaním spoločenských podujatí, spoluprácou s Obecným 

rozvojom partnerstiev na základe vzájomne užitočných vzťahov. Rozvíjanie 

ezpečenie sociálnych kontaktov našim klientom pre zabraňovanie sociálnej 

íjame na neformálnom aj formálnom základe. Partnerstvá rozvíjané na 
neformálnom základe sa orientujú na uskutočňovanie spoločných aktivít v prospech klientov, 

objavujú v Ponuke 
našich klientov. Účasť 

klientov na neformálnych aktivitách nie je osobitne sledovaná, pokiaľ zároveň nie je súčasťou 
ktorými rozvíjame neformálne partnerstvá sú 

Partnerstvá na formálnom základe sú rozvíjané hlavne na základe spoločných zmlúv, 
klientom, ako aj na potrebe 

komunitou pri utváraní podmienok na návrat klienta do 
svojho pôvodného prostredia. Aj tieto partnerstvá môžu mať neformálne aktivity. V zmysle § 

rstvom aj zoskupenie zainteresovaných 
strán vytvorené za účelom realizácie projektov alebo programov na predchádzanie vzniku, 

pre účely komunitnej 

Rodina klienta, obec alebo komunita jeho pôvodného prirodzeného prostredia 
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 Obecný úrad Klasov 
 

Rozvojom partnerstiev sa tiež podporuje plnenie 
 

1.5.3   Neustále učenie sa, inovácia a  zlepšovanie
 

Jednou zo základných požiadaviek zákona o
poskytoval sociálne služby na odbornej úrovni. To si vyžaduje
zlepšovania, ktorej základom je trvalé zvyšovanie úrovne znalostí personálu. Ďalším 
dôležitým faktorom je podpora originálnych myšlienok a
využívať aj porovnávanie sa s 

Vzdelávanie personálu chápeme ako permanentný proces, od ktorého očakávame nielen 
rastúcu úroveň znalostí a zručností, ale aj postupnú zmenu pracovného správania, zlepšovanie 
kultúry organizácie a zvyšujúcu sa motiváciu personálu pre predkladanie zlepšovacích 
návrhov. V týchto súvislostiach taktiež chápeme aj plnenie personálnych podmienok kvality.

Pre inováciu a zlepšovanie využívame nástroj „cyklus PDCA“.

 
Cyklus PDCA známy aj ako cyklus zlepšovania kvality je vytvorený zo skratky anglických 
slov 

 Plan – plánuj 

 Do – vykonaj 

 Check – kontroluj 

 Action – hodnoť 
 

V podmienkach nášho zariadenia to znamená, že činnosti sú plánované, vykonávané (a 
zaznamenané), kontrolované (monitorované a
vyhodnotenia sa vykoná nové plánovanie, ktoré hľadá 
cyklus posúva ďalej. Pre jeho zabezpečenie je potrebná dobrá komunikácia medzi 
pracovníkmi a klientmi, ako aj medzi ostatnými zainteresovanými stranami.
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ež podporuje plnenie kritérií kvality 1.2, 1.3 a 2.8.

Neustále učenie sa, inovácia a  zlepšovanie 

Jednou zo základných požiadaviek zákona o sociálnych službách na poskytovateľa je, aby 
poskytoval sociálne služby na odbornej úrovni. To si vyžaduje zaviesť kultúru neustáleho 
zlepšovania, ktorej základom je trvalé zvyšovanie úrovne znalostí personálu. Ďalším 
dôležitým faktorom je podpora originálnych myšlienok a inovatívnych nápadov, pričom sa dá 

 inými. 

nálu chápeme ako permanentný proces, od ktorého očakávame nielen 
rastúcu úroveň znalostí a zručností, ale aj postupnú zmenu pracovného správania, zlepšovanie 

zvyšujúcu sa motiváciu personálu pre predkladanie zlepšovacích 
chto súvislostiach taktiež chápeme aj plnenie personálnych podmienok kvality.

zlepšovanie využívame nástroj „cyklus PDCA“. 

Cyklus PDCA známy aj ako cyklus zlepšovania kvality je vytvorený zo skratky anglických 

podmienkach nášho zariadenia to znamená, že činnosti sú plánované, vykonávané (a 
zaznamenané), kontrolované (monitorované a merané) a vyhodnotené. Na základe 
vyhodnotenia sa vykoná nové plánovanie, ktoré hľadá možnosti ďalšieho zlepšenia a
cyklus posúva ďalej. Pre jeho zabezpečenie je potrebná dobrá komunikácia medzi 

klientmi, ako aj medzi ostatnými zainteresovanými stranami.
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2.8. 

sociálnych službách na poskytovateľa je, aby 
zaviesť kultúru neustáleho 

zlepšovania, ktorej základom je trvalé zvyšovanie úrovne znalostí personálu. Ďalším 
inovatívnych nápadov, pričom sa dá 

nálu chápeme ako permanentný proces, od ktorého očakávame nielen 
rastúcu úroveň znalostí a zručností, ale aj postupnú zmenu pracovného správania, zlepšovanie 

zvyšujúcu sa motiváciu personálu pre predkladanie zlepšovacích 
chto súvislostiach taktiež chápeme aj plnenie personálnych podmienok kvality. 

Cyklus PDCA známy aj ako cyklus zlepšovania kvality je vytvorený zo skratky anglických 

podmienkach nášho zariadenia to znamená, že činnosti sú plánované, vykonávané (a 
vyhodnotené. Na základe 

možnosti ďalšieho zlepšenia a tak sa 
cyklus posúva ďalej. Pre jeho zabezpečenie je potrebná dobrá komunikácia medzi 

klientmi, ako aj medzi ostatnými zainteresovanými stranami. 
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1.5.4   Riadenie činností na základe faktov
 

Aby mohlo byť plnenie podmienok kvality správne riadené a
mať pracovníci, ale aj ostatné 
vyhodnocovanie. Efektívne rozhodnutia sa zakladajú na analýze údajov a
sociálnu službu sú fakty potrebné hlavne:

1. Pri stanovovaní správnych a

2. Pri dokazovaní, že s klientom boli uskutočnené tie aktivity, ktoré boli naplánované 
aby boli vytýčené ciele dosiahnuté, respektíve z
zmenené. 

3. Pri dokazovaní, že výstupy 
potvrdzujú, alebo vylučujú správnosť zvolenej aktivity.

4. Pri dokazovaní, že ciele boli splnené 
naplnená očakávaná užitočnosť a
odchýlka. 

Súvislosti 
organizácie  

Požiadavky 
klientov 

Požiadavky 
a očakávania 
relevantných 

zainteresovaných 
strán  

Plánovanie
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Riadenie činností na základe faktov 

Aby mohlo byť plnenie podmienok kvality správne riadené a taktiež zlepšované, musia 
mať pracovníci, ale aj ostatné zainteresované strany dostatok faktov pre rozhodovanie a 
vyhodnocovanie. Efektívne rozhodnutia sa zakladajú na analýze údajov a informácií. Pre našu 
sociálnu službu sú fakty potrebné hlavne: 

Pri stanovovaní správnych a individualizovaných cieľov poskytovan

klientom boli uskutočnené tie aktivity, ktoré boli naplánované 
aby boli vytýčené ciele dosiahnuté, respektíve z akých dôvodov boli aktivity 

Pri dokazovaní, že výstupy - výsledky z uskutočňovaných aktivít s
potvrdzujú, alebo vylučujú správnosť zvolenej aktivity. 

Pri dokazovaní, že ciele boli splnené – došlo k očakávanej zmene a
naplnená očakávaná užitočnosť a zmysel pre klienta, alebo v čom a

Vodcovstvo 
 

Podpora 
a prevádzka  

Zlepšovanie 
 

Hodnotenie 
výkonnosti

 

Plánovanie 

(P) Plánuj (D) Urob 

(C) Kontroluj (A) Konaj 

Systém manažérstva kvality  
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taktiež zlepšované, musia 
zainteresované strany dostatok faktov pre rozhodovanie a 

informácií. Pre našu 

individualizovaných cieľov poskytovanej služby. 

klientom boli uskutočnené tie aktivity, ktoré boli naplánované 
akých dôvodov boli aktivity 

uskutočňovaných aktivít s klientom 

očakávanej zmene a že bola tiež 
čom a prečo nastala 

Výsledky 
SMK 

Produkty 
a služby 

Spokojnosť 
klientov 

Hodnotenie 
výkonnosti 
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Pre zabezpečenie potrebných fa

1. zvolené nástroje a metódy zberu a
2. diagnostiky,  
3. určenie postupov, ktoré sa budú monitorovať a
4. dokumentovanie priebehu a
Vzhľadom na premenlivosť prostredia ako aj samotné

okrem faktov aj istú mieru dobrej odbornej intuície. Často krát hrozí riziko z
krátkosť času nemusia byť pri rozhodovaní k
Odborná intuícia sa však zakladá sa n
skúsenostiach a empatii, pričom predchádzajúca práca s
úlohu. 
 

1.5.5   Riadenie pripomienok a
 
Podnety, pripomienky a sťažnosti 
potrebách, názoroch, spokojnosti a
sociálnych služieb. Za najdôležitejší nástroj ich zisťovania slúži denný kontakt personálu 
s klientom a „politika otvorených dverí“ čo znamená, že klie
problémami k vedeniu zariadenia kedykoľvek v
ako neformálny zo strany klienta, aj keď je z
zaznamenaný. 
Požiadavky našich klientov zisťujeme for
plánu. Pokiaľ chce klient podať sťažnosť, návrh alebo pripomienku, môže tak urobiť aj 
v Skrinke dôvery. 
Sťažnosť je riešená podľa → Procesu riadenia sťažností a pripomienok
charakter sťažnosti, chápe sa ako podnet alebo pripomienka.
pripomienku nie je možné vyriešiť okamžite, alebo je závažnejšieho charakteru, riadi sa 
postupom uvedeným → v plnení
vedúci poskytovateľa. 
 

  1.5.6   Uvažovanie založené na riziku
 
Poskytovanie sociálnych služieb je charakteristické množstvom premenných vplyvov 
a faktorov, ktoré pôsobia vzhľadom

 na meniaci sa sociálny a
môžu ocitnúť 

 ľudský faktor u personálu

 meniace sa legislatívne podmienky a
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Pre zabezpečenie potrebných faktov používame 

metódy zberu a vyhodnocovania údajov, 

určenie postupov, ktoré sa budú monitorovať a hodnôt, ktoré sa budú merať,
dokumentovanie priebehu a výsledkov služieb. 

Vzhľadom na premenlivosť prostredia ako aj samotného klienta vyžaduje naša práca 
okrem faktov aj istú mieru dobrej odbornej intuície. Často krát hrozí riziko z
krátkosť času nemusia byť pri rozhodovaní k dispozícii vždy poruke úplné a
Odborná intuícia sa však zakladá sa na vysokej znalosti teórie svojej profesie, praktických 

empatii, pričom predchádzajúca práca s faktami zohráva svoju významnú 

Riadenie pripomienok a sťažností 

sťažnosti našich klientov tvoria dôležitý zdroj informácií o
potrebách, názoroch, spokojnosti a celkovom prežívaní udalostí počas poskytovania 
sociálnych služieb. Za najdôležitejší nástroj ich zisťovania slúži denný kontakt personálu 

„politika otvorených dverí“ čo znamená, že klient môže prísť so svojimi 
vedeniu zariadenia kedykoľvek v priebehu dňa. Preto tento nástroj ponúkame 

ako neformálny zo strany klienta, aj keď je z našej strany riadený a v 

Požiadavky našich klientov zisťujeme formálnym postupom najmä pri tvorbe individuálneho 
plánu. Pokiaľ chce klient podať sťažnosť, návrh alebo pripomienku, môže tak urobiť aj 

Procesu riadenia sťažností a pripomienok. Ak podanie ne
, chápe sa ako podnet alebo pripomienka. V prípade, že podnet alebo 

pripomienku nie je možné vyriešiť okamžite, alebo je závažnejšieho charakteru, riadi sa 
plnení kritéria podmienky kvality 2.9 a za tento postup z

Uvažovanie založené na riziku 

Poskytovanie sociálnych služieb je charakteristické množstvom premenných vplyvov 
faktorov, ktoré pôsobia vzhľadom 

na meniaci sa sociálny a zdravotný stav našich klientov a krízové situ

personálu 

meniace sa legislatívne podmienky a odborné postupy 
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hodnôt, ktoré sa budú merať, 

ho klienta vyžaduje naša práca 
okrem faktov aj istú mieru dobrej odbornej intuície. Často krát hrozí riziko z omeškania a pre 

dispozícii vždy poruke úplné a relevantné fakty. 
a vysokej znalosti teórie svojej profesie, praktických 

faktami zohráva svoju významnú 

zdroj informácií o ich 
celkovom prežívaní udalostí počas poskytovania 

sociálnych služieb. Za najdôležitejší nástroj ich zisťovania slúži denný kontakt personálu 
nt môže prísť so svojimi 

priebehu dňa. Preto tento nástroj ponúkame 
 prípade potreby aj 

málnym postupom najmä pri tvorbe individuálneho 
plánu. Pokiaľ chce klient podať sťažnosť, návrh alebo pripomienku, môže tak urobiť aj 

. Ak podanie nespĺňa 
prípade, že podnet alebo 

pripomienku nie je možné vyriešiť okamžite, alebo je závažnejšieho charakteru, riadi sa 
za tento postup zodpovedá 

Poskytovanie sociálnych služieb je charakteristické množstvom premenných vplyvov 

krízové situácie v ktorých sa 
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 zainteresované strany ktoré môžu alebo chcú mať vplyv na úspech a
udržateľnosť našej organizácie 

Preto sa uvažovanie založené na riziku zameriava na
rizikových oblastí: 

1. Riziká vo vzťahu ku klientovi

 Vyplývajú najmä z jeho zdravotno
pri poskytovaní sociálnych služieb so základnými právami a slobodami
podmienky kvality 1.1 a

 Táto skupina rizík je identifikovaná a
diagnostikách klientov, posúdení v
pláne a v spracovaní podmienky kvality 2.6.

2. Riziká vo vzťahu k zamestnancom 

 Vyplývajú najmä z aktuálnych faktorov trhu práce, úrovne externého vzdelávania 
a ľudského faktoru. Ide o

 Táto skupina rizík je identifikovaná a
v ktorom sú zakomponované aj personálne podmienky kvality 3.1 
nástrojom je supervízia zamestnancov. 

3. Riziká v procesoch (činnostiach)

 Ide o „interné“ riziká v

 Táto skupina rizík je identifikovaná a
samotných procesov a
v procese preskúmania manažmentom. 

4. Riziká vo vzťahu k zainteresovaným stranám

 Ide v zásade o riziká 
udržateľnosť a môžu vytvárať externé hrozby pre organizáciu.

 Táto skupina rizík je identifikovaná a
a ostatnými zainteresovanými stranami. Ich prehľad je uvedený v
prílohe tejto príručky kvality. Prehodnocuje sa najmä v
manažmentom.  

Určenie postupov a pravidiel prevencie krízových situácií u
netelesného a telesného obmedzenia klienta sa riadi postupom uvedeným 
plnenia kritéria podmienky kvality 2.6. 
Každý pracovník je povinný 
vyskytnúť v priebehu poskytovania sociálnych služieb a
ak ten nie je známy, tak manažérovi kvality. Tí 
chyby a prijmú preventívne a ak je potrebné tak aj
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zainteresované strany ktoré môžu alebo chcú mať vplyv na úspech a
udržateľnosť našej organizácie  

Preto sa uvažovanie založené na riziku zameriava na posudzovanie a riadenie nasledovných 

Riziká vo vzťahu ku klientovi  

jeho zdravotno-sociálneho stavu a z možného konfliktu opatrení 
pri poskytovaní sociálnych služieb so základnými právami a slobodami

lity 1.1 a súvzťažnej legislatívy.  

Táto skupina rizík je identifikovaná a riadená v odborných postupoch pri 
diagnostikách klientov, posúdení v procesoch odborných činností, v

spracovaní podmienky kvality 2.6. 
estnancom  

aktuálnych faktorov trhu práce, úrovne externého vzdelávania 
ľudského faktoru. Ide o kombináciu interných a externých rizík.  

Táto skupina rizík je identifikovaná a riadená v Procese riadenia ľudských zdrojov 
mponované aj personálne podmienky kvality 3.1 

nástrojom je supervízia zamestnancov.  
procesoch (činnostiach) 

de o „interné“ riziká v súvislosti s vykonávanými činnosťami organizácie

Táto skupina rizík je identifikovaná a riadená pri spracovaní, validácii a
samotných procesov a zodpovedajú za ne vlastníci procesov. Prehodnocuje sa najmä 

procese preskúmania manažmentom.  
zainteresovaným stranám 

riziká pochádzajúceho z externého prostredia; 
môžu vytvárať externé hrozby pre organizáciu. 

Táto skupina rizík je identifikovaná a riadená v externých vzťahoch s
ostatnými zainteresovanými stranami. Ich prehľad je uvedený v
ílohe tejto príručky kvality. Prehodnocuje sa najmä v procese preskúmania 

pravidiel prevencie krízových situácií u klientov a použitie prostriedkov 
telesného obmedzenia klienta sa riadi postupom uvedeným 

plnenia kritéria podmienky kvality 2.6.  
 dbať na to, aby rozpoznal riziko alebo chybu, ktoré sa môžu 

priebehu poskytovania sociálnych služieb a oznámil to vlastníkovi procesu alebo 
ak ten nie je známy, tak manažérovi kvality. Tí posúdia charakter a závažnosť rizika alebo 

ak je potrebné tak aj nápravné opatrenie.  
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zainteresované strany ktoré môžu alebo chcú mať vplyv na úspech a trvalú 

riadenie nasledovných 

možného konfliktu opatrení 
pri poskytovaní sociálnych služieb so základnými právami a slobodami v zmysle 

odborných postupoch pri 
procesoch odborných činností, v individuálnom 

aktuálnych faktorov trhu práce, úrovne externého vzdelávania 
 

Procese riadenia ľudských zdrojov 
mponované aj personálne podmienky kvality 3.1 – 3.4. Špecifickým 

vykonávanými činnosťami organizácie.  

ená pri spracovaní, validácii a prevádzke 
zodpovedajú za ne vlastníci procesov. Prehodnocuje sa najmä 

redia; ovplyvňujú trvalú 

externých vzťahoch s poskytovateľmi 
ostatnými zainteresovanými stranami. Ich prehľad je uvedený v osobitnej tabuľke, 

procese preskúmania 

klientov a použitie prostriedkov 
telesného obmedzenia klienta sa riadi postupom uvedeným → v procedúre 

dbať na to, aby rozpoznal riziko alebo chybu, ktoré sa môžu 
vlastníkovi procesu alebo 

závažnosť rizika alebo 
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Komplexný prístup k rizikám je uvedený v
v sociálnych službách.  
 

1.5.7   Riadená dokumentácie výkonov
 
V našom zariadení sa vedie 
všetkých klientov alebo sa vedie

1. Administratívno–správna dokumentácia spracovávaná 
určenom v § 94, § 94c a

2. Odborná dokumentácia
a. Individuálny plán a

Dokumentácia priebehu a výsledkov poskytovania odborných
k uschovávaniu informácií o 
rozhodnutí a opatrení v sociálnej práci ako aj k
počas služby a k dokazovaniu, že služba prebehla a

b. obslužných a
c. Zdravotnícka dokumentácia.
d. Diagnostiky, anamnézy, prípadové štúdie a

Spisy klientov a ich obsah ako aj ostatná dokumentácia výkonov je evidovaná a
Podľa zásad riadenej dokumentácie obsahuje nasledovné úda

 Dátum prijatia ak je externá, alebo dátum vystavenia ak je interná.

 Dátum záznamu, ak sa do nej vedú priebežné záznamy.

 Podpis alebo šifru pracovníka, ktorý dokumentáciu prijal, vystavil alebo do nej 
zapísal priebežný záznam.

 Ak je vykonávaná kontrola 
pracovníka, ktorý ju vykonal.

 Dátum archivácie a 

Interná dokumentácia je vedená vo formulároch alebo podľa vzorov. Časť dokumentácie je 
vedená elektronicky s možno
poriadkom. Podrobnosti o riadenej dokumentácii stanovuje osobitná interná smernica.
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rizikám je uvedený v osobitnom dokumente: Metod

Riadená dokumentácie výkonov 

našom zariadení sa vedie spis klienta a dokumentácia výkonov, ktoré sú spoločné pre 
sa vedie: 

správna dokumentácia spracovávaná v rozsahu a
94c a § 95. 

Odborná dokumentácia 
Individuálny plán a posúdenie krízových situácií. 

výsledkov poskytovania odborných skupín. Dokumentácia slúži 
 klientovi, jeho sociálnom  a zdravotnom stave, k

sociálnej práci ako aj k ďalšiemu posudzovaniu a
dokazovaniu, že služba prebehla a dosiahla určité výsledky. V

obslužných a ďalších činností pri poskytovaní sociálnych služieb.
Zdravotnícka dokumentácia. 
Diagnostiky, anamnézy, prípadové štúdie a podobne. 

ich obsah ako aj ostatná dokumentácia výkonov je evidovaná a
Podľa zásad riadenej dokumentácie obsahuje nasledovné údaje: 

ak je externá, alebo dátum vystavenia ak je interná.

Dátum záznamu, ak sa do nej vedú priebežné záznamy. 

Podpis alebo šifru pracovníka, ktorý dokumentáciu prijal, vystavil alebo do nej 
zapísal priebežný záznam. 

Ak je vykonávaná kontrola dokumentácie, tak dátum kontroly, meno a
pracovníka, ktorý ju vykonal. 

 podpis pracovníka, ktorý archiváciu vykonal.

Interná dokumentácia je vedená vo formulároch alebo podľa vzorov. Časť dokumentácie je 
možnosťou tlače. Lehoty archivácie sa riadia Registratúrnym 

riadenej dokumentácii stanovuje osobitná interná smernica.

Klasov na obdobie 2020 – 2023 

23 

Metodika riadenia rizík 

dokumentácia výkonov, ktoré sú spoločné pre 

rozsahu a na účely 

Dokumentácia slúži 
nom  a zdravotnom stave, k prijímaniu 

ďalšiemu posudzovaniu a rozhodovaniu sa 
dosiahla určité výsledky. V spise klienta 

skytovaní sociálnych služieb. 

ich obsah ako aj ostatná dokumentácia výkonov je evidovaná a archivovaná. 

ak je externá, alebo dátum vystavenia ak je interná. 

Podpis alebo šifru pracovníka, ktorý dokumentáciu prijal, vystavil alebo do nej 

dokumentácie, tak dátum kontroly, meno a podpis 

podpis pracovníka, ktorý archiváciu vykonal. 

Interná dokumentácia je vedená vo formulároch alebo podľa vzorov. Časť dokumentácie je 
sťou tlače. Lehoty archivácie sa riadia Registratúrnym 

riadenej dokumentácii stanovuje osobitná interná smernica. 
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1.5.8   Zlepšovateľské projekty
 
Na základe podnetov a pripomienok klientov ako aj na základe vlastnej iniciatívy p
nášho zariadenia, sa môžu niektoré témy spracovať do tzv. zlepšovateľského projektu. Tento 
projekt je interného charakteru a

1. Zlepšovanie služieb v
2. Rozpočet na nasledujúce kalendárne roky.
3. Grantové projekty podávané na externých donorov.
4. Sponzoring projekty podávané sponzorom alebo pre verejnú zbierku.

 

1.6. Úlohy a kompetencie
 
Úlohy a kompetencie pre  KVALITU ŠTRUKTÚRY 
a vecné vybavenie. Kvalita štruktúry
kompetenciou personálu a vybudovaním i chodom organizácie.
 
Úlohy a kompetencie pre  KVALITU PROCESU 
chodu procesov. Kvalita procesu sa razí ovládaním 
zabezpečujú realizovanie odborných, obslužných a
o sociálnych službách. 
 
Úlohy a kompetencie pre 
obyvateľov, dosiahnutie stanovených cieľov so zamer
nutnosť.  
 
INTERNÉ ZABEZPEČENIE KVALITY sa vzťahuje na 
príslušné opatrenia na zabezpečenie kvality
 
EXTERNÉ ZABEZPEČENIE KVALITY sa vzťahuje na externé poradenstvo a ko
externých inštitúcií. 
 
 

1.6.1   Tím kvality 
 

Prostredníctvom interdisciplinárneho tímu sa udržiava, podporuje a zabezpečuje stratégia a 
ciele kvality zariadenia. Tím sa zameriava na udržiavanie SMK a
a ďalšie činnosti a pomáha z
zainteresovaných strán. K základným úlohám tímu patrí:
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Zlepšovateľské projekty 

pripomienok klientov ako aj na základe vlastnej iniciatívy p
nášho zariadenia, sa môžu niektoré témy spracovať do tzv. zlepšovateľského projektu. Tento 
projekt je interného charakteru a slúži ako podklad pre 

Zlepšovanie služieb v rámci vlastnej réžie počas roka. 
Rozpočet na nasledujúce kalendárne roky. 

tové projekty podávané na externých donorov. 
Sponzoring projekty podávané sponzorom alebo pre verejnú zbierku.

kompetencie 

KVALITU ŠTRUKTÚRY sa vzťahujú na organizačné, personálne 
a vecné vybavenie. Kvalita štruktúry je razená organizačnými cieľmi, počtom, kvalifikáciou a 
kompetenciou personálu a vybudovaním i chodom organizácie. 

KVALITU PROCESU sa vzťahujú na zabezpečenie správneho 
. Kvalita procesu sa razí ovládaním odborných vedomostí a zručností

zabezpečujú realizovanie odborných, obslužných a ďalších činností podľa zákona 

Úlohy a kompetencie pre  KVALITU VÝSLEDKOV hodnotia stupeň spokojnosti 
obyvateľov, dosiahnutie stanovených cieľov so zameraním na hospodárenie, účelovosť a 

INTERNÉ ZABEZPEČENIE KVALITY sa vzťahuje na vnútorné zabezpečenie
príslušné opatrenia na zabezpečenie kvality vlastným personálom. 

EXTERNÉ ZABEZPEČENIE KVALITY sa vzťahuje na externé poradenstvo a ko

Prostredníctvom interdisciplinárneho tímu sa udržiava, podporuje a zabezpečuje stratégia a 
ciele kvality zariadenia. Tím sa zameriava na udržiavanie SMK a na odborné, obslužné 

pomáha zisťovať a plniť požiadavky a potreby klientov a ďalších 
základným úlohám tímu patrí: 
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pripomienok klientov ako aj na základe vlastnej iniciatívy personálu 
nášho zariadenia, sa môžu niektoré témy spracovať do tzv. zlepšovateľského projektu. Tento 

Sponzoring projekty podávané sponzorom alebo pre verejnú zbierku. 

na organizačné, personálne 
je razená organizačnými cieľmi, počtom, kvalifikáciou a 

zabezpečenie správneho 
vedomostí a zručností. Procesy 

ďalších činností podľa zákona 

stupeň spokojnosti 
aním na hospodárenie, účelovosť a 

vnútorné zabezpečenie a obsahuje 

EXTERNÉ ZABEZPEČENIE KVALITY sa vzťahuje na externé poradenstvo a kontroly 

Prostredníctvom interdisciplinárneho tímu sa udržiava, podporuje a zabezpečuje stratégia a 
na odborné, obslužné 

potreby klientov a ďalších 
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1. Udržiavať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb v

kvality. 
2. Zabezpečovať kvalitu procesov a odborných, obslužných a

záznamov o priebehu a 
3. Zhromažďovať a vyhodnocovať požiadavky a

zisťovať stupeň spokojnosti zainteresovaných strán.
4. Navrhovať, implementovať a

zmenu alebo úpravu. 
5. Spracovávať zlepšovateľské projekty.

 
 

1.6.2   Zabezpečenie kvality a
 
Za zabezpečenie kvality a starostlivosti o kvalitu zodpovedá vrcholový manažment, ktorý 
prostredníctvom činností vytvára prostredie, v ktorom sa pracovníci plne zapájajú a v ktorom 
systém manažérstva kvality efektívne funguje.
 
 

2.  Systém manažérstva kvality

 

2.1 Všeobecná charakteristika 
 

„KREATÍV“ ZSS Klasov má vytvorený, zdokumentovaný, zavedený a udržiavaný systém 
manažérstva kvality v súlade s
výkonnosť.  Ťažiskom riadenia činností sú procesy, ktoré sú rozdelené do troch skupín: 

1. manažérske procesy 
2. hlavné procesy 
3. podporné procesy 

Interakcie jednotlivých procesov sú definované v
zdokumentované v dokumentoch postupu 
ich riadenia. Vrcholový manažment s
výkonnosti procesov s jasným definovaním zodpovednosti. Sú realizované a
postupy permanentného monitorovania a
zlepšovania.  
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Udržiavať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb v súlade s SMK a podmienkami 

Zabezpečovať kvalitu procesov a odborných, obslužných a ďalších činností a
 výsledkoch týchto činností. 

vyhodnocovať požiadavky a potreby klientov, ich pripomienky a 
zisťovať stupeň spokojnosti zainteresovaných strán. 
Navrhovať, implementovať a validovať dokumenty postupov a podávať návrhy na ich 

Spracovávať zlepšovateľské projekty. 

1.6.2   Zabezpečenie kvality a starostlivosť o kvalitu 

Za zabezpečenie kvality a starostlivosti o kvalitu zodpovedá vrcholový manažment, ktorý 
činností vytvára prostredie, v ktorom sa pracovníci plne zapájajú a v ktorom 

systém manažérstva kvality efektívne funguje. 

Systém manažérstva kvality 

2.1 Všeobecná charakteristika   

„KREATÍV“ ZSS Klasov má vytvorený, zdokumentovaný, zavedený a udržiavaný systém 
súlade s požiadavkami normy ISO 9001:2016 a trvalo zlepšuje jeho 

výkonnosť.  Ťažiskom riadenia činností sú procesy, ktoré sú rozdelené do troch skupín: 

Interakcie jednotlivých procesov sú definované v Mape procesov. Samotné procesy sú 
dokumentoch postupu – procedúra procesu. Je zavedený jednotný postup 

ich riadenia. Vrcholový manažment s vlastníkmi procesov stanovil kritériá sledovania 
jasným definovaním zodpovednosti. Sú realizované a

postupy permanentného monitorovania a merania výkonnosti procesov a
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SMK a podmienkami 

ďalších činností a kvalitu 

potreby klientov, ich pripomienky a 

stupov a podávať návrhy na ich 

Za zabezpečenie kvality a starostlivosti o kvalitu zodpovedá vrcholový manažment, ktorý 
činností vytvára prostredie, v ktorom sa pracovníci plne zapájajú a v ktorom 

„KREATÍV“ ZSS Klasov má vytvorený, zdokumentovaný, zavedený a udržiavaný systém 
požiadavkami normy ISO 9001:2016 a trvalo zlepšuje jeho 

výkonnosť.  Ťažiskom riadenia činností sú procesy, ktoré sú rozdelené do troch skupín:  

Mape procesov. Samotné procesy sú 
procedúra procesu. Je zavedený jednotný postup 

lastníkmi procesov stanovil kritériá sledovania 
jasným definovaním zodpovednosti. Sú realizované a zdokumentované 

merania výkonnosti procesov a ich kontinuálneho 
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U poskytovateľa sú jasne určené a
a kontrole definovaných procesov. 

Taktiež sú zavedené postupy riadenia záznamov o stave SMK,
a postupoch kontinuálneho zlepšovania.  

Tím kvality pravidelne stanovu
kvality a hodnotí ich plnenie.  
 

2.1.1   Predmet systému manažérstva kvality a certifikácie

 

V rámci systému manažérstva kvality 
sociálnych služieb v zmysle zákona 

 

2.1.2   Hranice systému manažérstva kvality  

 

Obsah a hranice systému manažérstva kvality graficky znázorňuje Mapa procesov. Všetky 
procesy znázornené v Mape procesov tvoria súčasť SMK.  
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asne určené a pochopené zodpovednosti a právomoci pri realizácii 
kontrole definovaných procesov.  

Taktiež sú zavedené postupy riadenia záznamov o stave SMK, jeho zhode s
postupoch kontinuálneho zlepšovania.   

stanovuje merateľné a termínované ciele kvality v
 

2.1.1   Predmet systému manažérstva kvality a certifikácie 

rámci systému manažérstva kvality poskytovateľa súvisia naše procesy s poskytovaním 
ákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.  

2.1.2   Hranice systému manažérstva kvality   

Obsah a hranice systému manažérstva kvality graficky znázorňuje Mapa procesov. Všetky 
Mape procesov tvoria súčasť SMK.   
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právomoci pri realizácii 

jeho zhode s požiadavkami 

termínované ciele kvality v súlade s Politikou 

procesy s poskytovaním 
sociálnych službách.   

Obsah a hranice systému manažérstva kvality graficky znázorňuje Mapa procesov. Všetky 
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2.2.3  Kontrola externe objednávaných činností 

 

Všetky externe objednávané činnosti spadajú pod proces nakupovania. Podrobnosti o
externe objednávaných činností stanovuje tento proces a
 
 

2.2.4   Požiadavky na dokumentáciu
 
Systém manažérstva kvality platí pre všetky kategórie našich služieb a je primerane 
dokumentovaný.  
 
Pre dokumentáciu spracúvame:
 

 Podklady pre hodnotenie spôsobu implementácie a

 Podklady pre analýzu kvality a

 Podklady ako dôkazy spôsobilosti kvality pre klientov a
strán, ako aj pre preukázanie kvality v
službách 

 Podklady pre kvalifikáciu pracovníko
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HP02, HP05  HP05 

Všetky procesy,  
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Procesy odborných 
činností 
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Všetky procesy 

2.2.3  Kontrola externe objednávaných činností  

Všetky externe objednávané činnosti spadajú pod proces nakupovania. Podrobnosti o
externe objednávaných činností stanovuje tento proces a dodávateľsko–odberateľské zmluvy. 

2.2.4   Požiadavky na dokumentáciu 

Systém manažérstva kvality platí pre všetky kategórie našich služieb a je primerane 

Pre dokumentáciu spracúvame: 

Podklady pre hodnotenie spôsobu implementácie a udržiavania SMK

Podklady pre analýzu kvality a zlepšovanie kvality 

Podklady ako dôkazy spôsobilosti kvality pre klientov a ďalších zainteresovaných 
strán, ako aj pre preukázanie kvality v zmysle požiadaviek zákona o

Podklady pre kvalifikáciu pracovníkov a motiváciu pracovníkov 
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Všetky externe objednávané činnosti spadajú pod proces nakupovania. Podrobnosti o kontrole 
odberateľské zmluvy.  

Systém manažérstva kvality platí pre všetky kategórie našich služieb a je primerane 

udržiavania SMK 

ďalších zainteresovaných 
zmysle požiadaviek zákona o sociálnych 
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 Podklady pre štatistické spracovanie a
 

2.2.5   Formy dokumentácie
 
Úlohové (normované) dokumenty
 

 vo vzťahu k systému: 
o  Príručka kvality
o  Smernice 
o  Dokumenty postupov
o  Plány manažérstva kvality

 

 vo vzťahu k službe ako aj k
o  Príkazy riaditeľa
o  Záznamy z porád
o  Plánovacie dokumenty

 
Dokumenty dôkazov – obsahujú výsledné údaje vykonaných činností a kontrol:
 

o  Záznamy a protokoly
o  Dotazníky a záznamy 
o  Záznamy z ostatnej spätnej väzby od zainteresovaných strán
o  Audity kvality 
o  Správy kvality 

 

3. Vodcovstvo 
 

3.1  Vodcovstvo a záväzok

 
Vrcholové vedenie a jednotliví zamestnanci na všetkých úrovniach 
prevádzky sa zaväzujú vo vzťahu k
 

 za každých okolností budú chrániť osobnú integritu PSS, jeho ľudské práva 
a dôstojnosť 

 umožnia PSS spolupodieľať sa na určovaní životných podmienok zariadenia 
a činností prevádzky 
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Podklady pre štatistické spracovanie a hlásenia 

2.2.5   Formy dokumentácie 

Úlohové (normované) dokumenty – obsahujú ciele kvality a požiadavky kvality:

Príručka kvality 

Dokumenty postupov 
manažérstva kvality 

vo vzťahu k službe ako aj k pracovným výkonom: 
Príkazy riaditeľa 
Záznamy z porád 
Plánovacie dokumenty 

obsahujú výsledné údaje vykonaných činností a kontrol:

protokoly, kontroly 
záznamy zo zisťovaní spokojnosti zainteresovaných strán

ostatnej spätnej väzby od zainteresovaných strán
 
 

3.1  Vodcovstvo a záväzok 

Vrcholové vedenie a jednotliví zamestnanci na všetkých úrovniach organizačnej štruktúry 
prevádzky sa zaväzujú vo vzťahu k PSS, že: 

za každých okolností budú chrániť osobnú integritu PSS, jeho ľudské práva 

PSS spolupodieľať sa na určovaní životných podmienok zariadenia 
činností prevádzky  
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požiadavky kvality: 

obsahujú výsledné údaje vykonaných činností a kontrol: 

zo zisťovaní spokojnosti zainteresovaných strán 
ostatnej spätnej väzby od zainteresovaných strán 

organizačnej štruktúry 

za každých okolností budú chrániť osobnú integritu PSS, jeho ľudské práva 

PSS spolupodieľať sa na určovaní životných podmienok zariadenia 
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 budú aktivizovať PSS k

 rešpektovať individuálne potreby PSS
 
Vrcholové vedenie sa zaväzuje vo vzťahu k zamestnancom, že:
 

 zabezpečí presné a jasné určenie zodpovednosti a právomoci pracovn
jednotlivých pozíciách

 pracovníkov bude motivovať k lepším výkonom a ku kvalitnej práci a trvalo vzdelávať 
na všetkých úrovniach 

 bude vykonávať prieskumy spokojnosti p

 schvaľovať technicko-materiálne vybavenie a modernizáciu zariadení

 zabezpečí ochranu objektu, po
 

3.2   Zameranie na prijímateľa sociálnych služieb (klienta)
 
Klienta chápeme ako autonómnu osobnosť s
a zdravotným stavom a individuálnymi potrebami a požiadav
názor, postoj a vyjadrenie požiadaviek aj keď je zbavený spôsobilosti na právne úkony. 
Jeho individuálne charakteristiky sú predmetom nášho záujmu a
našich služieb. Rozlišujeme medzi režimom práce zames
klientov. Zároveň sa snažíme našich klientov viesť k
práv a záujmov ostatných spolubývajúcich, ako aj k
personálu. 
V našich službách zameraných na 

1. Umožňujeme klientom realizovať 
2. Zachovávame ľudskú dôstojnosť klientov
3. Aktivizujeme klientov k

a prihliadame na ich individuálne potreby
4. Zabraňujeme sociálnemu

spoločnosti 
5. Umožňujeme klientom podieľať sa na určovaní 
6. Spolupracujeme s rodinou, obcou a

prirodzeného prostredia pri reš
a zdravotného stavu klienta

Ťažiskom zamerania našich služieb na klienta je

1. Správna informovanosť občana o
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ivizovať PSS k posilneniu ich sebestačnosti 

rešpektovať individuálne potreby PSS 

Vrcholové vedenie sa zaväzuje vo vzťahu k zamestnancom, že: 

zabezpečí presné a jasné určenie zodpovednosti a právomoci pracovn
jednotlivých pozíciách 

motivovať k lepším výkonom a ku kvalitnej práci a trvalo vzdelávať 
 

bude vykonávať prieskumy spokojnosti personálu s pracovným prostredím

materiálne vybavenie a modernizáciu zariadení

zabezpečí ochranu objektu, požiarnu ochranu, výpočtovú techniku, pracovné pomôcky

3.2   Zameranie na prijímateľa sociálnych služieb (klienta) 

Klienta chápeme ako autonómnu osobnosť s individuálnym životným príbehom, sociálnym 
individuálnymi potrebami a požiadavkami. Má právo na vlastný 

vyjadrenie požiadaviek aj keď je zbavený spôsobilosti na právne úkony. 
Jeho individuálne charakteristiky sú predmetom nášho záujmu a zahŕňame ich do plánovania 
našich služieb. Rozlišujeme medzi režimom práce zamestnancov a životným rytmom našich 
klientov. Zároveň sa snažíme našich klientov viesť k vzájomnému spolužitiu a

záujmov ostatných spolubývajúcich, ako aj k rešpektovaniu odborných pokynov nášho 

našich službách zameraných na klienta: 

Umožňujeme klientom realizovať základné ľudské práva a slobody 
vame ľudskú dôstojnosť klientov 

Aktivizujeme klientov k posilneniu sebestačnosti podľa ich schopností a
ame na ich individuálne potreby 

Zabraňujeme sociálnemu vylúčeniu klientov a podporujeme ich začleňovanie sa do 

Umožňujeme klientom podieľať sa na určovaní životných podmienok v
rodinou, obcou a komunitou pri utváraní podmienok na návrat do 

prirodzeného prostredia pri rešpektovaní osobných cieľov, potrieb, schopností 
enta 

Ťažiskom zamerania našich služieb na klienta je 

Správna informovanosť občana o poskytovaných sociálnych službách
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zabezpečí presné a jasné určenie zodpovednosti a právomoci pracovníkov na 

motivovať k lepším výkonom a ku kvalitnej práci a trvalo vzdelávať 

ersonálu s pracovným prostredím 

materiálne vybavenie a modernizáciu zariadení 

žiarnu ochranu, výpočtovú techniku, pracovné pomôcky 

individuálnym životným príbehom, sociálnym 
kami. Má právo na vlastný 

vyjadrenie požiadaviek aj keď je zbavený spôsobilosti na právne úkony.  
zahŕňame ich do plánovania 

životným rytmom našich 
vzájomnému spolužitiu a rešpektovaniu 

rešpektovaniu odborných pokynov nášho 

 

posilneniu sebestačnosti podľa ich schopností a možností 

začleňovanie sa do 

životných podmienok v zariadení 
komunitou pri utváraní podmienok na návrat do 

pektovaní osobných cieľov, potrieb, schopností 

skytovaných sociálnych službách 
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2. Vlastná vstupná, priebežná
3. Individuálny prístup ku klientovi 
4. Vzťahová opatera prostr
5. Denná komunikácia s klientom na princ
6. Aktívna spolupráca s externými odborníkmi najmä v
7. Správna a včasná informovanosť rodinných príslušníkov o

a zdravotného stavu klienta a

 

3.3   Poslanie, vízia, politika kvality

 

3.3.1    Poslanie 

 

Poslanie „KREATÍV“ Zariadenia sociálnych služieb je vymedzené 

Poslaním „KREATÍV“ Zariadenia sociálnych služieb Klasov, je podľa 
o sociálnych službách poskytovať sociálne služby 
situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo 
z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými sú

-  rehabilitačné stredisko,
-  domov sociálnych služieb,
- špecializované zariadenie,
- služba včasnej intervencie

 
ako súčasť verejnej politiky sociálnych služieb Nitrianskeho samosprávneho kraja.
 
S poslaním sú oboznámení všetci pracovníci, klienti a
poskytovateľa. Text je vyvesený v
 
 

3.3.2    Vízia 

 
Víziou nášho „KREATÍV“ ZSS Klasov 
čo najvyššiu mieru sebestačnosti a
a bezpečné služby. 

Projekt rozvoja „KREATÍV“ ZSS Klasov na obdobie 2020 

Vlastná vstupná, priebežná a výstupná diagnostika klienta 
Individuálny prístup ku klientovi prostredníctvom individuálneho plánu
Vzťahová opatera prostredníctvom kľúčových pracovníkov 

klientom na princípe „politiky otvorených dverí“
externými odborníkmi najmä v zdravotníckej oblasti

včasná informovanosť rodinných príslušníkov o 
avu klienta a spolupráca s nimi 

politika kvality a ciele kvality 

Poslanie „KREATÍV“ Zariadenia sociálnych služieb je vymedzené zákonom

Poslaním „KREATÍV“ Zariadenia sociálnych služieb Klasov, je podľa 
poskytovať sociálne služby  na riešenie nepriaznivej sociálnej 

ácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo 
z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými sú 

rehabilitačné stredisko, 
domov sociálnych služieb, 
špecializované zariadenie, 
služba včasnej intervencie 

ejnej politiky sociálnych služieb Nitrianskeho samosprávneho kraja.

sú oboznámení všetci pracovníci, klienti a zástupcovia zainteresovaných strán 
. Text je vyvesený v priestoroch zariadenia dostupných verejnosti.

„KREATÍV“ ZSS Klasov  je zabezpečenie takého prostredia, ktoré podporuje 
čo najvyššiu mieru sebestačnosti a autonómie klienta a zároveň poskytuje odborne správne 
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redníctvom individuálneho plánu 

ípe „politiky otvorených dverí“ 
ej oblasti 

 vývoji sociálneho 

ákonom č. 448/2008 Z. z.  

Poslaním „KREATÍV“ Zariadenia sociálnych služieb Klasov, je podľa § 12 Zákona 
na riešenie nepriaznivej sociálnej 

ácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo 

ejnej politiky sociálnych služieb Nitrianskeho samosprávneho kraja. 

zástupcovia zainteresovaných strán 
priestoroch zariadenia dostupných verejnosti. 

je zabezpečenie takého prostredia, ktoré podporuje 
zároveň poskytuje odborne správne 
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Chceme poskytovať služby spĺňajúce požiadavky na kvalitu, ktor
subjektívnu spokojnosť klienta. Klient je našim partnerom a
Pracovníci svojou profesionálnou prácou a
znevýhodnených prijímateľov sociálnych služieb s
špecifických potrieb. 
K svojmu poslaniu stanovujeme nasledovné 
 

 K R E A T Í V N O

 P R A C O V I T O

 E M P A T I A 

 P R AV D O V R A

 Č E S T N O S Ť

 T Í M O V O S Ť

 Z O D P O V E D N O

3.3.3    Politika kvality 
 
Na jednej strane je potrebné uvedomiť si a
zriaďovateľa zariadenia, prijímateľov sociálnych služieb,
zamestnancov a na druhej strane musia byť
práve tak ako pre zriaďovateľa a poskytovateľa realizované ako primerane harmonizované, 
bezpečné, hospodárne a v sociálnom sektore predovšetkým ľudské.
 
Politika kvality v „KREATÍV“ Zariadení sociálnych 
dokumentom, ktorým sa zaväzujeme riadiť pri poskytovaní služby v
 
Prostredníctvom poskytovaných služieb chceme vytvárať komplexný program sociálnych 
služieb vychádzajúcich zo sociálneho a
potrieb prijímateľa sociálnej služby. Všetci spoločne vytvárame jeden tím, ktorému záleží na 
poskytovaní kvalitnej služby a
zavedeného systému manažérstva kvality.
 
S politikou kvality sú oboznámení všetci pracovníci, klienti a
strán organizácie. Politika kvality je kontinuálne prehodnocovaná vrcholovým manažmentom. 
Text je vyvesený v priestoroch zariadenia dostupných verejnosti.
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Chceme poskytovať služby spĺňajúce požiadavky na kvalitu, ktoré zároveň dbajú aj na 
subjektívnu spokojnosť klienta. Klient je našim partnerom a jeho názor je pre nás dôležitý. 
Pracovníci svojou profesionálnou prácou a individuálnym prístupom zbližujú  a
znevýhodnených prijímateľov sociálnych služieb s komunitou obce, na základe ich 

svojmu poslaniu stanovujeme nasledovné hodnoty organizácie – K R E 

N O S Ť 

T O S Ť 

 

R A V N O S Ť 

S Ť 

S Ť 

E D N O S Ť 

Na jednej strane je potrebné uvedomiť si a identifikovať očakávania a
zriaďovateľa zariadenia, prijímateľov sociálnych služieb, rodinných príslušníkov, verejnosť a 

na druhej strane musia byť tieto potreby pre prijímateľov sociálnych služieb 
práve tak ako pre zriaďovateľa a poskytovateľa realizované ako primerane harmonizované, 

sociálnom sektore predovšetkým ľudské. 

Politika kvality v „KREATÍV“ Zariadení sociálnych služieb Klasov je vrcholovým 
dokumentom, ktorým sa zaväzujeme riadiť pri poskytovaní služby v zariadení:

Prostredníctvom poskytovaných služieb chceme vytvárať komplexný program sociálnych 
zo sociálneho a zdravotného stavu a špecifických i individuálnych 

potrieb prijímateľa sociálnej služby. Všetci spoločne vytvárame jeden tím, ktorému záleží na 
poskytovaní kvalitnej služby a naďalej pracujeme na zvyšovaní kvality zlepšovaním 
zavedeného systému manažérstva kvality. 

y sú oboznámení všetci pracovníci, klienti a zástupcovia zainteresovaných 
strán organizácie. Politika kvality je kontinuálne prehodnocovaná vrcholovým manažmentom. 

priestoroch zariadenia dostupných verejnosti. 
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é zároveň dbajú aj na 
jeho názor je pre nás dôležitý.  

individuálnym prístupom zbližujú  a spájajú 
tou obce, na základe ich 

 A T Í V: 

identifikovať očakávania a požiadavky 
rodinných príslušníkov, verejnosť a 

tieto potreby pre prijímateľov sociálnych služieb 
práve tak ako pre zriaďovateľa a poskytovateľa realizované ako primerane harmonizované, 

služieb Klasov je vrcholovým 
zariadení: 

Prostredníctvom poskytovaných služieb chceme vytvárať komplexný program sociálnych 
kých i individuálnych 

potrieb prijímateľa sociálnej služby. Všetci spoločne vytvárame jeden tím, ktorému záleží na 
naďalej pracujeme na zvyšovaní kvality zlepšovaním 

zástupcovia zainteresovaných 
strán organizácie. Politika kvality je kontinuálne prehodnocovaná vrcholovým manažmentom. 
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3.3.4    Ciele kvality 
 
 
Ciele kvality sú zároveň strategickými cieľmi poskytovateľa v
kvality 2.1 na zvolené obdobie.
 
Na zabezpečenie funkčnosti systému manažérstva
iného aj špecifickými opatreniami vo vzťahu ku 
 

 pozorovaním zdravia a choroby klientov, ich sebes

 klientom poskytujeme rady, 

 opatrovanie klientov poskytujeme v rámci požadovaných úkonov opatrovateľskej 
služby s orientáciou na biografiu, hodnoty, z

 rešpektom osobných práv klientov

 opatrujeme s odbornou kompetenciou podľa opatrovateľ
Krohnwinkel 

 
 

3.4   Plánovanie kvality 
 
Plánovanie kvality je časť manažérstva kvality, ktorá sa
a zároveň špecifikuje tie procesy poskytovateľa a
kvality. Podieľa sa na zvyšovaní schopnosti poskytovateľa plniť požiadavky. Je podskupinou 
strategického plánovania organizácie. 
Úlohou plánovania kvality je obsiahnuť všetky aktivity organizácie vo vzťahu ku kvalite. 
V prípade sociálnych služieb to zahŕňa od činností spojených s
kontakt s potenciálnym klientom, samotné poskytovanie služieb až po ich ukončenie
a prípadne až po udržiavanie primeraného vzťahu s
Plánovanie kvality je účelne zlúčené s
zákona o sociálnych službách 
plánovanie výkonnosti organizácie.
 

3.5   Zodpovednosť, právomoc a
 
Zodpovednosti a právomoci 
pracovnej činnosti (náplni práce) ka
Riaditeľka zariadenia a tím kvality sú zodpovední za:

 zavedenie systému manažérstva kval

Projekt rozvoja „KREATÍV“ ZSS Klasov na obdobie 2020 

Ciele kvality sú zároveň strategickými cieľmi poskytovateľa v zmysle plnenia podmienky 
kvality 2.1 na zvolené obdobie. 

Na zabezpečenie funkčnosti systému manažérstva kvality stanovené ciele dosahujeme
špecifickými opatreniami vo vzťahu ku klientom: 

pozorovaním zdravia a choroby klientov, ich sebestačnosti a závislosti na pomoci

klientom poskytujeme rady, sprievod, podporu, asistenciu a pomoc 

opatrovanie klientov poskytujeme v rámci požadovaných úkonov opatrovateľskej 
a biografiu, hodnoty, zvyklosti a individuálne potreby

ešpektom osobných práv klientov 

opatrujeme s odbornou kompetenciou podľa opatrovateľského modelu Moniky 

 

je časť manažérstva kvality, ktorá sa zameriava na tvorbu cieľov kvality 
zároveň špecifikuje tie procesy poskytovateľa a zdroje, ktoré zabezpečujú plnenie cieľov 

kvality. Podieľa sa na zvyšovaní schopnosti poskytovateľa plniť požiadavky. Je podskupinou 
strategického plánovania organizácie.  
Úlohou plánovania kvality je obsiahnuť všetky aktivity organizácie vo vzťahu ku kvalite. 

prípade sociálnych služieb to zahŕňa od činností spojených s marketingom, cez prvý 
potenciálnym klientom, samotné poskytovanie služieb až po ich ukončenie

prípadne až po udržiavanie primeraného vzťahu s klientom po ukončení sociálnych služieb. 
Plánovanie kvality je účelne zlúčené s plánovaním sociálnych služieb podľa požiadaviek 

sociálnych službách – podmienky kvality kritéria 2.1 a vytvára jede
plánovanie výkonnosti organizácie. 

3.5   Zodpovednosť, právomoc a komunikácia 

Zodpovednosti a právomoci personálu sú vymedzené v organizačnom poriadku, v popise 
pracovnej činnosti (náplni práce) každého zamestnanca a v procesoch. 

ariadenia a tím kvality sú zodpovední za: 

zavedenie systému manažérstva kvality a jeho neustále zlepšovanie 
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zmysle plnenia podmienky 

kvality stanovené ciele dosahujeme okrem 

tačnosti a závislosti na pomoci 

 

opatrovanie klientov poskytujeme v rámci požadovaných úkonov opatrovateľskej 
vyklosti a individuálne potreby 

ského modelu Moniky 

zameriava na tvorbu cieľov kvality 
zdroje, ktoré zabezpečujú plnenie cieľov 

kvality. Podieľa sa na zvyšovaní schopnosti poskytovateľa plniť požiadavky. Je podskupinou 

Úlohou plánovania kvality je obsiahnuť všetky aktivity organizácie vo vzťahu ku kvalite. 
marketingom, cez prvý 

potenciálnym klientom, samotné poskytovanie služieb až po ich ukončenie 
klientom po ukončení sociálnych služieb.  

plánovaním sociálnych služieb podľa požiadaviek 
vytvára jeden celok pre 

vymedzené v organizačnom poriadku, v popise 
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 uspokojovanie potrieb klientov v zariadení a občanov požadujúcich

 kompatibilitu systému manažérstva kvality v zariadení s
zákona o sociálnych službách

 komunikáciu so zainteresovanými stranami
 
 
Interná komunikácia je zabezpečovaná:
 

 individuálnymi rozhovormi na 

 informačnými tokmi cez internú poštu, telefonicky

 pracovnými poradami (operat
kvality 

 workshopmi a manažmentom prípadu

 informáciami prostredníctvom pre

 uverejňovaním informáci
 

 3.6   Preskúmanie manažmentom
 
Pravidelne každý rok sa vo výročných správach o činnosti organizačných útvarov 
vyhodnocuje účinnosť prijatých opatrení, množstvo poskytovaných služieb, počet rozhodnutí 
o poskytnutí služby, efektívnosť poskytovaných služieb, 
sťažností) a iné podobné opatrenia týkajúce sa kvality poskytovaných služieb.
manažmentom je účelne zlúčené s
službách.  
 
Pravidelne sa vyhodnocujú: 
 

 Rizikové oblasti  

 Protipožiarne opatrenia

 Revízne správy technických zariadení

 Technický stav objektov a potreby údržby

 Výsledky kontrol a auditov

 Spätná väzba od klienta a

 Údaje o výkonnosti procesov 

 Informácie o stave prev

 Údaje z následných činnostiach po predchádz

 Údaje o zmenách, ktoré by mohli ovplyvniť systém manažérstva kvality
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uspokojovanie potrieb klientov v zariadení a občanov požadujúcich 

kompatibilitu systému manažérstva kvality v zariadení s podmienkami kvality
sociálnych službách 

zainteresovanými stranami 

Interná komunikácia je zabezpečovaná: 

individuálnymi rozhovormi na jednotlivých úrovniach riadenia 

cez internú poštu, telefonicky 

pracovnými poradami (operatívnymi, plánovanými) na úrovni prevádzky

orkshopmi a manažmentom prípadu 

informáciami prostredníctvom predkladaných správ a analýz 

uverejňovaním informácii na internetovej stránke zariadenia 

Preskúmanie manažmentom 

e každý rok sa vo výročných správach o činnosti organizačných útvarov 
vyhodnocuje účinnosť prijatých opatrení, množstvo poskytovaných služieb, počet rozhodnutí 
o poskytnutí služby, efektívnosť poskytovaných služieb, spokojnosť klientov (vybavovanie

tí) a iné podobné opatrenia týkajúce sa kvality poskytovaných služieb.
manažmentom je účelne zlúčené s plnením podmienky kvality 2.10 zákona o

Protipožiarne opatrenia 

správy technických zariadení 

stav objektov a potreby údržby 

kontrol a auditov 

Spätná väzba od klienta a ostatných zainteresovaných subjektov 

výkonnosti procesov a o zhode poskytovaných služieb 

stave preventívnych a nápravných činností 

následných činnostiach po predchádzajúcom preskúmavaní manažmentom

zmenách, ktoré by mohli ovplyvniť systém manažérstva kvality
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služby 

podmienkami kvality podľa 

prevádzky, odboru, tímu 

e každý rok sa vo výročných správach o činnosti organizačných útvarov 
vyhodnocuje účinnosť prijatých opatrení, množstvo poskytovaných služieb, počet rozhodnutí 

spokojnosť klientov (vybavovanie 
tí) a iné podobné opatrenia týkajúce sa kvality poskytovaných služieb. Preskúmanie 

plnením podmienky kvality 2.10 zákona o sociálnych 

ajúcom preskúmavaní manažmentom 

zmenách, ktoré by mohli ovplyvniť systém manažérstva kvality 
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 Odporúčania na zlepšenie

 Záznamy z porád 

 Rozhodnutia k zlepšeniu efektívnosti systému mana

 Rozhodnutia k zlepšeniu služieb súvisiacich s

 Rozhodnutia k zaisteniu potrebných zdrojov
 
Hlavným opatrením je Proces preskúmania manažmentom. 
 

4.  Podpora 
 
Uplatňovanie, udržiavanie a neustále zlepšovani
kvality je zabezpečené prostredníctvom personálnych zdrojov, zabezpečovaním pracovného 
prostredia, vybavením a rozširovaním ďalších podporných služieb určených 
Naši klienti ako aj ostatné relevantné zaint
skvalitňovaniu služieb prostredníctvom podnetov a návrhov u manažmentu 
 
 

4.1   Poskytovanie zdrojov
 

Finančné  a materiálne zdroje  sú viazané na rozpočet zariadenia v
V plánovaní rozpočtu na nasledujúce obdobie sú zakomponované požiadavky zúčastnených 
strán na materiálne a technické vybavenie, a
manažmentom. Pri plánovaní kapitálových výdavkov zariadenie žiada finančné prostriedky od 
zriaďovateľa. 
Zariadenie získava finančné prostriedky aj formou sponzorských darov a
Občianskeho združenia „KREATÍV PLUS

4.2   Ľudské zdroje a kompetentnosť
 
Zamestnanci vykonávajúci činnosti, ktoré ovplyvňuj
spôsobilí na základe primeraného vzdelania, výcviku, zručností a
požiadavky zákona o sociálnych službách. 
 

 zisťovať požiadavky na spôsobilosť personálu

 zvyšovať nároky na novoprijímaných zamestnancov

 zvyšovať požiadavky na celoživotné vzdelávanie

 zaviesť motivačné nástroje pre zvyšovanie kvality poskytovaný
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Odporúčania na zlepšenie 

zlepšeniu efektívnosti systému manažérstva kvality a

zlepšeniu služieb súvisiacich s požiadavkami klientov

zaisteniu potrebných zdrojov 

Hlavným opatrením je Proces preskúmania manažmentom.  

Uplatňovanie, udržiavanie a neustále zlepšovanie účinnosti procesov systému manažérstva 
kvality je zabezpečené prostredníctvom personálnych zdrojov, zabezpečovaním pracovného 
prostredia, vybavením a rozširovaním ďalších podporných služieb určených 
Naši klienti ako aj ostatné relevantné zainteresované strany môžu ak

služieb prostredníctvom podnetov a návrhov u manažmentu 

Poskytovanie zdrojov 

materiálne zdroje  sú viazané na rozpočet zariadenia v
rozpočtu na nasledujúce obdobie sú zakomponované požiadavky zúčastnených 

technické vybavenie, a požiadavky plynúce z
Pri plánovaní kapitálových výdavkov zariadenie žiada finančné prostriedky od 

ariadenie získava finančné prostriedky aj formou sponzorských darov a
KREATÍV PLUS“ – príspevky z daní podnikateľských subjektov.

kompetentnosť 

vykonávajúci činnosti, ktoré ovplyvňujú kvalitu poskytovaných služieb
na základe primeraného vzdelania, výcviku, zručností a skúseností a

sociálnych službách. Vrcholový manažment sa zaväzuje

adavky na spôsobilosť personálu 

na novoprijímaných zamestnancov 

avky na celoživotné vzdelávanie 

zaviesť motivačné nástroje pre zvyšovanie kvality poskytovaných služieb

Klasov na obdobie 2020 – 2023 

34 

žérstva kvality a jeho procesov 

požiadavkami klientov 

e účinnosti procesov systému manažérstva 
kvality je zabezpečené prostredníctvom personálnych zdrojov, zabezpečovaním pracovného 
prostredia, vybavením a rozširovaním ďalších podporných služieb určených klientom.  

môžu aktívne prispievať k 
služieb prostredníctvom podnetov a návrhov u manažmentu organizácie.  

materiálne zdroje  sú viazané na rozpočet zariadenia v aktuálnom roku. 
rozpočtu na nasledujúce obdobie sú zakomponované požiadavky zúčastnených 

požiadavky plynúce z Preskúmania 
Pri plánovaní kapitálových výdavkov zariadenie žiada finančné prostriedky od 

ariadenie získava finančné prostriedky aj formou sponzorských darov a prostredníctvom 
daní podnikateľských subjektov. 

ú kvalitu poskytovaných služieb sú 
skúseností a spĺňajú 

Vrcholový manažment sa zaväzuje 

ch služieb 
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 zabezpečovať školenia, prípadne iné opatreni

 posudzovať účinnosť prijatých

 zvyšovať povedomie personálu s ohľadom na význam, dôležitosti svojich činností a 
dosahovanie cieľov kval

 zabezpečovať supervíziu zamestnancov

 viesť zodpovedajúce záznamy o vzdelaní, škole
 
Princípy práce zamestnancov 
 

 zamestnanci používajú svoje profesionálne odborné vedomosti, zručnosti a skúsenosti 
pozitívne v prospech klientov

 profesionálna zodpovednosť sa uprednostňuje pred osobnými záujmami a uplatňuje sa 
pri dodržiavaní štandardnej 

 zamestnanci sa zodpovedne usilujú o ďalšie vzdelávanie a výcvik s cieľom 
zdokonaľovania úrovne vykonávanej práce

 zamestnanci uplatňujú zmysel pre tímovosť a spoluprácu s ostatnými pracovníkm
prospech a v záujme klienta

 miera sebaurčenia a sebarozhodovania u k

 individualita, dôstojnosť, práva a integrita klienta sú zachované v každej situ

 platí zákaz diskriminácie a násilia na klientoch

 zamestnanci dodržiavajú zásady diskrétnosti, taktnosti a dô
klientoch 

 
Ľudské zdroje sa zabezpečujú v
3.1, 3.2, 3.3 a 3.4 zákona o sociálnych službách.
 
 

4.2.1 Personálna štruktúra
 
 
Administratíva a ostatná prevádzka

Riaditeľ 

Manažér kvality, odb.ref.pre VO 

Referent PAM 

Účtovníčka 

Vedúca prevádzkového úseku, referent pre VO

Referent stravovania 
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zabezpečovať školenia, prípadne iné opatrenie vykrývajúce potreby personálu

posudzovať účinnosť prijatých opatrení v personálnej politike 

zvyšovať povedomie personálu s ohľadom na význam, dôležitosti svojich činností a 
dosahovanie cieľov kvality 

zabezpečovať supervíziu zamestnancov 

viesť zodpovedajúce záznamy o vzdelaní, školení, zručností a praxi personálu

 

zamestnanci používajú svoje profesionálne odborné vedomosti, zručnosti a skúsenosti 
klientov 

profesionálna zodpovednosť sa uprednostňuje pred osobnými záujmami a uplatňuje sa 
vaní štandardnej úrovne služieb 

zamestnanci sa zodpovedne usilujú o ďalšie vzdelávanie a výcvik s cieľom 
ovania úrovne vykonávanej práce 

zamestnanci uplatňujú zmysel pre tímovosť a spoluprácu s ostatnými pracovníkm
prospech a v záujme klienta 

sebarozhodovania u klientov je primárne akceptovaná

individualita, dôstojnosť, práva a integrita klienta sú zachované v každej situ

iminácie a násilia na klientoch 

zamestnanci dodržiavajú zásady diskrétnosti, taktnosti a dôvernosti in

Ľudské zdroje sa zabezpečujú v súlade s personálnymi podmienkami kvality 
sociálnych službách. 

Personálna štruktúra 

Administratíva a ostatná prevádzka Počet Prepočítané na plný úväzok

1 

1 

1 

1 

, referent pre VO 1 

1 
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e vykrývajúce potreby personálu 

zvyšovať povedomie personálu s ohľadom na význam, dôležitosti svojich činností a 

ní, zručností a praxi personálu 

zamestnanci používajú svoje profesionálne odborné vedomosti, zručnosti a skúsenosti 

profesionálna zodpovednosť sa uprednostňuje pred osobnými záujmami a uplatňuje sa 

zamestnanci sa zodpovedne usilujú o ďalšie vzdelávanie a výcvik s cieľom 

zamestnanci uplatňujú zmysel pre tímovosť a spoluprácu s ostatnými pracovníkmi v 

lientov je primárne akceptovaná 

individualita, dôstojnosť, práva a integrita klienta sú zachované v každej situácii 

vernosti informácií o 

personálnymi podmienkami kvality podľa kritéria 

Prepočítané na plný úväzok 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 
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Vedúca stravovacej prevádzky, skladníčka

Kuchárky 

Pomocné kuchárky 

Upratovačky 

Pracovníci údržby, vodiči 

Pracovníčky práčovne 

 

 

Vedúca rehabilitačného strediska, fyzioterapeut

Vedúca výchovy a terapií 

Psychológ 

Sociálny pracovník 

Vedúca sestra, sestra 

Inštruktor sociálnej rehabilitácie 

Inštruktor pre rozvoj pracovných zručností

Vedúca SVI, špeciálny pedagóg 

Vychovávateľka 

Zdravotnícky asistent 

Sanitárka 

Opatrovateľka 

 

SPOLU 
 
 
V rámci alternatívnych terapií, komunitných
pracovísk praktickej výučby sociálnej rehabilitácie a
PSS jednotlivé aktivity podľa vypracovaného harmonogramu s
zamestnancov. 
Personál môže pri zabezpeč
prispievať prostredníctvom podnetov a návrhov u manažmentu. 
Manažment poskytovateľa sa zaväzuje

 spracovávať podnety a návrhy personálu na zabezpečenie pracovného prostredia do 
formy zlepšovateľského

 niesť zodpovednosť za realizáciu projektu

 vykonávať prieskumy spokojnosti pers

 schvaľovať technicko-
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Vedúca stravovacej prevádzky, skladníčka 1 

4 

4 

8 

4 

3 

30 

Vedúca rehabilitačného strediska, fyzioterapeut 1 

1 

1 

3 

14 

5 

Inštruktor pre rozvoj pracovných zručností 3 

1 

3 

2 

12 

23 

69 

99 

rámci alternatívnych terapií, komunitných služieb, podporných programov a vysunutých 
pracovísk praktickej výučby sociálnej rehabilitácie a ošetrovateľskej rehabilitácie absolvujú 
PSS jednotlivé aktivity podľa vypracovaného harmonogramu s podielom odborných 

Personál môže pri zabezpečovaním a zlepšovaní svojho pracovného prostredia aktívne 
prispievať prostredníctvom podnetov a návrhov u manažmentu.  

poskytovateľa sa zaväzuje 

spracovávať podnety a návrhy personálu na zabezpečenie pracovného prostredia do 
formy zlepšovateľského projektu 

ovednosť za realizáciu projektu 

vykonávať prieskumy spokojnosti personálu s pracovným prostredím

-materiálne vybavenie a modernizáciu zariadení
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1,00 

4,00 

4,00 

7,50 

3,50 

3,00 

29 

1,00 

1,00 

1,00 

3,00 

14,00 

5,00 

3,00 

0,50 

3,00 

2,00 

12,00 

23,00 

68,5 

97,5 

služieb, podporných programov a vysunutých 
ošetrovateľskej rehabilitácie absolvujú 

podielom odborných 

ovaním a zlepšovaní svojho pracovného prostredia aktívne 

spracovávať podnety a návrhy personálu na zabezpečenie pracovného prostredia do 

onálu s pracovným prostredím 

avenie a modernizáciu zariadení 
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 pravidelne preverovať systém manažérstva kvality vo vzťahu dos
riadenia zdrojov 

 zabezpečiť ochranu objektu, požiarnu ochranu, výpočtovú technik
pomôcky 

 

5. Prevádzka 
 

5.1   Plánovanie realizácie služieb
 
Kľúčovou službou je sociálna služba v
dokumentoch. V  rámci plánovania realizácie produktu poskytovateľ vypracováva 
dokumenty, ktoré popisujú procesy potrebné pre realizáciu služieb. V
definované a popísané hlavné procesy, v
dokumentáciu a potrebné zdroje špecifické pre služby, požadovanú verifikáciu, kontrolné 
činnosti špecifické pre služby a
služieb spĺňa požiadavky naň kladené. 
Zároveň je plnená požiadavka podmienky kvality, kritéria 2.1 zákona o
 
Klienti v zariadeniach sociálnych služieb sú v súčasnosti skúsenejšími a náročnejšími pri 
výbere a „nákupe“ služieb. V rámci systému manažérstva kvality získavame požiadavky z:
 

o aktívnej komunikácie s
v jednotlivých procesoch

o legislatívneho procesu
o interných nariadení zriaďovateľa
o záväzku manažmentu orga
o aktívnej komunikácie so zainteresovanými 
o aktívnej komunikácie s

 
Požiadavky týkajúce sa služieb preskúmavame pomocou:
 

o  dotazníkov spokojnosti klientov
o  dotazníkov spokojnosti pracovníkov
o  dotazníkov spokojnosti 
o  dotazníkov spokojnosti dodávateľov
o  skrinkou dôvery
o  odbornými záznamami z
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pravidelne preverovať systém manažérstva kvality vo vzťahu dos

zabezpečiť ochranu objektu, požiarnu ochranu, výpočtovú technik

5.1   Plánovanie realizácie služieb 

Kľúčovou službou je sociálna služba v rozsahu uvedenom v tejto príručke a
rámci plánovania realizácie produktu poskytovateľ vypracováva 

dokumenty, ktoré popisujú procesy potrebné pre realizáciu služieb. V predmetnej oblasti 
definované a popísané hlavné procesy, v ktorých sú určené ciele a požiadavky na služby, 

potrebné zdroje špecifické pre služby, požadovanú verifikáciu, kontrolné 
činnosti špecifické pre služby a záznamy nevyhnutné na poskytnutie dôkazu, že
služieb spĺňa požiadavky naň kladené.  
Zároveň je plnená požiadavka podmienky kvality, kritéria 2.1 zákona o sociálnych službách. 

zariadeniach sociálnych služieb sú v súčasnosti skúsenejšími a náročnejšími pri 
rámci systému manažérstva kvality získavame požiadavky z:

aktívnej komunikácie s klientmi pri prijímaní a pri realizácii výkonov a
jednotlivých procesoch  

legislatívneho procesu 
nariadení zriaďovateľa 

záväzku manažmentu organizácie 
aktívnej komunikácie so zainteresovanými stranami 
aktívnej komunikácie s príbuznými klientov 

Požiadavky týkajúce sa služieb preskúmavame pomocou: 

dotazníkov spokojnosti klientov 
dotazníkov spokojnosti pracovníkov 
dotazníkov spokojnosti príbuzných klientov 
dotazníkov spokojnosti dodávateľov 
skrinkou dôvery 
odbornými záznamami z dokumentácie hlavných a podporných procesov
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pravidelne preverovať systém manažérstva kvality vo vzťahu dosiahnutia zhody 

zabezpečiť ochranu objektu, požiarnu ochranu, výpočtovú techniku, pracovné 

tejto príručke a v organizačných 
rámci plánovania realizácie produktu poskytovateľ vypracováva 

predmetnej oblasti sú 
požiadavky na služby, 

potrebné zdroje špecifické pre služby, požadovanú verifikáciu, kontrolné 
záznamy nevyhnutné na poskytnutie dôkazu, že realizácia 

sociálnych službách.  

zariadeniach sociálnych služieb sú v súčasnosti skúsenejšími a náročnejšími pri 
rámci systému manažérstva kvality získavame požiadavky z: 

pri realizácii výkonov a aktivít 

podporných procesov 
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Hlavnou zásadou SMK je zameranie sa na klienta. Túto zásadu napĺňame predovšetkým 
osobnou komunikáciou s klientom a
aj počas realizácie starostlivosti o
dôveru, bezpečnosť a odbornú starostlivosť. Odborné výkony sú dokumentované 
a archivované.  
 

 

5.2   Návrh a vývoj 
 
Prevádzka sa v rámci svojich kompetencií, povinností a
„KREATÍV“ ZSS Klasov sa však v
zaviazal sledovať najnovšie vedecké poznatky v
možností podporuje vzdelávanie a
zaväzuje k zaisťovaniu výkonnejšej, modernejšej a
pomáha k zvyšovaniu kvality života klienta, ako aj k
 
 

5.3   Nakupovanie 
 
Postupy pre realizáciu nakupovania sú 
Zákonom o verejnom obstarávaní.
ktorá tvorí prílohu procedúry procesu sú špecifikované jednotlivé oblasti nakupovaných 
produktov a služieb.  
Poskytovateľ vyberá a hodnotí dodávateľov podľa ich schopnosti dodať produkt podľa 
požiadaviek, k čomu má definované kritériá výberu a
Pravidelné hodnotenie dodávateľa
Dodávateľ je podľa výsledku zaradený do príslušnej kategórie a
ďalšej spolupráci s dodávateľom.
Objednávky adresované dodávateľom sú jasne špecifikované, jednoznačne popi
nakupovaný produkt a odosielané v
materiálu a výrobkov s dodávateľom. 
Nakúpené služby, materiál a výrobky sú kontrolované zodpovednými zamestnancami pri ich 
preberaní s úmyslom ubezpečiť sa o
nakupovaní.  
Smernice upravujúce kontrolu a
v determinujúcej dokumentácii Procesu nakupovania
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je zameranie sa na klienta. Túto zásadu napĺňame predovšetkým 
osobnou komunikáciou s klientom a to predovšetkým pri prijímaní klienta, jeho adaptácii ako 

počas realizácie starostlivosti o klienta. Komunikácia je vedená tak, aby klient pociťoval 
odbornú starostlivosť. Odborné výkony sú dokumentované 

rámci svojich kompetencií, povinností a úloh nepodieľa na návrhu a
sa však v rámci kontinuálneho zlepšovania a 

zaviazal sledovať najnovšie vedecké poznatky v odbore sociálnych služieb a
vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie svojich pracovníkov. Zároveň sa 

zaisťovaniu výkonnejšej, modernejšej a kvalitnejšie technológie a
zvyšovaniu kvality života klienta, ako aj k zvyšovaniu kvality ponúkaných služieb.

Postupy pre realizáciu nakupovania sú definované v Procese nakupovania a
verejnom obstarávaní. V špecifikácii dodávateľsko–odberateľských vzťahov, 

y procesu sú špecifikované jednotlivé oblasti nakupovaných 

hodnotí dodávateľov podľa ich schopnosti dodať produkt podľa 
čomu má definované kritériá výberu a hodnotenia.  

ateľa sa vykonáva jedenkrát ročne, alebo podľa zvolenej periódy. 
Dodávateľ je podľa výsledku zaradený do príslušnej kategórie a manažment rozhodne o 

dodávateľom. 
Objednávky adresované dodávateľom sú jasne špecifikované, jednoznačne popi

odosielané v dohodnutej forme podľa druhu nakupovanej služby, 
materiálu a výrobkov s dodávateľom.  
Nakúpené služby, materiál a výrobky sú kontrolované zodpovednými zamestnancami pri ich 

úmyslom ubezpečiť sa o súlade so špecifikáciou definovanou pri objednávaní a 

Smernice upravujúce kontrolu a riadenie dodávateľsko-odberateľských vzťahov sú uvedené 
dokumentácii Procesu nakupovania. 
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je zameranie sa na klienta. Túto zásadu napĺňame predovšetkým 
to predovšetkým pri prijímaní klienta, jeho adaptácii ako 

klienta. Komunikácia je vedená tak, aby klient pociťoval 
odbornú starostlivosť. Odborné výkony sú dokumentované 

úloh nepodieľa na návrhu a vývoji.  
 zvyšovania kvality 

ieb a v rámci svojich 
zvyšovanie kvalifikácie svojich pracovníkov. Zároveň sa 

kvalitnejšie technológie a techniky, ktorá 
zvyšovaniu kvality ponúkaných služieb. 

e nakupovania a riadia sa 
odberateľských vzťahov, 

y procesu sú špecifikované jednotlivé oblasti nakupovaných 

hodnotí dodávateľov podľa ich schopnosti dodať produkt podľa 

sa vykonáva jedenkrát ročne, alebo podľa zvolenej periódy. 
manažment rozhodne o 

Objednávky adresované dodávateľom sú jasne špecifikované, jednoznačne popisujú 
dohodnutej forme podľa druhu nakupovanej služby, 

Nakúpené služby, materiál a výrobky sú kontrolované zodpovednými zamestnancami pri ich 
súlade so špecifikáciou definovanou pri objednávaní a 

vzťahov sú uvedené 
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5.4   Poskytovanie služieb

 

5.4.1    Riadenie poskytovania služieb

 
Riadenie všetkých aktivít je zabezpečené rešpektovaním nasledujúcich podmienok:

 Dostupnosťou informácií, ktoré opis
záväzné právne normy rozpracované v

 Dostupnosťou riadiacej dokumentácie

 Používaním vhodných zariadení, pracovných pomôcok a
pracovného prostredia

 Zavedením monitorovania

 Zabezpečením plnenia personálnych podmienok kvality v
o sociálnych službách

 Trvalým preverovaním efektívnosti procesov súvisiacich s
pomocou interných a

Riadenie poskytovaných služieb
v procedúrach hlavných procesov a
 

5.4.2   Validácia procesov poskytovaných služieb

 
Požiadavky kapitoly normy 7.5.2 vzhľadom na charakter poskytovaných služieb 
organizáciou, neposkytujú rámec na jej realizáciu a predstavuje tak výnimku z
normy. 
 

5.4.3   Identifikácia a sledovateľnosť

 
U poskytovateľa je zabezpečená identifikácia a
ktorých by mohlo ich zanedbanie viesť k
Ide hlavne o jednoznačnú identifikovateľnosť 

 klientov (spisy klienta)

 zdravotného a sociálneho stavu klienta (záznamy z

 užívaných liekov, kompenzačných a
a zdravotníckeho materiálu určeného k
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5.4   Poskytovanie služieb 

5.4.1    Riadenie poskytovania služieb 

Riadenie všetkých aktivít je zabezpečené rešpektovaním nasledujúcich podmienok:

Dostupnosťou informácií, ktoré opisujú charakteristiky produktu 
záväzné právne normy rozpracované v smerniciach a procedúrach procesov

Dostupnosťou riadiacej dokumentácie 

Používaním vhodných zariadení, pracovných pomôcok a vytváraním vhodného 
pracovného prostredia 

torovania 

Zabezpečením plnenia personálnych podmienok kvality v
sociálnych službách 

ým preverovaním efektívnosti procesov súvisiacich s poskytovanými službami 
pomocou interných a externých auditov kvality 

Riadenie poskytovaných služieb je zabezpečené uplatňovaním postupov uvedených 
procedúrach hlavných procesov a v dokumentoch postupu odborných činností. 

5.4.2   Validácia procesov poskytovaných služieb 

Požiadavky kapitoly normy 7.5.2 vzhľadom na charakter poskytovaných služieb 
nizáciou, neposkytujú rámec na jej realizáciu a predstavuje tak výnimku z

sledovateľnosť 

poskytovateľa je zabezpečená identifikácia a sledovateľnosť a to hlavne v
ktorých by mohlo ich zanedbanie viesť k ujme na zdraví alebo majetku osôb.  

jednoznačnú identifikovateľnosť  

klientov (spisy klienta) 

ociálneho stavu klienta (záznamy z diagnostík a anamnéz)

užívaných liekov, kompenzačných a zdravotníckych pomôcok (evidencia) 
zdravotníckeho materiálu určeného k ošetrovateľským výkonom
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Riadenie všetkých aktivít je zabezpečené rešpektovaním nasledujúcich podmienok: 

ujú charakteristiky produktu – všeobecne 
procedúrach procesov 

vytváraním vhodného 

Zabezpečením plnenia personálnych podmienok kvality v zmysle zákona 

poskytovanými službami 

je zabezpečené uplatňovaním postupov uvedených 
dokumentoch postupu odborných činností.  

Požiadavky kapitoly normy 7.5.2 vzhľadom na charakter poskytovaných služieb 
nizáciou, neposkytujú rámec na jej realizáciu a predstavuje tak výnimku z požiadaviek 

to hlavne v činnostiach, pri 
ujme na zdraví alebo majetku osôb.   

anamnéz) 

zdravotníckych pomôcok (evidencia) 
ošetrovateľským výkonom 
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 surovín určených pre prípravu stravy (HACCP

 používaných prostriedkoch dezinfekcie, dezinsekcie a

 teploty ubytovacích a
 

5.4.4   Majetok klienta 

 
Ochrana majetku zákazníka je realizovaná od jeho prijatia do zariadenia. V
úložisko cenných vecí klienta a
bývania.  
Majetok klienta zakomponovaný do poskytovania služby, najmä jeho lieky, zdravotnícke 
a kompenzačné pomôcky ako aj vybavenie izieb a
Procesu bývania. 
Náhrada škody spôsobenej klientovi pri poskytovaní sociálnej služby je riešená v
požiadaviek zákona o sociálnych službách a
determinujúcej dokumentácie Procesu bývania, 
Realizácia tejto požiadavky normy je popísaná v
bývania. 
 
 

5.5   Riadenie zariadení na monitorovanie a

 
Zariadenia na monitorovanie a
Smernicou o metrológii.   
Pri poskytovaní služieb sa používajú hlavne meradlá na meranie 
krvi, teplota, hladina cukru v
skladovaní surovín a príprave stravy, stanovené v
riadne označené prideleným evidenčným číslom na zabezpečenie ich identifikovateľnosti 
a sledovania stavu overenia alebo kalibrácie.

6. Hodnotenie výkonnosti

6.1    Všeobecne 
 
Cieľom a účelom meraní, opatrení k
v organizácii je zabezpečovať medzi iným:
 

 kontrolu dosiahnutia kvalitných odborných, obslužných a

Projekt rozvoja „KREATÍV“ ZSS Klasov na obdobie 2020 

surovín určených pre prípravu stravy (HACCP) 

prostriedkoch dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie

teploty ubytovacích a spoločenských priestorov určených pre klientov

Ochrana majetku zákazníka je realizovaná od jeho prijatia do zariadenia. V
ch vecí klienta a popísaný postup pre uloženie cenných vecí v

Majetok klienta zakomponovaný do poskytovania služby, najmä jeho lieky, zdravotnícke 
kompenzačné pomôcky ako aj vybavenie izieb a jeho šatstvo je dokumentovaný v

Náhrada škody spôsobenej klientovi pri poskytovaní sociálnej služby je riešená v
sociálnych službách a občianskeho zákonníka podľa postupov 

determinujúcej dokumentácie Procesu bývania, najmä v Domácom poriadku
ácia tejto požiadavky normy je popísaná v determinujúcej dokumentácii Procesu 

Riadenie zariadení na monitorovanie a meranie 

Zariadenia na monitorovanie a meranie sú riadené podľa postupu definovaného 

Pri poskytovaní služieb sa používajú hlavne meradlá na meranie fyziologických funkcií (tlak 
krvi, teplota, hladina cukru v krvi, hmotnosť) a dodržiavanie predpísaných hodnôt pri 

príprave stravy, stanovené v Projekte HACCP. Používané me
riadne označené prideleným evidenčným číslom na zabezpečenie ich identifikovateľnosti 

sledovania stavu overenia alebo kalibrácie.  

Hodnotenie výkonnosti 

účelom meraní, opatrení k zlepšovaniu, analýz a zlepšovateľských 
organizácii je zabezpečovať medzi iným: 

ontrolu dosiahnutia kvalitných odborných, obslužných a ďalších činností
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ratizácie 

riestorov určených pre klientov 

Ochrana majetku zákazníka je realizovaná od jeho prijatia do zariadenia. V zariadení existuje 
popísaný postup pre uloženie cenných vecí v Procese 

Majetok klienta zakomponovaný do poskytovania služby, najmä jeho lieky, zdravotnícke 
jeho šatstvo je dokumentovaný v rámci 

Náhrada škody spôsobenej klientovi pri poskytovaní sociálnej služby je riešená v zmysle 
občianskeho zákonníka podľa postupov 

Domácom poriadku. 
determinujúcej dokumentácii Procesu 

meranie sú riadené podľa postupu definovaného internou 

fyziologických funkcií (tlak 
dodržiavanie predpísaných hodnôt pri 

Používané meradlá sú 
riadne označené prideleným evidenčným číslom na zabezpečenie ich identifikovateľnosti 

zlepšovateľských projektov 

ďalších činností, 
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 zhodu požiadaviek klientov a

 zhromažďovanie údajov potrebných pre systém manažér
 
Organizácia používa vhodné a
dokumentáciu opatrovateľského procesu.
 

6.2   Monitorovanie, meranie, analýza a

6.2.1    Spokojnosť klienta 
 

Spokojnosť klientov  je v organizácii meraná:
 

 dotazníkmi spokojnosti klientov, pozorovaním, rozhovormi, skrinkou dôvery

 dotazníkmi spokojnosti príbuzných klientov.
 
Dotazníky spokojnosti klientov a
vedenia organizácie. 
 
 

6.2.2    Interné a externé audit
 
Forma interného auditu sa používa ako nástroj plánovaného kontinuálneho zlepšovania 
v organizácii minimálne raz ročne. Interný audit vykonáva manažér kvality. Zistenia z
sú zaznamenané do audítorskej správy 
a k zlepšeniu systému manažérstva kvality. Interný audit sa vykonáva plánovane.  Systémový 
audit, ktorý posudzuje všetky oblasti prevádzky vykonáva manažér kvality  minimálne raz do 
roka. Mimo systémového auditu môžu byť vykonané aj neplánované interné audity, a to na 
základe zistení, alebo potreby. Tieto  interné audity sú zamerané na problémovú oblasť 
prevádzky (na základe sťažností, zistenia chybovosti, alebo havarijnej či inej krízovej 
situácie). 
 
Interný a externý audit kvality sa používa ako nástroj, ktorým sa zisťuje miera zhody 
zavedených podmienok kvality s
s kontrolou plnenia podmienok kvality podľa zákona o
stupnica uvedená v prílohe č. 2 tohto zákona. Rovnako však môže byť auditovaná iba časť 
systému plnenia podmienok kvality a
Výstupy z auditov sa používajú ako vstupy do hodnotenia a
prevádzky a tiež do plnenia podmienky kvality, kritéria 2.10.
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zhodu požiadaviek klientov a zainteresovaných strán s poskytovanými službami,

zhromažďovanie údajov potrebných pre systém manažérstva kvality v

Organizácia používa vhodné a odborne podložené metódy k meraniu 
dokumentáciu opatrovateľského procesu. 

Monitorovanie, meranie, analýza a hodnotenie  

 

organizácii meraná: 

dotazníkmi spokojnosti klientov, pozorovaním, rozhovormi, skrinkou dôvery

dotazníkmi spokojnosti príbuzných klientov. 

Dotazníky spokojnosti klientov a príbuzných klientov sú súčasťou hodnotenia manažmentu 

audity a kontroly 

Forma interného auditu sa používa ako nástroj plánovaného kontinuálneho zlepšovania 
organizácii minimálne raz ročne. Interný audit vykonáva manažér kvality. Zistenia z

sú zaznamenané do audítorskej správy a slúžia ako opatrenia k nápravám, k
zlepšeniu systému manažérstva kvality. Interný audit sa vykonáva plánovane.  Systémový 

audit, ktorý posudzuje všetky oblasti prevádzky vykonáva manažér kvality  minimálne raz do 
uditu môžu byť vykonané aj neplánované interné audity, a to na 

základe zistení, alebo potreby. Tieto  interné audity sú zamerané na problémovú oblasť 
prevádzky (na základe sťažností, zistenia chybovosti, alebo havarijnej či inej krízovej 

externý audit kvality sa používa ako nástroj, ktorým sa zisťuje miera zhody 
zavedených podmienok kvality s určenými kritériami. Obsahovo môže byť totožný 

kontrolou plnenia podmienok kvality podľa zákona o sociálnych službách a
prílohe č. 2 tohto zákona. Rovnako však môže byť auditovaná iba časť 

systému plnenia podmienok kvality a podieľajú sa na plnení podmienky kvality, 
auditov sa používajú ako vstupy do hodnotenia a trvalého zlepšovania výko

tiež do plnenia podmienky kvality, kritéria 2.10. 
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poskytovanými službami, 

stva kvality v organizácii. 

meraniu údajov, ako aj 

dotazníkmi spokojnosti klientov, pozorovaním, rozhovormi, skrinkou dôvery 

príbuzných klientov sú súčasťou hodnotenia manažmentu 

Forma interného auditu sa používa ako nástroj plánovaného kontinuálneho zlepšovania 
organizácii minimálne raz ročne. Interný audit vykonáva manažér kvality. Zistenia z auditu 

nápravám, k udržiavaniu  
zlepšeniu systému manažérstva kvality. Interný audit sa vykonáva plánovane.  Systémový 

audit, ktorý posudzuje všetky oblasti prevádzky vykonáva manažér kvality  minimálne raz do 
uditu môžu byť vykonané aj neplánované interné audity, a to na 

základe zistení, alebo potreby. Tieto  interné audity sú zamerané na problémovú oblasť 
prevádzky (na základe sťažností, zistenia chybovosti, alebo havarijnej či inej krízovej 

externý audit kvality sa používa ako nástroj, ktorým sa zisťuje miera zhody 
určenými kritériami. Obsahovo môže byť totožný 

sociálnych službách a môže sa použiť 
prílohe č. 2 tohto zákona. Rovnako však môže byť auditovaná iba časť 

podmienky kvality, kritéria 2.9.  
trvalého zlepšovania výkonnosti 
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Interné a externé audity sa realizujú podľa spracovaného plánu auditov na rok. Môžu sa však 
vykonať aj mimo plán ako reakcia na zistenú chybu, sťažnosť alebo iný závažný problém. 
V prípade, že audit zistí riziko, chybu alebo nezhodu, táto sa klasifikuje podľa 
ktorého sa ďalej postupuje.  
Na záznam z interného auditu sa použije predpísaný 
a kontrol. 
 
Proces vnútornej kontroly zahŕňa kontr
kontrolnej činnosti a kontrolnú činnosť, ktorá vyplýva z evidovaných písomných sťažností na 
činnosť zariadenia. Proces vnútornej kontroly sa nevzťahuje na sťažnosti, ktoré majú 
„charakter nespokojnosti dekl
pravidelná a plánovaná má eliminovať nedostatky, ktoré môžu byť zistené pri externých 
kontrolách vykonávaných externými 
poskytovaním sociálnych služieb a pod.). 
 
Vnútorná kontrola je aj nástrojom na zistenie nedostatkov, na ktoré poukazujú sťažnosti a na 
objektivizáciu skutočností, na ktoré sťažnosť poukazuje. Tento typ kontrolnej činnosti je 
neplánovaný a je špecifický, zameraný na účel 
definované sťažnosťou. 
 
Vnútorná kontrola sa vykonáva 
 

6.2.3    Monitorovanie a meranie procesov
 
Organizácia v rámci procesného riadenia hodnotí výkony personálu, výsledky pos
služieb v jednotlivých procesoch na základe merateľných kritérií a
zaznamenáva vo svojom dokumentačnom systéme. 
Procesy majú merateľné ciele, ktoré sa sledujú vo všetkých procesoch a
zlepšovateľských projektov sa slabé 
novými konkrétnymi zlepšovateľskými návrhmi.
V rámci systému manažérstva kvality je vedením organizácie v
odbornými poradcami sledovaná aj hodnotená vhodnosť procesov.
 
Najdôležitejšími kritériami kontroly a
 

 kvalita štruktúry: 
o Potrebná kvalifikácia personálu 
o Potrebné pracovné prostriedky 
o Hospodárenie so zdrojmi (finančné, materiálne, ľudské)
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externé audity sa realizujú podľa spracovaného plánu auditov na rok. Môžu sa však 
vykonať aj mimo plán ako reakcia na zistenú chybu, sťažnosť alebo iný závažný problém. 

de, že audit zistí riziko, chybu alebo nezhodu, táto sa klasifikuje podľa 

interného auditu sa použije predpísaný formulár Procesu interných auditov 

Proces vnútornej kontroly zahŕňa kontrolnú činnosť, ktorá sa realizuje na základe plánu 
kontrolnej činnosti a kontrolnú činnosť, ktorá vyplýva z evidovaných písomných sťažností na 
činnosť zariadenia. Proces vnútornej kontroly sa nevzťahuje na sťažnosti, ktoré majú 
„charakter nespokojnosti deklarovanej ústnou formou. Vnútorná kontrolná činnosť tým, že je 
pravidelná a plánovaná má eliminovať nedostatky, ktoré môžu byť zistené pri externých 

externými  orgánmi kontroly (napr. RÚVZ, štátny dozor nad 
užieb a pod.).  

Vnútorná kontrola je aj nástrojom na zistenie nedostatkov, na ktoré poukazujú sťažnosti a na 
objektivizáciu skutočností, na ktoré sťažnosť poukazuje. Tento typ kontrolnej činnosti je 
neplánovaný a je špecifický, zameraný na účel – objektivizáciu nedostatkov, ktoré sú 

Vnútorná kontrola sa vykonáva podľa Procesu interných auditov a kontrol

meranie procesov 

rámci procesného riadenia hodnotí výkony personálu, výsledky pos
jednotlivých procesoch na základe merateľných kritérií a

zaznamenáva vo svojom dokumentačnom systéme.  
Procesy majú merateľné ciele, ktoré sa sledujú vo všetkých procesoch a
zlepšovateľských projektov sa slabé stránky, alebo chyby odstraňujú opatreniami, alebo 
novými konkrétnymi zlepšovateľskými návrhmi. 

rámci systému manažérstva kvality je vedením organizácie v spolupráci s
odbornými poradcami sledovaná aj hodnotená vhodnosť procesov. 

ími kritériami kontroly a preskúmavania procesov sú: 

otrebná kvalifikácia personálu  
otrebné pracovné prostriedky  
ospodárenie so zdrojmi (finančné, materiálne, ľudské) 
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externé audity sa realizujú podľa spracovaného plánu auditov na rok. Môžu sa však 
vykonať aj mimo plán ako reakcia na zistenú chybu, sťažnosť alebo iný závažný problém. 

de, že audit zistí riziko, chybu alebo nezhodu, táto sa klasifikuje podľa čl. 1.5.7, podľa 

Procesu interných auditov 

olnú činnosť, ktorá sa realizuje na základe plánu 
kontrolnej činnosti a kontrolnú činnosť, ktorá vyplýva z evidovaných písomných sťažností na 
činnosť zariadenia. Proces vnútornej kontroly sa nevzťahuje na sťažnosti, ktoré majú 

arovanej ústnou formou. Vnútorná kontrolná činnosť tým, že je 
pravidelná a plánovaná má eliminovať nedostatky, ktoré môžu byť zistené pri externých 

orgánmi kontroly (napr. RÚVZ, štátny dozor nad 

Vnútorná kontrola je aj nástrojom na zistenie nedostatkov, na ktoré poukazujú sťažnosti a na 
objektivizáciu skutočností, na ktoré sťažnosť poukazuje. Tento typ kontrolnej činnosti je 

objektivizáciu nedostatkov, ktoré sú 

kontrol. 

rámci procesného riadenia hodnotí výkony personálu, výsledky poskytovaných 
jednotlivých procesoch na základe merateľných kritérií a výsledkov, ktoré 

Procesy majú merateľné ciele, ktoré sa sledujú vo všetkých procesoch a pomocou 
stránky, alebo chyby odstraňujú opatreniami, alebo 

spolupráci s externými 
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 kvalita procesov: 
o Dokumentácia procesov
o Dokumentácia individuál

 

 kvalita výsledkov 
o Záznam - Opatrovateľský proces / posúdenie
o Záznam - Opatrovateľský proces / plánovanie
o Záznam - Opatrovateľský proces / realizácia opatrenia
o Záznam - Opatrovateľský proces / realizácia opatrenia
o Záznam - Biografia
o Záznam - Individuálny plán aktivít a
o Záznam - Opatrenia na obmedzenia pohybu
o Záznam - príjem, výdaj  tekutín
o Záznam o úraze klienta
o Záznam - Aktivity každodenného života I. a
o Záznam - Posúdenie zneužívania (týrania) klienta

 

 informačný tok 

 transparentná  riadená dokumentácia organizácie
 
V rámci systému manažérstva kvality je oprávnenými osobami kontrolovaná zhoda 
požiadaviek zo zákona, úradov a
znakov vykonávajú majitelia procesov na z
a meradiel. Súlad meraných znakov sa dokumentuje a
znaky sú určované v procesnom riadení.
 
 

6.2.4    Analýza údajov 

 
Analýza údajov je vykonávaná podľa pravidiel 
prostredníctvom Procesu preskúmania manažmentom, za účelom posúdenia vhodnosti, 
efektívnosti a účinnosti SMK. Zároveň sa posudzujú ďalšie možnosti zlepšovania a
manažmentu a organizácie. Termíny, postupy
hodnotení a analýz sú stanovené v
činností, prípadne v internej smernici. Druh, frekvenciu 
jednotlivých vyhodnocovaní a
procedúra procesu alebo dokument postupu
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Dokumentácia procesov 
Dokumentácia individuálnych plánov klientov 

Opatrovateľský proces / posúdenie 
Opatrovateľský proces / plánovanie 
Opatrovateľský proces / realizácia opatrenia 
Opatrovateľský proces / realizácia opatrenia 
Biografia 
Individuálny plán aktivít a integrácie 
Opatrenia na obmedzenia pohybu 
príjem, výdaj  tekutín 
úraze klienta 
Aktivity každodenného života I. a II. 
Posúdenie zneužívania (týrania) klienta 

dokumentácia organizácie 

rámci systému manažérstva kvality je oprávnenými osobami kontrolovaná zhoda 
požiadaviek zo zákona, úradov a klientov s poskytovanými službami. Kontrolu špecifických 
znakov vykonávajú majitelia procesov na základe vopred určených charakteristických znakov 

meradiel. Súlad meraných znakov sa dokumentuje a považuje sa ako dôkaz. Špecifické 
procesnom riadení. 

Analýza údajov je vykonávaná podľa pravidiel jednotlivých procesov. Centrálne sa vykonáva 
prostredníctvom Procesu preskúmania manažmentom, za účelom posúdenia vhodnosti, 

účinnosti SMK. Zároveň sa posudzujú ďalšie možnosti zlepšovania a
manažmentu a organizácie. Termíny, postupy a  zodpovednosti za realizáciu jednotlivých 

analýz sú stanovené v procedúre procesov alebo v dokumente postupu odborných 
internej smernici. Druh, frekvenciu  a zodpovednosti za realizáciu 

jednotlivých vyhodnocovaní a analýz, rovnako ako formu výstupného hodnotenia stanovuje 
procedúra procesu alebo dokument postupu. 
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rámci systému manažérstva kvality je oprávnenými osobami kontrolovaná zhoda 
poskytovanými službami. Kontrolu špecifických 

áklade vopred určených charakteristických znakov 
považuje sa ako dôkaz. Špecifické 

jednotlivých procesov. Centrálne sa vykonáva 
prostredníctvom Procesu preskúmania manažmentom, za účelom posúdenia vhodnosti, 

účinnosti SMK. Zároveň sa posudzujú ďalšie možnosti zlepšovania a potreby 
a  zodpovednosti za realizáciu jednotlivých 

dokumente postupu odborných 
zodpovednosti za realizáciu 

z, rovnako ako formu výstupného hodnotenia stanovuje 
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Výsledky analýz sú súčasťou Správy k preskúmaniu SMK, ktorú vypracováva manažér 
kvality a predkladá v rámci Preskúmania systému kvality manažmentom.
 
 

7. Zlepšovanie 

7.1   Trvalé zlepšovanie
 
Organizácia k trvalému zlepšovaniu využíva zásady a

 Politiku a ciele kvality

 Interné a externé audity

 Nápravné a preventívne opatrenia

 Analýzy údajov a ukazovatele výkonnosti procesov

 Preskúmanie SMK 
Hlavným podnetom pre zlepšovanie sú výsledky analýz sledovaných údajov a
a nezhody zistené v systéme kvality, ako aj podnety, návrhy a
strán. 
 

7.2     Nápravné opatrenia
 
Oprávnenia a postupy v procese navrhovania, schvaľovania, uk
a hodnotenia účinnosti nápravných a
sťažností a pripomienok. Každý pracovník
opatrenie ak zistí alebo pozná nedostatky (príčiny), v
(navrhuje odstránenie príčiny nezhody), chyba alebo iná nežiaduca situácia. 
Po realizácii nápravného opatrenia manažér kvality preverí jeho účinnosť, resp. stanoví  
termín neplánovaného interného auditu. 
 

7.3 Preventívne opatrenia
 
Preventívne opatrenia sú zamerané na zisťovanie príčin potenciálnych nezhôd, s
predísť ich výskytu. Postup pre prijímanie preventívnych opatrení je analogický ako pri 
prijímaní nápravných opatrení. Podnety môžu byť zhromažďované aj:

 od zamestnancov 

 z preskúmania potrieb a očakávaní klientov

 z poučení získané z minulých skúseností

 z nápravných a preventívnych opatrení vykonaných v

Projekt rozvoja „KREATÍV“ ZSS Klasov na obdobie 2020 

Výsledky analýz sú súčasťou Správy k preskúmaniu SMK, ktorú vypracováva manažér 
predkladá v rámci Preskúmania systému kvality manažmentom. 

Trvalé zlepšovanie 

trvalému zlepšovaniu využíva zásady a nástroje:  

Politiku a ciele kvality 

externé audity 

preventívne opatrenia 

Analýzy údajov a ukazovatele výkonnosti procesov 

netom pre zlepšovanie sú výsledky analýz sledovaných údajov a
systéme kvality, ako aj podnety, návrhy a sťažnosti zainteresovaných 

Nápravné opatrenia 

procese navrhovania, schvaľovania, ukladania, 
hodnotenia účinnosti nápravných a preventívnych opatrení sú popísané v

. Každý pracovník je povinný neodkladne navrhnúť nápravné 
opatrenie ak zistí alebo pozná nedostatky (príčiny), v dôsledku ktorých vznikla nezhoda 
(navrhuje odstránenie príčiny nezhody), chyba alebo iná nežiaduca situácia. 
Po realizácii nápravného opatrenia manažér kvality preverí jeho účinnosť, resp. stanoví  
termín neplánovaného interného auditu.  

opatrenia 

Preventívne opatrenia sú zamerané na zisťovanie príčin potenciálnych nezhôd, s
predísť ich výskytu. Postup pre prijímanie preventívnych opatrení je analogický ako pri 
prijímaní nápravných opatrení. Podnety môžu byť zhromažďované aj: 

z preskúmania potrieb a očakávaní klientov 

minulých skúseností 

preventívnych opatrení vykonaných v iných oblastiach 
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Výsledky analýz sú súčasťou Správy k preskúmaniu SMK, ktorú vypracováva manažér 

netom pre zlepšovanie sú výsledky analýz sledovaných údajov a procesov 
sťažnosti zainteresovaných 

 realizácie, kontroly 
popísané v Procese riadenia 

je povinný neodkladne navrhnúť nápravné 
dôsledku ktorých vznikla nezhoda 

(navrhuje odstránenie príčiny nezhody), chyba alebo iná nežiaduca situácia.  
Po realizácii nápravného opatrenia manažér kvality preverí jeho účinnosť, resp. stanoví  

Preventívne opatrenia sú zamerané na zisťovanie príčin potenciálnych nezhôd, s cieľom 
predísť ich výskytu. Postup pre prijímanie preventívnych opatrení je analogický ako pri 
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 z identifikovaných zmien v
 

7.4 Riadenie nezhody
 
Nezhoda znamená nesplnenie požiadaviek v
od stanoveného postupu. Nezhody, sť
riadenia sťažností a pripomienok a
 
 

8.  Plán rozvoja 
 

8.1  Výchova a vzdelávanie 
 
Víziou ďalšieho rozvoja organizácie je prechod z
komplex podporných verejných služieb komunitného
individuálnych potrieb obyvateľov v
odkázaných obyvateľov obce v
K takémuto spôsobu práce je potrebné naplánovať aj aktivity a
spoluprácu rôznych komunít v
Tradičné aktivity, ktoré pravidelne usporadúvame a
v nasledujúcom období:  
- so zameraním na  rozvoj hudobného a
schopností  osobnosti, vytvár
fašiangové plesy, nácviky kultúrnych programov a
-  so zameraním na pohybovo koordinačnú vytrvalosť  a
si dôležitosť pravidiel hry s r
turnaj v rekreačno-športovej disciplíne „Boccii zdar“, turnaj v
sa.“, Malá letná olympiáda klientov, futbalové turnaje so žiakmi ZŠ, turnaj s
účasťou Seni cup, Challenge day v
inštalovanie sezónnych výzdob v
- so zameraním na prezentáciu dramatických a
divadelné predstavenia - predpremiéra divadelné
prehliadka dramatickej tvorby OSKAR , kultúrne vystúpenia na Deň detí, rodičovské 
združenie, Dni obce, posedenie s
- so zameraním na rekreačné a
pobyty pri mori, na kúpaliskách, v
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identifikovaných zmien v determinujúcej dokumentácii, najmä v prechodných obdobiach

e nezhody 

Nezhoda znamená nesplnenie požiadaviek v stanovenom rozsahu. Chyba znamená 
Nezhody, sťažností a chyby v organizácii sú riadené Procesom 

pripomienok a Procesom riadenia nezhody. 

vzdelávanie  

Víziou ďalšieho rozvoja organizácie je prechod z inštitucionálnej starostlivosti v
komplex podporných verejných služieb komunitného charakteru v
individuálnych potrieb obyvateľov v tomto zariadení, so zohľadnením potrieb ostatných 
odkázaných obyvateľov obce v Klasove a blízkom okolí. 

takémuto spôsobu práce je potrebné naplánovať aj aktivity a podujatia s
luprácu rôznych komunít v obci. 

Tradičné aktivity, ktoré pravidelne usporadúvame a na ktorých sa zúčastňujeme, plánujeme aj 

rozvoj hudobného a melodického cítenia a pohybovo
schopností  osobnosti, vytváranie a utužovanie priateľských vzťahov – benefičné koncerty, 
fašiangové plesy, nácviky kultúrnych programov a dramatických predstavení,

so zameraním na pohybovo koordinačnú vytrvalosť  a posilňovanie schopnosti uvedomovať 
rozvojom manuálnych a pracovných  zručností

športovej disciplíne „Boccii zdar“, turnaj v stolovej hre „Človeče, nehnevaj 
sa.“, Malá letná olympiáda klientov, futbalové turnaje so žiakmi ZŠ, turnaj s

eni cup, Challenge day v obci, stolnotenisový turnaj, Tekvičák, aranžovanie, 
inštalovanie sezónnych výzdob v zariadení, 

so zameraním na prezentáciu dramatických a hereckých, tanečných schopností klientov  
predpremiéra divadelného predstavenia v zariadení, celokrajská 

prehliadka dramatickej tvorby OSKAR , kultúrne vystúpenia na Deň detí, rodičovské 
združenie, Dni obce, posedenie s Mikulášom, Štedrovečerná hostina, KREATÍV DANCE, 

so zameraním na rekreačné a rekondičné a rehabilitačné prvky v plánovaných aktivitách
pobyty pri mori, na kúpaliskách, v horách, 
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prechodných obdobiach 

Chyba znamená odchýlka 
riadené Procesom 

inštitucionálnej starostlivosti v ZSS na 
charakteru v závislosti od 

tomto zariadení, so zohľadnením potrieb ostatných 

podujatia s dôrazom na 

na ktorých sa zúčastňujeme, plánujeme aj 

pohybovo-tanečných 
benefičné koncerty, 

dramatických predstavení, 
posilňovanie schopnosti uvedomovať 

pracovných  zručností– športové hry, 
stolovej hre „Človeče, nehnevaj 

sa.“, Malá letná olympiáda klientov, futbalové turnaje so žiakmi ZŠ, turnaj s celoslovenskou 
obci, stolnotenisový turnaj, Tekvičák, aranžovanie, 

hereckých, tanečných schopností klientov  - 
zariadení, celokrajská 

prehliadka dramatickej tvorby OSKAR , kultúrne vystúpenia na Deň detí, rodičovské 
Mikulášom, Štedrovečerná hostina, KREATÍV DANCE,  

plánovaných aktivitách- 
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- so zameraním na prezentáciu zariadenia a
Nitra, Radničkine trhy, Remeselné trhy, Deň krivých zrkadiel.
-  so zameraním na rozvoj pracovných zručností v
kvetinový záhon a rozšíriť ovocný sad o
     V rámci poskytovania Služby včasnej intervencie chceme podporiť zjednotenie metodiky 
poskytovania SVI u všetkých poskytovateľov do spoločného konceptu tak, aby reflektovali 
potreby rodiny, aby jednotlivé rodiny dostali porovnateľnú služby bez ohľadu n
Slovenska, v ktorej žijú. 
 
 

8.2  Ošetrovateľská starostlivosť a
 
Strategickou víziou a cieľom v
prepojenie so zdravotnými poisťovňami
odborných činností ošetrovateľských úkonov.
zdravotnými poisťovňami bude finančným prínosom a
dôsledku skvalitní ošetrovateľskú starostlivosť a
ostatných aktivizujúcich činností PSS. Do budúcnosti plánujeme zriadiť oddelenie pre úplnú 
ošetrovateľskú starostlivosť, ktorého súčasťou bude jednotka ošetrovateľskej starostlivosti 
o deti od narodenia. Mimoriadnu pozornosť budeme venovať 
vzhľadom k starnutiu jestvujúcich ťažko zdravotne znevýhodnených PSS.
Zážitky človeka sú zhromažďované v
s cieľom stimulovať, vnímať seba samého a
s okolitým svetom, čo tvorí prioritu konceptu Bazálnej stimulácie
v priamom kontakte s klientom absolvovali predpísanú odbornú prípravu na využívanie 
bazálnej stimulácie. 
 
Hlavným cieľom sociálnej rehabilitácie je udržovať kvalitu ži
aktivizujúcich podporných programov:
 
 
PODPORNÝ PROGRAM 
KLIENTOM 
 
ROZHOVOR -     Ide o to, aby sa ľudia pochopili alebo si navzájom poskytli spätnú väzbu. 
Dialóg - porozumieť sa pomocou slov. 
k formulácii čo klient nielen POTREBU
PROSPECH. 
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so zameraním na prezentáciu zariadenia a výrobkov v terapeutických dielňach 
Nitra, Radničkine trhy, Remeselné trhy, Deň krivých zrkadiel. 

zvoj pracovných zručností v vzťahu k prírode - 
rozšíriť ovocný sad o novú výsadbu ovocných drevín. 

rámci poskytovania Služby včasnej intervencie chceme podporiť zjednotenie metodiky 
poskytovania SVI u všetkých poskytovateľov do spoločného konceptu tak, aby reflektovali 
potreby rodiny, aby jednotlivé rodiny dostali porovnateľnú služby bez ohľadu n

Ošetrovateľská starostlivosť a sociálna rehabilitácia 

cieľom v najbližšom období v oblasti ošetrovateľskej starostlivosti je jej 
zdravotnými poisťovňami a priebežné zvyšovanie poč

odborných činností ošetrovateľských úkonov.  Prepojenie ošetrovateľských činností so 
zdravotnými poisťovňami bude finančným prínosom a benefitom zariadenia, čo v
dôsledku skvalitní ošetrovateľskú starostlivosť a bude mať pozitívny 
ostatných aktivizujúcich činností PSS. Do budúcnosti plánujeme zriadiť oddelenie pre úplnú 
ošetrovateľskú starostlivosť, ktorého súčasťou bude jednotka ošetrovateľskej starostlivosti 

deti od narodenia. Mimoriadnu pozornosť budeme venovať paliatívnej starostlivosti 
starnutiu jestvujúcich ťažko zdravotne znevýhodnených PSS. 

Zážitky človeka sú zhromažďované v pamäťových stopách a môžu byť znova aktivované 
cieľom stimulovať, vnímať seba samého a tiež využívať k navádzaniu komuniká
okolitým svetom, čo tvorí prioritu konceptu Bazálnej stimulácie. Všetci pracovníci 

klientom absolvovali predpísanú odbornú prípravu na využívanie 

Hlavným cieľom sociálnej rehabilitácie je udržovať kvalitu života PSS  prostredníctvom 
aktivizujúcich podporných programov: 

PODPORNÝ PROGRAM - KOMUNIKÁCIA S MENTÁLNE POSTIHNUTÝM 

to, aby sa ľudia pochopili alebo si navzájom poskytli spätnú väzbu. 
porozumieť sa pomocou slov. Rozhovor v PRÍPADOVEJ PRÁCI má dospieť 

formulácii čo klient nielen POTREBUJE, ale je SCHOPNÝ a OCHOTNÝ  UROBIŤ SVOJ 

Klasov na obdobie 2020 – 2023 

46 

výrobkov v terapeutických dielňach - Dobrý deň, 

 založiť a udržiavať 

rámci poskytovania Služby včasnej intervencie chceme podporiť zjednotenie metodiky 
poskytovania SVI u všetkých poskytovateľov do spoločného konceptu tak, aby reflektovali 
potreby rodiny, aby jednotlivé rodiny dostali porovnateľnú služby bez ohľadu na lokalitu 

 

oblasti ošetrovateľskej starostlivosti je jej 
počtu spracovaných 

Prepojenie ošetrovateľských činností so 
benefitom zariadenia, čo v konečnom 

bude mať pozitívny dopad na rozvoj 
ostatných aktivizujúcich činností PSS. Do budúcnosti plánujeme zriadiť oddelenie pre úplnú 
ošetrovateľskú starostlivosť, ktorého súčasťou bude jednotka ošetrovateľskej starostlivosti 

paliatívnej starostlivosti 
 

môžu byť znova aktivované 
navádzaniu komunikácie 

. Všetci pracovníci 
klientom absolvovali predpísanú odbornú prípravu na využívanie 

vota PSS  prostredníctvom 

MENTÁLNE POSTIHNUTÝM 

to, aby sa ľudia pochopili alebo si navzájom poskytli spätnú väzbu. 
PRÍPADOVEJ PRÁCI má dospieť 

OCHOTNÝ  UROBIŤ SVOJ 
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IBLIOTERAPIA, ČITATEĽSKÝ KÚTIK 
informačnej gramotnosti. Čítanie nie je len 
z nadhľadom. Čitateľ si môže predstaviť svoju momentálnu životnú situáciu, uvedomuje si 
čím práve prechádza. Tak sa zachycuje reflexia z
vyrovnanosť, odolnosť, rozvíja k
môže z nich voliť aj sebe prospešné riešenia životných situácií, má návody v
z motivačno- praktických kníh voliť voľno časové aktivity. Jazykovými námetmi naštudovať 
cudzí jazyk. Nadobudne jednoduché návody na pestovanie, chov, vybavenie svojho 
pracovného i osobného interiéru, správanie, úpravu svojej osoby. Dôležitý je správny výber 
literatúry. Neobmedzovať sa na beletriu, čerpať z
všetkých bez ohľadu na vek, mentalitu a
 
TRÉNINGOVÝ PROGRAM 
výsledkom je udržanie aktívnej pamäte, osvojenie si zaužívaných slovných výrazov 
a komunikácia, schopnosť sa prirodzene adaptovať na komunikáciu s
osobami. Tréningom PSS nadobudne „odvahu“ riešiť svoje potreby a
„KREATÍV“ ZSS, Klasov. Posúva ho to na vyšší stupeň sebestačnosti. Cielený tréning by 
mal byt spočiatku pravidelne nadväzujúci na tú istú aktivitu. Ako nápomocné sú: 
- hry ( stmeľujú, majú svoje pravidlá, minimalizujú napätie, vedú k
            k sebakontrole, verbálnemu kontaktovaniu a
- diskusné stretnutia ( v skupine s
- dotykové aktivity ( robia ľudí šťastnejšími ale pozor na intímne zóny)
- rozprávanie, načúvanie ( PSS sa učí byť vnímavý, prístupný k

k zmene) 
- hranie rolí ( terapeut prehrá k

relaxačné techniky ( vhodné terapeutické miestnosti na relaxáciu, navodia príjemnú 
atmosféru, uvoľnia, koncentrujú PSS)
 
KONŠTRUKTÍVNE HRY - 
aktivizujú vedomosti, učia spolupráci, koord
prípadoch učia realizovať skutočnosť, spoznávať priateľov, ich záujmy a
zdravej súťaživosti a pokojnému, uvážlivému nazeraniu na riešenie  problémov. 
- Cvičenie sústredenia - obsahuje širokú 
možno používať vo všetkých predmetoch, so všetkými vekovými kategóriami a
v každej situácii. Ich zámerom je navodiť taký stav, v
pracovať v súlade. Cvičenie obvykle t
relaxáciu. 
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, ČITATEĽSKÝ KÚTIK -     Čítanie pomáha rozvoju osobnosti a
informačnej gramotnosti. Čítanie nie je len radosť a relaxácia. Cez čítanie sa vidia problémy 

nadhľadom. Čitateľ si môže predstaviť svoju momentálnu životnú situáciu, uvedomuje si 
čím práve prechádza. Tak sa zachycuje reflexia z textu. Čítanie podporuje i
vyrovnanosť, odolnosť, rozvíja kreatívnosť a predstavivosť. Ponúka rôzne oblasti a

nich voliť aj sebe prospešné riešenia životných situácií, má návody v
praktických kníh voliť voľno časové aktivity. Jazykovými námetmi naštudovať 
Nadobudne jednoduché návody na pestovanie, chov, vybavenie svojho 

osobného interiéru, správanie, úpravu svojej osoby. Dôležitý je správny výber 
literatúry. Neobmedzovať sa na beletriu, čerpať z náučnej literatúry, periodík, ...je vhodná pre 

etkých bez ohľadu na vek, mentalitu a gramotnosť. Prebieha individuálne i

TRÉNINGOVÝ PROGRAM - Ide o učenie, pravidelný nácvik a opakovanie. Finálnym 
výsledkom je udržanie aktívnej pamäte, osvojenie si zaužívaných slovných výrazov 

a, schopnosť sa prirodzene adaptovať na komunikáciu s 
osobami. Tréningom PSS nadobudne „odvahu“ riešiť svoje potreby a
„KREATÍV“ ZSS, Klasov. Posúva ho to na vyšší stupeň sebestačnosti. Cielený tréning by 

videlne nadväzujúci na tú istú aktivitu. Ako nápomocné sú: 
hry ( stmeľujú, majú svoje pravidlá, minimalizujú napätie, vedú k spolupráci,    

sebakontrole, verbálnemu kontaktovaniu a majú motivačný charakter)
skupine sa učí PSS vyjadrovať svoj názor a reflektovať iný)

dotykové aktivity ( robia ľudí šťastnejšími ale pozor na intímne zóny) 
rozprávanie, načúvanie ( PSS sa učí byť vnímavý, prístupný k vlastnej kritike až sa otvorí 

hranie rolí ( terapeut prehrá k PSS situáciu) 
relaxačné techniky ( vhodné terapeutické miestnosti na relaxáciu, navodia príjemnú 
atmosféru, uvoľnia, koncentrujú PSS) 

 podporujú rozvoj talentu, zručností, objavujú nové vzťahy, 
aktivizujú vedomosti, učia spolupráci, koordinácii a rešpektovaniu pravidiel. V mnohých 
prípadoch učia realizovať skutočnosť, spoznávať priateľov, ich záujmy a

pokojnému, uvážlivému nazeraniu na riešenie  problémov. 
obsahuje širokú škálu jednoduchých a krátkych techník, ktoré 

možno používať vo všetkých predmetoch, so všetkými vekovými kategóriami a
každej situácii. Ich zámerom je navodiť taký stav, v ktorom telo, intelekt a

súlade. Cvičenie obvykle trvá niekoľko minút a spája telesnú a
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osobnosti a smeruje ku 
relaxácia. Cez čítanie sa vidia problémy 

nadhľadom. Čitateľ si môže predstaviť svoju momentálnu životnú situáciu, uvedomuje si 
textu. Čítanie podporuje i psychickú 

predstavivosť. Ponúka rôzne oblasti a čitateľ si 
nich voliť aj sebe prospešné riešenia životných situácií, má návody v dejoch. Vie si 

praktických kníh voliť voľno časové aktivity. Jazykovými námetmi naštudovať 
Nadobudne jednoduché návody na pestovanie, chov, vybavenie svojho 

osobného interiéru, správanie, úpravu svojej osoby. Dôležitý je správny výber 
náučnej literatúry, periodík, ...je vhodná pre 

gramotnosť. Prebieha individuálne i v skupine.  

opakovanie. Finálnym 
výsledkom je udržanie aktívnej pamäte, osvojenie si zaužívaných slovných výrazov 

 ďalšími fyzickými 
osobami. Tréningom PSS nadobudne „odvahu“ riešiť svoje potreby a záujmy mimo 
„KREATÍV“ ZSS, Klasov. Posúva ho to na vyšší stupeň sebestačnosti. Cielený tréning by 

videlne nadväzujúci na tú istú aktivitu. Ako nápomocné sú:  
spolupráci,     

majú motivačný charakter) 
reflektovať iný) 

 
vlastnej kritike až sa otvorí 

relaxačné techniky ( vhodné terapeutické miestnosti na relaxáciu, navodia príjemnú 

podporujú rozvoj talentu, zručností, objavujú nové vzťahy, 
rešpektovaniu pravidiel. V mnohých 

prípadoch učia realizovať skutočnosť, spoznávať priateľov, ich záujmy a záľuby, učia tiež 
pokojnému, uvážlivému nazeraniu na riešenie  problémov.  

krátkych techník, ktoré 
možno používať vo všetkých predmetoch, so všetkými vekovými kategóriami a takmer 

ktorom telo, intelekt a intuícia môžu 
spája telesnú a psychickú 
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- Vedená fantázia- učí pracovať s
jeho fantázie a vnútorného sveta, následne oznámiť svoje zážitky a
tohto novo poznaného sveta.  
- Tvorivé vízie –sú obvykle menej štruktúrované a
priestor pre tvorivosť, fantáziu a
pozitívneho poňatia prijímania sveta.
- Tematické hry - napodobňovanie
téma určuje ráz a priebeh hry 
- Didaktické hry - druhy a
charakteristikou je to, že nie s
vychovávatelia. Didaktickými hrami sú napríklad hry spočívajúce v
a pomenúvaní skrytých predmetov. Pomocou didaktických hier možno rozširovať množstvo 
vnemov a obohacovať slovník dieťaťa.
- Pohybové hry - v druhej polovic
hojdačkách, šmýkajú, chodia po rebríkoch a
vykonávajú individuálne, začínajú sa objavovať aj skupinové hry a
sa deti učia riadiť pravidlami, navykajú si na vzájomnú súčinnosť a
Aj keď teoreticky rozlišujeme  tieto hry, v
Tematické hry sa napríklad spájajú s
s didaktickými. Pre dieťa je charakteristické, že sa rýchlo unaví, jeho pozornosť je nestála, 
preto ej prechod od jedného typu hier k
- Hranie rolí - v bežnom živote poznávame a
dieťa, žiak, priateľ, nepriateľ, oso
hry svoju osobnú predstavivosť a
postavy a do hry sa ponárajú so všetkou vážnosťou a
Stručne, hranie rolí patria medzi prirodze
účastníkom často priraďované role, ktoré sú pre nich neobvyklé, či v
pohodlne. 

 
ERGOTERAPIA V OŠETROVATEĽSKEJ REHABILITÁCII 
pracovných zručností a záujmovej činnosti
ergoterapie ma za úlohu:  

- podporiť návyk práce, navodiť záujem  praxe mimo zariadenia až po zamestnanie PSS
- umožňuje zmysluplnú činnosť nepostrádateľnú pre integráciu PSS do marginálnej 

spoločnosti 
- aktívne zapájanie v tréningových praxových miestach
- programy Rehabilitačného strediska.

Prijímatelia sociálnej služby, ktorí nemajú žiadnu pracovnú skúsenosť potrebujú primerane 
získať základné sociálne návyky. Je poskytnutá asistencia či pomoc pri osvojovaní 
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učí pracovať s intuíciou. Cieľom je pomáhať jednotlivcovi v
vnútorného sveta, následne oznámiť svoje zážitky a pochopiť jedinečnosť 

 
sú obvykle menej štruktúrované a podriadené návodu, poskytujú väčší 

priestor pre tvorivosť, fantáziu a intuíciu v tvorivom procese. Obvykle pomáhajú pri vytváraní 
pozitívneho poňatia prijímania sveta. 

podobňovanie- spočívajú v hraní sa na čosi alebo kohosi, teda určitá 
 

druhy a formy didaktických hier sú rozmanité. Ich základnou 
charakteristikou je to, že nie s výsledkom voľnej tvorivosti dieťaťa, ale tiet
vychovávatelia. Didaktickými hrami sú napríklad hry spočívajúce v

pomenúvaní skrytých predmetov. Pomocou didaktických hier možno rozširovať množstvo 
obohacovať slovník dieťaťa. 

druhej polovici 2. roku života sa deti so značnou radosťou húpajú na 
hojdačkách, šmýkajú, chodia po rebríkoch a podobne. Okrem pohybových hier, ktoré deti 
vykonávajú individuálne, začínajú sa objavovať aj skupinové hry a zábavy. V

idlami, navykajú si na vzájomnú súčinnosť a stávajú sa pozornejšími. 
Aj keď teoreticky rozlišujeme  tieto hry, v skutočnosti sa veľmi často navzájom spájajú. 
Tematické hry sa napríklad spájajú s konštrukčnými alebo pohybovými, pohybové zase 

. Pre dieťa je charakteristické, že sa rýchlo unaví, jeho pozornosť je nestála, 
preto ej prechod od jedného typu hier k iným žiadúci.  

bežnom živote poznávame a prijímame celý rad úloh
dieťa, žiak, priateľ, nepriateľ, osoba podriadená i nadriadená...  Zvlášť malé deti zapájajú do 
hry svoju osobnú predstavivosť a často hrajú roly dospelých, tvoria spletité deje i

do hry sa ponárajú so všetkou vážnosťou a záujmom.  
Stručne, hranie rolí patria medzi prirodzené ľudské činnosti. Pri cielenom hraní rolí sú 
účastníkom často priraďované role, ktoré sú pre nich neobvyklé, či v

OŠETROVATEĽSKEJ REHABILITÁCII - zahŕňa proces rozvoja  
záujmovej činnosti. Zastrešuje ju aj socializačná dielňa. Metóda 

podporiť návyk práce, navodiť záujem  praxe mimo zariadenia až po zamestnanie PSS
umožňuje zmysluplnú činnosť nepostrádateľnú pre integráciu PSS do marginálnej 

tréningových praxových miestach 
programy Rehabilitačného strediska. 

Prijímatelia sociálnej služby, ktorí nemajú žiadnu pracovnú skúsenosť potrebujú primerane 
získať základné sociálne návyky. Je poskytnutá asistencia či pomoc pri osvojovaní 
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intuíciou. Cieľom je pomáhať jednotlivcovi v pochopení 
pochopiť jedinečnosť 

podriadené návodu, poskytujú väčší 
tvorivom procese. Obvykle pomáhajú pri vytváraní 

hraní sa na čosi alebo kohosi, teda určitá 

formy didaktických hier sú rozmanité. Ich základnou 
výsledkom voľnej tvorivosti dieťaťa, ale tieto hry pripravujú 

vychovávatelia. Didaktickými hrami sú napríklad hry spočívajúce v skrývaní, hľadaní 
pomenúvaní skrytých predmetov. Pomocou didaktických hier možno rozširovať množstvo 

i 2. roku života sa deti so značnou radosťou húpajú na 
podobne. Okrem pohybových hier, ktoré deti 

zábavy. V takýchto hrách 
stávajú sa pozornejšími.  

skutočnosti sa veľmi často navzájom spájajú. 
konštrukčnými alebo pohybovými, pohybové zase 

. Pre dieťa je charakteristické, že sa rýchlo unaví, jeho pozornosť je nestála, 

prijímame celý rad úloh - rolí: muž, žena, 
Zvlášť malé deti zapájajú do 

často hrajú roly dospelých, tvoria spletité deje i zložité 

né ľudské činnosti. Pri cielenom hraní rolí sú 
účastníkom často priraďované role, ktoré sú pre nich neobvyklé, či v ktorých sa necítia 

zahŕňa proces rozvoja  
. Zastrešuje ju aj socializačná dielňa. Metóda 

podporiť návyk práce, navodiť záujem  praxe mimo zariadenia až po zamestnanie PSS 
umožňuje zmysluplnú činnosť nepostrádateľnú pre integráciu PSS do marginálnej 

Prijímatelia sociálnej služby, ktorí nemajú žiadnu pracovnú skúsenosť potrebujú primerane 
získať základné sociálne návyky. Je poskytnutá asistencia či pomoc pri osvojovaní 
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základných zručností, najme v
pravidlá, základy komunikácie). Cieľom je nácvik sebestačnosti a
denných činnostiach. Ide o prácu v
s Rehabilitačným strediskom akýsi medzi stupeň k
v živote každého človeka veľmi významným faktorom. Pri práci človek rozvíja svoje 
zručnosti a schopnosti, pozitívne výsledky prác vzbudzujú u
prebúdzajú sa jeho životné záujmy. Práca v
môžu byť obohatením pre život jedinca. Okrem uvedených pozitív prostredníctvom práce 
alebo každej zmysluplnej činnosti človek získava pocit naplnenia živo
 
Cieľom metódy je :  

- udržať pohyblivosť u PSS
- zlepšiť pohyblivosť u PSS
- usmerňovanie správneho dýchanie u
- vnímanie svojho tela, jeho polohy (bazálna technika)
- pracovať so svojou bolesťou
 

Do techník metódy pohybu pre aktivizáciu PSS v
- aktívny/ pasívny  pohyb 
- schopnosť opakovania cvikov
- pracu so súťaživosťou  
- relaxáci 

 
OŠETROVATEĽSKÁ REHABILITÁCIA 
aktívnym PSS pracovať ošetrovateľskou rehabilitáciou. Zdravotný pracovník využív
v rámci ošetrovateľskej rehabilitácie metódu polohova
aktivity a kontaktovanie s okolím PSS.
 

NACVIK AKTIVÍT DENNÉ
a životných potrieb má prirodzený stabilizačný 
sebestačného sa pokladá ten človek, ktorý sa adaptuje na požiadavky prostredia. Je to určitý 
stav rovnováhy medzi potrebami človeka a
prostredia . Tento stav nie je nikdy ideálny. S
funkčná diagnostika. Je zrejmé, že choroba, úraz alebo operácia značne narušia stabilitu tejto 
rovnováhy, ktorá má rozličné stupne.
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ých zručností, najme v oblasti sociálnej (sebaobsluha, hygiena, základné spoločenské 
pravidlá, základy komunikácie). Cieľom je nácvik sebestačnosti a sebaobsluhy v

prácu v chránenom prostredí za prítomnosti asistencie. Sp
Rehabilitačným strediskom akýsi medzi stupeň k ďalšiemu pracovnému uplatneniu. Práca je 
živote každého človeka veľmi významným faktorom. Pri práci človek rozvíja svoje 

schopnosti, pozitívne výsledky prác vzbudzujú u neho príjemné emócie
prebúdzajú sa jeho životné záujmy. Práca v kolektíve umožňuje vznik nových vzťahov, ktoré 
môžu byť obohatením pre život jedinca. Okrem uvedených pozitív prostredníctvom práce 
alebo každej zmysluplnej činnosti človek získava pocit naplnenia živo 

PSS 
PSS 

usmerňovanie správneho dýchanie u PSS 
vnímanie svojho tela, jeho polohy (bazálna technika) 
pracovať so svojou bolesťou 

Do techník metódy pohybu pre aktivizáciu PSS v procese IPaSRHB zaraďujeme: 
 

schopnosť opakovania cvikov 

OŠETROVATEĽSKÁ REHABILITÁCIA - v rámci pohybovej terapie je dôležité  s
aktívnym PSS pracovať ošetrovateľskou rehabilitáciou. Zdravotný pracovník využív

rámci ošetrovateľskej rehabilitácie metódu polohovania, vertikalizácie, sebaobslužné 
okolím PSS. 

NACVIK AKTIVÍT DENNÉHO ŽIVOTA  - Zvládnutie základných denných aktivít 
životných potrieb má prirodzený stabilizačný a aktivačný vplyv na osobnosť. Za 

sebestačného sa pokladá ten človek, ktorý sa adaptuje na požiadavky prostredia. Je to určitý 
stav rovnováhy medzi potrebami človeka a podmienkami jeho prírodného a
prostredia . Tento stav nie je nikdy ideálny. Stupeň závislosti jedinca pomôže stanoviť 
funkčná diagnostika. Je zrejmé, že choroba, úraz alebo operácia značne narušia stabilitu tejto 
rovnováhy, ktorá má rozličné stupne. 
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oblasti sociálnej (sebaobsluha, hygiena, základné spoločenské 
sebaobsluhy v bežných 

chránenom prostredí za prítomnosti asistencie. Spolu 
ďalšiemu pracovnému uplatneniu. Práca je 

živote každého človeka veľmi významným faktorom. Pri práci človek rozvíja svoje 
neho príjemné emócie, 

kolektíve umožňuje vznik nových vzťahov, ktoré 
môžu byť obohatením pre život jedinca. Okrem uvedených pozitív prostredníctvom práce 

zaraďujeme:  

rámci pohybovej terapie je dôležité  s málo 
aktívnym PSS pracovať ošetrovateľskou rehabilitáciou. Zdravotný pracovník využíva 

nia, vertikalizácie, sebaobslužné  

Zvládnutie základných denných aktivít 
aktivačný vplyv na osobnosť. Za 

sebestačného sa pokladá ten človek, ktorý sa adaptuje na požiadavky prostredia. Je to určitý 
podmienkami jeho prírodného a sociálneho 

tupeň závislosti jedinca pomôže stanoviť 
funkčná diagnostika. Je zrejmé, že choroba, úraz alebo operácia značne narušia stabilitu tejto 
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8.3 Projekty 
 
 

- Podporiť pohybové aktivity prijímateľov sociálnej služby v „KREATÍV“
vybudovaním športovo
hýbať!“ zakúpením vonkajších fitness strojov a Grantovej výzvy. Cez pohybové 
aktivity posilniť rozvoj jemnej a
areáli zariadenia. Zároveň si  športovo
okysličuje si mozgové bunky a celkovo celé telo. Aktivitami v
zóne podporiť aj integráciu klientov do bežnej populácie,  tým, že budeme 
organizovať športové podu

 
- V areáli „KREATÍVU“ Zariadenie sociálnych služieb (ďalej ZSS) plánujeme 

rekonštrukciu budovy, ktorá v
Relaxačno-oddychovú zónu 
„KREATÍVU“ ZSS Klasov ich rodičov, blízkych a
duchovne si oddýchnuť, spirituálne sa vyžiť či vychutnať pokoj. 
 

- Zvýšiť kapacitu poskytovania sociálnej služby v Službe včasnej intervencie (ďalej 
SVI) v „KREATÍV“ ZSS Klasov zvýšením počtu PSS a
zamestnancov. K výkonu terénnej sociálnej služby obstarať osobné motorové 
vozidlo. 
 

- Zavedenie Certifikátu
Implementácia konceptu bazálnej stimulácie na pracovisku, individuálne riešenie  
bazálnej stimulácie u jednotlivých klientov.
 

- Vybudovanie a sprístupnenie „Soľnej jaskyne“
s bezbariérovým prístupom. Cieľom projektu je poskytovať ozdravovaciu terapiu  na 
dýchacie a kožné ochorenia  prijímateľov sociálnych služieb umiestnených v 
„KREATÍV“ ZSS Klasov, ale aj PSS 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja.
 

 

8.4 Sponzorstvo 
 
     Neustále pestovanie a rozvíjanie 
neformálnom aj formálnom základe. Partnerstvá rozvíjané na neformálnom z
orientujú na uskutočňovanie spoločných aktivít v

Projekt rozvoja „KREATÍV“ ZSS Klasov na obdobie 2020 

Podporiť pohybové aktivity prijímateľov sociálnej služby v „KREATÍV“
vybudovaním športovo-relaxačnej zóny prostredníctvom  projektu „

“ zakúpením vonkajších fitness strojov a Grantovej výzvy. Cez pohybové 
aktivity posilniť rozvoj jemnej a hrubej motoriky na čerstvom vzduchu v

enia. Zároveň si  športovo-relaxačnými aktivitami  klient posilní imunitu, 
okysličuje si mozgové bunky a celkovo celé telo. Aktivitami v športovo
zóne podporiť aj integráciu klientov do bežnej populácie,  tým, že budeme 
organizovať športové podujatia spoločné pre MŠ a ZŠ Klasov a našich klientov.

areáli „KREATÍVU“ Zariadenie sociálnych služieb (ďalej ZSS) plánujeme 
, ktorá v minulosti slúžila ako skladový priestor

oddychovú zónu /kaplnku/ pre prijímateľov sociálnych služieb 
„KREATÍVU“ ZSS Klasov ich rodičov, blízkych a známych. V kaplnke bude mužné 

oddýchnuť, spirituálne sa vyžiť či vychutnať pokoj.  

Zvýšiť kapacitu poskytovania sociálnej služby v Službe včasnej intervencie (ďalej 
SVI) v „KREATÍV“ ZSS Klasov zvýšením počtu PSS a optimalizovať 

výkonu terénnej sociálnej služby obstarať osobné motorové 

ertifikátu bazálnej stimulácie pre pracovisko „KREATÍV“ ZSS Klasov. 
Implementácia konceptu bazálnej stimulácie na pracovisku, individuálne riešenie  

jednotlivých klientov. 

sprístupnenie „Soľnej jaskyne“ v suterénnych priestoroch budovy 
bezbariérovým prístupom. Cieľom projektu je poskytovať ozdravovaciu terapiu  na 

kožné ochorenia  prijímateľov sociálnych služieb umiestnených v 
„KREATÍV“ ZSS Klasov, ale aj PSS vo všetkých zariadeniach sociáln

zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja. 

rozvíjanie vzťahov s partnermi a získavanie nových 
neformálnom aj formálnom základe. Partnerstvá rozvíjané na neformálnom z
orientujú na uskutočňovanie spoločných aktivít v prospech klientov, najmä kultúrneho 
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Podporiť pohybové aktivity prijímateľov sociálnej služby v „KREATÍV“ ZSS Klasov 
relaxačnej zóny prostredníctvom  projektu „Poďme sa 

“ zakúpením vonkajších fitness strojov a Grantovej výzvy. Cez pohybové 
hrubej motoriky na čerstvom vzduchu v parku, v 

relaxačnými aktivitami  klient posilní imunitu, 
športovo-relaxačnej 

zóne podporiť aj integráciu klientov do bežnej populácie,  tým, že budeme 
našich klientov. 

areáli „KREATÍVU“ Zariadenie sociálnych služieb (ďalej ZSS) plánujeme 
minulosti slúžila ako skladový priestor a vrátnica na 

teľov sociálnych služieb 
kaplnke bude mužné 

Zvýšiť kapacitu poskytovania sociálnej služby v Službe včasnej intervencie (ďalej 
optimalizovať počet 

výkonu terénnej sociálnej služby obstarať osobné motorové 

pre pracovisko „KREATÍV“ ZSS Klasov.  
Implementácia konceptu bazálnej stimulácie na pracovisku, individuálne riešenie  

suterénnych priestoroch budovy 
bezbariérovým prístupom. Cieľom projektu je poskytovať ozdravovaciu terapiu  na 

kožné ochorenia  prijímateľov sociálnych služieb umiestnených v 
vo všetkých zariadeniach sociálnych služieb 

získavanie nových partnerstiev na 
neformálnom aj formálnom základe. Partnerstvá rozvíjané na neformálnom základe sa 

prospech klientov, najmä kultúrneho 
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a duchovného charakteru, naopak formálne partnerstvá 
sa poskytovania sociálnej služby. 
 
 
 

8.5   Opravy a rekonštrukcie
 
-    Vybaviť jednotlivé oddelenia počítačovou technikou s
a vybudovanie internej komunikačnej siete
oddelení“ v súlade s politikou zvyšovania kvality poskytovaných služieb. Všetky procesy, 
týkajúce sa priamej služby klientom sú v
počítačov, ich vzájomných prepojením internou sieťou a
umožnené každému pracovníkovi priamo zo svojho pracoviska evidovať jednotlivé úkony 
súvisiace s poskytovaním služieb (ošetrovanie, opatrovanie, sociálna rehabilitácia, terapie...). 
 

- Zakúpenie externého mobiliáru do parku 
- Ošetrenie a výrub poškodených drevín v
- Modernizácia internetovej stránky a
- Skvalitnenie označovani
- V stravovacej prevádzke 

 
  

8.6   Proces DI a transformácia na komunitnú sociálnu prácu
 
     Stratégiou koncepčného smerovania poskytovania sociálnych služieb v Zariadení 
sociálnych služieb (ďalej ZSS)
služieb“.  
V Slovenskej republike prevláda poskytovanie tradičných inštitucionálnych sociálnych 
služieb, ktoré poskytujú prevažne celoročné pobytové služby. 
sociálnych služieb v Klasove v zriaďovateľskej
aktuálne poskytuje prijímateľom sociálnych služieb 
komplexné sociálne služby, poradenstvo, 
a iné. Zabezpečuje pracovnú a
výchovu. V rámci komunitného plánu obce vychádzajúc z Národných priorít rozvoja 
sociálnych služieb na Slovensku vzniklo „
nové, rozširujúce sociálne služby aj pre osoby zo ZSS, ale aj príslušníkom
Priestory zodpovedajú požiadavkám na poskytovanie takéhoto typu sociálnych 
Prostredie vytvára dojem domova, bezpečia a
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duchovného charakteru, naopak formálne partnerstvá sa týkajú prevažne činností týkajúcich 
sa poskytovania sociálnej služby.   

rekonštrukcie 

Vybaviť jednotlivé oddelenia počítačovou technikou s prístupom na internet 
vybudovanie internej komunikačnej siete. Cieľom je „Zabezpečenie informatizácie 

politikou zvyšovania kvality poskytovaných služieb. Všetky procesy, 
úce sa priamej služby klientom sú v súčasnosti vedené  ručne na tlačivách. Zakúpením 

počítačov, ich vzájomných prepojením internou sieťou a zakúpením programu, bude 
umožnené každému pracovníkovi priamo zo svojho pracoviska evidovať jednotlivé úkony 

poskytovaním služieb (ošetrovanie, opatrovanie, sociálna rehabilitácia, terapie...). 

Zakúpenie externého mobiliáru do parku – smetné koše, stojany na bicykle
Ošetrenie a výrub poškodených drevín v parku 
Modernizácia internetovej stránky a zvýšenie jej funkcionality 

označovania bielizne zakúpením parného stroja na aplikáciu etikiet
V stravovacej prevádzke priebežne obnovovať inventár 

transformácia na komunitnú sociálnu prácu 

koncepčného smerovania poskytovania sociálnych služieb v Zariadení 
(ďalej ZSS) „KREATÍV“  je spolupráca s obcou  v 

V Slovenskej republike prevláda poskytovanie tradičných inštitucionálnych sociálnych 
, ktoré poskytujú prevažne celoročné pobytové služby. „KREATÍV“ Zariadenie 

Klasove v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja 
prijímateľom sociálnych služieb na 6 diferenciálnych oddeleniach 

xné sociálne služby, poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu,  ošetrovateľskú starostlivosť 
iné. Zabezpečuje pracovnú a záujmovú činnosť, utvára podmienky na vzdelávanie, deťom 

rámci komunitného plánu obce vychádzajúc z Národných priorít rozvoja 
ociálnych služieb na Slovensku vzniklo „Centrum sociálnych služieb“, kde sa 

nové, rozširujúce sociálne služby aj pre osoby zo ZSS, ale aj príslušníkom 
Priestory zodpovedajú požiadavkám na poskytovanie takéhoto typu sociálnych 
Prostredie vytvára dojem domova, bezpečia a súkromia. Ponúka nové možnosti služieb 
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sa týkajú prevažne činností týkajúcich 

prístupom na internet 
. Cieľom je „Zabezpečenie informatizácie 

politikou zvyšovania kvality poskytovaných služieb. Všetky procesy, 
ručne na tlačivách. Zakúpením 

zakúpením programu, bude 
umožnené každému pracovníkovi priamo zo svojho pracoviska evidovať jednotlivé úkony 

poskytovaním služieb (ošetrovanie, opatrovanie, sociálna rehabilitácia, terapie...).  

smetné koše, stojany na bicykle  

zakúpením parného stroja na aplikáciu etikiet 

 

koncepčného smerovania poskytovania sociálnych služieb v Zariadení 
 „Centre sociálnych 

V Slovenskej republike prevláda poskytovanie tradičných inštitucionálnych sociálnych 
„KREATÍV“ Zariadenie 

pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja 
diferenciálnych oddeleniach 

rehabilitáciu,  ošetrovateľskú starostlivosť 
záujmovú činnosť, utvára podmienky na vzdelávanie, deťom 

rámci komunitného plánu obce vychádzajúc z Národných priorít rozvoja 
“, kde sa poskytujú  
 miestnej komunity. 

Priestory zodpovedajú požiadavkám na poskytovanie takéhoto typu sociálnych služieb. 
súkromia. Ponúka nové možnosti služieb 
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občanom v oblasti športu, kultúry, umenia, občerstvenie, sociálnu rehabilitáciu, priestory pre 
kluby svojpomocných skupín a
služieb, kde si pod odborným vedením 
tvoria výrobky, zveľaďujú interiér aj exteriér (vytrhávanie 
udržiavanie čistoty, výzdoba k
napríklad „Tekvičák“ alebo „Vianočná dedinka“ do ktorých je zapojená celá komunita obce ( 
dôchodcovia, deti z MŠ, žiaci zo ZŠ).
Zámerom je pilotne overiť postup prechodu z inštitucionálnej starostlivosti v ZSS na komplex 
podporných verejných služieb komunitného charakteru v závislosti od individuálnych potrieb 
obyvateľov v tomto zariadení, ale aj obyvateľov v
Cieľom je vytvoriť a zabezpečiť podmienky pre nezávislý a slobodný život všetkých občanov 
odkázaných na pomoc spoločnosti, v prirodzenom sociálnom prostredí miestnej komunity, s 
dostupnou a koordinovanou sieťou verejných služieb rešpektujúc princípy ľudských práv s 
podporou odborníkov - profesionálov, členov rodiny, študentov, dobrovoľníkov. 
pracovníci, sestry a ostatní profesionáli 
stotožnení a odborne pripravení na zmenu paradigmy poskytovania sociálnych služieb v
„KREATÍV“. Zodpovedne pripravujú prijímateľov sociálnych služieb na poskytovanie 
takýchto alternatívnych, suplementárnych sociálnych slu
smerujúce od intenzívnej integrácii až k
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oblasti športu, kultúry, umenia, občerstvenie, sociálnu rehabilitáciu, priestory pre 
kluby svojpomocných skupín a iné. PSS počas celého roka navštevujú Centrum sociálnych 

odborným vedením  vytvárajú návrhy na divadelné kostýmy a
tvoria výrobky, zveľaďujú interiér aj exteriér (vytrhávanie burín, sadenie levandule, 
udržiavanie čistoty, výzdoba k danému obdobiu,...). Organizujú sa spoločenské akcie ako 
napríklad „Tekvičák“ alebo „Vianočná dedinka“ do ktorých je zapojená celá komunita obce ( 

MŠ, žiaci zo ZŠ). 
Zámerom je pilotne overiť postup prechodu z inštitucionálnej starostlivosti v ZSS na komplex 

erejných služieb komunitného charakteru v závislosti od individuálnych potrieb 
tomto zariadení, ale aj obyvateľov v blízkom okolí.  

zabezpečiť podmienky pre nezávislý a slobodný život všetkých občanov 
poločnosti, v prirodzenom sociálnom prostredí miestnej komunity, s 

dostupnou a koordinovanou sieťou verejných služieb rešpektujúc princípy ľudských práv s 
profesionálov, členov rodiny, študentov, dobrovoľníkov. 

ostatní profesionáli s príslušnou kvalifikáciou v danom odbore, sú 
odborne pripravení na zmenu paradigmy poskytovania sociálnych služieb v

„KREATÍV“. Zodpovedne pripravujú prijímateľov sociálnych služieb na poskytovanie 
ernatívnych, suplementárnych sociálnych služieb a zážitkového vzdelávania 
intenzívnej integrácii až k samotnej inklúzii do marginálnej spoločnosti.
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oblasti športu, kultúry, umenia, občerstvenie, sociálnu rehabilitáciu, priestory pre 
Centrum sociálnych 

vytvárajú návrhy na divadelné kostýmy a kulisy, 
, sadenie levandule, 

spoločenské akcie ako 
napríklad „Tekvičák“ alebo „Vianočná dedinka“ do ktorých je zapojená celá komunita obce ( 

Zámerom je pilotne overiť postup prechodu z inštitucionálnej starostlivosti v ZSS na komplex 
erejných služieb komunitného charakteru v závislosti od individuálnych potrieb 

zabezpečiť podmienky pre nezávislý a slobodný život všetkých občanov 
poločnosti, v prirodzenom sociálnom prostredí miestnej komunity, s 

dostupnou a koordinovanou sieťou verejných služieb rešpektujúc princípy ľudských práv s 
profesionálov, členov rodiny, študentov, dobrovoľníkov. Sociálni 

danom odbore, sú 
odborne pripravení na zmenu paradigmy poskytovania sociálnych služieb v ZSS 

„KREATÍV“. Zodpovedne pripravujú prijímateľov sociálnych služieb na poskytovanie 
zážitkového vzdelávania 

samotnej inklúzii do marginálnej spoločnosti. 


