
CIELE A PRIORITY NA ROKY 2018-2020 

 

Čiastkové ciele si CSS – SLOVEN stanovil na obdobie 3 rokov a vyhodnocuje 1krát 

ročne. Čiastkové ciele, ktoré sú stanovené, vychádzajú zo schválených Národných priorít 

rozvoja sociálnych služieb v SR, z koncepcie rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho kraja 

a zo samotných potrieb a požiadaviek CSS – SLOVEN Slavnica.  

 

Cieľ Obsah Obdobie Vyhodnotenie  

č.1 Zabezpečiť poskytovanie ošetrovateľskej 

starostlivosti formou uzatvorenia zmlúv so 

zdravotnými poisťovňami a preplácanie 

lôžko dňa cestou verejného zdravotného 

poistenia  

r.2018  Splnené r.2018 

pokračuje  

č.2 Dotácia na podporu rozvoja sociálnych 

služieb - Zriadenie keramickej dielne 

 

r.2018 - 2019 Splnené(r.2019) 

č.3 Vytvorenie miestnosti na starostlivosť 

o ľudské telo – konkrétne – priestor pre 

vykonávanie kaderníckych, kozmetických 

a pedikérskych služieb  

r.2018 - 2019 Splnené (r. 2019) 

č.4 - Vytvoriť relaxačnú miestnosť – 

Snoezelen  podľa zamerania, cieľovej 

skupiny a odbornej kvalifikácie buď  ako 

formu terapie (terapeutický prístup), 

edukácie (pedagogicko-podporný prístup) 

alebo využitia voľného času.  

 

r.2018 – 2019 Splnené r.2019 

č.5 Vykonávanie voľnočasových aktivít počas 

celého roku s PSS so zameraním na ich 

potreby a požiadavky s ohľadom na mieru 

r.2018 – 2020 Splnené– aktivity 

podrobne 

vyhodnotené  vo 



ich zdravotného a psychického stavu 

s cieľom čo najviac prispieť k rozvoju ich 

samostatnosti a sebestačnosti   

výročných 

správach 

č.6 Zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov 

zariadenia usporadúvaním odborných 

seminárov na okresnej úrovni v spolupráci 

s komorou sestier a pôrodných asistentiek  

r.2018 – 2019 Splnené r.2018, 

r.2019 

č.7 Dotácia na podporu rozvoja sociálnych 

služieb – Nákup 12 ks šatníkových skríň 

 

r.2018 – 2019 Splnené r.2019 

č.8 Vybudovanie záhradného altánku pre PSS, 

ktorý slúži na vykonávanie rôznych aktivít, 

oddychu a návštevy s rodinami a priateľmi 

PSS 

r.2018 – 2019 Splnené r.2019 

č.9 Debariezizácia a rekonštrukcia jedného 

ubytovacieho pavilónu,  

r.2018 – 2019 Splnené r.2019 

č.10 Dotácia na podporu rozvoja sociálnych 

služieb – Nákup materiálovo – technického 

vybavenia izieb PSS – nákup posteli 

a vybavenie jednej ubytovacej jednotky pre 

cca 40 PSS  

 

r.2020 Splnené r.2020 

č.11 Zabezpečiť nákup špecializovaného 

motorového vozidla so zdvíhacou plošinou 

slúžiace na prepravu osôb  

r.2020 Splnené r.2020 

č.12 Zabezpečenie kontinuálneho preškoľovania 

zamestnancov a tak zvyšovať ich odborný 

a profesionálny prístup k PSS  

priebežne Plní sa  

č.13. Monitorovať spokojnosť PSS a ich 

rodinných príslušníkov s poskytovaním 

sociálnej služby  

r. 2018 -r.2020 –

každý rok a  1x 

ročne  

Splnené, 

vyhodnotené 1x 

ročne 

č.14. Zakúpenie šikmej schodiskovej plošiny r.2020  Splnené,  

č.15. Zakúpenie hydraulického zdviháka pre r.2020  Splnené,  



imobilných klientov  

 

 

Vyhodnotenie: 

 

 Všetkých 15. stanovených čiastkových cieľov na obdobie rokov 2018-2020 CSS – 

SLOVEN Slavnica hodnotí ako splnené a niektoré z čiastkových cieľov sa plnia dlhodobo čo 

vyvstáva z požiadaviek zavedených Štandardov kvality poskytovaných sociálnych služieb. 

Z niektorých splnených cieľov uvádzam 

 -  organizácia má zavedený systém vzdelávania zamestnancov organizácie.  

-  supervízia v organizácii  

 - debarierizácia jedného z ubytovacích pavilónov a zakúpenie pomôcok  k preprave imobilných  

    klientov 

-  zavedené poskytovanie zdravotných výkonov hradených z verejného zdravotného poistenia.  

-  zriadená a funkčná miestnosť pre novú terapiu - miestnosť Snoezelen 

-  postupná debarierízácia priestorov  a iné ( viď tab. vyššie).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


