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Zariadenie je zriadené Banskobystrickým samosprávnym krajom ako Domov sociálnych služieb s hlavným 
zameraním na poskytovanie sociálnej starostlivosti. 

 
 

Vízia 

Kvalitný a plnohodnotný ŽIVOT ľudí so zdravotným znevýhodnením  
v ich prirodzenom prostredí a v komunite 

 

Poslanie 
Komunitné/verejné služby, ktoré slúžia občanom so zdravotným postihnutím v Lučenci 

a jeho okolí rozhodovať sa o tom, kde, s kým a ako chcú žiť. Služby zabezpečujú právo na 
nezávislý život v komunite pre všetkých prijímateľov sociálnych služieb v Domove 

sociálnych služieb Slatinka a ich plné začlenenie do spoločnosti bez ohľadu na mieru ich 
zdravotného postihnutia. 

 
 

Poskytujeme služby šité na mieru, podporujeme sebarealizáciu 
a samostatnosť ľudí vytváraním podnetných podmienok 

a rozširovaním ich sociálneho prostredia. 

 

Politika kvality 
     Vedenie organizácie si uvedomuje svoju zodpovednosť za kvalitu poskytovaných sociálnych služieb, 
v zmysle normy  ISO 9001:2015 stanovuje politiku kvality. Vedenie organizácie vyjadruje záväzok na 
udržiavanie a zlepšovanie systému manažérstva kvality. 
 
 
Pre naplnenie vízie sú stanovené nasledovné zásady politiky kvality: 

 Systém manažérstva kvality uplatňovať ako flexibilný proces trvalého zlepšovania kvality 
sociálnych služieb poskytovaných v prevádzkach   DSS Slatinka 

 

 Prostredníctvom legislatívy a vnútorných aktov riadenia mať vypracovaný systém , ktorý 
vedie personál k dodržiavaniu všeobecne platných právnych noriem a interných pravidiel. 
Definovať štruktúru a riadenie DSS, z ktorej sú jasné kompetencie na jednotlivých 
pozíciách 
 

 V procese transformácie zariadenia i naďalej postupovať so zreteľom na právne, 
kvalitatívne a ekonomické dôvody a príčiny premeny na kvalitatívne nový systém.  

 

 Aktivizáciou vnútorného potenciálu prijímateľov a prirodzených zdrojov prostredia 
cieľavedome vytvárať dlhodobé, pozitívne väzby  prijímateľov s vonkajším prostredím pri 
využívaní služieb v regióne a zapájaním  prijímateľov do spoločnosti.  

 

 Poznať individuálne potreby prijímateľov a tie osobným prístupom riešiť a napĺňať. Na ich 
poznaní a napĺňaní participovať všetci zamestnanci  DSS . Pri tvorbe individuálnych 
plánov využiť aktívnu účasť celej šírky  sociálnej siete prijímateľa. 

 

 Neustále monitorovať spokojnosť prijímateľov a ich rodinných príslušníkov 
s poskytovaním sociálnych služieb so zameraním na poskytovanie odborných, 
obslužných a ďalších činností v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách 
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení 
neskorších predpisov. 
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 Zmenou riadenia a personálnej stratégie zariadenia zrovnoprávniť postavenie 
jednotlivých prvkov  
systému riadenia a tým zapojiť do riadenia všetky prvky systému – manažment- personál- 
- prijímateľ sociálnej  služby. 
 

 Zaistiť bezpečnosť prijímateľov pri všetkých realizovaných činnostiach, zaznamenávať 
možné riziká v dokumente: „Definovanie rizík a práca s rizikom v DSS“,  v rizikových 
plánoch prijímateľa a 1x ročne pravidelne vyhodnocovať. 
 

 Najdôležitejšou činnosťou personálnej politiky zariadenia je zabezpečovanie  
permanentného vzdelávania zamestnancov s požiadavkou na ich flexibilitu 
a prehlbovanie a rozširovanie pracovných schopností ako najdôležitejších faktorov 
kvantitatívnej a kvalitatívnej stránky pracovného výkonu. 
 

 Sledovať najnovšie trendy poskytovania sociálnych služieb a implementovať do praxe.  
 

 Všetky činnosti a poskytované sociálne služby skvalitňovať pravidelným zabezpečovaním 
kontrolných mechanizmov ( vnútorné a vonkajšie audity, monitoringy kvality a pod.) 
Podporovať alternatívne možnosti riešenia úloh, zvyšovať profesionálnu kompetenciu 
pracovníkov prostredníctvom externej supervízie a tým chrániť prijímateľov pred 
nekompetentnými intervenciami a naopak,  korigovaním neefektívnych prístupov ku 
prijímateľom zabezpečovať u zamestnancov  prevenciu syndrómu „burn out „  

 

 Neustálym monitorovaním procesov a prijímaním opatrení trvalo zlepšovať SMK.  
 

 
 
 
 
 
 V Slatinke dňa:  01.02.2020               Mgr. Renáta Šimová 
                                                                                                  Riaditeľka DSS 
                                                                           

            
                                                                                                                

 


