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1 Úvodné ustanovenia 

1.1 Účel smernice 
Smernica o vyhodnocovaní SS (ďalej len „smernica“) v Ružinovskom domove seniorov  

(ďalej len „RDS“) sa vzťahuje na všetkých zamestnancov RDS, ktorí vyhodnocujú 

poskytované SS (ďalej len „zamestnanci“).  

 

1.2 Parametre procesu 

1.2.1 Vstupy 

- Dotazník spokojnosti klienta. 

 

1.2.2 Výstupy 

- Poskytovanie kvalitnej SS v zmysle štandardov kvality.  

- Dosiahnuť spokojnosť klientov s poskytovaným službami.  

 

1.2.3 Predchádzajúci proces 

- Uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby  

- Vyhotovenie IP klienta. 

 

1.2.4 Nasledujúci proces 

- Vyhodnotenie stanovených cieľov 

- Vyhotovenie nového IP 

 

1.2.5 Súvisiace dokumenty  

- externé 
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Ø Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 

455/1991 o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov v znení neskorších predpisov. 

1.3 Pojmy a skratky 
1.3.1 Pojmy 

Dotazník 

Výskumný, vývojový a vyhodnocovací nástroj na rýchle zisťovanie informácií o znalostiach, 

názoroch alebo postojoch opytovaných osôb k určitej skutočnosti prostredníctvom písomného 

dopytovania sa. 

Kvalitná sociálna služba 

Kvalitná sociálna služba má svoju vnútornú štruktúru, ktorej jednu rovinu tvoria základné 

potreby a ponuky a druhú na týchto základoch formované nadstavbové ponuky špecifických 

služieb podľa špecifických potrieb a očakávaní odberateľa. Súlad medzi ponukou a 

požiadavkou je podmienený rovnako zo strany odberateľa i poskytovateľa služieb.  

1.3.2 Skratky     

DS                               Dotazník spokojnosti 

RDS                            Ružinovský domov seniorov 

SS   sociálna služba 

SP                               sociálny pracovník   

1.4 Záznamy 

- Dotazník spokojnosti klienta  

 

2     Vyhodnocovanie sociálnych služieb 

2.1 Distribúcia dotazníka spokojnosti 

- SP jedenkrát v roku  distribuuje Dotazník spokojnosti klientom RDS. Dotazník je 

anonymný. DS sú spracované štatistickými metódami a spolu s vyhodnotením sa 

zakladajú do archívu. Slúžia na zlepšenie kvality poskytovaných služieb. 
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2.2 Štruktúra dotazníka 

- Dotazník spokojnosti obsahuje .....otázok z oblasti zdravotnej, sociálnej, stravovacej 

a prevádzkovej. Klienti majú možnosť zhodnotiť aktuálnu úroveň poskytovaných 

služieb prostredníctvo krúžkovania uvedených odpovedí. 

- SP požiada klienta, ktorý ukončí pobyt odchodom o vyplnenie DS. Klient by mal 

dotazník odovzdať pred odchodom zo zariadenia. 

 

2.3. Vyhodnotenie dotazníkov 

- SP vyhodnotí dotazníky pomocou štatistických metód. Vypracuje záver z hodnotenia 

dotazníkov. Vyhodnotené dotazníky archivuje.  

 

3 Záverečné ustanovenia 

 
Pravidlá pre vyhodnocovanie sociálnych služieb v podmienkach Ružinovského domova 
seniorov nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2013.  
 
 
V Bratislave, 20.12. 2012 
 
 
       Mgr. Ľubica Karelová 
                  riaditeľka 
 

 


