
 

 

 
Domov dôchodcov, Brezová 32, 052 01 Spišská Nová Ves 

 
 

V súlade s prijatou Politikou kvality vyhlasuje  
vedenie Domova dôchodcov v Spišskej Novej Vsi  

nasledovné ciele kvality pre zdravotný úsek na rok 2017: 
 
 

1. Rešpektovať zavedený systém kvality podľa normy ISO 9001:2008, udržiavať a zlepšovať 
celkovú výkonnosť systému manažérstva kvality.  
Poskytovať opatrovateľskú  starostlivosť odborne a v súlade s modernými trendmi. 

Z: vedúca úseku odbornej starostlivosti, úsekové sestry 
T: priebežne počas roka 2017 

 
 

2. Vytvárať podmienky na zabezpečenie vzdelávania a odborného rastu zamestnancov 
a prispievať tak k trvalému zlepšovaniu kvality poskytovaných služieb. 
Samostatne sa odborne vzdelávať a zúčastňovať sa na odborných seminároch 
organizovaných Domovom dôchodcov. 

Z: vedúca seku odbornej starostlivosti, úsekové sestry 
T: priebežne počas roka 2017 

 
 

3. Rozšíriť výdajňu stravy pre cudzích stravníkov a pre rozvoz obedov. Zväčšiť dve trojposteľové 
izby pre ležiacich klientov a dovybaviť izby novým nábytkom na 3.oddelení – ležiaca časť. 

Z: riaditeľ 
T: 31.12.2017 

 
4. Pripravovať organizáciu na prechod na novú normu ISO 9001:2015. Priebežne aktualizovať 

interne riadené dokumenty v súlade s novými alebo novelizovanými predpismi a zverejňovať 
ich. 
Pri zmene predpisov podávať návrhy na zmenu interných dokumentov. 

       
Z: vedúca úseku odbornej starostlivosti, úsekové sestry 
T: priebežne počas roka 2017 

 
 

5. Zorganizovať spoločné podujatie pre zamestnancov domova dôchodcov. 
V spolupráci so ZOO zorganizovať rekondičný deň pracovníkov Domova dôchodcov. 

Z: vedúca úseku odbornej starostlivosti, úsekové sestry 
    T: 31.12.2017 
 
 
       Ing.Štefan Šiška 
        riaditeľ 



 

 

 
Domov dôchodcov, Brezová 32, 052 01 Spišská Nová Ves 

 
 

V súlade s prijatou Politikou kvality vyhlasuje  
vedenie Domova dôchodcov v Spišskej Novej Vsi  

nasledovné ciele kvality pre sociálny úsek na rok 2017: 
 

 
1. Rešpektovať zavedený systém kvality podľa normy ISO 9001:2008, udržiavať a zlepšovať 

celkovú výkonnosť systému manažérstva kvality.  
Poskytovať sociálnu  starostlivosť odborne a v súlade s modernými trendmi. 

Z: vedúca sociálneho úseku 
T: priebežne počas roka 2017 

 
 

2. Vytvárať podmienky na zabezpečenie vzdelávania a odborného rastu zamestnancov 
a prispievať tak k trvalému zlepšovaniu kvality poskytovaných služieb. 
Samostatne sa odborne vzdelávať a zúčastňovať sa na odborných seminároch 
organizovaných Domovom dôchodcov. 

Z: vedúca sociálneho úseku 
T: priebežne počas roka 2017 

 
3. Rozšíriť výdajňu stravy pre cudzích stravníkov a pre rozvoz obedov. Zväčšiť dve trojposteľové 

izby pre ležiacich klientov a dovybaviť izby novým nábytkom na 3.oddelení – ležiaca časť.. 
Z: riaditeľ 
T: 31.12.2017 

 
4. Pripravovať organizáciu na prechod na novú normu ISO 9001:2015. Priebežne aktualizovať 

interne riadené dokumenty v súlade s novými alebo novelizovanými predpismi a zverejňovať 
ich. 

    Pri zmene predpisov podávať návrhy na zmenu interných dokumentov. 
       
Z: vedúca sociálneho úseku 
T: priebežne počas roka 2017 

 
 

5. Zorganizovať spoločné podujatie pre zamestnancov domova dôchodcov. 
V spolupráci so ZOO zorganizovať výlet pracovníkov Domova dôchodcov. 

      Z: vedúca sociálneho úseku 
      T: 31.12.2017 
  
 
    
       Ing.Štefan Šiška 
        riaditeľ 



 

 
Domov dôchodcov, Brezová 32, 052 01 Spišská Nová Ves 

 

 
V súlade s prijatou Politikou kvality vyhlasuje  

vedenie Domova dôchodcov v Spišskej Novej Vsi  
nasledovné ciele kvality pre prevádzkový úsek na rok 2017: 

 
 

1. Rešpektovať zavedený systém kvality podľa normy ISO 9001:2008, udržiavať a zlepšovať 
celkovú výkonnosť systému manažérstva kvality.  
 

Z: zástupca riaditeľa 
T: priebežne počas roka 2017 

 
 

2. Vytvárať podmienky na zabezpečenie vzdelávania a odborného rastu zamestnancov 
a prispievať tak k trvalému zlepšovaniu kvality poskytovaných služieb. 
Zúčastniť sa školenia pre vodičov. 

Z: zástupca riaditeľa 
T: priebežne počas roka 2017 

 
3. Rozšíriť výdajňu stravy pre cudzích stravníkov a pre rozvoz obedov. Zväčšiť dve trojposteľové 

izby pre ležiacich klientov a dovybaviť izby novým nábytkom na 3.oddelení – ležiaca časť. 
Spolupracovať pri prácach na rozšírení výdajne stravy. 
 

Z: zástupca riaditeľa 
T: 31.12.2017 

 
 

4. Pripravovať organizáciu na prechod na novú normu ISO 9001:2015. Priebežne aktualizovať 
interne riadené dokumenty v súlade s novými alebo novelizovanými predpismi a zverejňovať 
ich. 
Pri zmene predpisov podávať návrhy na zmenu interných dokumentov. 

       
Z: zástupca riaditeľa 
T: priebežne počas roka 2017 

 
5.Zorganizovať spoločné podujatie pre zamestnancov domova dôchodcov. 

V spolupráci so ZOO zabezpečiť stravovanie počas rekondičného dňa pracovníkov 
Domova dôchodcov. 

      Z: zástupca riaditeľa 
      T: 31.12.2017 
 
 
       Ing.Štefan Šiška 
        riaditeľ 


