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Dotazník spokojnosti PSS 

 

Prijímatelia sociálnych služieb boli v súlade s požiadavkami systému manažérstva kvality 

a jeho trvalým zlepšovaním požiadaní o vyplnenie anonymného dotazníku s prosbou 

o vyjadrenie ich názoru. V zariadení sa v súčasnosti nachádza 71 klientov. Dotazník vyplnilo 

41 (57,75 %) klientov, ktorí odpovedali na nasledujúce otázky.  

 

1. Ako hodnotíte kvalitu a úroveň poskytovaných služieb ? 

Výborne 8 odpovedí (20%) 

Veľmi dobrý 9 odpovedí (22,5%) 

Dobrý  15 odpovedí (37,5%) 

Vyhovujúci 5 odpovedí (12,5%) 

Nevyhovujúci 3 odpovede (7,5 %) 

 

 

Ak by sme jednotlivé hodnotenie spriemerovali, ako známku od 1 do 5 pričom 1 je najlepšie 

ohodnotenie a 5 najhoršie ohodnotenie.  Priemerná známka na vyššie položenú otázku je 

2,65. 

 

 

Ako hodnotíte kvalitu a úroveň 
poskytovaných služieb?

výborný 8 odpovedí

veľmi dobrý 9 odpovedí

dobrý 15 odpovedí

vyhovujúci 5

nevyhovujúco 3
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2. Ako ste spokojní s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti? 

Výborne 9 odpovedí (22,5%) 

Veľmi dobrý 7 odpovedí (17,5%) 

Dobrý  14 odpovedí (35 %) 

Vyhovujúci 5 odpovedí (12,5 %) 

Nevyhovujúci 5 odpovedí (12,5 %) 

 

 

Priemerná hodnota (známka) je 2,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako ste spokojní s poskytovaním 
ošetrovateľskej starostlivasti?

Výborne 9 odpovedí

Veľmi dobrý 7 odpovedí

Dobrý 14 odpovedí

Vyhovujúci 5 odpovedí

Nevyhovujúci 5 odpovedí
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3. Ako hodnotíte prístup sociálnych pracovníkov ? 

Výborne 18 odpovedí (45%) 

Veľmi dobrý 6 odpovedí ( 15%) 

Dobrý  13 odpovedí (32,5 %) 

Vyhovujúci 3 odpovede ( 7,5%) 

Nevyhovujúci 0 odpovedí (0%) 

 

  

 Priemerná hodnota (známka) s prístupom sociálnych pracovníkov je 2,025 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako hodnotíte prístup sociálnych 
pracovníkov?

Výborne  18 odpovedí

Veľmi dobrý 6 odpovedí

Dobrý 13 odpovedí

Vyhovujúci 3 odpovedí

Nevyhovujúci  0



  

4 
 

4. Ako hodnotíte prístup zdravotníckych pracovníkov? 

Výborne 13 odpovedí (32,5%) 

Veľmi dobrý 4 odpovede (10%) 

Dobrý  14 odpovedí ( 35%) 

Vyhovujúci 4 odpovede (10%) 

Nevyhovujúci 5 odpovedí (12,5%) 

 

 

Priemerná hodnota (známka) s prístupom zdravotníckych pracovníkov je 2,60 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako hodnotíte prístup zdravotníckych 
pracovníkov?

Výborný 13 odpovedí

Veľmi dobrý 4 odpovede

Dobrý 14 odpovedí

Vyhovujúci 4 odpovede

Nevyhovujúci 5 odpovedí
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5. Ako hodnotíte prístup personálu upratovačiek, pračiek, údržby a výdajne 

stravy? 

Výborne 11 odpovedí (27,5%) 

Veľmi dobrý 6 odpovedí (15%) 

Dobrý  17 odpovedí (42,5%) 

Vyhovujúci 4 odpovede (10%) 

Nevyhovujúci 2 odpovede (5%) 

 

 

Priemerná hodnota (známka) je 2,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako hodnotíte prístup personálu 
upratovačiek, pračiek, údržby a výdajne 

stravy?

Výborne 11 odpovedí

Veľmi dobrý 6 odpovedí

Dobrý  17 odpovedí

Vyhovujúci 4 odpovede

Nevyhovujúci 2 odpovede
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6. Ako ste spokojní s vybavením Vašej izby ? 

Výborne 14 odpovedí (35 %) 

Veľmi dobrý 8 odpovedí (20%) 

Dobrý  14 odpovedí (35%) 

Vyhovujúci 3 odpovede (7,5%) 

Nevyhovujúci 1 odpoveď (2,5%) 

 

 

Priemerná hodnota (známka)  je 2,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výborne 14 odpovedí

Veľmi dobrý 8 odpovedí

Dobrý  14 odpovedí

Vyhovujúci 3 odpovede

Nevyhovujúci 1 odpoveď

Ako ste spokojný s vybavením Vašej izby ? 
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7. Ako ste spokojní s kvalitou a množstvom podávanej stravy ? 

Výborne 4 odpovede (10%) 

Veľmi dobrý 5 odpovedí (12,5%) 

Dobrý  12 odpovedí (30%) 

Vyhovujúci 8 odpovedí (20%) 

Nevyhovujúci 11 odpovedí (27,5%) 

 

 

Priemerná hodnota (známka)  je 3,43 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako ste spokojní s kvalitou a množstvom 
podávanej stravy ?

Výborne 4 odpovede

Veľmi dobrý 5 odpovedí

Dobrý  12 odpovedí

Vyhovujúci 8 odpovedí

Nevyhovujúci 11 odpovedí
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8. Ako ste spokojní s prostredím v interiéri a exteriéri DSS ? 

Výborne 10 odpovedí (25%) 

Veľmi dobrý 6 odpovedí (15%) 

Dobrý  17 odpovedí (42,5%) 

Vyhovujúci 5 odpovedí (12,5%) 

Nevyhovujúci 2 odpovede (5%) 

 

 

Priemerná hodnota (známka)  je 2,58 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako ste spokojní s prostredím v interiéri a 
exteriéri DSS

Výborne 10 odpovedí

Veľmi dobrý 6 odpovedí

Dobrý  17 odpovedí

Vyhovujúci 5 odpovedí

Nevyhovujúci 2 odpovedí
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9. Ako ste spokojní s kultúrnymi a spoločenskými aktivitami organizovanými 

našim DSS ? 

Výborne 9 odpovedí (22,5%) 

Veľmi dobrý 5 odpovedí (12,5%) 

Dobrý  15 odpovedí (37,5 %) 

Vyhovujúci 8 odpovedí (20%) 

Nevyhovujúci 3 odpovede (7,5 %) 

 

  

Priemerná hodnota (známka)  je 2,78 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako ste spokojní s kultúrnymi a 
spoločenskými aktivitami organizovanými 

našim DSS

Výborne 9 odpovedí

Veľmi dobrý 5 odpovedí

Dobrý  15 odpovedí

Vyhovujúci 8 odpovedí

Nevyhovujúci 3 odpovede
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Poradie hodnotení jednotlivých oblastí podľa priemernej ,,známky" 

 

1. Ako hodnotíte prístup sociálnych pracovníkov? 2,03  

2. Ako ste spokojní s vybavením Vašej izby? 2,15 

3. Ako hodnotíte prístup personálu upratovačiek, pračiek, údržby a výdajne stravy? 2,50 

4. Ako ste spokojní s prostredím v interiéri a exteriéri DSS? 2,58 

5. Ako hodnotíte prístup zdravotníckych pracovníkov? 2,60 

6. Ako hodnotíte kvalitu a úroveň poskytovaných služieb? 2,65 

7. Ako ste spokojní s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti? 2,75 

8. Ako ste spokojní s kultúrnymi a spoločenskými aktivitami organizovanými našim DSS? 2,78 

9.  Ako ste spokojní s kvalitou a množstvom podávanej stravy? 3,43  
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Celkový priemer – hodnotenie  

 

Výborne 96 krát (26,67 %) 

Veľmi dobrý 56 krát (15,56 %) 

Dobrý  131 krát  (36,39%) 

Vyhovujúci 45 krát (12,50 %) 

Nevyhovujúci 32  krát (8,89 %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkový priemer – hodnotenie 

Výborne 96 krát Veľmi dobrý 56 krát Dobrý  131 krát Vyhovujúci 45 krát Nevyhovujúci 32
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Cítite sa osamelo ? 

 

Áno 12 odpovedí  (30%) 

Nie 28 odpovedí  (70%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cítete sa osamelo?

Áno 12 odpovedí

Nie 28 odpovedí
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Pocit osamelosti by zmiernil? 

 

Častejší kontakt s rodinou:  11 odpovedí  

Častejší kontakt s ostatnými prijímateľmi sociálnych služieb: 4 odpovede  

Viac  kultúrnych a záujmových podujatí: 8 odpovedí  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pocit osamelosti by zmiernil?

Častejší kontakt s rodinou.  11
odpovedí

Častejší kontakt s ostatnými
prijímateľmi sociálnych služieb.
4 odpovede

Viac  kultúrnych a záujmových
podujatí. 8 odpovedí
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Návrhy PSS pre zlepšenie nášho DSS 

 

- Peniaze 

- Je mi to jedno 

- Viac knižiek 

- Wifi 

- Výlety 

- Lepšia strava 

- Kultúrne podujatia 

- Nič 

- Neviem 

- Voľný pohyb 

- Nevie 

- Nič 

- Lepšie informovanie PSS o akciách zo strany personálu sú tu ľudia, ktorí zabúdajú  

- Dobrá úroveň som spokojný 

- Bez pripomienok 

- Lepšia strava  

- Viac pohybu mimo DSS 

- Strava 

- Uvoľnenie opatrení  

- Viacej podujatí, aktivít  

- Chcel by sa osamostatniť  

- PSS by mali byť ústretovejší, ochotnejší voči sociálnym pracovníkom a ich práci 

- Viac by som privítal aby každý zodpovedal za svoju prácu 

- Vytvoriť fajčiarsku miestnosť 

- Beseda o knihách 

- Lepšia strava  

- Častejší kontakt s inými PSS 

- Viac kultúrnych podujatí 

- Lepšia strava a kúpeľňa  

- Zlepšiť stravu  

- Možnosť ľahšie meniť izby 

- Pri ošetrovateľských úkonoch nie je zabezpečené súkromie ( napr. prebaľovanie) 

- Starajú sa  

 


