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,,MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 

P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany 

  
POPIS ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRY 

 

 Organizačná štruktúra v Zariadení sociálnych služieb „Môj domov“ je zásadná: 

 pre tvorbu organizačnej kultúry 

 pre spôsob distribuovania vzájomných informácií 

 pre usporiadanie procesov a vzťahov 

 pre vytvorenie systému a harmónie. 

 V súlade s prílohou č. 1 Zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, v aktuálnom znení 

(ďalej len zákona), spĺňame maximálny počet zamestnancov, podiel prijímateľov sociálnych služieb 

na jedného zamestnanca, aj percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte 

zamestnancov, v každom druhu a forme poskytovanej sociálnej služby. 

 Organizačná štruktúra je schválená zriaďovateľom a v súlade s rozpočtom zariadenia 

sociálnych služieb.  

 Celkový počet zamestnancov je 180, z toho 127 zamestnancov je odborných, čo predstavuje 

podiel odborných zamestnancov na celkovom počte 70 %. Počet prijímateľov sociálnych služieb 

(PSS) na jedného zamestnanca a podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov 

uvádza nasledujúca tabuľka:  

Počet zamestnancov vo vzťahu k počtu prijímateľov sociálnych služieb 

Celkom Forma 
Súčasná 

kapacita 

Podiel PSS 

na 
zamestnanca, 

podľa zákona  

Počet 
zamestnancov  

Percentuálny 

podiel 
odborných 

zamestnancov  

na celkovom 
počte, podľa 

zákona 

Súčasný počet zamestnancov Reálny podiel 

odborných 
zamestnancov 

na celkovom 

počte v % 

 
 

odborní ostatní spolu 
 

ŠZ 

celoročná 186 1,3 143,1 65% 99,9 43,2 143,1 70% 
 

ambulantná 2 2,0 1,0 65% 0,7 0,3 1,0 70% 
 

DSS 

celoročná 23 2,0 11,5 60% 8,5 3,0 11,5 74% 
 

týždenná 2 2,0 1,0 60% 0,6 0,4 1,0 60% 
 

ambulantná 1 2,3 0,5 60% 0,3 0,2 0,5 75% 
 

ZPS 
celoročná 39 2,0 19,5 52% 15,0 4,5 19,5 77% 

 

ambulantná 1 3,0 0,3 52% 0,2 0,1 0,3 67% 
 

ZPB celoročná 6 2,5 2,5 50% 1,5 1,0 2,5 62% 
 

DPC celoročná 1 6,0 0,2 50% 0,1 0,1 0,2 50% 
 

U celoročná 3 6,0 0,5 50% 0,3 0,2 0,5 60% 
 

Celkom 264 x 180,0 x 127,0 53,0 180,0 x 
 

 

Vysvetlivky: ZSS – Zariadenie sociálnych služieb; PSS – prijímateľ sociálnych služieb; ŠZ – 

špecializované zariadenie; DSS – domov sociálnych služieb; ZPS – zariadenie pre seniorov; ZPB – 

zariadenie podporovaného bývania; DPC – domov na polceste; U – útulok. 
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 Organizačná štruktúra je založená na trojstupňovom riadení: 

1. stupeň – riaditeľka  zariadenia 

2. stupeň – vedúce úsekov  

3. stupeň – vedúce/i oddelení a koordinátori/ky. 

 

 Riaditeľka zariadenia je Ing. Viera Bútorová. Organizácia pracovných činností je 

rozdelená do troch úsekov: 

 

 Úsek hospodárskych, sociálnych a ľudských zdrojov – vedúca úseku JUDr. Veronika 

Géciová 

 Úsek prevádzkovej podpory – vedúca úseku Mgr. Lenka Janská, zástupkyňa riaditeľky 

 Úsek služieb – vedúca úseku Mgr. Simona Červená. 

 

 Úsek hospodárskych, sociálnych a ľudských zdrojov má 16 zamestnancov a zahŕňa tri 

oddelenia: 

1. Oddelenie hospodárske – koordinátorom oddelenia je ekonóm Ing. Miloš Čižmárik. 

Zahŕňa všetky práce ekonomického a hospodárskeho charakteru. Oddelenie má celkom 

troch zamestnancov. 

2. Oddelenie ľudských zdrojov – koordinátorkou oddelenia je mzdárka Silvia Diliková. 

Zahŕňa všetkých práce personálneho a mzdového charakteru. Oddelenie má štyroch 

zamestnancov.  

3. Oddelenie sociálnych zdrojov a kvality – koordinátorkou oddelenia je manažérka kvality 

Mgr. Natália Bujnová. Oddelenie zahŕňa prvý kontakt (prijímanie prijímateľov sociálnych 

služieb a sociálne poradenstvo), hospodársko-sociálnu prácu (zmluvy o poskytovaní 

sociálnych služieb, úhrady od prijímateľov sociálnych služieb), manažérske činnosti kvality, 

informatiku a projektové riadenie. Oddelenie má 8 zamestnancov. 

 

Úsek prevádzkovej podpory má 47,5 zamestnanca. Tvoria ho tri prevádzky: 

1. Prevádzka ochrany a údržby majetku – má 11,5 zamestnanca. Pod priame riadenie 

vedúcej úseku patria traja zamestnanci: Administratívna pracovníčka správy a evidencie 

majetku a pracovníci skladového hospodárstva. 8,5 zamestnancov tvoria zamestnanci 

údržby a vrátnice, ktorých koordinuje Janka Gogolová, pracovníčka pre rozvoj 

pracovných zručností, ktorá priamo spolupracuje s úsekom služieb v rámci pracovnej 

rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností prijímateľov sociálnych služieb. 

2. Prevádzka obslužných činností – je v priamej riadiacej pôsobnosti vedúcej úseku 

prevádzkovej podpory. Má celkom 20 zamestnancov – upratovačky, operátorky 

práčovne a pomocné pracovníčky. 

3. Prevádzka stravovania - riadi ho vedúca úseku a výživová asistentka Ing. Monika 

Chropeňová. Počet zamestnancov úseku: 15 a chránená dielňa, kde pracujú dvaja 

prijímatelia sociálnych služieb, obaja na ½ úväzok. 
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 Úsek služieb riadi vedúca úseku služieb Mgr. Simona Červená. Úsek má celkom 

115,5 zamestnancov. Vedúca úseku služieb, spolu s vedúcimi oddelení a hlavnou sestrou 

tvoria odborný tím a spoločne riadia odborné interdisciplinárne tímy, so zameraním na 

kvalitné poskytovanie sociálnych služieb. Úsek služieb je rozdelený na oddelenia:  

1. Oddelenie sociálnej práce a rehabilitácie – vedúcou oddelenia je Mgr. Monika 

Šmotláková, odborne zastrešuje sociálnu prácu, všetkých sociálnych pracovníkov, 

inštruktorov sociálnej rehabilitácie, pracovníkov pre rozvoj pracovných zručností a 

fyzioterapeutov pracujúcich v priamom kontakte s prijímateľmi sociálnych služieb. Priamo 

riadi muzikoterapeutku, tím-líderku fyzioterapie a chránené pracoviská – Knižnicu, Uvar si 

sám a chránené pracovisko Pohybom ku zdraviu. Pod priamu riadiacu pôsobnosť vedúcej 

úseku služieb patrí psychológ. 

2. Oddelenie ošetrovateľskej starostlivosti je v priamej riadiacej pôsobnosti hlavnej sestry 

Mgr. Anny Drugdovej, ktorá zodpovedá za odborné riadenie ošetrovateľskú starostlivosti na 

všetkých oddeleniach – interdisciplinárnych tímoch. V jej priamej riadiacej pôsobnosti je 

garantka pre ošetrovateskú starostlivosti, dve sestry a zdravotnícka asistentka. Zariadenie je 

integrovaným sociálno-zdravotníckym zariadením, sme poskytovateľmi zdravotnej 

starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti, na základe zmluvy so Všeobecnou 

zdravotnou poisťovňou. Hlavná sestra zastrešuje spoluprácu so všeobecnými lekármi 

a s odborným lekárom s odboru psychiatrie, ktorí majú v našom zariadení zriadenú 

ambulanciu, spoluprácu s odbornými lekármi s odboru chirurgie, ktorí pravidelne poskytujú 

zdravotnú starostlivosti našim prijímateľom sociálnych služieb priamo na lôžku 

a zabezpečuje organizáciu odborných vyšetrení pre všetkých prijímateľov sociálnych 

služieb.   

3. Oddelenie opatrovateľskej starostlivosti riadi vedúca oddelenia. Odborne riadi 

opatrovateľskú starostlivosť oboch miest poskytovania sociálnych služieb a priamo riadi 

opatrovateľov, ktorí zabezpečujú sprievod prijímateľom sociálnych služieb na odborné 

vyšetrenia mimo zariadenia sociálnych služieb. 

4. Oddelenie priameho kontaktu, ktoré je rozdelené na interdisciplinárne tímy (IT): 

 IT1 – v mieste poskytovania sociálnych služieb Topoľčany - koordinátorkou IT je 

Mgr. Svetlana Šimková 

 IT2 – v mieste poskytovania sociálnych služieb Topoľčany - koordinátorkou IT je 

Mgr. Alexandra Prášek-Neumannová 

 ITB – v mieste poskytovania sociálnych služieb Topoľčany - zlučuje IT3, 4, 5 – 

koordinátorkou oddelenia je Mgr. Katarína Rosová 

 IT6 – v mieste poskytovania sociálnych služieb Prašice - koordinátorkou je Mgr. 

Jaroslava Urbánková. 

 

V roku 2022 poskytujeme sociálne služby v štyroch formách sociálnych služieb: 

 Pobytová celoročná – ŠZ, ZPS, DSS, Ú, DPC 

 Pobytová týždenná – DSS  

 Ambulantná – ŠZ, ZPS, DSS 
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 Od 1. apríla 2022 plánujeme poskytovať terénnu sociálnu službu Podpora samostatného 

bývania. 

Celková kapacita zariadenia je  264 miest, rozdelených do dvoch miest poskytovania 

sociálnych služieb: 

 Topoľčany, P. O. Hviezdoslava 66 – s kapacitou 242 miest 

 Prašice, Slnečná 734/108 – s kapacitou 22 miest. 

 

Topoľčany 13. 12. 2021 

Vypracovala: Ing. Viera Bútorová, riaditeľka 

 


