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ÚVOD
Zariadenie sociálnych služieb Domov n.o., Partizánske zabezpečuje sociálne služby a
sociálnu starostlivosť pre veľmi rôznorodú skupinu klientov.
Hlavným cieľom zariadenia je:
-

zabezpečovanie kvalitnej starostlivosti s humánnym a etickým prístupom k
prijímateľom služieb,

-

vytvorenie príjemného prostredia, pocitu domova a súkromia, s rešpektovaním a
dodržiavaním charty práv a slobôd.

Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Domov n.o, Partizánske
odráža jej pôsobenie v uplynulom kalendárnom roku 2012.

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE
Názov zariadenia:

Domov n.o., Partizánske

Zriaďovateľ:

Mesto Partizánske, Námestie SNP 212/4,
958 01 Partizánske

IČO:

36119491

Právna forma zariadenia:

nezisková organizácia s právnou subjektivitou

Štatutárny zástupca:

PhDr. Petra Zubatá, riaditeľka

Adresa zariadenia:

Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske

Prevádzka zariadenia:

Nová Nemocnica 511, 958 14 Partizánske

Kontakt zariadenia:

0917 990 657, 0918 796 321, 0918 796 323
www.domovpartizanske.sk
domovpartizanske@gmail.com

1.1 ŠTATÚT ZARIADENIA
Domov n.o., Partizánske (ďalej aj „Domov n.o.“) je nezisková organizácia, ktorú svojim
uznesením č. 4/VI/2003/B zo dňa 24.06.2003 založilo mesto Partizánske podľa zákona č.
213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby za
účelom poskytovania sociálnych služieb pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov. Do
registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby bola rozhodnutím
Krajského úradu v Trenčíne č. OVVS/NO-9/2003 zapísaná dňa 26.06.2003. V roku 2012 sa
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činnosť zariadenia riadila v súlade so schváleným štatútom.
1.2 SPRÁVNE ORGÁNY
K správnym orgánom Domova n. o., Partizánske patrí 8 – členná správna rada, 3 – členná
dozorná rada a riaditeľ.
V roku 2012 na základe uznesenia MsZ č. 241/II/2012 Správna rada odvolala členku
Dozornej rady Domov n.o., Partizánske PaedDr. Ľubicu Guštárovú a za nového člena
dozornej rady bola zvolená Ing. Iveta Matejovová.
Správna rada k 30.5.2012 odvolala riaditeľku PhDr. Danielu Hlavačkovú, MPH a od
1.6.2012 dočasne poverila vedením spoločnosti až do výberového konania PhDr. Petru
Zubatú.
Správna rada počas roka 2012 zasadala 11 krát.
Členovia správnej rady:

Tomáš Merašický – predseda
Ing. Dáša Jakubíková
Ing. Jiří Foks
Mgr. Mária Hazuchová
RNDr. Mária Jančová
MUDr. Helena Kúdelová
Bc. Hana Vanková
Mgr. Mária Znášiková

Členovia dozornej rady:

PhDr. Mária Janíková
Mgr. Ľubomír Popluhár
Ing. Iveta Matejovová

Štatutárny orgán:

PhDr. Petra Zubatá
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1.3 PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE
K 31.12.2012 prevádzku Domova n.o. personálne zabezpečovalo 18 zamestnancov.
Z toho 16 zamestnancov pracovalo na plný pracovný úväzok. Sociálna pracovníčka pracovala
na polovičný úväzok a na 1 zamestnanca (vrátnika) sme mali vytvorenú chránenú dielňu
s dotáciou z ÚPSVR. Riaditeľka zariadenia mala kumulovanú pracovnú náplň ako vedúca
sestra a riaditeľka zariadenia zároveň.
Odborní zamestnanci:

Ďalší zamestnanci:

-

5 sestier

- riaditeľka

-

6 opatrovateliek

- ekonómka

-

sociálna pracovníčka

- mzdová účtovníčka
- upratovačka
- pracovníčka v práčovni
- vrátnik

2. CHARAKTERISTIKA ZARIADENIA
Domov n.o. je neziskovou organizáciou mesta Partizánske so samostatnou právnou
subjektivitou. Je to kombinované zariadenie sociálnych služieb s celoročnou starostlivosťou,
ktorá sa poskytuje pobytovou formou na dobu neurčitú.
Sociálne služby sú poskytované v zariadení pre seniorov (ďalej ZPS) a v domove
sociálnych služieb (ďalej DSS). Predmetná starostlivosť je poskytovaná v súlade s § 35 a § 38
zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a so Všeobecne záväzným nariadením mesta
Partizánske č. 24/2009 o sociálnych službách, podmienkach ich poskytovania a úhradách za
sociálne služby v rozsahu pôsobnosti Mesta Partizánske.
V roku 2012 Domov n.o., Partizánske prevádzkoval svoju činnosť v náhradných
priestoroch NsP Partizánske s celkovou kapacitou stanovenou na počet 35 klientov (ZPS 7,
DSS 28).
2.1 CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI
Domov n.o., Partizánske je v registri poskytovateľov sociálnych služieb Trenčianskeho
samosprávneho kraja zaregistrovaný ako verejný poskytovateľ týchto sociálnych služieb:
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A. Druh sociálnej služby: sociálna služba v zariadení pre seniorov (ďalej aj „ZPS“)
podľa § 12 ods. 1 písm. c) bod 1. a podľa § 35 zákona č. 448/2008 Z. z.
Kapacita: 7 lôžok
Čas trvania poskytovania sociálnej služby: pobytovou celoročnou formou na neurčitý
čas.
Cieľová skupina: fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na
pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. alebo fyzické
osoby, ktoré poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebujú z iných
vážnych dôvodov.
Predmet činnosti a odborné zameranie:
Poskytuje sa:
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 2. sociálne poradenstvo, 3.
sociálna rehabilitácia, 4. ošetrovateľská starostlivosť, 5. ubytovanie, 6. stravovanie, 7.
upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, 8. osobné vybavenie,
Zabezpečuje sa: záujmová činnosť,
Utvárajú sa: podmienky na úschovu cenných vecí.
B. Druh sociálnej služby: sociálna služba v domove sociálnych služieb (ďalej aj „DSS“)
podľa § 12 ods. 1 písm. c) bod 1. a podľa § 38 zákona č. 448/2008 Z. z.
Kapacita: 28 lôžok
Čas trvania poskytovania sociálnej služby: pobytovou celoročnou formou na neurčitý
čas
Cieľová skupina: fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich
stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. alebo
fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je
najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z.
Predmet činnosti a odborné zameranie:
Poskytuje sa:
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 2. sociálne poradenstvo, 3.
sociálna rehabilitácia, 4. ošetrovateľská starostlivosť, 5. ubytovanie, 6. stravovanie, 7.
upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, 8. osobné vybavenie,
Zabezpečuje sa: 1. pracovná terapia, 2. záujmová činnosť,
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Utvárajú sa: podmienky na úschovu cenných vecí.
2.2 ŠPECIFIKÁCIA ODBORNÝCH, OBSLUŽNÝCH A ĎALŠÍCH ČINNOSTÍ
1. Odborné činnosti:
a) Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby: Rozsah pomoci pri
odkázanosti je závislá od schopnosti prijímateľa sociálnej služby vykonávať tieto
činnosti samostatne. Pomoc pri odkázanosti poskytujeme 24 hodinovou komplexnou
starostlivosťou a vykonáva ju odborný tím sestier a opatrovateliek pod vedením
hlavnej sestry.
b) Sociálne poradenstvo: prijímateľovi sociálnej služby a rodinnému príslušnikovi
poskytujeme pomoc pri riešení problému prostredníctvom informácií, odporúčaní,
sprostredkovania ďalšej odbornej pomoci a sociálnych kontaktov. Máme záujem
spolupodieľať sa pri riešení nepriaznivých životných situácií a vytvárať prostredie
dôvery v procese adaptácie.
c) Sociálna rehabilitácia: túto činnosť podporuje v zariadení personál formou
individuálneho prístupu, rehabilitáciou (na požiadanie sme zabezpečili externú
fyzioterapeutku), chôdzou pomocou chodítok a bariel, cvičením na vozíku, alebo
prechádzkami.
d) Ošetrovateľská starostlivosť: v zmysle § 22 zákona č. 448/2008 o sociálnych
službách v zariadení zabezpečujeme zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej
starostlivosti podľa Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 244/2011 z 13. júla
2011, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MZSR č.109/2009 Z.z. z 11. marca 2009,
ktorou sa ustanovuje výber zdravotných výkonov v zariadeniach poskytujúcich
sociálne služby. Zdravotná

starostlivosť je zabezpečená odborným personálom a

ošetrujúcim praktickým lekárom MUDr. Valuchovou a ADOS. O jej poskytovaní sa
vedie zdravotná dokumentácia.
e) Pracovná terapia: je zameraná tak, aby klientov zaujala a mala svoj cieľ. Všetko
však závisí od zdravotných a psychických schopností, možností a vôle každého
obyvateľa. Počas aktivít sa klienti zapájali do zhotovovania ozdobných predmetov
(tvorba a maľovanie sadrových odliatkov, obrázkov, tvorba hviezdíc, zhotovovanie
sviečok a voňavých mydiel), do ručných prác (pletenie, háčkovanie) a do pečenie
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vianočných koláčikov. Svoje výrobky po prvý krát prezentovali a predávali na
Vianočných trhoch mesta Partizánske. Klienti radi pomáhajú i pri upratovaní vo
svojich skriniach a izbách, pri stolovaní. Niektorí zvládli i nákupy drobností v
miestnej drogérii, poprípade využili poštovú službu. Aktívne sa zapájali do úpravy
okolia výsadbou a polievaním kvetín, pestovaním okrasných tekvíc.
2. Obslužné činnosti:
a) Ubytovanie: prijímatelia sociálnych služieb boli ubytovaní v 9 izbách. Z toho v 4
dvojlôžkových izbách, 1 trojlôžkovej izbe a 4 šesťlôžkových izbách. Predná časť
chodby slúžila i ako jedáleň aj ako spoločenská miestnosť. Klienti mali k dispozícii
WC, sprchy a umývadlá štandardne tak, ako boli vybavené izby oddelenia
v nemocnici. Vykurovanie a teplá úžitková voda boli zabezpečované nemocnicou.
Cenník ubytovania bol počas roku 2012 nemenný.
ÚHRADA ZA
UBYTOVANIE

1.1- 31.3.2012

2 – lôžková izba
3 – lôžková izba
4 a viac lôžková izba
b) Stravovanie:

Stravovanie

1.4. - 12.9.2012

4,20 €
3,80 €
3,40 €
je

4,20 €
3,80 €
3,40 €
poskytované

dodávateľskou

13.9. - 31.12.2012
4,20 €
3,80 €
3,40 €
kuchyňou

z NsP

Partizánske. Poskytujeme celodenné stravovanie - raňajky, desiatu, obed, olovrant,
večeru a pre diabetikov druhú večeru. Tým prijímateľom, ktorých zdravotný stav si to
vyžaduje podávame stravu na lôžku, prípadne stravu mixujeme. Strava sa pripravuje
podľa jedálneho lístka. Počas roka sa menil cenník stravy z dôvodu legislatívnych
úprav poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia vyrovnanosti hospodárenia:
Tabuľka č. 1: Prehľad cenníkov za stravu počas roka 2012
1.1. - 31.3.2012
1.4. - 12.9.2012
13.9. - 31.12.2012
materiálne režijné
materiálne režijné materiálne režijné
ÚHRADA ZA
náklady
náklady náklady
náklady náklady
náklady
STRAVU
4,20 €
3,80 €
4,20 € 3,80 €
4,20 € 3,80 €
RACIO
4,20 €
3,80 €
4,20 € 3,80 €
4,20 € 3,80 €
DIA
8,00 €
8,00 €
8,00 € 8,00 €
8,00 € 8,00 €
CELKOM
5,34 €
8,00 €
6,50 €
HRADIL KLIENT
2,66 €
0,00 €
1,50 €
HRADIL DOMOV n.o.
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c) Upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva: upratovanie obytných
miestností, spoločenských priestorov, hygienických zariadení a ostatných priestorov
zariadenia sa riadil prevádzkovým poriadkom, ktorého súčasťou je hygienický
program. Pranie sa vykonáva denne i nad rámec stanoveného časového režimu, ak to
vyžaduje aktuálna potreba. Cenník uvedených činností bol počas roku 2012 bez
zmeny, vo výške 2,10 €.
3. Ďalšie činnosti:
a) Osobné vybavenie: poskytuje sa fyzickej osobe, ktorej sa poskytujú sociálne služby
formou celoročnou pobytovou v prípade, že si osobné vybavenie ako šatstvo, obuv,
hygienické potreby a iné veci osobnej spotreby nedokáže sama zabezpečiť.
b) Záujmová činnosť: našim cieľom je zmysluplne s ohľadom na vek, zdravotný stav,
potreby a záujmy klientov, napĺňať a organizovať ich voľný čas. V rámci
muzikoterapie mali klienti možnosť uvoľnenia sa nielen pasívnym počúvaním
rôznych hudobných žánrov, ale i aktívnym spevom a tancom. Pri rôznych
príležitostiach ako boli ,,Rozlúčka s letom, Katarínska zábava“, vystúpenia detí
a seniorov pri príležitostí Dňa matiek, v mesiaci október, v predvianočnom období
(Súbor Jeseň 2x, Súbor Fialka, ZUŠ, Súbor Husiarik). Počas biblioterapie sa klienti
oboznamujú nielen s aktuálnymi udalosťami spoločenského života, čítaním dennej
tlače a časopisov. Nezabúdame ani na duchovné potreby klientov, pričom sa
maximálne rešpektuje ich vierovyznanie, dobrovoľnosť a slobodná vôľa. Sväté omše
sa konajú v areáli NsP. Športovú, rekreačnú a kultúrnu činnosť sme sa snažili
zabezpečiť našim klientom výletom na ,,Mechovičku“ a návštevou mini ZOO na
Ranči pod Babicou, usporiadaním ,,Olympijských hier“ či návštevou ,,Gazdovského
dvora“ v neďalekých Veľkých Kršteňanoch, kde si klienti zaspomínali na časy svojej
mladosti. Taktiež sme nezabúdali na kultúrne podujatia organizované mestom
Partizánske, či už to bolo ,,Stavanie májov“ alebo ,,Kultúrne leto“. Atmosféru
domova tvoria i bežné poobedia v zariadení naplnené len tak posedením pri káve
alebo čaji, spoločenskými hrami, rozhovormi, počúvaním rádiových relácií a
pozeraním televíznych programov.
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c) Úschova cenných vecí: ak klient pri nástupe do zariadenia, alebo počas pobytu
požiada o úschovu cenných vecí, vkladnej knižky alebo peňažnej hotovosti, zariadenie
mu veci uschová na základe zmluvy o úschove.
Zabezpečujeme aj poskytovanie fakultatívnych služieb ako je pedikúra, kadernícke
služby a iné podľa individuálnych požiadaviek klientov. Tiež zabezpečujeme donášku liekov
a iného zdravotníckeho materiálu, sprostredkujeme prepravné služby sanitkou a
zabezpečujeme sprievod na odborné vyšetrenia.

3. CHARAKTERISTIKA KLIENTOV
Graf č. 1: Klienti Domov, n.o. podľa pohlavia k 31.12.2012
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Graf č. 2: Klienti Domov, n.o. podľa veku k 31.12.2012
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V grafe č. 2 je uvedené, že prevažnú väčšinu klientov Domova n.o. v roku 2012 tvorili klienti
nad 63 rokov a to v počte 25 klientov. Len desiati klienti mali menej ako 62 rokov.
Graf č. 3: Klienti Domov, n.o. podľa trvalého bydliska k 31.12.2012
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V grafe č. 3 sú uvedené počty klientov s trvalým pobytom v okrese Partizánske, čo
predstavovalo spolu 27 klientov. Len 7 klientov má trvalý pobyt mimo okresu Partizánske.
Z okresu Prievidza sú v našom zariadení umiestnení 6 klienti, 1 klient je z okresu Bánovce
nad Bebravou a 1 klient v ZPS je z okresu Hlohovec.
Graf č. 4: Klienti Domov, n.o. podľa pohybu v roku 2012
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Graf č. 5: Klienti Domov, n.o. podľa mobility a niektorých diagnóz v roku 2012
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Z grafu č. 5 vyplýva, že v priebehu roka 2012 v Domove n.o. sa nachádzalo 10 klientov úplne
imobilných, okrem nich ďalší 6 klienti si vyžadovali pravidelnú pomoc druhej osoby pri
hlavných životných úkonoch. Z celkového počtu 35 klientov bolo 6 klientov diabetikov a až
22 klientov bolo v liečbe psychiatra.

4. HOSPODÁRENIE
K finančnému zabezpečeniu činnosti zariadenia bol na obdobie rozpočtovaného roka 2012
vypracovaný plán nákladov a výnosov. Z porovnania plnenia plánu so skutočnosťou vyplýva
nasledovný hospodársky výsledok :
Tabuľka č. 2 Prehľad plnenia plánu za roky 2012, 2011 a 2010
Prehľad výnosy a náklady
Výnosy celkom
Náklady celkom
Výsledok hospodárenia

2012
330.335,58 €
330.368,94 €
-33,36 €

2011
410.187 €
433.881 €
-23.694 €

2010
522.785 €
520.951 €
1.834 €
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Tabuľka č.3 Náklady za rok 2012
Najväčšie nákladové položky z celkových nákladov v roku 2012
Hrubé mzdy
124.525,00 €
37,69%
Zákonné sociálne poistenie
43.298,00 €
13,11%
Zákonné sociálne náklady
9.321,00 €
2,82%
Vybavenie prevádzkových priestorov
8.187,00 €
2,48%
Stravovacie služby
99.290,00 €
30,05%
Spotreba energií (Nádražná ul.+NsP)
15.083,00 €
4,57%
Opravy a udržiavanie
6.896,00 €
2,09%
Komentár k niektorým položkám:
 Najväčšia nákladová položka boli mzdové náklady. Mzdové náklady od 1.1.2012 do
31.12.2012 boli vo výške 124 525 € a zákonné sociálne poistenie vo výške 43 298 €.
 Stravovacie služby boli za obdobie od 1.1.- 31.12.2012 vo výške 99 290 €, keď bola
strava zabezpečovaná dodávateľským spôsobom z NsP.
 Spotreba energii – z celkovej sumy 15 083€ v NsP v čiastke 10 463,70 € sú zahrnuté
náklady na teplú vodu, kúrenie a úžitkovú vodu a na Nádražnej ul. v čiastke 3 769,65
€ sú zahrnuté náklady na elektrickú energiu, vodné, stočné za zrážkovú vodu v čiastke
471,61 € a taktiež plyn v čiastke 377,34 €, ktoré nám refunduje EURO-BUILDING.
 Opravy a udržiavanie – zo sumy 6896 € najväčšiu čiastku vo výške 6 000€
predstavovala oprava výťahu, kompletná výmena softwéru, zvyšok tvorí najmä oprava
práčky, sušičky, kotlov na Ul. Nádražná.
Tabuľka č.4 Výnosy
Príjmy za rok 2012
Tržby z predaja služieb klientom
Finančný príspevok z MPSVaR
Účelová dotácia z mesta Partizánske
Účelová dotácia z MF
Ostatné príjmy

330 335,58 €
146 230,20 €
111 746,00 €
38 794,00 €
22 960,00 €
10 605,38 €

%
44,27
33,83
11,74
6,95
3,21

Príjmy boli zabezpečené najmä tržbami z predaja služieb vo výške 146 230,00 €, čo je
úhrada od klientov za poskytované sociálne služby. Ďalšími ťažiskovými zdrojmi príjmov
boli prijmi zo štátneho rozpočtu SR vo výške 134 706,00 € (z toho finančný príspevok od MF
vo výške 22 960 € za mesiace január a február 2012 a finančný príspevok z MPSVR v sume
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111 746 € za mesiace marec až december 2012 na úhradu prevádzkových nákladov). Ďalším
príjmom bol účelovo viazaný nenávratný finančný príspevok z mesta Partizánske 38 794,00 €,
na úhradu prevádzkových nákladov. V ostatných príjmoch vo výške 10 605,38 € sú zahrnuté
najmä 2% zaplatenej dane, príjmy od FO a PO.
V nadväznosti

na

zákon

o sociálnych

službách

a vyššie

uvedený

prehľad

o hospodárení uvádzame, že ekonomicky oprávnené náklady (EON) na jedného klienta za rok
2012 sú vo výške 745 €.
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5. STAV, POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV
Domov n. o., Partizánske vykonával svoju činnosť v prenajatých priestoroch, ktoré si po dobru rekonštrukcie na ul. Nádražná prenajalo za
1€ od NsP, n.o. Partizánske.
Tabuľka č. 5 Prehľad majetku
Prehľad majetku

Prvotné
ocenenie

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Prírastky
Oprávky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Stav na začiatku bežného
Zostatková účtovného obdobia
hodnota
Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Stavby

Samostatné
Dopravné
hnuteľné veci a prostriedky
súbory hnuteľných
vecí
16531

Drobný a
ostatný
dlhodobý
hmotný
majetok
2700

3607

40616

119806

183260

3607

40616

16531

2700

124029

187483

1812
301

38234
2382

16531

2700

0
0

59277
2683

2113

40616

16531

2700

0

61960

1795

2382

0

0

0

4177

1494

0

0

0

0

1494

DHIM
inventár v
operatívnej
evidencii

Spolu

Počas hodnotiaceho obdobia bol zakúpený evidovaný majetok v hodnote 8187,00 €. Súčasťou tohto majetku je 5 kusov elektrických
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polohovateľných postelí, oporný podstavec na WC, elektrický zdvihák, automatická práčka,
žehlička, 3 kusy polohovacích podložiek pre lepšiu manipuláciu s klientom.
Na údržbu a opravy na prevádzku zariadenia DOMOV n. o., Partizánske bolo potrebné
6 896,00 €. Väčšia časť finančných prostriedkov sa vynaložila na výmenu softwéru do výťahu
na Nádražnej ulici.
Spotreba energii v roku 2012 bola v sume 15 083,00 € (Nádražná ul. a NsP).
Ku koncu účtovného obdobia evidujeme krátkodobé záväzky v súhrnnej hodnote 13
445,00 €, ktoré pozostávajú z nasledovných položiek :
 nevyplatené mzdy zamestnancom za december 2012

8 008,00 €

 neuhradené odvody do poisťovní za december 2012

4 862,00 €

 neuhradená daň z príjmu za december 2012
 neuhradené príspevky do odborov za december 2012

289,00 €
52,00 €

 neuhradené príspevky do DDS za mesiac december 2012

134,00 €

 neuhradené dodávateľské faktúry za december 2012

100,00 €

Tieto záväzky boli uhradené začiatkom roku 2013.
Výsledky hospodárenia Domova n.o., Partizánske za rok 2012 prerokovala a schválila
Správna rada Domova n.o., Partizánske dňa 9.5.2013

V Partizánskom, 10.5.2013
PhDr. Petra Zubatá
riaditeľka

Námestie SNP 212/4, 95801 Partizánske
Prevádzka: Nová Nemocnica 511, 958 14 Partizánske

PRÍLOHY
Zoznam príloh
Výrok audítora
Dodatok k správe audítora
Účtovná závierka za rok 2012

Strana:

17/17

