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ZÁKLADNÉ ÚDAJE
Názov
Adresa

Údaje platné do 1.11.2011
Domov n. o., Partizánske
Nádražná 649/6
958 01 Partizánske

Prevádzka
Telefón
Fax
E-mail
IČO
DIČ
Bankové spojenie
Číslo účtu

+421 38 7-499-302
+421 38 7-499-302
danka.hlavackova@gmail.com
36119491
2021747013
ČSOB a.s., pob. Partizánske
4012219315 / 7500

Údaje platné od 2.11.2011
Domov n. o., Partizánske

Nám. SNP 212/4
958 01 Partizánske

ul. Nová Nemocnica 511
958 14 Partizánske
+421 38 7-499-302
danka.hlavackova@gmail.com
36119491
2021747013
ČSOB a.s., pob. Partizánske
4012219315 / 7500

ŠTATÚT ORGANIZÁCIE
Domov n. o., Partizánske je nezisková organizácia, ktorú svojim uznesením
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 2011 došlo k dvom zmenám Štatútu :
Dodatkom č.4 zo dňa 23.3.2011 sa rozšíril počet členov správnej rady na 8,
všetci členova správnej rady sú volení na návrh zakladateľa a dĺžka ich
funkčného obdobia sa zosúladila s volebným obdobím poslancov MsZ
Dodatkom č.5 zo dňa 20.10.2011 sa zmenilo sídlo organizácie

ORGÁNY SPOLOČNOSŤI
Orgánmi Domova n. o., Partizánske sú 8 – členná správna rada, 3 – členná
dozorná rada a riaditeľ. V roku 2011 došlo ku zmenám v správnych orgánoch.
Na základe uznesenie MsZ z 18.1.2011 č.7/I/2011 boli za členov správnej rady
schválení : PaedDr. Jozef Božik, PhD, Ing. Jiří Foks, Mgr. Mária Hazuchová, RNDr.
Mária Jančová, MUDr. Helena Kúdelová, Hana Vanková.
Na zasadnutí správnej rady dňa 23.3.2011 bola schválená za členku správnej rady
Mgr. Mária Znášiková a za predsedu správnej rady bol zvolený p. Tomáš Merašický.
Na MsZ 29.6.2011bola schválená za členku správnej rady Ing. Dáša Jakubíková,
ktorá nahradila dovtedajšieho člena správnej rady PaedDr. Jozef Božika, PhD.
Uznesením č. 7/I/2011 odporučilo MsZ správnej rade zvoliť za členov dozornej
rady PaedDr. Ľubicu Guštarovú, PhDr. Máriu Janíkovú a Mgr. Ľubomír Popluhára.
Správna rada ich dňa 19.5.2011 zvolila za členov dozornej rady a za predsedu
dozornej rady bola zvolená PaedDr. Ľubica Guštarová.
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Správna rada k 1.7.2011 odvolala riaditeľa Ing. Vladimíra Bezáka a dočasne
poverila vedením spoločnosti Mgr. Emíliu Gergelovú.
S účinnosťou od 17.10.2011 správna rada menovala za riaditeľku Domov n.o.
PhDr. Danielu Hlavačkovú, MPH.

CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI
Domov nezisková organizácia, Partizánske je v registri poskytovateľov sociálnych
služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja registrovaný ako poskytovateľ
sociálnych služieb.
Hlavným účelom zariadenia je poskytovanie sociálnych služieb ako odbornej
činnosti, obslužnej činnosti, alebo ďalšej činnosti, alebo súboru týchto činností podľa
zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o soc. službách“, alebo „zákon číslo 448/2008 Z. z.“)
K 1.1.2011 poskytoval Domov n.o. sociálne služby na ul. Nádražná 649/6 a
celková kapacita bola na základe platnej registrácie 90 klientov, z toho ZPS 55
klientov a DSS 35 klientov.
V priebehu roka 2011 sa uskutočnila transformácia zariadenia, pri ktorej sa zmenil
počet klientov aj miesto poskytovania služieb.
Od 22.11.2011 poskytoval Domov n.o. sociálne služby v dočasne prenajatých
priestoroch NsP Partizánske na ul. Nová Nemocnica 511 a celková registrovaná
kapacita je 35 klientov, z toho ZPS 7 klientov a DSS 28 klientov.

Prehľad hlavných činností
a) 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 : pobytová celoročná forma 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
b) 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 : pobytová celoročná forma 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. poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebujú
z iných vážnych dôvodov
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Prehľad vedľajších činností
Domov n.o. Partizánske poskytoval v období od 1. 1.- 31. 07. 2011 stravu pre
klientov mestskej organizácie
zariadenia opatrovateľskej starostlivosti - ZOS
Partizánske.
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KAPACITA ZARIADENIA
V priebehu roku 2011 začala rekonštrukcia Domova n. o., Partizánske na ulici
Nádražná 649/6. Náhradné ubytovacie priestory pre činnosť Domova n.o. počas
rekonštrukcie boli dohodnuté v NsP Partizánske a maximálna možná kapacita bola
stanovená na 35 lôžok. Z dôvodu nedostatočného počtu lôžok pre umiestnenie
všetkých klientov muselo zariadenie dočasne zredukovať svoju pôvodnú kapacitu.
V období od 1.1.2011 do 23.8.2011 prevádzkoval Domov n. o., Partizánske
zlúčené zariadenie sociálnych služieb – zariadenie pre seniorov (ZPS) a domov
sociálnych služieb (DSS) s celkovou kapacitou stanovenou na počet 90 klientov
(ZPS – 55, DSS – 35). K 1.1.2011 bolo v Domove n. o., Partizánske spolu 80
klientov. V priebehu I. polroku bolo do 23.8.2011 postupne prijatých 5 nových
klientov. V dôsledku plánovanej rekonštrukcie začala od apríla redukcia počtu
klientov. Postupne boli ukončené zmluvy o poskytovaní sociálnej služby s 50 klientmi
(3 klienti zomreli a 45 klientov odišlo do iného zariadenia podobného typu, resp. k
príbuzným ).
V období od 24.08.2011 do 31.12.2011 prevádzkoval Domov n. o., Partizánske
svoju činnosť v náhradných priestoroch NsP Partizánske s celkovou kapacitou
stanovenou na počet 35 klientov (ZPS 7, DSS 28). V priebehu tohto obdobia boli 2
klienti prijatí, 2 klienti prepustení a 4 klienti zomreli.
V roku 2011 bola poskytnutá sociálna služba nasledovnému počtu klientov :
Počet klientov
Počet klientov Počet klientov
Mesiac
celkom
ZPS
DSS
január
80
45
35
február
80
45
35
marec
79
45
34
apríl
62
30
32
máj
48
32
16
jún
46
31
15
júl
39
29
10
august
37
27
10
september
35
7
28
október
35
7
28
november
35
7
28
december
35
7
28
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PREHĽAD POSKYTOVANÝCH ČINNOSTÍ
V zmysle zákona o sociálnych službách sa klientom poskytovali odborné,
obslužné a ďalšie činnosti, čo prakticky zahŕňa všetku starostlivosť od sociálneho
poradenstva a pomoci pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby cez ubytovanie,
stravovanie, upratovanie až po záujmovú činnosť.

Stravovanie
V období od 1.1.2011 do 31. 7. 2011 klientom zabezpečovala stravovanie vlastná
kuchyňa, kde sa podľa zásad zdravej výživy s prihliadnutím na zdravotný stav
a požiadavky obyvateľov pripravovali podľa všeobecne platných receptúr dva druhy
stravy – racionálna a diabetická. Diabetická strava bola poskytovaná 14% klientov.
Jedálny lístok bol prerokovávaný v stravovacej komisii, v ktorej boli zastúpení aj
klienti zariadenia.
Denná stravná jednotka klienta (cena surovín):
racionálnej stravy sumu 3,30 €
diabetickej stravy
3,90 €
V rámci celodennej stravy sa klientom poskytovali raňajky, desiata, obed, olovrant,
večera a pre diabetikov ešte aj druhá večera. Niekoľkým klientom sa upravovala
strava mletím alebo mixovaním. Klientom, ktorí sa nedokázali sami najesť, podával
pripravenú potravu odborný personál.
V období od 24.8.2011 do 31.12.2011 boli klienti umiestnení v prenajatých
priestoroch NsP Partizánske, ktorá na základe zmluvy začala poskytovať stravu pre
klientov už od 1.8.2011.
Denná stravná jednotka klienta
pre racionálnu aj diabetickú NsP stanovila jednotnú dennú stravnú jednotku v
sume 8 €
4,20 € náklady na suroviny
3,80 € režijné náklady
Cena stravy pre jedného klienta (suma hradená klientom) bola však ponechaná
v pôvodnej výške, tzn. u racionálnej stravy 3,30 € a u diabetickej stravy 3,90 €.
Rozdiel bol nákladom Domova, n.o.
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V rámci celodennej stravy sa v prenajatých priestoroch poskytujú raňajky ,
desiata, obed, olovrant, večera a pre diabetikov ešte aj druhá večera. Podľa potreby
sa obyvateľom strava upravuje mletím alebo mixovaním.

Ubytovanie
V období od 1.1.2011 do 31.7.2011 bolo ubytovanie zabezpečované na ul.
Nádražná 649/6 na troch poschodiach v samostatných bunkách, kde boli klienti
podľa veľkosti jednotlivých izieb umiestnení na jedno, dvoj alebo trojposteľových
izbách. Každá bunka bola vybavená hygienickým zariadením (WC, sprcha a jedno,
alebo dve umývadlá). Vykurovanie a teplá úžitková voda bola zabezpečovaná
z vlastnej plynovej kotolne.
V období od 24.8.2011 do 31.12.2011 boli klienti umiestnení v NsP, v priestoroch
bývalého lôžkového oddelenia a ubytovaní v 9 izbách. Z toho v 4 dvojlôžkových
izbách , 1 trojlôžkovej izbe a 4 šesťlôžkových izbách. Chodba slúži ako jedáleň aj
ako spoločenská miestnosť. Vykurovanie a teplá úžitková voda sú zabezpečené
nemocnicou.
Klienti majú k dispozícii WC, sprchy a umývadlá štandardne tak, ako boli
vybavené izby oddelenia v nemocnici.

Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
Obyvateľom s nepriaznivým zdravotným stavom sa podľa rozsahu ich zdravotného
postihnutia poskytovala pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
základné sociálne poradenstvo, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie,
stravovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie, utvárali
sa podmienky na úschovu cenných vecí a zabezpečovala záujmová činnosť.
Štruktúra odkázanosti klientov na odbornú pomoc k
31.12.2011
35
30
25
20
15
10
5
0

Počet klientov

Celkový
počet
klientov
35

Imobilní
klienti
8

Výrazne
obmedzená
mobilita
14

Potrebná
psychiatrická
starostlivosť
17

Odkázaní na
odbornú
starostlivosť
34

Záujmová činnosť
Okrem základnej opatrovateľskej a ošetrovateľskej starostlivosti bola v roku 2011
venovaná pozornosť aj spoločenskému vyžitiu obyvateľov zariadenia a to
organizovaním spoločensko-kultúrnych akcií buď priamo v priestoroch Domova n.o.,
alebo účasťou na takýchto podujatiach v meste Partizánske, resp. v inom zariadení
sociálnych služieb.
Nový rok sme privítali v kruhu našich klientov s prianím pevného zdravia po celý
rok. Vo februári sme pochovávali basu a zatancovali sme si na fašiangovom bále
spolu s obyvateľmi Centra sociálnych služieb na Škultétyho ulici v Partizánskom. Deti
z detského folklórneho súboru Husiarik nám zaspievali a zatancovali v októbri pri
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príležitosti mesiaca úcty k starším a neskôr v decembri nám priblížili aj sviatočnú
vianočnú atmosféru koledami. Do Centra sociálnych služieb v Partizánskom sme sa
prišli zabaviť aj na Katarínsku zábavu. Študenti Obchodnej akadémie v Partizánskom
nám svojou prítomnosťou spríjemnili Mikuláša. Pekný vianočný program nám
pripravili deti a pedagógovia zo ZUŠ v Partizánskom. Veľký úspech mali aj piesne
a scénky súboru SENIOR z Partizánskeho. Spoločensko-kultúrny život zavŕšila
spoločná štedrá večera.

Personálne zabezpečenie prevádzky
V období do 24.08.2011 kulminoval počet odborných zamestnancov nasledovne
6 sestier
9 opatrovateliek
1 rehabilitačný pracovník pod vedením vedúcej sestry,
2 sociálne pracovníčky
K 31. 12.2011 zabezpečovalo odbornú prevádzku Domova n.o.
6 sestier
6 opatrovateliek
1 sociálna pracovníčka
Na celkovom zabezpečení sociálnej služby sa taktiež podieľali
zamestnanci:
riaditeľka
ekonómka
mzdová účtovníčka
upratovačka
pracovníčka v práčovni

nasledovní

V evidenčnom
zamestnankýň.

ďalších

stave

(materská

a rodičovská

dovolenka)

bolo

5

Lekárska starostlivosť bola zabezpečovaná praktickým lekárom pre dospelých –
MUDr. Evou Valuchovou a odbornými lekármi.
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HOSPODÁRENIE
K finančnému zabezpečeniu činnosti zariadenia bol na obdobie rozpočtovaného
roka 2011 vypracovaný plán nákladov a výnosov.
Prehľad výnosov a nákladov
Výnosy
Náklady
Výsledok hospodárenia

2011
410.187 €
433.881 €
-23.694 €

2010
522.785 €
520.951 €
1.834 €

2009
460.611 €
475.035 €
- 14.425 €

Náklady
Najväčšie nákladové položky z celkový nákladov 2011
Hrubé mzdy
167.996 € 38,72%
Zákon. soc. poistenie
61.082 € 14,08%
Náklady na potraviny
50.843 € 11,72%
Strava NsP
44.126 € 10,17%
Spotreba energií
29.015 €
6,68%
Zák. soc. náklady
28.502 €
6,57%
Opravy a údržba
12.666 €
2,92%
Ostatné soc. poistenie
968 €
0,22%
Ostatné náklady
38.684 €
8,91%
Najväčia nákladová položka boli mzdové náklady. Mzdové náklady od 1.1.2011 do 31.8.2011
boli vo výške 128 972 €. Od 1.9.2011 do 31.12.2011 boli mzdové náklady vo výške 39 026 €.
Náklady na potraviny boli za obdobie od 1.1.- 31.7.2011, keď zariadenie varilo vo vlastnej réžii
Strava NsP bola od 1.8.- 31.12.2011 zabezpečovaná dodávateľským spôsobom z NsP
Partizánske
Spotreba energii - na Nádražnej ul. sme od 1.1.- 31.12.2011 zaplatili sumu 23.622 € (tzn. za
obdobie pobytu klientov v zariadení do 8/2011 , obdobie sťahovania a paušálne platby za služby voda, elektrika, plyn). V NsP sme od 1. 8. 2011 do 31. 12. 2011 zaplatili sumu 5.393 € (teplo,
voda a elektrická energia + nedoplatok za elektrinu 2011 v sume 248 €, bol zaplatený v 1/2012)
Opravy a údržba - na Nádražnej ulici sa vynaložila suma 4.378 €. Na údržbu a opravy priestorov
v budove NsP bola vynaložená suma 8.288 €.

Výnosy
Prehľad príjmov podľa zdrojov 2011
Účelové dotácie MPSVR
183.817 €
Tržby z predaja služieb klientom
156.621 €
Účelové dotácie TSK
30.168 €
Strava poskytnutá ZOS Partizánske
24.738 €
Ostatné príjmy
14.843 €

44,81 %
38,18 %
7,35 %
6,03 %
3,62 %

Poznámky:
Tržby z predaja služieb klientom
Od 1.1. - 31. 8. 2011 uhradili klienti
127.783 €
Od 1.9. - 31. 12. 2011 uhradili klienti
28.838 €
Dotácie boli použité na úhradu prevádzkových nákladov.
Strava pre ZOS Partizánske bola poskytovaná v období od 1.1.- 31.7.2011. Podrobnejší popis
nákladových a výnosových položiek je uvedený v prílohe Čerpanie rozpočtu v roku 2011.
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STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV
DOMOV n. o. Partizánske vykonával svoju činnosť v priebehu roku 2011 v dvoch prenajatých priestoroch. V štvorpodlažnej
budove na ulici Nádražná 649/6 , ktorú si prenajímal od mesta Partizánske a v budove NsP Partizánske priestory bývalého
interného oddelenia od 1.8.2011.
Počas obdobia roku 2011 bol zakúpený majetok v hodnote 742,50 €. Súčasťou tohto majetku je :
 1 ks tlačiareň
:
184,82/ks
 4 ks termos vložka nerez
:
110,67/ks
 1 ks ventilátor
:
27 €/ks
 4 ks ventilátor
:
22 €/ks
Prehľad stavu majetku
Stavby
Prvotné ocenenie - stav na
začiatku
bežného
účtovného
obdobia
Stav na konci bežného účtovného
obdobia
Oprávky – stav na začiatku
bežného účtovného obdobia
prírastky
Stav na konci bežného účtovného
obdobia
Zostatková hodnota
Stav
na
začiatku
bežného
účtovného obdobia
Stav na konci bežného účtovného
obdobia

Samostatné
hnuteľné
veci Dopravné
a súbory
prostriedky
hnuteľných vecí

Drobný
a ostatný
dlhodobý
hmotný majetok

DHIM
inventár
Spolu
v operatívnej
evidencii

3.607 €

40.616 €

16.531 €

2.700 €

117.106 €

180.560 €

3.607 €

40.616 €

16.531 €

2.700 €

117.106 €

180.560 €

1.511 €

35.372 €

16.531 €

2.700 €

117.106 €

173.220 €

301 €

2.863 €

0€

0€

0€

3.164 €

1.812 €

38.234 €

16.531 €

2.700 €

117.106 €

176.383 €

2.096 €

5.244 €

0€

0€

0€

7.340 €

1.795 €

2.382 €

0€

0€

0€

4.177 €
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Ku koncu účtovného obdobia evidujeme krátkodobé záväzky v súhrnnej hodnote
13.509,11 €, ktoré pozostávajú z nasledovných položiek :
 nevyplatené mzdy zamestnancom za december 2011
:
8.641,84 €
 neuhradené odvody do poisťovní za december 2011
:
4.567,45 €
 ostatné priame dane
:
299,82 €
Tieto záväzky boli uhradené začiatkom roku 2012, na tento účel boli použité
finančné zdroje z roku 2011- z dotácie MPSVR.

PhDr. Daniela Hlavačková, MPH
Riaditeľka
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PRÍLOHY
Zoznam príloh
Výrok audítora
Dodatok k správe audítora
Účtovná závierka za rok 2011
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