DOMOV n.o., Partizánske

Nádražná 649/6, 958 01 Partizánske
________________________________________________________________

Výročná správa
o činnosti a hospodárení Domova n.o., Partizánske za rok 2009
Domov n.o., Partizánske 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 vo svojom sídle na Nádražnej ul. č. 649/6
v Partizánskom. 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 registri subjektov, ktoré poskytujú sociálne služby 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 sociálnych službách) je Domov n.o.,
Partizánske zaregistrovaný na dva konkrétne druhy sociálnych služieb – zariadenie pre seniorov a
domov sociálnych služieb.

I. Činnosť
V roku 2009 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). V tomto období (01.01. 2009 - 31.12. 2009) bola
v zariadení Domov n.o., Partizánske poskytnutá starostlivosť spolu 105 klientom, pričom priemerný
prepočítaný stav obyvateľov za toto obdobie bol 84 (ZPS - 51, DSS - 33) a denný stav sa pohyboval
v rozpätí od 80 do 87 obyvateľov. K 01.01.2009 bolo v Domove n.o. spolu 83 obyvateľov.
V priebehu roka bolo prijatých 22 obyvateľov a s 21 obyvateľmi bola zmluva o poskytovaní
sociálnej služby ukončená (16 obyvateľov zomrelo a 5 obyvateľov si buď do svojej starostlivosti
vzali príbuzní alebo prešli na základe svojej žiadosti do iného zariadenia sociálnych služieb).
K 31.12. 2009 bolo v Domove n.o. umiestnených 84 obyvateľov (ZPS - 49, DSS - 35), z čoho bolo
26 mužov a 58 žien, pričom 21% obyvateľov je vo veku do 65 rokov a 79% má viac ako 65 rokov.
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.
Obyvateľom 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, pričom diabetická strava sa poskytovala 14%
obyvateľov. Jedálny lístok bol prerokovávaný v stravovacej komisii, v ktorej sú zastúpení aj klienti
zariadenia prostredníctvom zvolených zástupcov. Stravná jednotka (cena surovín) na deň a občana
predstavovala u racionálnej stravy sumu 3,- € a u diabetickej stravy 3,60 €. V rámci celodennej
stravy sa obyvateľom poskytovali raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a pre diabetikov ešte aj
druhá večera. Niekoľkým obyvateľom sa upravovala strava mletím alebo mixovaním. Niektorým
obyvateľom, ktorí sa z dôvodu trvalého ochrnutia alebo inak poškodenej motoriky horných končatín
nedokážu sami najesť, podával pripravenú potravu personál.
Klientom Domova n.o., Partizánske bolo zabezpečené ubytovanie v samostatných 2 - izbových a
3 - izbových bunkách, kde podľa veľkosti jednotlivých izieb boli umiestnené jedna, dve alebo tri
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postele. Každá bunka je vybavená primeraným hygienickým zariadením (WC, sprcha a jedno alebo
dve umývadlá). Štruktúra izieb je momentálne nasledovná: je vytvorených 16 jednoposteľových
izieb, 3 dvojposteľové a 23 trojposteľových izieb. V izbách I. poschodia, kde sú umiestňovaní
obyvatelia so závažnejšími zdravotnými poškodeniami, je u každého lôžka na dosah ruky
namontované signalizačné zariadenie k privolaniu ošetrujúceho personálu. Na druhom poschodí je
takéto signalizačné zariadenie nainštalované na chodbe pri dverách každej bunky. Vykurovanie a
teplá úžitková voda je zabezpečovaná z vlastnej plynovej kotolne.
Vo februári 2009 sa začal užívať výťah, ktorý sa formou prístavby začal budovať v júni 2008.
Výťah preukázal v Domove n.o., Partizánske svoju významnosť, svoju funkciu plní jednak pri
premiestňovaní klientov (vrátane imobilných na lôžku) a jednak pri premiestňovaní nákladu.
Obyvateľom sa v zmysle zákona o sociálnych službách poskytuje široká škála činností.
Obyvateľom s nepriaznivým zdravotným stavom sa podľa rozsahu ich zdravotného postihnutia
poskytovala pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Z celkového stavu obyvateľov
(84) bolo k 31.12. 2009 13 obyvateľov (15 %) trvalo pripútaných na lôžko a ďalších 31 obyvateľov
(37 %) si vyžadovalo dlhodobo pravidelnú pomoc zdravotného a opatrovateľského personálu.
Z počtu 84 klientov až 51 klientov (61 %) si vyžadovalo odbornú psychiatrickú starostlivosť.
Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby poskytovalo v roku 2009 na zdravotnom
úseku 5 sestier a 9 opatrovateliek pod vedením hlavnej sestry. Podľa požiadaviek klientov
prichádzala do zariadenia fyzioterapeutka, ktorá obyvateľom poskytovala individuálne cvičenia
podľa zdravotného stavu. Týkalo sa najmä klientov po fraktúrach, po náhlych cievnych príhodách.
Okrem základnej nevyhnutnej starostlivosti bola venovaná pozornosť aj spoločensko kultúrnemu vyžitiu obyvateľov zariadenia organizovaním zábavných podujatí buď priamo
v priestoroch zariadenia alebo v iných priestoroch na území mesta.
Nový rok 2009 sme privítali Fašiangovým bálom, ktorý sa konal v Centre sociálnych služieb na
Škultétyho ul. spolu aj s ich obyvateľmi. Ku dňu Sv. Valentína sme si zhotovovali pozdravy.
Prichádzajúcu jar „oslávili“ naši klienti zdobením kraslíc, výzdobou a prípravou na Veľkú Noc.
Krátke, ale milé vystúpenie si pre obyvateľov pripravili žiaci zo Špeciálnej školy, ako aj tí „malí“
z Materskej školy. Ku Dňu matiek ich potešil program súboru Jeseň. Každodenné vychádzky po
okolí vhodne doplnili výlet do Topoľčianok a návšteva Národnej rady SR v Bratislave. V septembri
sa konal výlet do Pezinka na Vinobranie. Naši obyvatelia veľmi radi využívali možnosť chodiť
do kúpeľov Malé Bielice a tam si zregenerovať svoje telo. Kultúrny život zavŕšil na konci roka
príchod Mikuláša a napokon spoločná štedrá večera.

II. Hospodárenie
K finančnému zabezpečeniu činnosti zariadenia bol na obdobie rozpočtovaného roka 2009
vypracovaný plán nákladov a výnosov. Z priloženej tabuľky „Prehľad nákladov a výnosov za rok
2009“, v ktorej je analyzovaná štruktúra nákladov a výnosov a porovnané plnenie plánu so
skutočnosťou vyplýva nasledovný hospodársky výsledok:
Výnosy spolu
Prevádzkové náklady
Výsledok hospodárenia

460 610,71 €
475 035,22 €
- 14 424,51 €

(13 876 358,25 Sk)
(14 310 911,04 Sk)
(- 434 552,79 Sk)

Najväčšie nákladové položky tvorili mzdové náklady (39,95%), náklady na potraviny (21,91%)
a spotreba energií (9,95%). Výnosy boli zabezpečené najmä tržbami z predaja služieb 246 963,72 €
(7 440 tis. Sk), čo je vlastne úhrada od obyvateľov za poskytované sociálne služby. Ďalšími
ťažiskovými zdrojmi príjmov boli dotácia od TSK Trenčín v sume 148 709 € (4 480 tis. Sk) na
úhradu prevádzkových nákladov a príspevok MPSVaR 5 931,41 € (179 tis. Sk). V roku 2009 sme
poskytovali služby (zabezpečovanie celodennej stravy) Zariadeniu opatrovateľskej služby
Partizánske, tržby aj náklady na túto činnosť boli 45 808,42 € (1380 tis. Sk).
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III. Stav a pohyb majetku a záväzkov
Domov n.o., Partizánske vykonával svoju činnosť v štvorpodlažnej budove v celkovej hodnote
219 777 € (6 621 tis. Sk), ktorú si prenajíma od mesta Partizánske na základe zmluvy o nájme.
Počas hodnotiaceho obdobia bol zakúpený majetok v hodnote 7 970,04 € (240 tis. Sk). Súčasťou
tohto majetku je napr. práčka, dve chladničky, dva hasiace prístroje, stoličky do jedálne – 21 ks,
stoličky do kuchyne – 4 ks, vozík na triedenie bielizne, kancelársky nábytok, počítače – 2 ks.
Na údržbu a opravy potrebné pre prevádzku zariadenia bola použitá čiastka 6 792,36 € (205 tis.).
Spotreba energií v roku 2009 bola v sume 47 256,05 € (1 424 tis. Sk).
Ku koncu účtovného obdobia evidujeme krátkodobé záväzky v súhrnnej hodnote 20 088,29 €
(605 tis. Sk) pozostávajúce z týchto položiek:
- nevyplatené mzdy zamestnancom za december 2009 v sume 12 488,72 € (376 tis. Sk)
- neuhradené odvody do poisťovní za december 2009 v sume 6 876,70 € (207 tis. Sk)
- neuhradená daň zo mzdy za december 2009 v sume 722,87 € (22 tis. Sk).
Tieto záväzky budú uhradené začiatkom roku 2010, finančné zdroje máme zabezpečené z roku
2009.

IV. Správne orgány
Orgánmi Domova n. o., Partizánske sú 7 – členná správna rada, 3 – členná dozorná rada a
riaditeľ. Predseda správnej rady je MUDr. Lívia Brušková, členovia Ing. Ján Podmanický, PhDr.
Mária Janíková, Ing. Rudolf Trčo, Ing. Jozef Tomáš, Mária Kačinová, Jozef Jakubík. Predseda
dozornej rady je MUDr. Helena Kúdelová, členovia Viera Stupková a Ing. Jarmila Sasková.
Výsledky hospodárenia Domova n.o., Partizánske za rok 2009 prerokovala a schválila Správna
rada Domova n.o., Partizánske na svojom zasadnutí 3.5.2010.
V Partizánskom, 3.5.2010

Ing. Vladimír Bezák, v.r.
riaditeľ
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