DOMOV n.o., Partizánske

Nádražná 649/6, 958 01 Partizánske
________________________________________________________________

Výročná správa
o činnosti a hospodárení Domova n.o., Partizánske
za rok 2008
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, aby v zmysle zákona č. 195/1998 Z.z.
o sociálnej pomoci poskytovala sociálne služby pre starých 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 o sociálnej pomoci v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), je
zaregistrovaná dňa 25.11.2003 pod č. 34-1/2003 na dva konkrétne druhy sociálnych služieb –
domov dôchodcov (DD; od 1.1. 2009 sa v zmysle § 106 ods. 11 zákona č. 448/2008 Z.z.
o sociálnych službách domov dôchodcov považuje za zariadenie pre seniorov) a domov sociálnych
služieb (DSS) pre dospelých s celoročným pobytom.

I. Činnosť
V roku 2008 prevádzkoval Domov n.o., Partizánske zlúčené zariadenia sociálnych služieb - DD
a DSS pre dospelých - so stanovenou celkovou kapacitou 90 obyvateľov (DD - 55, DSS - 35).
V tomto období (01.01.2008 - 31.12.2008) bola v oboch zariadeniach poskytnutá starostlivosť spolu
112 obyvateľom, pričom priemerný prepočítaný stav obyvateľov za toto obdobie bol 83 (DD - 54,
DSS - 29) a denný stav sa pohyboval v rozpätí od 80 do 87 obyvateľov. K 01.01.2008 bolo
v Domove n.o. spolu 87 obyvateľov. V priebehu roka bolo prijatých 25 obyvateľov a so 29
obyvateľmi bola zmluva o poskytovaní starostlivosti ukončená (23 obyvateľov zomrelo a 6
obyvateľov si buď do svojej starostlivosti vzali príbuzní alebo prešli na základe svojej žiadosti do
iného zariadenia sociálnych služieb). K 31.12.2008 bolo v Domove n.o. umiestnených 83
obyvateľov (DD - 53, DSS - 30), z čoho bolo 27 mužov a 56 žien, pričom 26% obyvateľov je vo
veku do 65 rokov a 74% má viac ako 65 rokov. V zmysle zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej
pomoci platného v roku 2008 sa klientom poskytovala nevyhnutná starostlivosť, ktorá zahŕňala
stravovanie, bývanie a zaopatrenie, ako aj ďalšia starostlivosť, čo znamená poradenstvo, záujmová,
kultúrna a rehabilitačná činnosť.

Stravovanie
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 16%
obyvateľov. Jedálny lístok bol prerokovávaný v stravovacej komisii, v ktorej sú zastúpení aj
obyvatelia zariadenia. Stravná jednotka (cena surovín) na deň a občana predstavovala od začiatku
roku u racionálnej stravy sumu 76,- Sk a u diabetickej stravy 94,- Sk. Od 01.03.2008 sa stravná
jednotka zvýšila na 85,- Sk a 103,- Sk u diabetickej stravy, a od 01.12.2008 na 90,- Sk a 108,- Sk
u diabetickej stravy. V rámci celodennej stravy sa obyvateľom poskytovali raňajky, desiata, obed,
olovrant, večera a pre diabetikov ešte aj druhá večera. Niekoľkým obyvateľom sa upravovala strava
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mletím alebo mixovaním. Niektorým obyvateľom, ktorí sa z dôvodu trvalého ochrnutia alebo inak
poškodenej motoriky horných končatín nedokážu sami najesť, podával pripravenú potravu
personál.
V júni 2008 sme zakúpili prístroj na prípravu a výdaj nápojov, ktorý umožňuje klientom
samostatne (bez obsluhy) prístup k nápojom, čo má vplyv na dodržiavanie pitného režimu
a zvýšenie ich samoobslužnosti. V novembri sme zakúpili ďalší nový prístroj - konvektomat, ktorý
efektívne a kvalitne pripravuje pokrmy pre všetkých našich klientov.

Bývanie
Obyvateľom zariadenia bolo zabezpečené ubytovanie v samostatných 2 - izbových a 3 izbových bunkách, kde podľa veľkosti jednotlivých izieb boli umiestnené jedna, dve alebo tri
postele. Každá bunka je vybavená primeraným sociálno - hygienickým zariadením (WC, sprcha a
jedno alebo dve umývadlá). Úpravou a prerobením niektorých priestorov na 3. poschodí sa
štruktúra izieb zmenila nasledovne: je vytvorených 16 jednoposteľových izieb, 3 dvojposteľových
a 22 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. Pred vykurovacou sezónou bola vykonaná dôkladná
údržba a čiastočná rekonštrukcia vykurovacieho systému.

Zaopatrenie
Obyvateľom sa v zmysle zákona o sociálnej pomoci poskytuje zaopatrenie v zariadeniach
sociálnych služieb, ktoré predstavuje širokú škálu činností. Každému obyvateľovi Domova n.o. sa
v rámci zaopatrenia zabezpečovalo upratovanie, poskytovala sa posteľná bielizeň, zabezpečovalo sa
pranie, žehlenie posteľnej bielizne a osobného šatstva, údržba a oprava osobného vybavenia.
Obyvateľom s nepriaznivým zdravotným stavom sa podľa rozsahu ich zdravotného postihnutia
poskytovala pomoc na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov pri čiastočnej, prevažnej
alebo úplnej bezvládnosti. Z celkového stavu obyvateľov je 11 % trvalo pripútaných na lôžko a
ďalších 6 % si vyžaduje dlhodobo pravidelnú pomoc zdravotného a opatrovateľského personálu pri
hlavných životných úkonoch. Sú to väčšinou klienti s poškodením centrálneho nervového systému
po náhlej cievnej mozgovej príhode s následným čiastočným alebo úplným ochrnutím, ktorí si
vyžadujú sústavnú 24 - hodinovú starostlivosť počnúc rannou toaletou, prezliekaním,
prebaľovaním, kŕmením, kúpaním, polohovaním, podávaním liekov, injekcií, ošetrovaním atď.
Obyvateľom, ktorí majú zavedenú sondu alebo katéter bola zabezpečovaná ich pravidelná výmena
v odborných ambulanciách. K niektorým klientom v zariadení prichádzali aj pracovníčky agentúry
domácej ošetrovateľskej starostlivosti za účelom poskytovania zdravotníckych úkonov podľa
požiadaviek príslušného lekára.
Nakoľko to dovoľoval zdravotný stav a vôľa klienta k určitej aktivite, vysadzovali sestry a
opatrovatelia klientov do kresla, mobilizovali ich k chôdzi či už s pomocou personálu alebo
chodítiek. Podľa požiadaviek klientov prichádzala do zariadenia rehabilitačná sestra, ktorá
obyvateľom poskytovala masáže, precvičila celé telo a nacvičovala jemnú motoriku a chôdzu po
chodbe zariadenia.
Obyvatelia, ktorých mobilita je obmedzená len čiastočne alebo sú plne mobilní, dokážu
vykonávať základné životné úkony samostatne. Práca s nimi spočívala hlavne v dohľade, pretože
väčšinu z nich tvoria obyvatelia s rôznorodými duševnými poruchami
Okrem toho sa im zabezpečovali pravidelné kontroly u odborných lekárov, podávali lieky,
sledovalo sa dodržiavanie osobnej hygieny, zabezpečovala sa telesná aktivita prechádzkami,
cvičením na stacionárnom bicykli, masáž celého tela na masážnej podložke, pravidelne sa meral
tlak krvi a vykonávali sa časté rozhovory s klientmi o ich osobných či rodinných radostiach
i starostiach.
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Predpis liekov pre obyvateľov Domova n.o. sa zabezpečoval podľa potreby u zmluvného lekára.
U diabetikov sa sledovala glukomerom hladina cukru a zistené hodnoty sa hlásili príslušnému
lekárovi.
Okrem tejto 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.
Na začiatku roka sme sa zabavili v hoteli Spoločenský dom v Partizánskom, kde sa konal
Fašiangový bál. Pripomenuli sme si Medzinárodný deň sestier a taktiež Medzinárodný deň matiek,
kedy nám zaspieval súbor Jeseň z Partizánskeho. Ako býva už pekným zvykom, deti zo Špeciálnej
školy v Partizánskom si pripravili pásmo s názvom „Privítanie jari“. Cez veľkonočné sviatky sme si
priestory Domova vyzdobili vlastnoručne vyrobenými veľkonočnými ozdobami a vymaľovanými
kraslicami. V jarných mesiacoch sme sa zúčastnili výletu do Piešťan, kde sme si pozreli mesto a
plávali loďou po Váhu. V lete sme navštívili Múzeum Slovenskej dediny v Martine a občerstvili
sme sa pravými slovenskými haluškami na salaši. Pripravovali sme sa na zavedenie novej meny
euro na Slovensku – dôležité informácie nám poskytla p. Ing. Z. Grachová. V priebehu celého roku
sme sa starali a skrášľovali si okolie Domova - vysádzali kvety, okopávali predzáhradku.
S príchodom zimy sme sa vybrali do Bratislavy na vianočné trhy, kde sme si vychutnali vianočnú
atmosféru. Navštívil nás aj sv. Mikuláš a v podobe študentov z Obchodnej akadémie
v Partizánskom vyčaril úsmev a radosť na tvárach všetkých klientov. Na Štedrý večer sme pre
klientov, ktorí nemali možnosť stráviť Vianoce so svojou rodinou, pripravili tú správnu atmosféru,
aby sa aj v Domove pri štedrovečernom stole cítili ako doma.
Pri príležitostí životných jubileí klientov sme srdečne zablahoželali všetkým oslávencom
a venovali im peknú kytičku kvetov, či iný darček.
Obyvateľov sme viedli k realizácii ich individuálnych záujmov - pletenie, vyšívanie, háčkovanie,
maľovanie, čítanie kníh, časopisov a pod. Aktívne sa zapájali pri vyzdobovaní priestorov zariadenia
pri príležitosti významných sviatkov ako aj pri úprave okolia budovy. Pozornosť sa venovala aj
pohybovej aktivite (prechádzky do okolia, cvičenie na stacionárnom bicykli) a spoločenským hrám
(šachy, človeče nehnevaj sa, karty, kocky a pod.). Pre veriacich klientov, ale aj obyvateľov mesta sa
pravidelne konali bohoslužby v kaplnke.
Výkon komplexnej starostlivosti o obyvateľov zariadenia zabezpečovalo od začiatku roka 31
zamestnancov.

II. Hospodárenie
K finančnému zabezpečeniu činnosti zariadenia bol na obdobie rozpočtovaného roka 2008
vypracovaný plán nákladov a výnosov. Z priloženej tabuľky „Prehľad nákladov a výnosov za rok
2008“, v ktorej je analyzovaná štruktúra nákladov a výnosov a porovnané plnenie plánu so
skutočnosťou je nasledovný hospodársky výsledok:
Výnosy spolu
Prevádzkové náklady
Výsledok hospodárenia

13 163 412,36 Sk
13 345 448,43 Sk
- 182 036,07 Sk

(436 945,24 €)
(442 987,73 €)
(- 6 042,49 €)

Najväčšie nákladové položky tvorili mzdové náklady (42,77%), náklady na potraviny (20,24%) a
spotreba energií (8,56%). Výnosy boli zabezpečené najmä tržbami z predaja služieb 6 550 tis. Sk
(217 420 €), čo je vlastne úhrada od obyvateľov za poskytovanú starostlivosť. Ďalšími ťažiskovými
zdrojmi príjmov boli dotácia od TSK Trenčín v sume 4 480 tis. Sk (148 709 €) na úhradu
prevádzkových nákladov a príjmy od fyzických a právnických osôb v sume 580 tis. Sk (19 252 €).
V roku 2008 sme poskytovali služby (zabezpečovanie celodennej stravy) ZOS Družstevná 833
Partizánske, tržby boli 1 195 tis. Sk (39 667 €) a náklady na túto činnosť 1 195 tis. Sk (39 667 €).
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III. Stav a pohyb majetku a záväzkov
Domov n.o., Partizánske vykonávala svoju činnosť v štvorpodlažnej budove v celkovej hodnote
6 621 tis. Sk (219 777 €), ktorú si prenajíma od mesta Partizánske na základe zmluvy o nájme.
Počas hodnotiaceho obdobia bol zakúpený nasledovný majetok:
-investičný majetok -(konvektomat) v hodnote 335 tis. Sk (11 120 €),
-evidovaný majetok - ostatný v hodnote 146 tis. Sk (4 846 €). Súčasťou tohto majetku je napr.
zariadenie pre informátora (refundované ÚPSVaR - skriňa, stôl, stolička, kreslá, konferenčný stolík,
svietidlá, okno, dvere), chladnička, dva hasiace prístroje, varná kanvica, kartotéková skriňa, vozíky
na upratovanie (pozn.: finančný príspevok mesta Partizánske), plynový kotol na kúrenie, nábytok
pre zdravotný úsek.
Na údržbu a opravy potrebné pre prevádzku zariadenia bola použitá čiastka 192 tis. Sk (6 373 €).
Za nájom sme v roku 2008 zaplatili finančné prostriedky v hodnote 8 tis. Sk (266 €).
Spotreba energií v roku 2008 bola v sume 1 324 tis. Sk (43 949 €).
Ku koncu účtovného obdobia evidujeme krátkodobé záväzky v súhrnnej hodnote 611 tis. Sk
(20 281 €) pozostávajúce z týchto položiek:
- nezaplatené dodávateľské faktúry za rok 2008 v sume 39 tis. Sk (1 295 €)
- nevyplatené mzdy zamestnancom za december 2008 v sume 341 tis. Sk (11 319 €)
- neuhradené odvody do poisťovní za december 2008 v sume 205 tis. Sk (6 805 €)
- neuhradená daň zo mzdy za december 2008 v sume 26 tis. Sk (863 €)
Tieto záväzky budú uhradené začiatkom roku 2009, finančné zdroje máme zabezpečené z roku
2008.

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, Mgr. 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 2008 prerokovala a schválila Správna
rada Domova n.o., Partizánske na svojom zasadnutí 30.3.2009.

V Partizánskom, 11.3.2009

Ing. Vladimír Bezák
riaditeľ
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