DOMOV n.o., Partizánske
DD - DSS
Nádražná 649/6, 958 01 Partizánske
________________________________________________________________

Výročná správa
o činnosti a hospodárení Domova n.o., Partizánske
za rok 2007
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) a Domov sociálnych služieb (DSS) pre dospelých s celoročným pobytom.

I. Činnosť
Od začiatku svojho vzniku a teda aj počnúc rokom 2007 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 hodnotiacom období (01.01.2007 - 31.12.2007)
bola v oboch zariadeniach poskytnutá starostlivosť spolu 126 obyvateľom, pričom priemerný
prepočítaný stav obyvateľov za toto obdobie bol 87 (DD - 61, DSS - 26) a denný stav sa pohyboval
v rozpätí od 82 do 92 obyvateľov. K 01.01.2007 bolo v Domove n.o. spolu 86 obyvateľov. V
priebehu roka bolo prijatých 40 obyvateľov a so 39 obyvateľmi bola zmluva o poskytovaní
starostlivosti ukončená (27 obyvateľov zomrelo a 12 obyvateľov si buď do svojej starostlivosti vzali
príbuzní alebo prešli na základe svojej žiadosti do iného zariadenia sociálnych služieb). K
31.12.2007 bolo v Domove n.o. umiestnených 87 obyvateľov (DD - 60, DSS - 27), z čoho bolo 28
mužov a 59 žien, pričom 28% obyvateľov je vo veku do 65 rokov a 72% má viac ako 65 rokov. V
zmysle zákona o sociálnej pomoci sa klientom poskytovala nevyhnutná starostlivosť, ktorou je
stravovanie, bývanie a zaopatrenie ako aj ďalšia starostlivosť, ktorou je poradenstvo, záujmová,
kultúrna a rehabilitačná činnosť.

Stravovanie obyvateľov zabezpečovala 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 15%
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 72,- Sk a u diabetickej stravy 90,- Sk. Od 01.10.2007 sa stravná
jednotka zvýšila na 76,- Sk a 94,- Sk. V rámci celodennej stravy sa obyvateľom poskytovali
raňajky, desiata, obed, olovrant a večera (pre diabetikov sa ešte podávala druhá večera). Niektorým
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.
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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 17 jednoposteľových izieb, 5 dvojposteľových a 21 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, ktoré sa v zmysle zákona o sociálnej pomoci poskytuje obyvateľom v zariadeniach

sociálnych služieb, 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. Od 1.5. 2007 sa rozšíril počet stupňov zaopatrenia na 4 stupne. Z
celkového stavu obyvateľov je 13% trvalo pripútaných na lôžko a ďalších 14% 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 dekubitov 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, najmä na ošetrovanie dekubitov a poskytovanie ďalších
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. Jedenkrát do týždňa 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 a o spokojnosti, či nespokojnosti so životom v zariadení.
Predpis liekov pre obyvateľov Domova n.o. sa zabezpečoval 1x mesačne u zmluvných lekárov.
Na základe ich požiadavky sa sledovala glukomerom hladina cukru u diabetikov a zistené hodnoty
sa hlásili príslušnému lekárovi. Liečebnú zdravotno - preventívnu starostlivosť na základe
individuálnych zmlúv s klientmi zabezpečovalo do 31.7. 2007 9 praktických lekárov a traja
psychiatri. Od 1.8. 2007 zabezpečuje zdravotnú starostlivosť jedna praktická lekárka pre všetkých
obyvateľov. V psychiatrickej starostlivosti bolo 50% obyvateľov Domova n.o.
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. Do Domova n.o. takmer každý
mesiac s pásmom poézie, piesní a tancov zavítali deti z materskej školy, žiaci základnej školy a
špeciálnej základnej školy. Veľkonočné sviatky, deň matiek a Vianočné sviatky obyvateľom
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sviatkov v slovenských mestách a dedinách. V roku 2007 boli rekonštruované isté priestory na
3. poschodí určené pre kaplnku, čím sa zväčšila jej kapacita, ale i zvýšila jej estetická hodnota.
V tomto roku nastala zmena na poste riaditeľa. Od 1.5. 2007 vedie Domov n.o. Ing. Vladimír
Bezák. Boli sme na výlete v Strečne a na pútnickom mieste Mechovička, ku ktorému sa viažu rôzne
legendy. Účastníci si zaspievali pri kaplnke a cestou spať sme sa zastavili na salaši Kostrín.
Vychutnali sme si pravé slovenské halušky v krásnom horskom prostredí. Podnecovala sa aj vlastná
aktivita obyvateľov v realizácii ich individuálnych záujmov, vytváral sa priestor pre pletenie,
vyšívanie, háčkovanie, maľovanie, čítanie kníh, časopisov a pod. Radi pomáhali pri vyzdobovaní
priestorov zariadenia pri príležitosti významných sviatkov ako aj pri údržbe a 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 obyvateľov sa pravidelne mesačne konali bohoslužby v kaplnke.
Výkon komplexnej starostlivosti o obyvateľov zariadenia zabezpečovalo od začiatku roka 32
zamestnancov.

II. Hospodárenie
K finančnému zabezpečeniu činnosti zariadenia bol na obdobie rozpočtovaného roka 2007
vypracovaný plán nákladov a výnosov. Z priloženej tabuľky „Prehľad nákladov a výnosov za rok
2007“, v ktorej je analyzovaná štruktúra nákladov a výnosov a porovnané plnenie plánu so
skutočnosťou je nasledovný hospodársky výsledok:
Výnosy spolu
Prevádzkové náklady
Výsledok hospodárenia pred zdanením
Výsledok hospodárenia po zdanení

13 196 175,76
13 257 658,38
- 61 482,62
- 61 818,62

Sk
Sk
Sk
Sk

Najväčšiu nákladovú položku tvorili mzdové náklady (38,17%), náklady na potraviny (20,45%) ,
vybavenie prevádzkových priestorov (2,39%), spotreba energií (8,69%) a nájomné (2,70%). Výnosy
boli zabezpečené najmä tržbami z predaja služieb 6 029 tis. Sk, čo je vlastne úhrada obyvateľov za
poskytovanú starostlivosť. Ďalšími zdrojmi príjmov boli dotácia od TSK Trenčín v sume 5 910 tis.
Sk na úhradu bežných nákladov a príjmy od fyzických a právnických osôb v sume 88 tis. Sk , 2%
z podiel. zaplatenej dane v sume 48 tis. Sk, dary v sume 69 tis. Sk, ostatné tržby z predaja služieb v
sume 90 tis. Sk. Výnosy z dotácie 34 tis. Sk a dotácia z mesta Partizánske 70 tis. Sk.
V roku 2007 sme poskytovali služby (zabezpečovanie celodennej stravy) ZOS Družstevná 833
Partizánske, tržby činili čiastku 840 tis. Sk a náklady na túto činnosť tvorili 840 tis. Sk.

III. Stav a pohyb majetku a záväzkov
Domov n.o., Partizánske vykonávala svoju činnosť v štvorpodlažnej budove bývalého
stredoškolského internátu, ktorú si prenajíma od jej správcu (mesto Partizánske) na základe
zmluvy o nájme (majetok v celkovej hodnote 6 621 tis. Sk).
Počas hodnotiaceho obdobia bol zakúpený nasledovný majetok:
-evidovaný majetok - zdravotnícky v hodnote 17 tis. Sk (antidekubitný matrac, stacionárny
bicykel).
-evidovaný majetok - ostatný v hodnote 234 tis. Sk. Súčasťou tohto majetku je nakúpené zariadenie
(pohovky do klubovne, skrine, stoly, stoličky, skrinka na kľúče, sedacia súprava do kancelárie
riaditeľa, počítač, tlačiareň, vyšetrovacie lehátko, nábytok do ambulancie, varné kanvice, stropné
svietidlá) na prevádzku kuchyne (chladnička, varechy, naberačky, nože, kompótové misky, hrnce,
pekáče, sita, podnosy) a na prevádzku kotolne (plynový kotol na kúrenie).
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Za nájom sme v roku 2007 zaplatili finančné prostriedky v hodnote 336 tis. Sk.
Spotreba energií v roku 2007 činila hodnotu 1 080 tis. Sk.
Ku koncu účtovného obdobia evidujeme krátkodobé záväzky v súhrnnej hodnote 589 tis. Sk,
pozostávajúce z týchto položiek:
- nezaplatené dodávateľské faktúry za rok 2007 v sume 15 tis. Sk
- nevyplatené mzdy zamestnancom za december 2007 v sume 346 tis. Sk
- neuhradené odvody do poisťovní za december 2007 v sume 206 tis. Sk
- neuhradená daň zo mzdy za december 2007 v sume 22 tis. Sk
Tieto záväzky budú uhradené začiatkom roku 2008 finančné zdroje máme zabezpečené z roku
2007.

IV. Správne orgány
Domov n. o., Partizánske má ustanovenú 7 – člennú správnu radu, 3 – člennú dozornú radu a
riaditeľa. Uznesením SR Domova n.o., Partizánske č.1/2007 bola odvolaná jestvujúca správna
a dozorná rada
a týmto uznesením bola zvolená nová správna a dozorná rada. Za predsedu
správnej rady bola zvolená MUDr. Lívia Brušková, členovia Ing. Ján Podmanický, Mgr. Mária
Janíková, Ing. Rudolf Trčo, Ing. Jozef Tomáš, Mária Kačinová, Jozef Jakubík. Za predsedu
dozornej rady bola zvolená MUDr. Helena Kúdelová, členovia Viera Stupková a Ing. Jarmila
Sasková . Uznesením SR Domova n.o., Partizánske č. 3/2007 zo dňa 12.4.2007 bola odvolaná
riaditeľka Zdenka Bujnová. Za nového riaditeľa Domova n.o., Partizánske bol vymenovaný Ing.
Vladimír Bezák.

V Partizánskom, 18.2.2008

Ing. Vladimír Bezák
riaditeľ
Domov n.o., Partizánske

