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Sídlo Škultétyho 653/20 
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1. História zariadenia 
 

Písal sa 15. júl  1966, kedy sa po prvý krát otvorili brány vtedy Domova dôchodcov v 
Partizánskom a v priebehu roka bolo prijatých prvých 25 klientov. Prvotným zámerom pri 
budovaní stavby bolo postavenie internátu pre študentov a učňov ZDA Partizánske, avšak 
vzhľadom k narastajúcemu počtu starších občanov, ktorí si vyžadovali celodennú starostlivosť 
sa dobudoval ako domov dôchodcov. 
 Dlhodobým zriaďovateľom domova dôchodcov bol Okresný ústav sociálnych služieb 
v Topoľčanoch. V roku 1996 prešlo zariadenie do pôsobnosti Krajského úradu v Trenčíne a 
neskôr pod správu Trenčianskeho samosprávneho kraja ako Domov dôchodcov – domov 
sociálnych služieb s kapacitou zariadenia 120 klientov a neskôr bolo zariadenie Trenčianskym 
samosprávnych krajom premenované na Centrum sociálnych služieb Partizánske. 
 V rokoch 2004 – 2006 zariadenie prešlo rekonštrukciou: nové plastové okná, nová 
jedáleň, spoločenská miestnosť, kaplnka na slúženie svätých omší, vynovený vestibul 
zariadenia, zriadenie knižnice, zavedenie televíznych prípojok na izbách klientov, nové 
oplotenie zariadenia  a vybudovanie oddychovej zóny s fontánou v areáli zariadenia. 

Do 31.12.2021 bolo v zariadení prijatých 2066 klientov. 
 

 
Obrázok č. 1 – Budova Centra sociálnych služieb Partizánske 
 
2. Profil zariadenia 

 
Prvým organizačným poriadkom bol poriadok, ktorý vydal Okresný ústav sociálnych 

služieb v Topoľčanoch. Organizácia domova sa členila na: 
- úsek zdravotno-sociálnej starostlivosti, ktorý zahŕňal ošetrovateľskú starostlivosť, 
zdravotnú starostlivosť, stravovanie a sociálno-právnu ochranu,    



- úsek ekonomiky, ktorý zahŕňal agendu rozpočtu, informačnú sústavu, hospodárenie s 
majetkom, agendu práce a miezd a zásobovanie, 
- úsek prevádzkovo-technický, ktorý zahŕňal  prípravu a realizáciu investičnej výstavby, 
obnovu základných prostriedkov a údržbu. 
 

Poslednou zmenou  organizačného poriadku vydaného TSK zo dňa 15.04.2020 sa 
Centrum sociálnych služieb Partizánske člení na: 
- úsek sociálno – zdravotnícky, 
- úsek ekonomicko – prevádzkový. 
  
3. Predmet činnosti zariadenia 
 

Centrum sociálnych služieb Partizánske zabezpečuje v rámci predmetu svojej činnosti 
poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších 
predpisov. 

Sociálne služby v zariadení sú prijímateľovi poskytované v súlade s § 12 ods. 1 písm. 
c) zákona o sociálnych službách na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého 
zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia 
dôchodkového veku, ktorými sú poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, 
a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek. Zariadenie vykonáva, zabezpečuje 
vykonávanie alebo utvára podmienky na vykonávanie iných činností podľa individuálnych 
potrieb prijímateľa sociálnych služieb. 

V súlade s § 13 zákona o sociálnych službách je prijímateľovi v zariadení poskytovaná 
pobytová forma sociálnej služby ako celoročná pobytová forma.    

V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná 
na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je V až VI alebo fyzickej osobe, ktorá 
je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. 

V súlade s § 38 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách zariadenie v časti domova 
sociálnych služieb  

poskytuje: 

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej FO, 
2. sociálne poradenstvo, 
3. sociálna rehabilitácia, 
4. ubytovanie, 
5. stravovanie,   
6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne bielizne,  
7. osobné vybavenie, 
8. ošetrovateľská starostlivosť. 

 



zabezpečuje: 

1. rozvoj pracovných zručností, 
2. záujmovú činnosť, 

 

utvára podmienky na: 

1. úschovu cenných vecí.  
 

V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná 
na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V a má zdravotné 
postihnutie, ktorým je v súlade so zriaďovacou listinou Centra sociálnych služieb Partizánske 
najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba a skleróza multiplex.  

V súlade s § 39 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách zariadenie v časti 
špecializovaného zariadenia 

poskytuje: 

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 
2. sociálne poradenstvo, 
3. sociálnu rehabilitáciu, 
4. ubytovanie, 
5. stravovanie, 
6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, 
7. osobné vybavenie, 
8. ošetrovateľská starostlivosť. 

 
zabezpečuje: 

1. záujmovú činnosť, 
 

utvára podmienky na: 

1. úschovu cenných vecí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.  Zamestnanci – organizačná štruktúra 
 

 
 
 
5. Priestorové vybavenie zariadenia 



 
Centrum sociálnych služieb je 4-podlažná budova, ktorá je v prevádzke od roku 1966. 

V prízemí zariadenia je priestranná vstupná hala, ktorá slúži ako oddychová miestnosť pre 
klientov. Na prízemí zariadenia sa nachádzajú aj dve návštevné miestnosti, ktoré sú 
k dispozícií v prípade návštev klientov rodinnými príslušníkmi, známymi. V priestoroch 
prízemia zariadenia sa nachádza aj jedáleň pre mobilných klientov a zamestnancov 
zariadenia, spoločenská miestnosť s TV-prijímačom, kaplnka na slúženie svätých omší, 
práčovňa, kotolňa a dielňa. V prízemí zariadenia je vybudovaná spoločenská miestnosť, ktorá 
prešla rekonštrukciou a slúži pre klientov na ich rozvoj pracovných zručností, prípadne na 
posedenia pre klientov. V zariadení sa nachádza miestnosť, v ktorej je umiestnená pec na 
vypaľovanie výrobkov z hliny.  

Zariadenie je vybavené zrekonštruovaným osobným výťahom, ktorý slúži mobilným 
klientom a návštevám a zrekonštruovaným nákladným výťahom, ktorý slúži na rozvoz stravy 
klientom na jednotlivé poschodia a prevoz imobilných klientov. 

V chodbe pri schodisku na každom poschodí je vytvorený oddychový kútik, ktorý slúži 
klientom na spoločné posedenia s ostatnými klientmi prípadne návštevami a sledovanie TV – 
prijímača. Na každom poschodí bola zriadená terapeutická miestnosť, ktorá slúži klientom 
v rámci terapeutických aktivít, a na 3. poschodí je súčasťou terapeutickej miestnosti aj 
rehabilitačný kútik, kde je na stene namontovaná rebrina a umiestnený stacionárny bicykel 
pre potreby klientov v rámci pohybových aktivít.    

Klienti sú ubytovaní na 3 poschodiach v 2-lôžkových izbách, kde obytná plocha na 
klienta predstavuje 8,01 m2.  V každej izbe sa nachádza umývadlo na osobnú hygienu pre 
klientov a na chodbe každého poschodia sa nachádzajú spoločné WC, sprcha a kúpeľňa.   
 
6. Stravovanie  
 
 Centrum sociálnych služieb Partizánske poskytuje stravovanie pre klientov 
a zamestnancov v dennej zmene vo vlastnej kuchyni. V súlade so stravovacími normami a 
zásadami zdravej výživy zariadenie pripravuje stravu racionálnu, šetriacu a diabetickú. 
Percentuálne rozdelenie celodenného stravovania podľa Všeobecne záväzného nariadenia 
Trenčianskeho samosprávneho kraja je nasledovné: 
 
Racionálna/šetriaca: 

- Raňajky  13,33 % 
- Desiata  10,00 % 
- Obed   43,33 % 
- Olovrant    6,67 % 
- Večera  26,67 % 

 
Diabetická:  

- Raňajky   15,00  % 
- Desiata       8,33 % 
- Obed    40,00 % 
- Olovrant      7,50 % 
- Večera   23,06 % 
- II. Večera (diabetici)   6,11 % 

7. Prehľad terapií a aktivít pre klientov  



 
Rozvoj pracovných zručností 

 

V rámci pracovnej terapie zariadenie vytvára priestor na rozvoj pracovných zručností, 
sebarealizáciu, zvýšenie samostatnosti, rozvoj osobnosti a hlavne udržanie fyzického, 
psychického a sociálneho stavu prijímateľov sociálnych služieb v oblasti pracovných činností, 
ktorými sú napríklad zametanie areálu zariadenia, hrabanie lístia v jesenných mesiacoch, 
čistenie chodníkov od prerastajúcej buriny, odpratávanie snehu v zimných mesiacoch, 
pestovanie a následná starostlivosť o okrasné kvetiny. 

Podľa záujmu klienti vykonávajú aj iné ručné práce ako napríklad vyšívanie, háčkovanie, 
štrikovanie, maľovanie, výroba drobných ozdobných predmetov. Na tieto činnosti klienti 
využívajú priestory terapeutickej miestnosti, miestnosti pre rozvoj pracovných zručností. 

Záujmová činnosť a kultúrno-spoločenské aktivity 

Záujmová činnosť pre klientov je kultúrna činnosť, spoločenská činnosť, športová činnosť a 
rekreačná činnosť, ktorá je zameraná na rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej 
služby. 

Vychádzame vždy z ich potrieb a želaní klientov. Aktivity sú zamerané hlavne na rozvoj 
telesných, psychických a sociálnych vlastností klientov s prihliadnutím na individualitu 
každého klienta. Všetky aktivity sú dobrovoľné. 

Zvýšenú pozornosť venujeme komunikácii medzi zariadením a rodinnými príslušníkmi 
klientov. Do života klientov sociálnej služby sa snažíme aktívne zapájať rodinu a udržiavať 
kontakt s príbuznými v čo najväčšej miere, či formou návštev (ak to prijaté opatrenia 
v súvislosti s ochorením COVID-19 povoľovali), telefonátmi, listovou korešpondenciou alebo 
prostredníctvom internetu. 

Klienti sociálnej služby sú neustále motivovaní k aktívnemu tráveniu voľného času – účasti 
na spoločenských akciách a podujatiach. Okrem bežných každodenných činností sa s klientmi 
uskutočňujú aj pravidelné rozhovory, rôzne zážitkové formy práce.  

 

 

 

 

 

 

 



Na začiatku roka 2021 nie len deti si užívali 
sneh pri rôznych radovánkach, ale aj klienti 
nášho zariadenia sa potešili, keď mohli 
vytvoriť trošku "netradičných" snehuliakov. 
Tento náš spoločný výtvor vyčaril úsmev na 
tvárach všetkým zúčastneným.  
 

 

 
Aj v tomto neľahkom období sa zamestnanci 
nášho zariadenia snažili vyplniť čas 
zmysluplnými aktivitami pre všetkých 
klientov. Spoločne sa rozprávali na aktuálne 
témy, hrali pexeso a karty, kreslili a 
vymaľovávali maľovánky. 
 

 

Od 27.1.2021 nám rozhodnutím RÚVZ 
Prievidza skončili karanténne opatrenia a aj 
napriek fungovaniu nášho zariadenia 
v sprísnených protiepidemiologických 
podmienkach sa život v zariadení pomaly 
konsolidoval. A tak sme sa rozhodli 
spríjemniť popoludnie športovými aktivitami 
pre našich klientov a klientky. Pripravili sme 
viaceré disciplíny prispôsobené schopnostiam 
našich klientov. Všetci klienti a klientky sa 
nesmierne potešili a snažili sa zvládnuť 
každú z disciplín najlepšie ako vedeli. 
Najúspešnejší športovci a športovkyne boli 
odmenení diplomom a maškrtkou.  

 



Fašiangy, Turíce, Veľká Noc ide.... Aj napriek týmto ťažkým časom sme si spolu s našimi 
klientami a klientkami pripomenuli obdobie radosti, veselosti a hojnosti. Akoby sme sa vrátili 
v čase. V krásne vyzdobených priestoroch jedálne sa odohrala prehliadka fašiangových 

masiek, do ktorej sa zapojila 
väčšina zamestnancov a 
zamestnankýň zariadenia, ba 
dokonca aj naša pani 
riaditeľka sa premenila na 
kráľovnú.  
Po zariadení sa ozývala známa 
ľudová hudba, ktorá nenechala 
nikoho na stoličkách a všetci, 
ktorí mohli si zatancovali. Na 
stoloch okrem pagáčikov a 
malého občerstvenia nemohli 
chýbať, ani pre toto obdobie 
typické šišky z dielne našej 
kuchyne. Tradície našich 
predkov sme si pripomenuli aj 
pri pochovávaní basy. Týmto 
aktom sme ukončili nielen 
našu fašiangovú veselicu, ale 
aj toto obdobie veselosti a 
hojnosti a započali obdobie 
pôstu.  
 

 



Dňa 26.02.2021 nás 
'vitamínovou bombu' v 
podobe 50 kg jabĺčok 
obdaroval primátor mesta 
Partizánske. Klienti a klientky 
si na jabĺčkach pochutili, ba 
dokonca viacerí z nich 
pomohli aj pri ich strúhaní a 
krájaní. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  

Čerstvo zariadená miestnosť 
na pečenie a varenie pre 
našich klientov a klientky, 
ktorú sme mohli vyskúšať aj 
s našou pracovníčkou pre 
rozvoj pracovných zručností 
Erikou. Všetko vybavenie je 
k dispozícií pre prácu s 
klientkami a klientami, ktorí 
môžu využiť novú 
pekárničku, mixér aj 
teplovzdušnú rúru. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



V mesiaci marec 2021 sme oslavovali Medzinárodný deň žien, ktorý je poctou pre všetky 
ženy na celom svete. Mnohí z nás ale nepoznajú kontex vzniku tohto medzinárodne 
uznávaného sviatku, ktorý nám pripomína odvahu amerických šičiek, ktoré 8.marca 1908 v 
New Yorku vyšli do ulíc demonštrovať za svoje práva-požadovali hlavne lepšie pracovné 
podmienky a zákaz práce detí. Mnohé za to boli prepustené. 

V našom zariadení sme si preto uctili všetky kolegyne a klientky. Pre klientky sme si 
prichystali aj malé prekvapenie v podobe skrášlovacích procedúr- maľovanie a česanie.  
Poobedie sme si spríjemnili zábavou s krátkym programom, v ktorom niektorí klienti 
recitovali básničky a zaspievali pre nás a naše klientky. Ďakujeme všetkým, ktorý nám 
pomohli spríjemniť chvíle našich klientov a klientok. Na záver bola každá žena v zariadení 
obdarovaná krásnou a voňavou kvetinkou.  

 

"Komu sa nelení, tomu sa 
zelení!" Tak toto príslovie sme v 
našom zariadení splnili doslovne 
a tešili sme sa z rozkvitnutej 
"záhradky", ktorú sme spolu s 
klientkami vytvorili v priestoroch 
nášho zariadenia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Internet spája dobrých ľudí. Spojilo sa ich takmer 50. Klientom a zamestnancom zariadení sa 
rozhodli urobiť krajšiu a sladšiu nedeľu. Aj vďaka nim si mohli klienti a zamestnanci Centra 
sociálnych služieb Partizánske osladiť túto nedeľu chutným medovým krémešom. Áno, aj 
diabetici mali svoj krémeš. A tí, ktorí mali bezlepkovú diétu, si mohli pochutiť na bezlepkovej 
makovej torte. Ďakujeme Vám a prajeme Vám krásnu nedeľu. 
 

 
Nakoľko sa nám pomaly blížili Veľkonočné 
sviatky, klienti zariadenia CSS Partizánske 
zahájili výrobu veľkonočných pozdravov. 
Práca klientov veľmi napĺňala, všade vládla 
dobrá nálada. Za krátky čas sa našim 
klientom podarilo vyrobiť prekrásne 
pozdravy. 

 

 

 

  



Našim zariadením sa šírila omamná 
vôňa čerstvo napečených koláčikov. 
Klientky zariadenia boli nadšené z 
možnosti vlastnoručne si napiecť 
koláč, či slané pečivo a samé si 
vymýšľajú recepty, alebo spomínajú 
na recepty, ktoré používali kedysi 
doma.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Rok sa s rokom stretol a my sme sa opäť stretli na tradičnom stavaní mája-radostne naladení. 
Nemali sme to ľahké, a preto všetci pevne veríme, že nám svitá na lepšie časy. Stavanie mája 
bolo v roku 2021 v réžií zamestnancov zariadenia, ktorí pre našich klientov a klientky 
"zariadili" aj krásne slnečné popoludnie a prichystali okrem ľudovej zábavy aj lákavé 
občerstvenie. Ďakujeme zamestnancom a všetkým zúčastneným.  
 

 



Pripomenuli sme si veľmi vzácnu udalosť a tou je víťazstvo nad fašizmom a ukončenie 2. 
svetovej vojny v Európe. Zároveň sme si pripomenuli aj deň matiek, pripravili sme s našimi 
klientami nielen prekvapenie pre naše MAMIČKY, ale veľa sme sa rozprávali a spomínali na 
minulosť.a rôzne.tradície. 

 
 
Slnečné počasie nám prialo a tak sme mohli viac času stráviť vonku a užívať si konečne 
príchod jari naplno spoločnou opekačkou. Pripravili sme si špekáčiky, ktoré si mohli klienti a 
klientky opiecť samostatne, alebo za pomoci našich zamestnankýň, ktoré sa klientom neskôr 
venovali aj pri individuálnych rozhovoroch.  
                                        



Počasie nám dovoľovalo stále viac času 
tráviť v exteriéri nášho zariadenia, a tak 
sme sa mohli tešiť zo a užívať si 
prechádzku parkom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výlet do galérie umenia? Pre nás žiaden problém. V spolupráci s Umeleckou školou v 
Bošanoch sme sa rozhodli potešiť našich klientov a klientky a pripravili sme im malú 
"výstavu" prác. Za túto nádheru im nesmierne ĎAKUJEME.   
 

 



Šikovné ruky našich klientiek vyrobili aj takéto nádherne háčkované hračky a ozdoby. Okrem 
takýchto aktivít sme zahájili aj práce na záhrade.  

 

Deň 4.6.2021 sa niesol v znamení oslavy pre jubilantov aj s malým prekvapením pre všetkých 
klientov a klientky a zamestnancov a zamestnankyne zariadenia. Pre oslávencov a 
oslávenkyne sme prichystali pozornosť v podobe blahoželania, kvietku a čokolády. Vďaka 
šikovným cukrárkam pani Majerčíkovej- Cukrárenská výroba a Torty a dezerty Alemi sme si 
mohli na oslave ku kávičke dopriať aj maškrtu- výborne koláčiky a zákusky, za čo im 
úprimne ďakujeme. Počas zábavy sme rozhýbali všetky kosti v tele a do sýta sa nasmiali. (A 
spálili aj zjedené kalórie ). 

 

 



Aj vďaka iniciatíve pána primátora Jozefa Božika sa pomaly rozbiehala kultúra v meste, ktorá 
zavítala aj do nášho zariadenia a spríjemnila populudnie klientom a klientkám a to v podaní 
cimbálovej hudby mladých Lacka Broďániho. Táto skvelá partia nám zaspievala mnoho 
ľudových skladieb a spolu s nimi sme si zaspievali aj my. Pre klientov a klientky sme 
prichystali občerstvenie v podobe pagáčikov a moravských koláčikov, ale aj skvelého 
gulášiku. Počasie nám doprialo veľa slniečka a tak sme si pripravili aj veľký stan, aby sme 
zabezpečili dostatok tieňa pre všetkých. Ďakujeme za spestrenie programu pánovi 
Ivanovičovi, vďaka ktorému sme sa do sýta nasmiali. Tešíme sa na ďalšie podobné akcie. 
Veľká vďaka patrí aj našej pani riaditeľke a zamestnancom a zamestnankyniam zariadenia, 
ktorý a ktoré sa podieľali na tomto skvelom podujatí. 

 

Dňa 21.6.2021 bol deň kvetov a 
oslávili sme ho prácami v exteriéri 
a starostlivosťou o našu 
záhradku.  

 

 

 

 

 

 

 
 



Výlet na Salaš Kostrín dopadol nad očakávania. Klienti a klientky si pochvaľovali výbornú 
pizzu, ktorá na nás čakala hneď pri príchode. Osviežili sme sa nápojmi aj výbornou zmrzlinou 
so šľahačkou. Zopár klientov a klientiek aj zamestnankýň vyskúšalo aj zaujímavú cestu 
kočom po dedine s vtipným výkladom o ježibabách, pri ktorej sme sa riadne nasmiali. 
Nevadilo nám ani extrémne teplo, ktoré v posledných dňoch panuje, pretože tu bol príjemný 
chládok. Ďakujeme milej a prívetivej obsluhe aj pánovi majiteľovi Chovancovi, že sa o nás 
skvele postarali. Určite sa sem radi 
vrátime.

 
 
 
Užili sme si aj prácu s levanduľou. Klienti 
vyrobili voňavé vrecúška, ktoré nám budú 
po zariadení niesť omamnú vôňu. Popri 
tejto práci stihli aj očistiť a nachystať 
jabĺčka aj slivky na koláč, zrelaxovať pri 
vymaľovávaní antistresových omaľovánok 
a pomôcť aj pri prácach v záhrade. No 
povedzte samy, že sa u nás naši klienti 
nenudia.? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V živote každého človeka sú chvíle, ktoré 
sú jedinečné a neopakovateľné. O to viac, 
ak sa jedná o okrúhle životné jubileum. 
Dňa 20.októbra 2021 sme v kruhu 
klientov, zamestnancov CSS Partizánske 
popriali veľa zdravia, šťastia, pohody 
nášmu jubilantovi pánovi Vendelínovi 
Majzlanovi, ktorý oslávil krásne 90. 
narodeniny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aj Mikuláš sa dopočul, že klienti CSS Partizánske boli celý rok dobrí a tak nás aj tento rok 
neobišiel a navštívil naše zariadenie spoločne s čertom a anjelikmi. Mikuláš so svojimi 
pomocníkmi rozveselil klientov v zariadení, vyčaril im úsmev na tvári a každý klient sa 
mohol tešiť, že od Mikuláša dostal aj sladkú odmenu. 
 
 



Individuálne plánovanie 
 

Centrum sociálnych služieb Partizánske v zmysle § 9 zákona o sociálnych službách je 
povinné plánovať poskytovanie sociálnej služby podľa individuálnych potrieb, schopností a 
cieľov prijímateľa sociálnej služby a hodnotiť priebeh poskytovania sociálnej služby za účasti 
prijímateľa sociálnej služby. 

 
Individuálny plán je komplexný, flexibilný a koordinovaný nástroj na aktívnu 

spoluprácu poskytovateľa sociálnej služby, prijímateľa sociálnej služby, jeho rodiny a 
komunity. Ciele individuálneho plánu vychádzajú z individuálnych potrieb prijímateľa 
sociálnej služby a spolupráce prijímateľa sociálnej služby a poskytovateľa sociálnej služby. 
Individuálny plán je koordinovaný pracovníkom, ktorý podporuje a sprevádza prijímateľa 
sociálnej služby v procese individuálneho plánovania. Proces individuálneho plánovania 
zahŕňa identifikáciu individuálnych potrieb, voľbu cieľov individuálneho plánu, voľbu metód 
dosahovania cieľov individuálneho plánu, plán činností a ich aktivít napĺňania individuálneho 
plánu a hodnotenie individuálneho plánu. 

 
8.Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb 

 
Centrum sociálnych služieb Partizánske má celkovú kapacitu 100 klientov, ktorá je podľa 
organizačnej štruktúry rozdelená na kapacitu 60 klientov v časti domova sociálnych služieb 
a 40 klientov v časti špecializovaného zariadenia.  

Celková obsadenosť zariadenia k 31.12.2021 bola 99 klientov, z toho 59 klientov v časti DSS 
a 40 klientov v časti ŠZ. Z celkového počtu klientov bolo 45 mužov a 54 žien.  
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Graf č. 1 – celková obsadenosť zariadenia k 31.12.2021 
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Graf č. 2 – pohlavie klientov k 31.12.2021 

 

Vekové rozpätie prijímateľov sociálnych služieb v zariadení ku 31.12.2021 bolo od 36 
rokov do 92 rokov. 

 

 

9. Priority, ciele , inovácie a riziká  v poskytovaní sociálnych služieb 

- Nutnosť rekonštrukcie elektrického rozvádzača v priestoroch kuchyne. 

- Rekonštrukcia nádvoria, kanalizácie a bezbariérového vstupu do zariadenia. 

- Rozšírenie dverových otvorov na izbách klientov, výmena podlahoviny a maľovanie. 

- Zabezpečiť signalizáciu dymu . 

- Získanie finančných prostriedkov prostredníctvom projektov a grantov. 

- Vzdelávanie zamestnancov, ktoré bude smerovať k uplatňovaniu nových trendov 
a postupov pri poskytovaní sociálnych služieb. 

- V súlade s vypracovaným programom supervízie a štandardmi kvality poskytovaných 
sociálnych služieb pracovať na skvalitňovaní poskytovaných sociálnych služieb.  

- Zabezpečiť max. počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca  
v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. 

 



10.      Správa o hospodárení v roku 2021 

 

Majetok 

Majetok v správe  

 

Obstarávacia cena k 31.12.2021 

Pozemky 30 374,91 

Umelecké diela          0,00 

Budovy, stavby                             763 551,69 

Stroje, prístroje, zariadenia, inventár                             238 951,84 

Dopravné prostriedky    57 931,33 

Pestovateľské celky        119,50 

Ostatný dlhodobý majetok     1 013,05 

042-obstaranie dlhodobý  hm. majetku           0,00 

Majetok v správe účtovnej jednotky  /RO,PO/ 1 091 942,32 

 

 

Finančný majetok  
 
Krátkodobý  finančný majetok Zostatok k 31.12.2021 

213 Ceniny                              r. 087           2 596,74 

221 05 Depozit                        r.088       118 838,74 

221 06 Sociálny fond              r. 088            3 510,77 

221 09 Dary                             r.088          1 484,26 

Spolu:                                      r.085      126 430,51 

 

 

 

 



 Záväzky  
 

Záväzok Hodnota záväzku Opis 

r.144- zo SF  472                     4 570,58 Sociálny fond 

r.152-Dodávatelia 321                    2 680,94 Neuhradené fa. za r. 2021 došlé  do 15.1.2022  

r.163-Zamestn. 331                  76 997,39 Mzdy za december 2021 

r.165-Soc.a zdr.poist. 336                   54 339,62 Soc. a zdrav. poisť. organ. a zam. 12/ 2021 

r.167- Daň zo mzdy 342                    13 538,34    Daň zo mzdy za december 2021 

r.172- Dary                     1 484,26 Sponzorské 

r. 160 – Iné záväzky 379                     1 579,26 Zrážky zamestnanci 12/2021 

Spolu:                 155 190,39  

 

Pohľadávky 
 
Pohľadávky Riadok 

súvahy 
Hodnota 

pohľadávok 
Opis 

Z nedaň. príjmov RO 068          76 492,41 318 Pohľadávky - klienti za 
poskytnuté služby 

 

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch 

Iné:  Účet klientov: Stav k 31.12.2021  

        Osobné účty klientov: 137 369,30 751-2 

        Vkladné knižky klientov   10,83 751-3 

        Pozostalosť klientov 4 497,16 751-4 

        Pokladňa klientov 2 296,54 751-5 

        751 spolu 144 173,83  

        DHM hmotný 257 494,19 771-1 

        DHM nehmotný 1 894,22 771-2 

        OTE 17 415,61 771-1 1 

        771 spolu 276 804,02  



Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu  

Rozpis rozpočtu rozpočtovej organizácie bol realizovaný na základe Rozpočtu TSK na roky 
2021 – 2023 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK  č. 582/2020 zo dňa 23.11.2020. 

 
EK:Názov                                 schvál.rozpočet     rozpočet po zmenách        Skut. k 31.12.2020   Skut.k 31.12.2021 
212-Nedaňové príjmy z prenaj.                    0,-               0,-                    0,-                          0,-  
220-Admin. popl.a i. platby                424 860,-               424 860,-                     375 268,25                383 987,23 
240-Úroky z tuz.úverov                                  0,-                       0,-                                    0,-                             0,- 
290-Iné nedaň.príjmy                                     0,-                       0,-                         2 287,24                             0,- 
310-Tuzem.bež. granty a transf.                   0,-                74 766,-                        92 706,36                 103 626,23 
320- Tuzem.kap.granty a transf.                   0,-                      0,-                                    0,-                              0,- 
Spolu: Príjmy                                        424 860,-                499 626,-                     467 974,61                 487 613,46 
 
 
610 – Mzdy                                            674 337,-     757 818,-                        698 447,76                  757 775,03               
620-Poistné a prísp.do poisť.             237 892,-      266 736,-                       258 003,71                  266 718,66 
630-Tovary a služby                             332 000,-             380 871,-                        329 895,52                  361 559,65 
640-Bežné transfery                                        0,-            9 786,-                           10 184,62                      9 748,71  
600- Bežné výdavky  spolu:             1 244 229,-         1 415 211,-                     1 296 531,61               1 395 802,05 
700-Kapitálové výdavky                          3 765,- 145 660,-                          18 450,00                  145 473,81 
Spolu: Výdavky                                  1 247 994,-          1 560 871,-                    1 314 981,61               1 541 275,86 
 

Výška príjmov  za poskytované služby klientom CSS 

Názov kapacita Prepoč.počet 
klientov 

Príjmy z úhrad   

CSS-
Partizánske 

100  99     383 987,23   

DSS   60  59     216 336,00   
ŠZ   40  40     167 651,23   

 

V rámci povoleného prekročenia § 23 zákona 523/2004 Z.z.  sme čerpali bežné 
výdavky v kat. 610, 620 a 630 nasledovne: 

ZF 72a     dary -  na základe darovacej zmluvy              0,00 € 

ZF 72h     prijaté od UPSVaR                  67 613,00 €  

ZF 72c     dary -  od iných subjektov /MsÚ/                      500,00 € 

ZF 111     dotácie a lotérie MPSVaR                             92 917,00 €  

 

Rozpočet bol plnený  podľa platnej rozpočtovej klasifikácie, čerpanie finančných 
prostriedkov bolo hospodárne, efektívne a účinné. 

 

 


