
 

„SVETLO“, Zariadenie sociálnych služieb Olichov 

v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK 

Olichov 601, 951 87 Volkovce, časť Olichov 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

V Ý R O Č N Á    S P R Á V A 
 
 

za rok 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 Spracoval: Schválil: 

Meno RNDr. Mária Hrešková Mgr. Katarína Šurdová 

Funkcia manažér kvality riaditeľka ZSS 

Dátum 1.5.2019 1.5.2019 

Podpis   



„SVETLO“, ZSS Olichov Výročná správa za rok 2018 Strana 2 z 22 

 

Obsah 
 

1. Identifikačné údaje ZSS ............................................................................................................... 3 

2. Charakteristika a činnosť ............................................................................................................. 3 

2.1 Zriadenie „SVETLO“, ZSS Olichov ...................................................................................... 3 

2.2 História zariadenia.................................................................................................................. 3 

2.3 Predmet činnosti ..................................................................................................................... 5 

2.4 Sociálne služby poskytované v zariadení ............................................................................... 6 

3. Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb ................................................................................... 8 

4. Personálne podmienky a organizačná štruktúra ......................................................................... 13 

4.1 Vedenie ZSS ......................................................................................................................... 13 

4.2 Počet pracovníkov a zmeny v priebehu roka 2018 .............................................................. 13 

4.3. Vzdelávanie pracovníkov v roku 2018................................................................................ 14 

4.4 Organizačná štruktúra ZSS k 31.12.2018............................................................................. 15 

5. Partnerstvá, aktivity a podujatia v roku 2018 ............................................................................. 16 

6. Projekty v roku 2018 .................................................................................................................. 18 

6.1. Projekty podané zariadením „SVETLO“, ZSS Olichov ..................................................... 18 

6.2. Projekty podané OZ Svetlo pre Olichov ............................................................................. 19 

7. Financovanie sociálnych služieb ................................................................................................ 21 

7.1 Rozpočet, čerpanie rozpočtu a vlastné príjmy v roku 2018 ................................................. 21 

7.2 EON v roku 2018 ................................................................................................................. 22 

 

  



„SVETLO“, ZSS Olichov Výročná správa za rok 2018 Strana 3 z 22 

 

1. Identifikačné údaje ZSS 
 

názov organizácie „SVETLO“, Zariadenie sociálnych služieb 

Olichov 

adresa podľa Zriaďovacej 

listiny 

951 87 Olichov, pošta Volkovce 

zriaďovateľ Nitriansky samosprávny kraj 

poštová adresa Olichov 601, 951 87 Volkovce, časť Olichov 

IČO 00351784 

DIČ 2021058820 

- nie je platcom DPH 

Telefón 037 / 630 52 90 

Fax 037 / 630 52 93 

Mail svetlo@zssolichov.sk 

web stránka www.zssolichov.sk 

2. Charakteristika a činnosť  

2.1 Zriadenie „SVETLO“, ZSS Olichov   

Podľa zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na 

obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov sa s účinnosťou od 1.7.2002 stal 

Nitriansky samosprávny kraj zriaďovateľom Domova sociálnych služieb Olichov, so sídlom 

951 87 Olichov, pošta Volkovce, ktorého názov bol zmenený vydaním Dodatku č. 3 

k Zriaďovacej listine schválenej uznesením č. 102/2009 Zastupiteľstva Nitrianskeho 

samosprávneho kraja dňa 25.5.2009 na „SVETLO“, Zariadenie sociálnych služieb Olichov. 

 „SVETLO“, Zariadenie sociálnych služieb Olichov  je  rozpočtovou organizáciou 

Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorá bola zriadená na základe Zriaďovacej listiny 

Nitrianskeho samosprávneho kraja, v súlade s ustanovením § 4 ods.1 písm. f) a § 11 ods. 2 

písm. g) zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších 

predpisov. 

 Zariadenie hospodári so zvereným majetkom vo vlastníctve NSK, na plnenie predmetu 

činnosti zariadenia, na základe zmlúv o zverení majetku do správy alebo na základe iných 

skutočností. Organizácia je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet vyššieho 

územného celku – NSK. S pridelenými finančnými prostriedkami hospodári samostatne, na 

základe schváleného rozpočtu zriaďovateľom podľa § 21 ods. 1) zákona č. 523/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a v súlade so smernicami, vydanými rozhodnutiami a metodickými 

pokynmi zriaďovateľa a pod.  

 „SVETLO“, Zariadenie sociálnych služieb Olichov je zriadené na dobu neurčitú. 

2.2 História zariadenia 

Do roku 1950 Domov patril spolku pre sluchovo postihnutých. Domov bol zakúpený Spolkom 

hluchonemých 8. septembra 1937.  

mailto:svetlo@zssolichov.sk
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Prvý ústav na Slovensku pre sluchovo-postihnutých vznikol vo Vácove. Jeho iniciátorom bol 

Andrej Chozár, rodák z Jovíc pri Rožňave (1745/1816). Ústav začal svoju činnosť 19.3.1802 

a prijatých bolo 30 detí. Ústav bol typom štátnej školy, do ktorej prijímali deti bez ohľadu na 

národnosť a vierovyznanie. Tým bola ucelená koncepcia výchovy a vzdelávania sluchovo 

postihnutých detí a ich odbornej prípravy na život.  

Na začiatku 20. storočia stredné a severné Slovensko malo 565 detí sluchovo postihnutých, 

o ktoré nebola takmer žiadna starostlivosť. Boli na ťarchu rodiny a vykonávali 

nekvalifikovanú ťažkú prácu. Mnohí z nich ako dospelí sa túlali opustení po mestách 

a dedinách, živili sa žobraním a drobnými krádežami.  

Rodák zo stredného Slovenska, profesor budapeštianskeho ústavu pre sluchovo postihnutých, 

Koloman Hercsuth, sa stretával zo svojim priateľom a starostom mesta Kremnica Emilom 

Palkovicsom a poslancom mesta Kremnica Jozefom Chobodom. Veľmi často diskutovali 

o sluchovo postihnutých a tak navrhol starostovi Kremnice zriadiť ústav pre sluchovo-

postihnutých (Pleva, 1994). Bolo mu ľúto opustených, žobrajúcich detí a mladých ľudí. 

Mnohé rodiny sa za svoje dieťa hanbili, iné ich brali ako Boží trest alebo prekliatie. A tak sa 

túlali a živili drobnými krádežami.  

Skutočne, 30.05.1903 tento ústav bol aj v Kremnici zriadený. Neskôr, v 30-tych rokoch 20. 

storočia, v dôsledku veľkej nezamestnanosti pribudlo nezamestnaných, ktorí prosili vedenie 

Domova o pomoc. Spolok hluchonemých sa snažil pomôcť postihnutým ľuďom 

a prenajal  mestský Jazerný majer v Kremnici a zamestnal kvalifikovaných 

i nekvalifikovaných sluchovo postihnutých v poľnohospodárskej výrobe. Bol to akýsi 

experiment a ukázalo sa, že práca na poli, s domácimi zvieratami, pod dozorom odborníkov, 

vracia nezamestnaným chuť do života. Skúsenosť tiež ukázala, že dospelých, nezaškolených, 

alebo menej nadaných nezamestnaných sluchovo postihnutých je  možné zapojiť do 

produktívnej práce v poľnohospodárstve. 

Spolok hluchonemých prikúpil poľnohospodársku usadlosť Olichov dňa 8. septembra 1937 

od grófa Františka Hreblayho. Zo záznamu v archíve sa dozvedáme, že majetok stál 1 100 000 

vtedajších korún. Oráčinu tvorilo 189 jutár, lesov 22 jutár, lúky a pasienky spolu tvorili 18 

jutár a vnútorných pozemkov bolo 5626 jutár. A tak z Jezerného majera z Kremnice prešli 

nepočujúci do Olichova. Na presťahovanie potrebovali 13 nákladných železničných vozňov, 

2 nákladné autá. Sťahovanie trvalo celý týždeň. 

Prví obyvatelia boli ubytovaní najskôr v starých čeľadníckych domoch, pokiaľ sa nepostavila 

nová budova. Stavať sa začalo v roku 1938 a do užívania bola daná v novembri 1940. 

Novostavba dostala názov Domov pre hluchonemých v Olichove a svojmu účelu bola 

odovzdaná 3. novembra 1940. Bola to moderná stavba pre 80 obyvateľov. 

Do hospodárstva sa prijímali odrastení, opustení alebo nezamestnaní nepočujúci ľudia 

z celého Slovenska. Obyvatelia pracovali v poľnohospodárstve, v záhradníctve a pri chove 

hydiny a ošípaných. V análoch sa dozvedáme, že sa tu ľudia naučili pracovať. Takto 

z neproduktívnych občanov spoločnosti sa vychovávali pracovití členovia našej spoločnosti.  
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Vo februári 1948 došlo v Československu k zmenám mocenskej štruktúry štátu, ktoré 

postupne viedli k zmenám v celej spoločnosti. K 1.1.1949 sa v Československu uskutočnila 

reorganizácia štátnej správy. Vzhľadom na politické zmeny sa aj existencia dobrovoľných 

sociálnych a charitatívnych spolkov stala neúčinnou.  

Dňom 1. januára 1951 sa všetky organizácie včlenili do štátnej správy a tak aj Domov pre 

hluchonemých v Olichove bol začlenený pod správu štátu. Jeho ďalší vývoj určovala sociálna 

politika štátu. 

2.3 Predmet činnosti 

„SVETLO“, Zariadenie sociálnych služieb Olichov, poskytuje sociálne služby na riešenie 

nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého 

zdravotného stavu, ktorou je poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, 

ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili 

dôchodkový vek. 

„SVETLO“, Zariadenie sociálnych služieb Olichov v zmysle zriaďovacej listiny poskytuje 

sociálnu službu v uvedených druhoch zariadenia sociálnych služieb: 

1. Domov sociálnych služieb 

V domove sociálnych služieb sa poskytuje : 

 pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 

 sociálne poradenstvo 

 sociálna rehabilitácia 

 ubytovanie 

 stravovanie 

 upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 

 osobné vybavenie 

V domove sociálnych služieb sa zabezpečuje: 

 pracovná terapia 

 záujmová činnosti  

 ošetrovateľská starostlivosť 

V domove sociálnych služieb sa utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí. 

Cieľová skupina fyzických osôb: fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej 

fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V alebo fyzická osoba, ktorá je nevidiaca 

alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III (zák. č. 448/2008 Z.z. 

o sociálnych službách v znení neskorších, príloha č. 3). 

Forma poskytovania sociálnej služby je celoročná pobytová. 

2. Špecializované zariadenie 

V špecializovanom zariadení sa poskytuje: 

 pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 

 sociálne poradenstvo 

 sociálna rehabilitácia 

 ubytovanie 

 stravovanie 
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 upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 

 osobné vybavenie 

V špecializovanom zariadení sa zabezpečuje: 

 pracovná terapia 

 záujmová činnosť  

 ošetrovateľská starostlivosť 

V špecializovanom zariadení sa utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí. 

Cieľová skupina fyzických osôb: fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej 

fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V (zák. č. 448/2008 Z.z. o sociálnych 

službách a v znení neskorších predpisov, príloha č. 3) a má zdravotné postihnutie, ktorým je 

najmä schizofrénia a demencia rôzneho typu etiológie. 

Forma poskytovania sociálnej služby je celoročná pobytová 

3. Rehabilitačné stredisko 

V rehabilitačnom stredisku sa poskytuje: 

 sociálna rehabilitácia 

 sociálne poradenstvo 

 pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 

 ubytovanie 

 stravovanie 

 pranie, upratovanie žehlenia údržba bielizne a šatstva 

Cieľová skupina fyzických osôb: fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej 

osoby, fyzická soba, ktorá je slabozraká a fyzická osoba, ktorá je nepočujúca alebo ktorá má 

ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť (zák. č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení 

neskorších predpisov, príloha č. 3). 

Forma poskytovania sociálnej služby je pobytová na určitý čas. 

2.4 Sociálne služby poskytované v zariadení  

Prijímateľ sociálnej služby je chápaný ako autonómna osobnosť s individuálnym životným 

príbehom, sociálnym a zdravotným stavom a individuálnymi potrebami a požiadavkami. Má 

právo na vlastný názor, postoj a vyjadrenie požiadaviek a to aj v prípade, že bola prijímateľovi 

sociálnej služby rozhodnutím súdu čiastočne alebo úplne obmedzená spôsobilosť na právne 

úkony. Jeho individuálne charakteristiky sú predmetom záujmu zamestnancov a sú zahŕňané 

do individuálneho plánovania. Je rozlišované medzi režimom práce zamestnancov a životným 

rytmom prijímateľov sociálnych služieb. Zamestnanci sa snažia prijímateľov sociálnych 

služieb: 

a) viesť k vzájomnému spolužitiu, rešpektovaniu práv a záujmov ostatných 

spolubývajúcich, ako aj k rešpektovaniu spoločenských noriem,  

b) viesť k spoluzodpovednosti za svoje zdravie, zodpovednosti za dodržiavanie určitých 

postupov a pravidiel, ktoré sú v spoločnosti bežné a očakávané (napríklad v oblasti 

hygieny, konzumácie alkoholu, vyjadrovania sa voči iným ľuďom),  

c) viesť k spoluzodpovednosti za plánovanie, realizáciu, výsledky a dopady 

poskytovaných služieb ako aj k rešpektovaniu odborných pokynov odborných 

pracovníkov,  
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d) viesť k chápaniu adekvátnosti vlastných požiadaviek v závislosti na svojich finančných 

a materiálnych zdrojoch.  

V službách zameraných na prijímateľov sociálnych služieb zamestnanci:  

1. zachovávajú ľudskú dôstojnosť prijímateľov sociálnych služieb,  

2. aktivizujú prijímateľov sociálnych služieb k posilneniu sebestačnosti podľa ich 

schopností a možností a prihliadajú na ich individuálne potreby,  

3. zabraňujú sociálnemu vylúčeniu prijímateľov sociálnych služieb a podporujú ich 

začleňovanie sa do spoločnosti,  

4. umožňujú prijímateľom sociálnych služieb podieľať sa na určovaní životných 

podmienok v zariadení,  

5. spolupracujú s rodinou, obcou a komunitou pri utváraní podmienok na návrat 

prijímateľa sociálnej služby do prirodzeného prostredia pri rešpektovaní jeho osobných 

cieľov, potrieb, schopností a zdravotného stavu.  

Ťažiskom zamerania služieb na prijímateľov sociálnych služieb je:  

1. správna informovanosť občana o poskytovaných sociálnych službách,  

2. vlastná vstupná, priebežná a výstupná diagnostika,  

3. individuálny prístup k prijímateľom sociálnych služieb prostredníctvom 

individuálneho plánu,  

4. vzťahová opatera prostredníctvom kľúčových pracovníkov,  

5. denná komunikácia s prijímateľmi sociálnych služieb na princípe „politiky otvorených 

dverí“,  

6. aktívna spolupráca s externými odborníkmi najmä v zdravotníckej oblasti,  

7. správna a včasná informovanosť rodinných príslušníkov o vývoji sociálneho a 

zdravotného stavu prijímateľa sociálnej služby a spolupráca s nimi.  

Každý novoprijatý prijímateľ sociálnej služby má v procese adaptácie, v trvaní troch 

mesiacov, vypracovaný Plán adaptácie. V tomto procese je cieľom zamestnancov zariadenia 

prijímateľa sociálnej služby čo najlepšie spoznať a pomôcť mu efektívne a s čo s najmenšími 

problémami sa adaptovať na prostredie a režim zariadenia. V tomto procese sa zamestnanci 

snažia o úzku spoluprácu s rodinou prijímateľa sociálnej služby a jeho blízkymi osobami, aby 

stres spôsobený prechodom do nového prostredia a medzi cudzie osoby bol pre neho čo 

najmenej zaťažujúci.  

Po uplynutí doby adaptácie je v spolupráci s prijímateľom sociálnej služby vytvorený jeho 

Individuálny plán, ktorého súčasťou je aj Program sociálnej rehabilitácie. Obidva plány sa 

vypracovávajú na obdobie pol roka, po uplynutí ktorého sa vyhodnocujú. Pri zostavovaní 

plánov spolupracujú okrem prijímateľa a jeho kľúčového pracovníka aj ostatní odborní 

zamestnanci.  

Cieľom plánu sociálnej rehabilitácie je udržiavať, podporovať a rozvíjať samostatnosť, 

nezávislosť a sebestačnosť prijímateľa sociálnej služby počas ich pobytu v zariadení. 
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3. Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb 

Za obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018 prijalo zariadenie 31 nových prijímateľov 

sociálnych služieb. Všetci novoprijatí prijímatelia boli prijatí do špecializovaného zariadenia.  

Z celkového počtu 197 prijímateľov sociálnych služieb k 31. decembru 2018 bolo v domove 

sociálnych služieb umiestnených 97 PSS a v špecializovanom zariadení 98 PSS a v RS 2 

prijímatelia.. 

Počas roka 2018 zo zariadenia odišli na vlastnú žiadosť 3 prijímatelia sociálnych služieb, všetci 

zo špecializovaného zariadenia. V 27 prípadoch bolo poskytovanie sociálnych služieb 

ukončené z dôvodu úmrtia prijímateľa sociálnej služby, z toho 8 z domova sociálnych služieb 

a 19 zo špecializovaného zariadenia.  

Veková štruktúra prijímateľov sociálnych služieb ku 31.12.2018 bola od 34 rokov do 96 rokov. 

Vekový priemer ku koncu roka 2018 bol v domove sociálnych služieb 60 rokov, v 

špecializovanom zariadení 67 rokov v rehabilitačnom stredisku a celkovo v „SVETLO“, ZSS 

Olichov 63,7 rokov. 

 

Veková štruktúra PSS 

k 31.12.2018 
SŽ DSS RS ZSS spolu 

Počet PSS 98 97 2 197 

vek 26-39 3 3 1 7 

vek 40-62 37 54 1 92 

vek 63-74 21 33   54 

vek 75-79 9 2   11 

vek 80-84 13 2   15 

vek 85-89 12 1   13 

vek nad 90 3 2   5 

priemerný vek 67 60 45 63,7 

v dôchodkovom veku 58 40   98 

 

Prijímatelia sociálnych služieb pozbavení spôsobilosti na právne úkony disponujú 

spôsobilosťami v rôznych sférach života, preto sú podporovaní v podávaní žiadostí za 

prinavrátenie spôsobilosti na právne úkony v rámci sociálneho poradenstva. V roku 2018 

podané dva návrhy, jedno konanie ukončené s výsledkom čiastočného obmedzenia spôsobilosti 

na právne úkony.  

Spôsobilosť na právne úkony PSS SŽ DSS RS ZSS spolu 

spôsobilí na právne úkony 50 14   64 

pozbavení spôsobilosti na právne úkony 45 82 2 129 

s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony 3 1   4 
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Na úseku opatrovateľsko - ošetrovateľskej starostlivosti zabezpečujeme ošetrovateľskú a 

opatrovateľskú starostlivosť o prijímateľov sociálnych služieb s viacnásobnými ochoreniami a 

postihnutiami.  

 

Zdravotný stav PSS k 31.12.2018 SŽ DSS RS ZSS spolu 

stupeň odkázanosti V 12 6   18 

stupeň odkázanosti VI 86 91 2 179 

mobilní 56 80 2 138 

čiastočne imobilní 26 8   34 

imobilní 16 9   25 

kontinentní 51 63 2 116 

používajúci inkontinenčné pomôcky 47 34   81 

s antipsychotickou liečbou 94 83   177 

s demenciou užívajúci neuroleptiká 83 91   174 

užívajúci antidepresíva 35 18   53 

diabetici 17 19   36 

odkázaní na ošetrovateľskú starostlivosť 98 97   195 
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4. Personálne podmienky a organizačná štruktúra 

„SVETLO“, ZSS Olichov, ako poskytovateľ sociálnej služby, má vypracovanú štruktúru 

zamestnancov a počet pracovných miest, ktorá zodpovedá strategickej vízii, poslaniu a cieľu 

organizácie ako i počtu prijímateľov sociálnej služby.  

Kvalifikačné požiadavky na zamestnancov zariadenia, ich povinnosti a kompetencie sú v 

súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi tak, aby zamestnanci boli schopní 

zabezpečiť naplnenie individuálnych potrieb prijímateľov sociálnej služby.  

V roku 2018 v zariadení zabezpečovalo odborné a prevádzkové činnosti 116 zamestnancov, 

a v priebehu roku 2018 sa stav zamestnancov navýšil na 123. Poskytovateľ neprekročil 

maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca a dodržal minimálny 

percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov.  

Výkon práce a odmeňovanie zamestnancov DSS, ŠZ a RS sa riadi príslušnými ustanoveniami 

zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, zákonom č. 552/2003 

Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších prepisov.  

Členenie zamestnancov podľa funkcií upravuje Organizačný poriadok a Organizačná 

štruktúra zariadenia. „SVETLO“, ZSS Olichov sa organizačne člení na 3 úseky, ktoré riadia 

vedúci úsekov.  

Každý poskytovateľ sociálnej služby musí mať v súlade s platnou legislatívou spracované 

štandardy kvality, ktoré popisujú ako má vyzerať kvalitná sociálna služba. Na ich tvorbe sa 

podieľajú zamestnanci zariadenia a zaväzujú sa, že budú podľa nich postupovať. Podmienky 

kvality poskytovanej sociálnej služby upravujú povinnosti, ktoré poskytovateľovi vyplývajú 

z jednotlivých ustanovení zákona o sociálnych službách Príloha č. 2 k zákonu č. 448/2008 Z. 

z. v znení zákona č. 485/2013 Z. z. Zákon 485/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

448/2008 Z. z. o sociálnych službách, v § 104 určuje hodnotenie podmienok kvality 

poskytovaných sociálnych služieb. Na tvorbu, dodržiavanie, kontrolu dodržiavania 

štandardov kvality bola zriadená pracovná pozícia manažér kvality v sociálnych službách, 

ktorý podľa organizačnej štruktúry priamo podlieha riaditeľke zariadenia. 

4.1 Vedenie ZSS 

 Mgr. Katarína Šurdová, riaditeľka 

 Mgr. Anna Mikulová, vedúca opatrovateľsko – zdravotného úseku 

 Ing. František Dobšovič, vedúci ekonomicko – prevádzkového úseku 

4.2 Počet pracovníkov a zmeny v priebehu roka 2018 

 Počiatočný stav zamestnancov k 1.1.2018:  116 zamestnancov 

 Od 1.2.2018 bol navýšený stav zamestnancov na 123 

 V roku 2018 sme prijali 14 opatrovateliek, z toho 13 odišlo. Ako dôvod uvádzali nízky 

príjem 
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4.3. Vzdelávanie pracovníkov v roku 2018 

Cieľom zariadenia je vzdelávanie a zvyšovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov, 

vytváranie podmienok na optimálne naplňovanie cieľov a poslania organizácie. Preto i v roku 

2018 zariadenie poskytlo zamestnancom zariadenia vzdelávanie realizované externe a interne 

zamerané na zabezpečenie profesionálneho výkonu sociálnych služieb a tým aj kvality 

poskytovaných sociálnych služieb. Pod internou vzdelávacou aktivitou sa myslí aj interné 

školenie, ktoré zabezpečovalo prenos odborných informácií od zamestnanca, ktorý absolvoval 

externé školenie alebo vykonal samoštúdium.  

Realizácia vzdelávacích aktivít prebiehala podľa časového harmonogramu a finančného 

rozpočtu.  

Poskytovateľ sociálnej služby má vypracovaný plán externej a internej supervízie, ktorý 

aktívne realizuje a pravidelne hodnotí. Supervízia je poskytovaná na skupinovej a 

individuálnej úrovni. 

V priebehu roka 2018 sa uskutočnili tieto vzdelávacie aktivity: 

 ISO – Holíč - 2 zamestnanci 

 používanie zdravotnícko-bezpečnostných pomôcok - 58 zamestnancov 

opatrovateľsko-ošetrovateľského úseku 

 supervízia – 22 zamestnancov 

 validácia Naomi Feil – I. a II. časť, prezentovaná  Alzheimerovou spoločnosťou 

Bratislava – 

 v I. časti preškolených 30 zamestnancov  a v II. časti preškolených 17 zamestnancov 

 základy posunkového jazyka – preškolených 20 zamestnancov 

 seminár poriadaný spoločnosťou TENA na tému Alzheimer - 6 zamestnancov 

 celoslovenská konferencia Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb – 3 

zamestnanci 

 pravidelné semináre sestier – 5x počas roka v našom zariadení – 15 sestier 

a praktických sestier 

 semináre opatrovateliek poriadaných v našom zariadení v počte 40 zamestnancov 

 inštruktáž 1. pomoci – 98 zamestnancov 

 seminár Zoborské dni Nitra – počet zúčastnených 9 zamestnancov 

 Systém manažéra kvality v súlade s požiadavkami STEN ISO 19011 – 2 zamestnanci 

 Bazálna stimulácia – 3 zamestnanci 

 Aj v tomto roku bol preškolený 1 pracovník v oblasti verejného obstarávania, 1 

pracovník v oblasti BOZP a CO 
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4.4 Organizačná štruktúra ZSS k 31.12.2018 

(počet zamestnancov = 123) 
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5. Partnerstvá, aktivity a podujatia v roku 2018 

Zariadenie je súčasťou sociálnej politiky NSK. Svojou činnosťou sa tiež podieľa na podpore 

a rozvoji miestnej komunity rozvojom partnerstiev na základe vzájomne užitočných vzťahov. 

Rozvíjanie partnerstiev sleduje štyri základné ciele:  

1. realizáciu sociálnej politiky zriaďovateľa,  

2. zabezpečenie sociálnych kontaktov PSS pre zabraňovanie sociálneho vylúčenia a na 

podporu ich začleňovania sa do spoločnosti,  

3. zabezpečenie odborných kontaktov zamestnancom,  

4. zabezpečenie dobrých dodávateľsko-odberateľských vzťahov.  

Partnerstvá rozvíjané na neformálnom základe sa orientujú na uskutočňovanie spoločných 

aktivít v prospech prijímateľov sociálnych služieb, najmä kultúrneho a duchovného 

charakteru. Konkrétne aktivity sa objavujú v ponuke voľnočasových aktivít a pri 

zabezpečovaní potrieb duchovného života prijímateľov sociálnych služieb. Zainteresované 

strany, s ktorými „SVETLO“, ZSS Olichov rozvíja neformálne partnerstvá sú najmä: OZ 

Štefánik, futbalový klub FC ViOn, Klub nepočujúcich v Zlatých Moravciach, rôzne nadácie 

v rámci projektov, skautský zbor Buen Camino z Čiernych Kľačian, deti zo ZŠ a MŠ 

Volkovce, Klub jednoty dôchodcov vo Volkovciach ap.  

Partnerstvá na formálnom základe sú rozvíjané hlavne na základe spoločných zmlúv, 

projektov, alebo sú založené na príbuzenskom vzťahu k PSS, ako aj na potrebe spolupracovať 

s rodinou, obcou a komunitou pri utváraní podmienok na návrat PSS do pôvodného prostredia. 

Aj tieto partnerstvá môžu mať neformálne aktivity. Zainteresované strany vo formálnych 

partnerstvách sú najmä: Nitriansky samosprávny kraj, obec, obvodný lekár, odborní lekári, 

MPSVR SR, RÚVZ, ÚPSV a R, dodávatelia tovarov a služieb, vzdelávacie inštitúcie, 

bankový sektor. 

Každý rok sa pre našich klientov snažíme pripraviť zaujímavý program. Hneď v úvode 

nového roku dňa 28.1.2018 nás potešil benefičný koncert „OBJATIE TÓNOV“ v Leviciach, 

poriadaný OZ Štefánik. Klienti na týchto koncertoch majú možnosť sa stretnúť so spevákmi 

populárnej hudby, ako sú napr. Richard Müller, Katka Knechtová, Nela Pocisková, skupina 

I.M.T. Smile, Boney M. Tiež majú možnosť vidieť vystúpenia umeleckých súborov SĽUK, 

Lúčnica, Podpolianske strojárne a ďalších. 

31.1.2018 prácu na hrnčiarskom kruhu nás učil remeselník p. Fiala. 

1.2.2018 rôznorodosť hudobných nástrojov a ich tónov nám predviedol p. Budinský  na 

výchovnom koncerte o hudobných nástrojoch  

nás potešila návšteva zástupcov klubu FC ViOn  

12.2.2018  sme sa rozlúčili s našou milovanou basou na fašiangovej zábave v Olichove 

22.3.2018 sme si pre deti MŠ v Obyciach pripravili tvorivé dielne klientov ZSS  

a v popoludňajších hodinách, v ten istý deň, nás potešila svojim spevom spevácka skupina 

Benát z Topoľčianok 

12.4.2018 sme sa zúčastnili hrnčiarskeho workshopu p. Fialu v Zlatých Moravciach 

18.4.2018 veľmi sme sa potešili návšteve detí  ZŠ Čierne Kľačany v našich tvorivých 

dielničkách v Olichove 



„SVETLO“, ZSS Olichov Výročná správa za rok 2018 Strana 17 z 22 

 

11.5.2018 sme sa zúčastnili Remeselných dní v Novej Bani a v dedinke Brehy 

23.5.2018 sme sa tešili na divadelné predstavenia Oskar 2018 v kultúrnom dome Kozárovce 

27.5.2018 nás potešil benefičný koncert v Galante, na ktoré nás pozvalo OZ Štefánik 

3.6.2018 sme nadviazali spoluprácu s klubom nepočujúcich v Zlatých Moravciach 

10.6.2018 sme boli pozrieť divadelné predstavenie „Ej Tatry malebné“ v divadle Andreja 

Bagara v Nitre 

10.6.2018 opäť sme navštívili  klub nepočujúcich v Zlatých Moravciach 

13.6.2018 sme mali možnosť zažiť koncert žiakov ZUŠ zo Zlatých Moraviec v našom 

zariadení 

20.6.2018 radi sme si zmerali svoje sily na športovisku na štadióne v Leviciach s našimi 

kamarátmi zo zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK -  MLOK 2018 

21.6.2018 športové popoludnie v ZSS Olichov „Športujme spoločne“ nadchlo aj ostatných 

klientov, aby aspoň niečo urobili pre svoje zdravie 

23.6.2018 sme sa zúčastnili ľudovej tvorby v Chyzerovciach „Tam na tej lúke“  

20.-21.6.2018  sme sa opäť tešili na našich kamarátov v Šoporni- Štrkovec, kde sme sa 

zúčastnili športového rybárčenia  Zlatá rybka  

18.8.2018 sme sa tešili do obce Žitavany na ukážku starých ľudových tradícií pod názvom 

„Takto si tu žijeme“ 

21.8.2018 na Drozdove sme vytvorili súťaž o putovný pohár v hraní futbalu, na ktorom sa 

zúčastnili zariadenia Clementia - Kovarce, Benefit - Ľudovítová, V kaštieli - Horné 

Obdokovce, Harmónia - Horné Štitáre. Dozor mali futbalisti FC ViOn Zlaté Moravce. 

Putovný pohár si odniesli klienti „SVETLO“, ZSS Olichov  

23.9.2018 po prázdninách nás potešil Benefičný koncert „Dúha v srdci“  v Novom meste nad 

Váhom  

28.9.2018 prezentáciu našich výrobkov sme mali možnosť predstaviť na jarmoku v Zlatých 

Moravciach 

5.10.2018 nás svojou návštevou poctila viceprezidentka z Nadácie DELFINGEN, pani Flora 

Caburet 

15.10.2018 svojimi starými ľudovými piesňami nás potešila spevácka skupina NÁDEJ“ z 

Cabaj – Čápora 

15.10.2018 sa uskutočnil tvorivý workshop v ŽS sv. Don Bosca zameraný na učenie sa 

základom posunkovej reči a tradičným remeslám. Plnenie projektu Nadácie SPP: SPPravme 

to pre deti 

22.10.2018 sa uskutočnil tvorivý workshop v ŽS sv. Don Bosca zameraný na učenie sa 

základom posunkovej reči a tradičným remeslám. Plnenie projektu Nadácie SPP: SPPravme 

to pre deti 

17.10.2018 opäť sme mali možnosť zažiť benefičný koncert „ Na krídlach anjelov“ v Žiar nad 

Hronom, poriadaný OZ Štefánik 

12.11.2018 Tvorivý workshop v ŽS sv. Don Bosca zameraný na učenie sa základom 

posunkovej reči a tradičným remeslám. Plnenie projektu Nadácie SPP: SPPravme to pre deti 
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23.11.2018 jednoduchými pokusmi sme si ukázali zákonitosti chémie a fyziky pod názvom  

Hókus pókus v ZSS „SVETLO“ 

23.11. 2018 malí- veľkí muzikanti talentovaní muzikanti nás poctili svojou návštevou a mali 

sme možnosť vypočuť si  „Maňanskú muzičku“  

7.12.2018 sa konal tradičný Mikulášsky večierok v Tekovských Nemciach, na ktorom sme sa 

dobre zabávali aj s našimi hosťami zo zariadení „Benefit“ Ľudovítová, „Clementia“ Kovarce, 

„V kaštieli“ Horné Obdokovce, „Harmónia“ Horné Štitáre a „Štrkovec“ Šoporňa. 

18.12.2018 do nášho zariadenia prišli žiaci ZUŠ Nová Baňa a predviedli nám svoje hudobné 

umenie v hre na hudobné nástroje a speve a svojim umeleckým prejavom vytvorili nádhernú 

vianočnú atmosféru. 

19.12.2018 nám deti zo Základnej školy sv. Don Bosca zo Zlatých Moraviec v rámci plnenia 

projektu Nadácie ORANGE: „Darujme si Vianoce“ predviedli svoje krásne spevy a tance. 

28.12.2018 sa uskutočnilo vianočné vystúpenie operných spevákov pod vedením Ing. Mgr. 

art. Mareka Pobudu. 

V mesiaci december sme sa zúčastnili viacerých Vianočných trhov (Vianočné trhy 

v Topoľčiankach, Vianočné trhy pre zamestnancov a návštevníkov NSK v priestoroch 

vestibulu na Rázusovej 24, Vianočné trhy UKF Nitra, Vianočné trhy – firma LEDVANCE 

Nitra, Vianočné trhy – firma NIDEC– Zlaté Moravce), na ktorých sme prezentovali 

a predávali rôzne výrobky vyrobené v tvorivých dielňach našich klientov. Za získané financie 

si zakúpili materiál do dielničiek, hlinu, šijacie potreby, látky stužky a podobne. 

6. Projekty v roku 2018 

Aj v roku 2018 „SVETLO“, ZSS Olichov získalo nemalé finančné prostriedky pre 

realizovanie aktivít a materiálneho zabezpečenia klientov cez rôzne projekty a granty. 

Projekty boli podávané jednak zariadením „SVETLO“, ZSS Olichov, ale najmä Občianskym 

združením Svetlo pre Olichov.  

6.1. Projekty podané zariadením „SVETLO“, ZSS Olichov  

6.4.2018 Nadcia SPP: Program: Opora 

Žiadosť o materiál a pomôcky na drôtikovanie (Milada S.) -- požadovaná suma 526,- Eur 

celková suma na projekt 626,- Eur  

Schválené: 350,- Eur 

9.4.2018 Nadácia SPP: Program: Opora 

Žiadosť o mobilnú záhradku, sadenice, záhradnícke potreby (Martina B.) -- požadovaná 

suma 1041,- Eur celková suma na projekt 1101,- Eur  

Schválené: 450,- Eur 

2.7.2018  Nadácia ZSE: Rozprúďme regióny 

„Tradície nás spájajú“ Požadovaná suma : 999,70 Eur   

Projekt nebol podporený. 
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6.2. Projekty podané OZ Svetlo pre Olichov  

Ntriansky samosprávny kraj: ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA 

PODPORU KULTÚRY  

Názov projektu: Umenie nás spája  

požadovaná suma: 1700,- Eur, celková suma na projekt 1800,- Eur 

Žiadosť podporená sumou: 700,- Eur 

Nitriansky samosprávny kraj: ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA 

PODPORU ŠPORTU 

Názov projektu: Športujme spoločne 

požadovaná suma: 1700,- Eur, celková suma na projekt 1800,- Eur 

Žiadosť podporená sumou: 800,- Eur 

31.1.2018  Mesto Zlaté Moravce: Žiadosť o poskytnutie dotácie pre oblasť kultúry 

Názov projektu: Tvorivé dielne s učením sa základom posunkového jazyka pre deti MŠ 

Zlaté Moravce  

požadovaná suma: 300,- Eur, celková suma na projekt 350,- Eur 

Žiadosť zamietnutá. 

31.1.2018  Mesto Zlaté Moravce: Žiadosť o poskytnutie dotácie pre oblasť športu 

Názov projektu: Športujeme bez bariér 

požadovaná suma: 300,- Eur, celková suma na projekt 350,- Eur 

Žiadosť zamietnutá. 

12.2.2018 Nadácia EKOPOLIS : Program: Zelené oázy 

Názov projektu: Tvoríme okolie spoločne -- požadovaná suma: 2880,- Eur, celková suma na 

projekt 3600,- Eur 

Žiadosť schválená sumou 2400,- Eur 

23.3.2018 Nadácia VÚB : Program: Pre Nádej 

Názov projektu: Tradície nás zbližujú (Drôtikárstvo) ---- požadovaná suma: 974,- Eur, 

celková suma na projekt 1024,- Eur 

Projekt nebol podporený 

22.3.2018 Nadácia poštovej banky 

Program: Nápad pre folklór  

Názov projektu: Folklór nás zbližuje ---- požadovaná suma: 734,- celková suma na projekt: 

784,70 Eur Projekt nebol podporený 

28.3.2018 Nadácia Tesco: Program: Vy rozhodujete, my pomáhame 

Projekt PFA FC VION v spolupráci s občianskym združením SVETLO PRE OLICHOV,  

Žiadosť o športové potreby, materiál na výrobu cien do súťaží  pre klientov „SVETLO“ ZSS 

OLICHOV, pre vybrané ZŠ a MŠ v Zlatých Moravciach  požadovaná suma 1300,- Eur 

projekt bol podporený sumou 600,- Eur 

9.4.2018 Nadácia SPP: Program: Opora 

Žiadosť valcovací stroj,  - požadovaná suma 980,- Eur , celková suma na projekt: 1030,- Eur 

Projekt nebol podporený 
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9.4.2018 Nadácia SPP: Program: Opora 

Žiadosť o predajný stánok s príslušenstvom - požadovaná suma 820,- Eur, celková suma na 

projekt: 845,- Eur  Projekt nebol podporený 

9.4.2018 Nadácia SPP: Program Opora 

Projekt PFA FC VION v spolupráci s občianskym združením SVETLO PRE OLICHOV,  

Žiadosť o multifunkčný posilňovací stroj a tréningové náčinie pre klienta „SVETLO“ ZSS 

OLICHOV 

požadovaná suma 1220,- Eur , celková suma na projekt: 1310,- Eur 

Projekt nebol podporený. 

25.4.2018 Nadácia EPH: Program Oporný bod 2018 

Názov projektu: Hudba nás spája 

Žiadosť o vytvorenie terapeutickej miestnosti s vybavením pre muzikoterapiu a iné 

kombinované liečebno-pedagogické pôsobenie. 

požadovaná suma 3583,- Eur , celková suma na projekt: 3703,- Eur 

Projekt nebol podporený. 

9.5.2018 Nadácia SPP: Program SPPravmeTo 2018 

Názov projektu: Tvorme spoločne 

Projekt ZŠ sv. Don Bosca v spolupráci s občianskym združením SVETLO PRE OLICHOV,  

Žiadosť o tvorivý materiál na workshopy s využitím posunkovej reči pre deti ZŠ 

v spolupráci s klientmi „SVETLO“ ZSS OLICHOV 

požadovaná suma 1446,- Eur 

Projekt bol podporený sumou: 900,- Eur 

2.7.2018 Nadácia ZSE: Rozprúdime regióny  

Aj ticho nás spája: požadovaná suma: 997,- Eur 

Projekt nebol podporený 

27.9.2018 Nadácia ČSOB: Zamestnanecký grantový projekt 

Názov projektu: Poďme spolu tvoriť 

požadovaná suma 2835,- Eur 

Projekt bol podporený sumou: 2835,- Eur 

13.11.2018 Nadácia ORANGE: Darujme Vianoce 

Projekt ZŠ sv. Don Bosca v spolupráci s občianskym združením SVETLO PRE OLICHOV,  

Žiadosť o tvorivý materiál na výrobu pohľadníc a pečenie vianočného pečiva pre klientov 

ZSS „SVETLO“. 

požadovaná suma: 400,- Eur 

Projekt bol podporený sumou: 300,- Eur 

Celkové príjmy OZ SVETLO PRE OLICHOV:  17 219,09 € 

Projekty a dotácie:  9 685,50 € 

Finančné dary z predaj výrobkov klientov a dary na podporu rozvoja OZ: 5 572,52 € 

Poukázanie 2 % daní:  1 961,07 € 
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7. Financovanie sociálnych služieb  

7.1 Rozpočet, čerpanie rozpočtu a vlastné príjmy v roku 2018 

Rozpočet pre rok 2018 bol schválený vo výške 1,973.882,00 €. K 31.12.2018 dosiahol 

rozpočet výšku 2,132.264,00 € a bol použitý nasledovne: 

 mzdové náklady = 1,168.279,00 € 

 odvody =    410.095,87 € 

 energie =      86.686,30 € 

 cestovné =           805,13 € 

 voda, komunikácie =      15.486,85 € 

 materiál =    289.349,27 € 

 dopravné =        7.078,63 € 

 údržba =      53.765,43 € 

 služby =      87.722,74 € 

 odchodné, nemocenské =      10.267,51 € 

 kapitálový výdavok =        1.990,00 € 

 nevyčerpaný zostatok =           737,27 € 

V priebehu roka bol rozpočet navýšený o čiastku 158.382,00 €. Z navýšenia boli financované:  

 +   53.232,00 € = príplatky a motivačné odmeny 

 + 100.000,00 € = bežné prevádzkové potreby 

     +     5.150,00 € = sponzorské (použité na materiálne zabezpečenie aktivít     

    klientov) 

Rozpočet vlastných príjmov bol schválený vo výške 550.000,00 €. Vďaka úspešnému 

vymáhaniu pohľadávok (100.000,00 €) a sponzorským príspevkom (5.150,00 €) dosiahli 

vlastné príjmy na konci roka výšku 655.150,00 €. 
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 7.2 EON v roku 2018 

Druh poskytovanej sociálnej služby: DSS ŠZ Rehab. str. Rehab. str. 

Forma poskytovanej sociálnej služby 5) : celoroč. celoroč. celoroč. denná 

Počet prijímateľov sociálnej služby v roku 

2018 
93 106 2 2 

Prepočítaný počet zamestnancov: 55,5 82,0 1,5 1,0 

Ekonomicky oprávnené náklady za 

rok 2018: 
 Suma v €       

1. Mzdy, platy a ostané osobné vyrovnania 551 606,59 812 698,62 13 351,01 7 174,40 

2. Poistné: 195 771,35 290 427,94 713,09 507,45 

3. Výdavky na cestovné náhrady :   376,78 433,24 16,10 10,74 

3a. z toho : Výdavky na tuzemské cestovné náhrady: 376,78 433,24 16,10 10,74 

4. Výdavky na energie, vodu a komunikácie: 44 360,23 61 101,47 273,60 8 515,74 

5. Výdavky na materiál : 135 744,86 156 787,74 1 786,98 3 856,00 

5a. z toho : Výdavky na mat. okrem vybavenia 

nových interiérov  
135 744,86 156 787,74 1 786,98 3 856,00 

6. Dopravné :  3 312,70 3 808,92 141,58 94,38 

7. Výdavky na údržbu : 25 161,49 28 930,46 1 075,30 716,86 

7a. z toho : Výdavky na údržbu, okrem jednorazovej 

údržby: 
3 312,44 3 836,22 142,58 142,58 

8. Nájomné za prenájom: 0,00 0,00 0,00 0,00 

8a. z toho: Nájomné za prenájom nehnut. alebo inej veci: 0,00 0,00 0,00 0,00 

9. Výdavky na služby : 40 436,76 47 202,44 1 754,44 1 169,62 

10. Výdavky na bežné transfery : 4 805,05 5 524,80 205,36 136,90 

z  toho: výdavky na odstupné, odchodné, náhrady príjmu 

pri dočasnej PN 
4 805,05 5 524,80 205,36 136,90 

11. Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku: 7 199,39 8 197,59 155,51 155,51 

EON za rok 2018 spolu 986 926,15 1 390 018,98 18 540,25 21 763,32 

EON za rok 2018 na 1 klienta/rok: 10 612,11 13 113,39 9 270,13 10 881,66 

EON za rok 2018 na 1 klienta/mesiac: 884,34 1 092,78 772,51 906,81 

Celková výška bežných výdavkov za rok 

2018  
1 001 575,81 1 406 915,63 19 317,46 22 182,09 

Výška bežných výdavkov za rok 2018  

na 1 klienta/ rok: 
10 769,63 13 272,79 9 658,73 11 091,05 

Výška bežných výdavkov za rok 2018  

na 1 klienta/mes: 
897,47 1 106,07 804,89 924,25 

 

 


