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1. Identifikačné údaje ZSS 

Názov organizácie „SVETLO“, Zariadenie sociálnych služieb Olichov 

Zriaďovateľ Nitriansky samosprávny kraj 

Zriaďovacia listina zo dňa 1.9.2013 

Právna forma rozpočtová organizácia 

Sídlo organizácie 951 87 Olichov, pošta Volkovce 

Poštová adresa Olichov 601/1, 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.zsssvetloolichov.sk   

2. Charakteristika a činnosť  

2.1 Zriadenie „SVETLO“, ZSS 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 

8.septembra 1937 v okrese Zlaté Moravce prikúpil Spolok sluchovo postihnutých 

poľnohospodársku usadlosť Olichov od grófa Františka Hreblayho a v starých čeľadníckych 

domoch umiestnil svojich chovancov. V roku 1938 sa začala stavať nová budova, ktorá bola 

dokončená v roku 1940 (v súčasnosti označená ako "pavilón A"). Novostavba dostala meno 

Domov pre hluchonemých v Olichove a svojmu účelu bola odovzdaná 3.novembra 1940. Bola 

to moderná stavba pre 80 chovancov.  

Do roku 1950 patril Domov Spolku pre sluchovo postihnutých. 

Vzhľadom na politické zmeny sa existencia dobrovoľných sociálnych a charitatívnych spolkov 

stala neúčinnou a tak dňom 1.1. 1951 bol Domov pre hluchonemých v Olichove začlenený 

pod správu štátu. Jeho ďalší vývoj určovala sociálna politika štátu. Nepočujúci boli začlenení 

mailto:svetlo@zssolichov.sk
http://www.zsssvetloolichov.sk/
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do spoločnosti a štruktúra klientov v Domove sa začala postupne meniť. Začali tu pribúdať 

chovanci s psychiatrickými diagnózami. 

V rokoch 1950 - 1955 bola vybudovaná ďalšia budova (súčasný "pavilón B"), kde mala 

administratíva jednu kanceláriu. Na 1. poschodí boli ambulancie pre všeobecného lekára, 

gynekológa, stomatológa a neurológa, ktorí sem pravidelne, každý týždeň dochádzali. Na 2. 

poschodí boli ubytované rehoľné sestričky, ktoré pracovali s psychiatrickými 

chovancami. Rehoľné sestry v dôsledku politických udalostí odišli v roku 1958 zo zariadenia 

a boli nahradené civilnými pracovníkmi. V tomto období sa postavila aj budova, v ktorej boli 

dielničky pre "chovancov" (súčasný pavilón C).  

V roku 1975 v "akcii Z" bol obcou Volkovce postavený nový pavilón D s kapacitou 90 miest. 

V roku 1991 bol dostavaný pavilón E s kapacitou 52 miest a v roku 1992 sa doň nasťahovali 

prví klienti. 

1.7.2002 sa stal Nitriansky samosprávny kraj zriaďovateľom Domova sociálnych služieb 

Olichov. Tento názov bol v roku 2009 zmenený  na "SVETLO", Zariadenie sociálnych služieb 

Olichov. 

V roku 2017 bola dokončená komplexná rekonštrukcia pavilónu A a nastal zvýšený záujem 

zo strany seniorov o umiestnenie v našom zariadení v rámci Špecializovaného zariadenia. 

Rapídne poklesol počet záujemcov o umiestnenie do Domova sociálnych služieb.  

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. Špecializované zariadenie 

Forma Rozsah Kapacita Deň začatia poskytovania 

celoročná pobytová neurčitý čas 106 17.08.2009 

 

Cieľová skupina: 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. 

V špecializovanom zariadení sa poskytuje: 

a) pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 

b) sociálne poradenstvo 

c) sociálna rehabilitácia 

d) ubytovanie 

e) stravovanie 

f) upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 

g) osobné vybavenie 
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V špecializovanom zariadení sa zabezpečuje: 

a) pracovná terapia 

b) záujmová činnosť  

c) ošetrovateľská starostlivosť 

V špecializovanom zariadení sa utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí. 

2. Domov sociálnych služieb 

Forma Rozsah Kapacita Deň začatia poskytovania 

celoročná pobytová neurčitý čas 93 01.07.2002 

Cieľová skupina: 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). 

V DSS sa poskytuje : 

a) pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 

b) sociálne poradenstvo 

c) sociálna rehabilitácia 

d) ubytovanie 

e) stravovanie 

f) upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 

g) osobné vybavenie 

V DSS sa zabezpečuje: 

a) pracovná terapia 

b) záujmová činnosti  

c) ošetrovateľská starostlivosť 

V DSS sa utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí. 

3. Rehabilitačné stredisko 

Forma Rozsah Kapacita Deň začatia poskytovania 

celoročná pobytová určitý čas 2 17.08.2009 

ambulantná určitý čas 2 06.06.2016 

Cieľová skupina: 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). 

V rehabilitačnom stredisku sa poskytuje: 

 sociálna rehabilitácia 

 sociálne poradenstvo 

 pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 

 stravovanie 

V RH celoročná pobytová forma sa poskytuje aj ubytovanie, pranie, upratovanie žehlenia 
údržba bielizne a šatstva. 
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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,  

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 PSS prostredníctvom individuálneho plánu,  

4. vzťahová opatera prostredníctvom kľúčových pracovníkov,  

5. denná komunikácia s PSS 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.  
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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. 

3. Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb 

Za obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 prijalo zariadenie 32 nových prijímateľov 

sociálnych služieb. Z nich bolo 30 prijatých do špecializovaného zariadenia, 2 boli prijatí do 

DSS.  

Dňa 5.9.2019 Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja odbor sociálnych vecí vykonal zmenu 

v registri poskytovateľov sociálnych služieb pod registračným číslom 125 „SVETLO“, Zariadenie 

sociálnych služieb Olichov, ktorou sa znížil počet miest v Domove sociálnych služieb zo 159 na 

93 miest a počet miest v Špecializovanom zariadení sa navýšil zo 40 miest na 106 miest. Počet 

miest v Rehabilitačnom stredisku zostal nezmenený – 2 miesta RH pobytová celoročná forma, 

určitý čas a 2 miesta ambulantná forma určitý čas. 

Počas roka 2019 zo zariadenia odišli na vlastnú žiadosť 6 prijímatelia sociálnych služieb, dvaja 

z DSS a štyria zo špecializovaného zariadenia. V 23 prípadoch bolo poskytovanie sociálnych 

služieb ukončené z dôvodu úmrtia prijímateľa sociálnej služby, z toho 5 z domova sociálnych 

služieb a 18 zo špecializovaného zariadenia.  

Z celkového počtu 201 prijímateľov sociálnych služieb k 31. decembru 2019 bolo v domove 

sociálnych služieb umiestnených 93 PSS a v špecializovanom zariadení 107 PSS a v RS 

ambulantná forma 1 prijímateľ. 

Veková štruktúra prijímateľov sociálnych služieb ku 31.12.2019 bola od 32 rokov do 97 rokov. 

Vekový priemer ku koncu roka 2019 bol v špecializovanom zariadení 64,5 rokov, v domove 

sociálnych služieb 63,4 rokov a v rehabilitačnom stredisku 32.  Vekový priemer celkovo v 

„SVETLO“, ZSS Olichov bol 63,8 rokov. 
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3.1 „SVETLO“, ZSS Olichov v grafoch 

Veková štruktúra PSS k 31.12.2019 SŽ DSS RS ZSS spolu 

Počet PSS 107 93 1 201 

vek 26-39 3 2 1 6 

vek 40-62 36 50 0 86 

vek 63-74 24 36 0 60 

vek 75-79 10 3 0 13 

vek 80-84 14 2 0 16 

vek 85-89 12 0 0 12 

vek nad 90 8 0 0 8 

priemerný vek 64,5 63,4 32 63,8 

v dôchodkovom veku 68 41 0 109 

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 2019 boli 

podané dva návrhy, jedno konanie ukončené s výsledkom prinavrátenia spôsobilosti na 

právne úkony. 

Spôsobilosť na právne úkony PSS k 31.12.2019 SŽ DSS RS ZSS spolu 

spôsobilí na právne úkony 58 13 0 71 

pozbavení spôsobilosti na právne úkony 44 79 1 124 

s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony 5 1 0 6 

3%

43%

30%

6%

8%

6%
4%

Veková štruktúra PSS v ZSS

vek 26-39

vek 40-62

vek 63-74

vek 75-79

vek 80-84

vek 85-89

vek nad 90



„SVETLO“, ZSS Olichov Výročná správa za rok 2019 Strana 9 z 34 

 

Na úseku opatrovateľsko - ošetrovateľskej starostlivosti zabezpečujeme ošetrovateľskú a 

opatrovateľskú starostlivosť o prijímateľov sociálnych služieb s viacnásobnými ochoreniami a 

postihnutiami. 
 

Zdravotný stav PSS k 31.12.2019 SŽ DSS RS ZSS spolu 

stupeň odkázanosti V 13 5 0 18 

stupeň odkázanosti VI 94 88 1 183 

mobilní 63 78 1 142 

čiastočne imobilní 22 7 0 29 

imobilní 22 8 0 30 

kontinentní 43 54 1 98 

používajúci inkontinenčné pomôcky 64 39 0 103 

s antipsychotickou liečbou 83 82 0 165 

s demenciou užívajúci neuroleptiká 40 63 0 103 

užívajúci antidepresíva 32 20 0 52 

diabetici 16 14 0 30 

odkázaní na ošetrovateľskú starostlivosť 107 93 1 201 

 
 

 

9%

91%

Stupeň odkázanosti PSS v ZSS spolu

stupeň odkázanosti V

stupeň odkázanosti VI

35%

62%

3%

Spôsobilosť na právne úkony PSS v ZSS

spôsobilí na právne úkony

pozbavení spôsobilosti na

právne úkony

s obmedzenou spôsobilosťou

na právne úkony



„SVETLO“, ZSS Olichov Výročná správa za rok 2019 Strana 10 z 34 

 

 

 
 

 
 

 
 

71%

14%

15%

Mobilita PSS v ZSS spolu

mobilní

čiastočne imobilní

imobilní

49%51%

Kontinencia PSS v ZSS spolu

kontinentní

používajúci inkontinenčné

pomôcky

0

50

100

150

200

250

165

103

52
30

201

Zdravotný stav PSS v ZSS spolu

s antipsychotickou liečbou s demenciou užívajúci neuroleptiká

užívajúci antidepresíva diabetici

odkázaní na ošetrovateľskú starostlivosť



„SVETLO“, ZSS Olichov Výročná správa za rok 2019 Strana 11 z 34 

 

3.2 Špecializované zariadenie v grafoch 
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3.3. DSS v grafoch 
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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.  

Od 1.1.2019 v zariadení zabezpečovalo odborné a prevádzkové činnosti 129 zamestnancov. 

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 2019 

 K 1.1.2019 bol navýšený stav zamestnancov o 6 opatrovateliek – 29 zamestnancov 

 Počas roku 2019  sme prijali 20 opatrovateliek, z toho 13 odišlo.  
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4. 3 Personálne podmienky „SVETLO“ ZSS Olichov 

Počet všetkých zamestnancov 129, z toho odborných zamestnancov 84, ostatných 45 

Vedúci zamestnanci  Počet  Kvalifikačné predpoklady 

Riaditeľ 1 VŠ II. stupeň, odbor sociálna práca 

Vedúci ekonomicko-prevádz. úseku 1 VŠ II. stupeň – ekonomické vzdelanie 

Vedúca opatrovat. ošetrov. úseku 1 VŠ II. stupeň odbor sociálna práca, SZŠ 

Vedúci pre bezpečnosť prevádzky 1 SŠ odborné vzdelanie 

Manažér kvality  1 VŠ II. stupeň + akreditovaný kurz manažér kvality v soc. službách 

Spolu  5  
 

Zamestnanci odborných činností  Počet  Kvalifikačné predpoklady 

Sociálny pracovník 4 VŠ II. stupeň, odbor sociálna práca 

Asistent sociálnej práce 1 VŠ I. stupeň, odbor sociálna práca 

Inštruktor sociálnej rehabilitácie 6 SŠ úplné + akreditovaný kurz inštruktor soc. rehabilitácie - 150h 

Koordinátor opatrovateľ. procesu 3 SŠ + 2 roky špecializované štúdium zdravotnícky asistent 

Opatrovateľka 53 SŠ + opatrovateľský kurz 220 hodín 

Praktická sestra 5 SŠ + 2 roky špecializované štúdium zdravotnícky asistent 

Masér 1 SZŠ + 2-ročný kurz masér 

Ambulantná sestra 1 SZŠ + špecializácia Komunitné ošetrovateľstvo 

Sestra 10 SZŠ + špecializácia Komunitné ošetrovateľstvo 

Spolu  84  
  

Administratíva Počet Kvalifikačné predpoklady 

Účtovník 1 SŠ 

Mzdový účtovník 1 SŠ 

Účtovník  - pokladník  1 SŠ 

Účtovník v sklade 1 SŠ 

Zamestnanec pre VO 0,5 SŠ 

Referent ekonomického úseku  1 SŠ 

Technik BOZP a PO 1 SŠ 

Spolu  6,5  

 

Zamestnanci obslužných činností  
Prevádzkoví zamestnanci  

Počet  Kvalifikačné predpoklady 

Technik prevádzky 1 SŠ 

Údržbár – kurič – vodič 4 SOU 

Vrátnik 3,5 SOU 

Upratovačka 8 ZŠ 

Robotníčka v práčovni 5 ZŠ 

Stravovacia jednotka  12 ZŠ, SŠ, SOU 

Spolu  33,5  
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DSS - počet PSS  93,   počet všetkých zamestnancov 42, z toho odborných zamestnancov 26 

 počet 

Riaditeľka  0,4 

Manažér kvality 0,4 

Vedúca opatrovateľsko-ošetrovateľského úseku 0,4 

Ekonomicko-prevádzkový úsek 14,8 

Spolu 16 

Zamestnanci odborných činností 

 zaradenie počet 

Sociálno – terapeutický úsek 
sociálny pracovník 1 

inštruktor sociálnej rehabilitácie 2 

Opatrovateľsko- ošetrovateľský úsek 

ambulantná sestra 0,4 

koordinátor opatrovateliek 1 

opatrovateľka 16,2 

sestra 4 

praktická sestra 1 

masér 0,4 

Spolu  26 
 

Personálny kľúč   stav  norma  

Maximálny počet prijímateľov soc. služieb na jedného zamestnanca  2,21 2,3 

Percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte  61,9% 60% 

ŠZ - počet PSS 106, počet všetkých zamestnancov 84,5, z toho odborných zamestnancov 56 

 počet 

Riaditeľka  0,6 

Manažér kvality 0,6 

Vedúca opatrovateľsko-ošetrovateľského úseku 0,6 

Ekonomicko-prevádzkový úsek 26,7 

Spolu 28,5 

Zamestnanci odborných činností 

 zaradenie počet 

Sociálno – terapeutický úsek 

sociálny pracovník 2 

asistent sociálnej práce 1 

inštruktor sociálnej rehabilitácie 3 

Opatrovateľsko- ošetrovateľský úsek 

ambulantná sestra 0,6 

koordinátor opatrovateliek 2 

opatrovateľka 36,8 

sestra 6 

praktická sestra 4 

masér 0,6 

Spolu  56 
 

Personálny kľúč stav  norma  

Maximálny počet prijímateľov soc. služieb na jedného zamestnanca  1,25 1,3 

Percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte  66,27% 65% 
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RH – forma celoročná pobytová  

počet PSS  2, počet všetkých zamestnancov 1,5, z toho odborných zamestnancov 1,1 

 zaradenie počet 

Ekonomicko-prevádzkový úsek  0,4 

Sociálno – terapeutický úsek 
sociálny pracovník 0,9 

inštruktor sociálnej rehabilitácie 0,2 

Spolu  1,5 

 

Personálny kľúč  stav  norma  

Maximálny počet prijímateľov soc. služieb na jedného zamestnanca  1,33 1,5 

Percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte  73,3% 70% 

 

RH – forma ambulantná   

počet PSS  2 počet všetkých zamestnancov 1, z toho odborných zamestnancov 0,9 

 zaradenie počet 

Ekonomicko-prevádzkový úsek  0,1 

Sociálno – terapeutický úsek 
sociálny pracovník 0,1 

inštruktor sociálnej rehabilitácie 0,8 

Spolu  1 

 

Personálny kľúč   stav  norma  

Maximálny počet prijímateľov soc. služieb na jedného zamestnanca  2 2,2 

Percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte  90% 70% 
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4.4 Organizačná štruktúra ZSS k 31.12.2019 

(Počet zamestnancov 129) 
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4.5. Vzdelávanie pracovníkov v roku 2019 

Cieľom zariadenia je vzdelávanie a zvyšovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov, 

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

roku 2019 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 2019 sa uskutočnili tieto vzdelávacie aktivity a supervízie 

P.č. DÁTUM NÁZOV VZDELÁVANIA/ SUPERVÍZIA 
MIESTO 
KONANIA 

ROZSAH 
POČET 
ÚČASTNÍKOV 

1. 22.1.2019 
Ročné zúčtovanie dane za rok 2018 
a legislatívne zmeny 2019  

Nitra 1 deň 1 

2. 29.1.2019 
Prostriedky obmedzenia klienta v soc. 
službách (TATRA akadémia 

Prievidza 1 deň 3 

3. 30.1.2019 
Zmeny a aktualizácie vo vnútorných 
predpisoch škôl – PP, OP  

Nitra 1 deň 3 

4. 7.2.2019 
Rekreácia a regenerácia zamestnancov po 
novom – príklady, výpočty, lehoty  

Banská 
Bystrica 

1 deň 1 

5. 19.-20.2.2019 
Riadenie rizík v sociálnych službách 
(Tabita s.r.o.)  

Maňa  2 dni 3 

6. 20.2.2019 Nadstavbový kurz bazálnej stimulácie   Leľa 2 dni 2 

7. 22.2.2019 Supervízia – manažment  Olichov 4 hod 4 

8. 5.(6.,8.)3.2019 Bezpečnosť   /S. Hasprová - školiteľ Olichov 2 hod všetci zam. 

9. 11.-12.3.2019 Aktuálne otázky v sociálnej oblasti  I.  Podbanské 2 dni 3 

10. 18.3.2019 Verejné obstarávanie I.– školenie  Nitra 1 deň 2 

11. 26.3.2019 Elektrospotrebiče (VUC) Olichov 2 hod všetci zam. 

12. 7.5.2019 
Pracovný a školský úraz, ich riešenie 
v praxi, povinnosti zamestnávateľov 
a zamestnancov  

Nitra 1 deň 1 

13. 15.5.2019 
Odborný vzdelávací seminár – spoločnosť 
HARTMANN- Rico  

Brezno 1 deň 2 

14. 16.5.2019 
Optimalizácia procesu poskytovania 
tlmočníckej služby na Slovensku  

Bratislava 1 deň 1 

15. 5.6.2019 Klienti s demenciou v ZSS Olichov 2 hod 34 

16. 20.6.2019 
Produktové školenie HARTMAN: 
Prebaľovanie a kŕmenie imobilného 
klienta 

Olichov 1 hod 35 
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16. 19.7.2019 Ochrana osobných údajov Olichov 2 hod všetci zam 

17. 13.8.2019 
Supervízia – opatrovateľky – 1.časť (1. 
skupina) - komunikácia 

Olichov 3 hod 10 

18. 9.-11.9.2019 Aktuálne otázky v sociálnej oblasti II.  Podbanské 3 dni 3 

19. 13.9.2019 
Produktové školenie TENA: Správna 
aplikácia inkontinenčných pomôcok  

Olichov 1 hod opa-oše 

20. 23.9.2019 Prvá pomoc   Olichov 2 hod všetci zam. 

21. 25.9.2019 
Strategické plánovanie a riadenie zmien 
v ZSS, Monitoring v ZSS  

Vyhne 5 hod 3 

22. 23.-26.9.2019 
Rola stredného a vyššieho manažmentu 
pri zvládaní stresových a rizikových situácií 
pri práci s klientmi 

Olichov 30 hod 4 

23. 4.10.2019 Prezentácia výzvy Digitálna inklúzia Nitra 2 hod. 1 

24. 9.10.2019 
Supervízia – opatrovateľky – 1.časť (2. 
skupina) - komunikácia 

Olichov 3 hod 7 

25. 9.10.2019 
Supervízia – opatrovateľky – 2.časť 
(1.skupina) - komunikácia 

Olichov 3 hod 9 

26. 11.10.2019 Verejné obstarávanie I.– školenie  Nitra 1 deň 2 

27. 21.-24.10.2019 
Rola výkonného personálu pri zvládaní 
stresových a rizikových situácií pri práci s 
klientmi 

Olichov 30 hod 4 

28. 28.-31.10.2019 
Rola výkonného personálu pri zvládaní 
stresových a rizikových situácií pri práci s 
klientmi 

Olichov 30 hod 5 

29. 14.-15.11.2019 Kvalita poskytovania sociálnych služieb  
Banská 
Bystrica 

2 dni 3 

30. 26.-27.11.2019 
Konferencia – Inovatívne trendy v oše 
starostlivosti o dlhodobo chorých  

Vysoké 
Tatry 

2 dni 3 

31. 2.12.2019 Supervízia manažmentu  Olichov 3 hod 5 

32. 2.12.2019 
Supervízia – opatrovateľky – 2.časť 
(2.skupina) - komunikácia 

Olichov 3 hod 9 

33. 5.12.2019 
Stravovanie a jeho význam pre ľudí 
s demenciou  

Poprad 8 hod 2 

34. 6.12.2019 Ochrana zdravia pri práci  Nitra 1 deň 1 

35. 10.12.2019 
Metodický deň – Zákon o finančnej 
kontrole a audite  

Nitra 1 deň 2 

36. 18.12.2019 Mzdová účtovníčka komplexne  Nitra 1 deň 1 

 
 

 Interné vzdelávanie zamestnancov bolo realizované podľa plánu vzdelávania.  

 Raz za dva mesiace boli organizované odborné semináre pre sestry a praktické sestry 

 Každý mesiac na prevádzkových poradách opatrovateľsko-ošetrovateľského úseku 

boli preberané aktuálne témy týkajúce sa práce s klientmi a dokumentáciou.  
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5. Partnerstvá, aktivity a podujatia v roku 2019 

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 27.1.2019 nás potešil benefičný koncert „OBJATIE TÓNOV“ v Leviciach, 

organizovaný OZ Ostrov a OZ Štefánik. Klienti mali možnosť zatancovať si zumbu, vypočuť si 

a stretnúť sa so spevákmi populárnej hudby. 

29.1.2019 sa uskutočnil workshop v MŠ Volkovce v rámci  projektu 

ČSOB. (OZ) Projekt bol zameraný na integráciu a inklúziu klientov 

a detí ZŠ. Deti sa učili spolu s klientmi ZSS základom posunkového 

jazyka a skúšali tradičné 

remeslá ako práca 

s hlinou a paličkovanie. 

4.3.2019  sa naši klienti dobre bavili na 

tradičnej Fašiangovej zábave v Olichove. 

Najskôr to bolo tradičné „pochovávanie basy“, 

potom maškarný ples, zábava, tanec a rôzne 

súťaže. 

5.3.2019  mali naši klienti príležitosť zabaviť sa na fašiangovej zábave v Kovarciach. 
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14.3.2019 sa uskutočnil druhý workshop v ZŠ Volkovce k projektu ČSOB (OZ) . 

16.4.2019 k nám prišli žiaci ZUŠ Zlaté 

Moravce a naši klienti mali možnosť vypočuť 

si ich koncert. Na záver sa odvďačili 

účinkujúcim vlastnoručne vyrobenými 

darčekmi. 

17.4.2019 sa uskutočnil tretí Workshop v ZŠ 

Volkovce k projektu ČSOB (OZ).  

30.4.2019 sa naši klienti zúčastnili v rámci Dňa regiónu tvorivého workshopu v ZŠ sv. Don 

Bosca v Zlatých Moravciach. 

30.4.2019 naši klienti predviedli  svoju zručnosť na Tvorivých dielňach v ZSS „V Kaštieli“ 

Horné Obdokovce.  

23.5.2019 sa ochotníci z radov našich klientov zúčastnili prehliadky dramatickej tvorby 

„Nitriansky Oskar“ zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Za 

predstavenie „Cisárove nové šaty získali prvé miesto. 

9.6.2019 sa uskutočnil v kostole v Zlatých Moravciach Benefičný koncert pre Svetlo,  v rámci 

projektu Hudobná jar, výťažok ktorého bol venovaný „SVETLO“, ZSS Olichov. Zúčastnili sa na 

ňom aj naši klienti.  

20.6.2019 sa naši klienti zúčastnili už 

pravidelnej športovej akcie zariadení 

sociálnych služieb MLOK, organizovanej 

pod záštitou predsedu NSK. Odniesli si 

odtiaľ niekoľko medailí za výborné 

výkony. 

4.7.2019 sa uskutočnil Divadelný večer 

v Zlatých Moravciach, kde sa naši klienti 

predstavili dvoma krátkymi divadelnými inscenáciami. – Cisárove nové šaty a Julkin príbeh. 

6.7.2019 sa naše nepočujúce klientky na pozvanie členov organizácie nepočujúcich ANEPS zo 

Zlatých Moraviec zúčastnili výletu do Bojníc. 
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2.8.2019 naši klienti prispeli 

tvorivým worshopom zameraným 

na tradičné remeslá – košikárstvo a 

paličkovanie  na firemnom dni 

firmy Delfingen v Zlatých 

Moravciach. Prezentovali tu tiež 

svoje výrobky.  

 

12.8. 2019 na Olichov zavítala folklórna skupina Skerešovanka z Obýc, ktorej vystúpenie 

spríjemnilo našim klientom horúce letné popoludnie. 

18.8.2019 sa konal už tradičný Benefičný koncert „OSMIDIV“ v Banskej Štiavnici, na ktorom 

panovala ako vždy skvelá atmosféra, spievalo sa, tancovalo, rozdávali sa darčeky vyrobené 

klientami.  

20.8.2019 sa uskutočnil II. ročník 

športovo – zábavného podujatia, 

ktorý organizovalo naše zariadenie 

v priestoroch rekreačného strediska 

Drozdovo. Okrem našich klientov sa 

ho zúčastnili športové družstvá z 

piatich ďalších zariadení a prišli aj 

mladí futbalisti z FC ViOn Zlaté 

Moravce. 

4.-10.9.2019 sa 29 našich klientov spolu so zamestnancami, ktorí sa o nich starali, zúčastnilo 

rekreačného pobytu v Talianskom Lignane. 
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8.9.2019 a 15.9.2019  sa naši klienti zúčastnili divadelného predstavenia „Sedem žien na 

krku“ v KD Kozárovce 

18.9.2019 Workshop v ZSS „SVETLO“ pre deti ZŠ Volkovce k projektu TESCO „Tvoríme 

spoločne“  

19.9.2019 sme s našimi klientami zorganizovali tvorivý workshop pre deti MŠ v MŠ Prílepy, 

ktorý bol zameraný na podporu komunikácie s nepočujúcimi, s ukážkou tradičných remesiel. 

24.9.2019 sa dvaja z našich klientov zúčastnili 

stolnotenisového turnaja v Topoľčanoch.  

26.9.2019 sa uskutočnili tri akcie, na ktorých 

participovali aj naši klienti. 

 na Mestskom úrade v Nitre konala 

medzinárodná vedecká konferencia pod 

názvom Labor Socialis, na ktorej sa zúčastnila aj naša pani riaditeľka a naši klienti tu 

prezentovali svoju zručnosť prostredníctvom svojich výrobkov; 

 dvaja naši klienti sa zúčastnili súťaže v rámci Clemetia Day v „CLEMENTIA“ ZSS 

Kovarce;  

 na štadióne FC ViOn sa uskutočnil spoločný tréning detí z PFA FC ViOn a našich 

klientov v rámci projektu Športujeme bez bariér. 

27.9.2019 sa konal už tradičný 

Zlatomoravecký jarmok, na ktorom sa 

prezentovali aj naši klienti svojimi 

výrobkami z hliny, šitými 

dekoračnými a úžitkovými 

predmetmi.  

16.10.2019 mali možnosť naši klienti 

zabaviť sa na benefičnom koncerte 

„Na krídlach anjelov“ v Leviciach. 

24.10.2019 prišla na Olichov spevácka skupina Babička zo Zlatých Moraviec, ktorá svojim 

spevom a humornými príbehmi spríjemnila našim klientom popoludnie. 

28.10.2019 sa uskutočnil ďalší workshop 

v ZSS „SVETLO“ pre deti ZŠ Volkovce 

k projektu TESCO „Tvoríme spoločne“. 

Žiaci spolu s klientmi vysadili ovocné 

stromy a úžitkové dreviny, taktiež si 

vyskúšali prácu s hlinou, šitie, 

paličkovanie, pletenie košíkov v našich 

tvorivých dielňach.  
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5.11.2019 sa naši klienti zúčastnili podujatia  Jesenné dekorácie v ZSS „Jeseň Života“. 

6.11.2019 sa za účasti našich klientov uskutočnil ďalší workshop MŠ Dúha Zlaté Moravce 

12.11.2019 do nášho zariadenia prišli dobrovoľníci zo spoločnosti TESCO a spolu s našimi 

klientmi upravovali náš areál.  

16.11.2019  naši ochotníci z radov klientov, ako víťazi OSKARa 

2019, dostali možnosť hrať na profesionálnych doskách v rámci  

Noci divadiel v Starom divadle Nitra. 

18.11.2019 sa uskutočnil workshop v MŠ Slnečná. 

27.11.2019 sme boli pozvaní na Katarínsku zábavu v Horných 

Obdokovciach.  

28.11.2019 sa naši klienti výborne zabávali na už tradičnom Mikulášskom večierku 

v Tekovských Nemciach, spolu s pozvanými hosťami – klientmi z ďalších piatich zariadení. 

8.12.2019 sa naši ochotníci - divadelníci zúčastnili prezentačno-vzdelávacieho stretnutia 

ochotníckych divadiel z okolitého regiónu v Čiernych Kľačanoch. 

V adventnom čase sa naši klienti zúčastnili viacerých predajných akcií (predajné trhy UKF, 

firmy LEDVANCE, firmy Nidec) kde prezentovali svoju šikovnosť predajom vlastnoručne 

vyrobených  vianočných dekorácií a predmetov. 

13.12.2019 naše zariadenie navštívili „malí anjeli“ – 

deti zo ZŠ Dona Bosca zo Zlatých Moraviec, ktorí  

potešili našich klientov vianočným pásmom plným 

piesní a básní a zároveň priniesli pre klientov 

vlastnoručne vyrobené vianočné pohľadnice.  

Vďaka patrí aj „vianočnému anjelovi“ – pani Mgr. 

Zuzane Hoare a dobrovoľníkom, ktorí v rámci krásnej 

vianočnej akcie „Darujme lásku“ ukryli do škatúľ od 

topánok praktické a užitočné darčeky, ktorými deti obdarovali každého nášho klienta. 
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24.12.2019 Štedrý deň v Olichove začal svätou omšou, pokračoval spevom kolied, 

vystúpením detí a slávnostnou večerou. 

 

29.12.2019 našim klientom prednovoročnú atmosféru  spríjemnili svojim koncertom umelci 

z  Musica Cordis a operný spevák Marek Pobuda. 
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6. Projekty v roku 2019 

Aj v roku 2019 „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 OZ Svetlo pre Olichov.  

6.1. Projekty podané zariadením „SVETLO“, ZSS Olichov  

11.1.2019  Nadácia poštovej banky: Grantový program: Nápad pre3 generácie  
Názov projektu: Športujeme spoločne   
požadovaná suma: 1717,- Eur,  celková suma na projekt: 1817,- Eur 
Žiadosť bola podporená sumou 1450,- Eur 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
25.4.2019 Nadácia SPP: Program: Opora 
Žiadosť o valcovací stroj na hlinu a materiál (p. Ľubomír H.) – 
 požadovaná suma 1030,- Eur  celková suma na projekt 1080,- Eur  
Žiadosť bola podporená sumou 650,- Eur 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
25.4.2019 Nadácia SPP: Program: Opora 
Žiadosť o školenie patchwork  a zakúpenie šijacieho stroja pre klientku:  p. Ingridu B. 
požadovaná suma 996,- Eur  celková suma na projekt 1096,- Eur  

Žiadosť bola podporená sumou 600,- Eur 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
13.11.2019 Nadácia ORANGE: Program: Darujme Vianoce – Radosť z vianočného pečenia 
Požadovaná suma 430,- Eur  
Žiadosť bola zamietnutá. 

6.2. Projekty podané OZ Svetlo pre Olichov  

Nitriansky samosprávny kraj: ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA PODPORU 
KULTÚRY  

Názov projektu: Tvoríme spoločne 
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: Pomôžme si futbalom 
požadovaná suma: 1700,- Eur,  celková suma na projekt 1800,- Eur 
Žiadosť podporená sumou: 700,- Eur 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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: 500,- Eur,  celková suma na projekt 600,- Eur 
Žiadosť podporená sumou: 200,- Eur 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mesto Zlaté Moravce: Žiadosť o poskytnutie dotácie pre oblasť športu 
Názov projektu: Športujeme bez bariér 
požadovaná suma: 500,- Eur,  celková suma na projekt 600,- Eur 
Žiadosť podporená sumou: 200,- Eur 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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11.1.2019  Nadácia poštovej banky: Grantový program: Nápad pre3 generácie  
Názov projektu: Divadlo nás spája 
požadovaná suma: 1207,- Eur celková suma na projekt: 1307,- Eur 
Projekt nebol podporený. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.2.2019 Nadácia VÚB : Zamestnanecký grant 
Názov projektu: Prostredie nás spája   
požadovaná suma: 1500,- Eur,  celková suma na projekt 1600,- Eur 
Projekt nebol podporený 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
14.2.2019 Nadácia DM : Iniciatíva DM spoločne 
Názov projektu: Tvoríme spoločne  
požadovaná suma: 970,- Eur 
Projekt nebol podporený. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
24.4.2019 Nadácia SPP: Program: Opora 
Žiadosť o dynamické parapódium pre klienta: p. Ladislav S.  
požadovaná suma 1000,- Eur,  celková suma na projekt: 1345,- Eur 
Podporené sumou 1000,- Eur 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
25.4.2019 Nadácia SPP: Program: Opora 
Žiadosť o termolis  
požadovaná suma1014,- Eur ,  celková suma na projekt: 1243,- Eur 
Projekt nebol podporený. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
30.4.2019 Nadácia EPH: Program Oporný bod 2019 
Názov projektu: Hudba nás spája 
Žiadosť o vytvorenie terapeutickej miestnosti s vybavením pre muzikoterapiu a iné 

kombinované liečebnopredagogické pôsobenie. 
požadovaná suma 3184,- Eur ,  celková suma na projekt: 3304,- Eur 
Projekt nebol podporený. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.5.2019 Nadácia Tesco: Program: Vy rozhodujete, my pomáhame 
Projekt OZ SVETLO PRE OLICHOV v spolupráci ANEPS Zlaté Moravce  v spolupráci 

s občianskym združením,  
Žiadosť o vonkajší set vhodný k spoločenským hrám, uskutočnenie spoločného workshopu  
zamereného na učenie šachu 

požadovaná suma 1300,- Eur,  celkové náklady: 1400,- Eur 
Projekt bol podporený sumou 1300,- Eur.  
Postúpili sme do verejného hlasovania a náš projekt sa umiestnil na prvom mieste.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7.5.2019 Nadácia SPP: Program SPPravmeTo 2019 
Projekt ZŠ Tesárske Mlyňany v spolupráci s občianskym združením SVETLO PRE OLICHOV,  
Žiadosť o tvorivý materiál na workošopy zamerané na využitie levandule s využitím 
posunkovej reči pre deti ZŠ v spolupráci s klientmi  

„SVETLO“ ZSS OLICHOV 
požadovaná suma 1225,- Eur,  celkové náklady: 1275,- Eur 
Projekt nebol podporený. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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17.5.2019 Nadácia poštovej banky 
Program: Nápad pre folklór, Názov projektu: Folklór nás spája   
požadovaná suma: 925,-  celková suma na projekt: 1045,50 Eur 
Projekt nebol podporený 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
21.5.2019 Nadácia Orange: Program: Spojme sa pre dobrú vec 2019 
Tradície nás spájajú:  
požadovaná suma 1372,50  Eur,  celkové náklady na projekt 1372,50 Eur 
Projekt nebol podporený. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
30.5.2019 Poisťovňa Dôvera-  Grantový program: Bojovníci za zdravie pre organizácie  
Nákup rehabilitačných pomôcok:   
celkové náklady na projekt 3260,- Eur 
Projekt nebol podporený. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.10.2019 Ikea Žiadosť o podporu –  nákup nábytku v hodnote 5.000 Eur 
Projekt nebol podporený. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8.10.2019 NSK: ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA PODPORU KULTÚRY  
Názov projektu: Učíme sa spoločne 
požadovaná suma: 1700,- Eur    (vyhodnotenie v roku 2020) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8.10.2019 NSK: ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA PODPORU ŠPORTU  
Názov projektu: Pomôžme si futbalom 
požadovaná suma: 1700,- Eur,  (vyhodnotenie v roku 2020) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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: 500,- Eur,  celková suma na projekt 600,- Eur 
(vyhodnotenie v roku 2020) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mesto Zlaté Moravce: Žiadosť o poskytnutie dotácie pre oblasť športu  
Názov projektu: Športujeme bez bariér 
požadovaná suma: 500,- Eur,  celková suma na projekt 600,- Eur 
(vyhodnotenie v roku 2020) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
13.11.2019 Nadácia ORANGE: Darujme Vianoce – Dobro sa vráti 
Žiadosť o  materiál na výrobu ručne tkaných výrobkov 
požadovaná suma: 700,- Eur 
Projekt nebol podporený. 

Projekty a dotácie „SVETLO“, ZSS Olichov: 2700,00 € 

Projekty a dotácie OZ SVETLO PRE OLICHOV:  3 969,95 € 

Finančné dary z predaj výrobkov klientov a dary na podporu rozvoja OZ:  3 778,39€ 

Poukázanie 2 % daní pre OZ SVETLO PRE OLICHOV:  2 995,43 € 

Celkové príjmy z projektov, dotácií a činností OZ:  13 443,77 €  



„SVETLO“, ZSS Olichov Výročná správa za rok 2019 Strana 31 z 34 

 

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 Výpočet EON a ďalších výdavkov za rok 2019 

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 93 107 1 1 

Prepočítaný počet zamestnancov: 42,0 85,5 1,5 0,9 

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019:  Suma v €       

1. Mzdy, platy a ostané osobné vyrovnania 449 247,02 891 159,52 9 515,58 9 491,64 

2. Poistné: 157 006,81 311 364,75 3 306,86 3 325,02 

3. Výdavky na cestovné náhrady :   136,52 153,36 1,46 0,88 

3a. z toho : Výdavky na tuzemské cestovné náhrady: 136,52 153,36 1,46 0,88 

4. Výdavky na energie, vodu a komunikácie: 42 338,15 47 557,92 453,11 901,84 

5. Výdavky na materiál : 140 446,14 157 761,42 1 503,06 901,84 

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

140 446,14 157 761,42 1 503,06 901,84 

6. Dopravné :  3 890,38 4 370,02 41,64 24,98 

7. Výdavky na údržbu : 133 867,13 150 371,29 1 432,65 859,59 

7a. z toho : Výdavky na údržbu, okrem jednorazovej údržby: 39 048,32 43 862,50 417,90 250,74 

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 : 40 289,29 45 248,58 431,10 258,66 

10. Výdavky na bežné transfery : 7 917,28 8 890,69 83,21 49,92 

z  toho: výdavky na odstupné, odchodné, náhrady príjmu 
pri dočasnej PN 

7 917,28 8 890,69 83,21 49,92 

11. Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku: 7 827,83 8 791,01 83,76 50,26 

EON za rok 2019 spolu 888 140,74 1 519 159,77 15 837,68 14 625,80 

EON za rok 2019 na 1 klienta/rok: 9 549,90 14 197,75 15 837,68 14 625,80 

EON za rok 2019 na 1 klienta/mesiac: 795,83 1 183,15 1 319,81 1 218,82 

Celková výška bežných výdavkov za rok 2019  975 131,72 1 616 877,55 16 768,67 15 184,39 

Výška bežných výdavkov za rok 2019  
na 1 klienta/ rok: 

10 485,29 15 111,01 16 768,67 15 184,39 

Výška bežných výdavkov za rok 2019  
na 1 klienta/mes: 

837,77 1 259,25 1 397,39 1 265,37 

Výška prijatých úhrad za rok 2019 311 981,56 350 445,03 3 338,84 2 003,31 

Príjem z platenia úhrad za rok 2019  
na 1 klienta/rok 

3 354,64 3 275,19 3 338,84 2 003,31 

Príjem z platenia úhrad za rok 2019  
na 1 klienta/mesiac 

279,55 272,93 278,24 166,94 
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8. Plnenie cieľov v poskytovaní sociálnych služieb za rok 2019 

Prioritou zariadenia, bola a naďalej ostáva skvalitňovanie podmienok poskytovania 

sociálnych služieb v zmysle platnej legislatívy a vytvárať dôstojné podmienky života pre 

prijímateľov sociálnej služby v zariadení.  

V rámci procesu skvalitňovania poskytovaných sociálnych služieb sme v roku 2019 

zrealizovali viaceré rekonštrukčné práce a technické úpravy. Najvýznamnejšia z nich boli : 

 rekonštrukcia priestorov šatne zamestnancov kuchyne 

 zateplenie pavilónov E a D 

 rekonštrukcia priestorov skladu a práčovne 

 zakúpenie drevených hojdačiek pre klientov 

Uvedené rekonštrukcie prispeli k skvalitneniu prevádzkových podmienok zariadenia, ktoré 

sú základnými piliermi kvalitných služieb.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Šatňa pre zamestnancov kuchyne pred rekonštrukciou a po rekonštrukcii 
 

 
 

Pavilóny D a E pred zateplením a po zateplení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprcha v šatni pre zamestnancov  
práčovne pred rekonštrukciou 

Sprcha v šatni po rekonštrukcii 
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Fit park s oddychovou zónou 
 

Pri skvalitňovaní našich služieb sme dôraz kládli na vzdelávanie zamestnancov, aby získali 

základnú orientáciu v nových trendoch, princípoch a prístupoch v poskytovaní sociálnej 

služby. Vzdelávacie aktivity ponúkali zamestnancom príležitosť hlbšie pochopiť potreby 

rozvoja sociálnych služieb, prispeli k zvyšovaniu ich odbornosti a zároveň aj k zníženiu rizika 

ich vyhorenia.  

Dôraz sme kládli na zabezpečenie individuálneho prístupu zamestnancov k prijímateľom 

sociálnej služby a vytváraniu pozitívnych väzieb medzi nimi. Snažili sme sa o prehlbovaniu 

spolupráce s rodinnými príslušníkmi klientov, ako aj ďalšími externými organizáciami. Cieľom 

našich podujatí, ktoré boli organizované za účasti klientov spriatelených zariadení a širokej 

verejnosti, bolo prehlbovať vzájomné vzťahy medzi nimi a zároveň pozitívnym príkladom 

ovplyvňovať postoje verejnosti, odbúravať ešte stále prevládajúce predsudky voči ľuďom 

odkázaných na pomoc iných a prispieť k ich začleneniu do života spoločnosti. 

 


