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1. Identifikačné údaje 

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 00 35 17 84 

DIČ 20 21 05 88 20 

- nie je platcom DPH 

Telefón 037 / 630 52 90 

Mail svetlo@zssolichov.sk 

Web stránka www.zsssvetloolichov.sk   

  

POSLANIE 

Poslaním nášho 

zariadenia je 

poskytovať sociálne 

služby v zmysle 

zákona č. 448/2008 

Z.z. o sociálnych 

službách a o zmene 

a doplnení zákona 

ako i o sociálnych 

službách ako súčasť 

sociálnej politiky 

Nitrianskeho 

samosprávneho 

kraja. 

Hlavným poslaním 

zariadenia je 

poskytnúť kvalitné 

sociálne služby, 

zabezpečiť 

prijímateľom 

dôstojný život, 

vytvárať optimálne 

podmienky pre čo 

najkvalitnejší a 

plnohodnotný život, 

rozvíjať osobnosť 

prijímateľa do 

maximálnej možnej 

miery, vytvárať 
podmienky, aby 

prijímatelia mohli 

aktívne participovať 

na riešení vlastnej 

sociálnej situácie, 

ako i na 

spoločenskom dianí. 
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2.Charakteristika zariadenia 

2.1 Zariadenie „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 čaľadníckych 

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 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. 

VÍZIA 

Chceme byť 

zariadením, ktoré 

bude vyhľadávané 

nielen kvôli 

poskytovaniu 

kvalitných sociálnych 

služieb, ale i kvôli 

odbornému, 

ľudskému a 

individuálnemu 

prístupu. 

Poskytovanie 

sociálnych služieb 

bude napĺňať 

individuálne potreby 

prijímateľov 

sociálnych služieb a 

v maximálnej miere 

rešpektovať a 

zohľadňovať ich 

požiadavky. Sociálne 

služby sa budú 

poskytovať v 

esteticky upravenom 

prostredí, 

vytvárajúcom pocit 

bezpečia, 

domáckosti a 

spokojnosti. 
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1.7.2002 sa stal Nitriansky samosprávny kraj zriaďovateľom Domova sociálnych služieb 

Olichov. Bola vydaná prvá zriaďovacia listina -  Domov sociálnych služieb zriadený na dobu 

neurčitú  "za účelom starostlivosti o občanov s kombináciou postihnutí s celoročným 

pobytom a zariadenie pestúnskej starostlivosti Topoľčianky."  

Táto listina sa neskôr upravovala dodatkami. Celkovo ich bolo päť. 

1.6.2009 pribudli ďalšie sociálne služby - okrem Domova sociálnych služieb pribudlo 

Špecializované zariadenie pre osoby zrakovo postihnuté a sluchovo postihnuté a taktiež 

Rehabilitačné stredisko. Názov zariadenia bol  zmenený  na "SVETLO", Zariadenie 

sociálnych služieb Olichov. 

1.5.2011 sa predmet činnosti v zriaďovacej listine zmenil nasledovne:  

1."SVETLO", Zariadenie sociálnych služieb Olichov poskytuje sociálne služby podľa zákona 

o sociálnych službách uvedených v §38 - domov sociálnych služieb, v §39 - špecializované 

zariadenie pre osoby nepočujúce a nedoslýchavé a v §37 - rehabilitačné stredisko 

2."SVETLO", Zariadenie sociálnych služieb Olichov má kapacitu 203 miest, z toho v domove 

sociálnych služieb 174 miest, v špecializovanom zariadení 25 miest - forma sociálnej služby 

pobytová celoročná a v rehabilitačnom stredisku 4 miesta, forma sociálnej služby pobytová 

na dobu určitú. 

1.9.2013 nadobudla účinnosť nová zriaďovacia listina: 

Predmet činnosti - "SVETLO", ZSS Olichov v zmysle Zákona o sociálnych službách 

poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie občana z dôvodu jeho 

ťažkého zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu. 

 Zariadenie poskytuje sociálnu službu v troch druhoch zariadenia sociálnych služieb: 

• podľa § 39 - Špecializované zariadenie - celoročná pobytová forma - 40 miest 

• podľa § 38 - Domov sociálnych služieb - celoročná pobytová forma - 159 miest 

• podľa § 37 - Rehabilitačné stredisko - forma pobytová na určitý čas - 4 miesta 

1.8.2015 pribudla nová služba -  Rehabilitačné stredisko - forma ambulantná - 2 miesta, 

pričom sa o tieto dve miesta znížila kapacita Rehabilitačné stredisko - forma pobytová na 

určitý čas. 

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.  

5.9.2019 bola na základe tejto skutočnosti a žiadosti zo strany vedenia zariadenia, vykonaná 

zmena v registri poskytovateľov sociálnych služieb, kde sa zmenili počty miest v jednotlivých 

druhoch sociálnych služieb: 

• Špecializované zariadenie - celoročná pobytová forma - 106 miest 

• Domov sociálnych služieb - celoročná pobytová forma - 93 miest 

• Rehabilitačné stredisko - forma pobytová na určitý čas - 2 miesta a forma ambulantná 

2 miesta 

1.12.2021 nadobudol účinnosť nový zápis zmeny v registri poskytovateľov sociálnych 

služieb, pričom sa opäť menila kapacita v jednotlivých druhoch sociálnych služieb. 

• Špecializované zariadenie - celoročná pobytová forma - 150miest 

• Domov sociálnych služieb - celoročná pobytová forma - 49 miest 

• Rehabilitačné stredisko - forma pobytová na určitý čas - 2 miesta a forma ambulantná 

2 miesta. 

VÍZIA 

Našou víziou 

je zabezpečenie 

takého prostredia, 

ktoré podporuje čo 

najvyššiu mieru 

sebestačnosti a 

autonómie klienta a 

zároveň poskytuje 

odborne správne a 

bezpečné služby. 

Chceme poskytovať 

služby spĺňajúce 

požiadavky na 

kvalitu, ktoré zároveň 

dbajú aj na 

subjektívnu 

spokojnosť 

prijímateľa. Prijímateľ 

sociálnej služby je 

našim partnerom a 

jeho názor je pre nás 

dôležitý. Chceme 

tiež, aby naši 

zamestnanci 

starajúci sa o 

klientov boli 

spokojní, vzdelaní a 

odborne zdatní.  
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3. Predmet činnosti a poskytované 
sociálne služby  

„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. 

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 150 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 

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 49 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). 

 POLITIKA KVALITY 

Zákon č. 448/208 

Z.z. zákon o 

sociálnych 

službách zaviedol 

povinnosť 

poskytovateľa 

sociálnej služby plniť 

podmienky kvality 

poskytovanej 

sociálnej 

služby podľa prílohy 

č.2 písm. a) tohto 

zákona, ktorá 

podrobne určuje 

kritériá, štandardy a 

indikátory kvality 

poskytovanej 

sociálnej služby 

členené do štyroch 

oblastí: 

1. dodržiavanie 

základných 

ľudských práv a 

slobôd,  

2. procedurálne 

podmienky,  

3. personálne 

podmienky,  

4. prevádzkové 

podmienky.  
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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: 

a) sociálna rehabilitácia 

b) sociálne poradenstvo 

c) pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 

d) stravovanie 

V RH celoročná pobytová forma sa poskytuje aj ubytovanie, pranie, upratovanie žehlenia 

údržba bielizne a šatstva.  

POLITIKA KVALITY 

Zavedenie, plnenie a 

hodnotenie 

podmienok kvality 

poskytovanej 

sociálnej služby je 

jedným zo 

základných nástrojov 

zvyšovania kvality 

života prijímateľov 

sociálnych služieb, 

ich sociálneho 

začlenenia a 

odborného 

poskytovania 

sociálnych služieb s 

posilnením ľudsko-

právneho rozmeru a 

orientácie na potreby 

a preferencie 

prijímateľa. 
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4. Prevádzkové podmienky poskytovania 
sociálnych služieb 

4.1 Priestory pre ubytovanie klientov.  

Zariadenie poskytuje svojou kapacitou ubytovanie pre 201 klientov, ktorí vzhľadom na svoj 

vek, zdravotný stav, stupeň odkázanosti a druh sociálnej služby sú rozdelení do troch 

pavilónov.  K dispozícii sú štandardne vybavené izby. Naši klienti majú možnosť upraviť si 

vybavenie izieb vlastnými dekoráciami, spotrebnou elektronikou a osobnými predmetmi. 

Zrekonštruovaný pavilón "A" je trojpodlažný a má kapacitu 70 lôžok. Sú tu tri oddelenia pre 

ženy a dve pre mužov. Nachádzajú sa tu jedno, dvoj a trojlôžkové izby.  

Pavilón  "D" má kapacitu 75 miest. Sú tu päťlôžkové izby a ubytovaní sú tu muži i ženy. 

V pavilóne "E" s kapacitou 56 miest sú na dvoch podlažiach ubytované ženy v štvorlôžkových 

izbách. 

 

 
Počet izieb 

Pavilón A Pavilón D Pavilón E 

Jednolôžková izba 5 - - 

Dvojlôžková izba 19 - - 

Trojlôžková izba 9 - - 

Štvorlôžková izba - - 14 

Päťlôžková izba - 15 - 

4.2 Priestory pre rozvoj pracovných zručností a voľnočasové 

aktivity klientov  

Formovanie a prehlbovanie praktických návykov a zručností klientov závisí od ich 

individuálnych potrieb a možností. Aktivizácia a stimulácia klientov sa realizuje v priestoroch 

na to určených, ako aj na ich izbách. V zariadení máme päť terapeutických miestností, 

v ktorých sa klienti môžu realizovať pri rôznych činnostiach.   

Jedna miestnosť slúži najmä na prácu s hlinou, je tu hrnčiarsky kruh, dve pece na vypaľovanie 

výrobkov z hliny a klienti tu vyrábajú rôzne dekoračné aj úžitkové predmety. V ďalšej 

miestnosti sa klienti môžu realizovať pri šití rôznych textilných výrobkov, vytváraní potlače na 

odevy, je tu aj niekoľko počítačov a klienti majú možnosť komunikovať so svojimi blízkymi 

prostredníctvom sociálnych sietí. 

Máme taktiež k dispozícii miestnosť, v ktorej je interaktívna tabuľa, ktorá slúži na zábavu, ale 

aj na vzdelávanie našich klientov. Klientov veľmi baví vedomostná hra na spôsob Milionára, 

zameraná na rôzne oblasti, či už geografiu, históriu a podobne. Tiež sa zabavia pri  rôznych 

interaktívnych cvičeniach, ktoré sú zamerané na rastliny alebo živočíchy. Sledovanie 

dokumentárnych filmov alebo cestopisov na interaktívnej tabuli prinesú klientom väčší zážitok 

ako sledovanie na klasickom TV.  Klienti sa naučia veľa nového a zároveň si „oprášia“ 

vedomosti, ktoré sa voľakedy naučili. Pre mentálny a psychický vývoj klientov sú tieto aktivity 

veľmi dôležité.  
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 V ďalších terapeutických miestnostiach sa môžu klienti realizovať pri rôznych ručných 

prácach, maľovaní, kreslení, hraní spoločenských hier, muzikoterapii a biblioterapii. 

miestnostiach majú možnosť zapájať sa do terapií v spoločenských miestnostiach na 

jednotlivých oddeleniach,  kde prichádzajú za nimi inštruktori sociálnej rehabilitácie.   

Okrem vnútorných priestorov sa terapie vykonávajú aj v areáli zariadenia. Máme tu malý fit 

park, veľký prístrešok, altánky, lavičky, hojdačky.  

Klienti, ktorým to umožňuje zdravotný stav  sa aktívne zapájajú do prác pri úprave areálu. 

Skrášľujú areál výsadbou a staraním sa o kvety, bylinky, imobilné klientky majú k dispozícii aj 

vyvýšené záhony. Niektorí klienti pomáhajú v záhrade, kde sa majú možnosť podieľať na 

pestovaní zeleniny a ovocia, ktoré sa potom spotrebúva v kuchyni zariadenia.  

Počas prvej a druhej vlny pandémie ochorenia covid 19 boli na terapie v rámci 

protiepidemických opatrení využívané najmä exteriérové priestory zariadenia. 

4.3 Stravovanie 

Stravovanie je zabezpečené v spoločnej jedálni, pre imobilných a čiastočne imobilných 

klientov v spoločenských miestnostiach na jednotlivých poschodiach. Klientom, ktorí sú 

pripútaní na lôžko, sa strava podáva na izbách, vybavených na stolovanie obslužnými 

servírovacími stolíkmi. Okrem racionálnej stravy varíme aj nízkobielkovinovú, bezlepkovú a 

diabetickú stravu. Stravu podávame 5-krát denne a v prípade diéty 6-krát denne. 

4.4 Iné služby 

Zariadenie poskytuje aj ďalšie služby, ako je upratovanie, pranie a žehlenie odevov a pod.  

Služby, ako je  strihanie, holenie a pedikúra, môžu klienti využiť priamo v zariadení. 

V zariadení sa raz za týždeň konajú sväté omše. Kňaz po sv. omši navštevuje jednotlivé 

oddelenia a tak aj imobilní klienti majú možnosť pristupovať k sviatostiam.  
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5. Štruktúra PSS – k 31.12.2021   

Za obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 prijalo zariadenie 36 nových klientov. 

Z nich bolo 34 prijatých do ŠZ a 2 boli prijatí do DSS.  

Počas roka 2021 zo zariadenia odišli na vlastnú žiadosť 3 prijímatelia sociálnych služieb, 

jeden z DSS a dvaja zo ŠZ. V 40 prípadoch bolo poskytovanie sociálnych služieb ukončené 

z dôvodu úmrtia prijímateľa sociálnej služby, z toho 5 z DSS a 35 zo ŠZ.  

V priebehu roka 2021 bolo 28 klientov, ktorí mali odkázanosť posúdenú do DSS opätovne 

preposúdených a preradených do ŠZ. Išlo o klientov, ktorí mali poskytované služby v našom 

zariadení 9 až 52 rokov (v priemere 22,6 rokov) a ich zdravotný stav sa zhoršil, pribudli im 

nové diagnózy, preto bolo potrebné preposúdiť ich zdravotný stav a odkázanosť do 

špecializovaného zariadenia. V dôsledku tejto skutočnosti a tiež toho, že prevažná väčšina 

žiadateľov o umiestnenie v našom zariadení má žiadosť do ŠZ, bola vykonaná zmena 

v registri poskytovateľov sociálnych služieb, kde sa navýšil počet miest v ŠZ zo 106 na 150 

miest a znížil počet miest v DSS z 93 na 49 miest. Počet miest v RS zostal nezmenený. 

Z celkového počtu 189 PSS k 31. decembru 2021 bolo v domove sociálnych služieb 

umiestnených 60 prijímateľov a v špecializovanom zariadení 128 prijímateľov a v RS 

ambulantná forma 1 prijímateľ. 

Veková štruktúra prijímateľov sociálnych služieb ku 31.12.2021 bola od 20 rokov do 99 rokov. 

Vekový priemer na konci roka 2021 bol v špecializovanom zariadení 68 rokov, v domove 

sociálnych služieb 57 rokov a v rehabilitačnom stredisku 34.  Vekový priemer celkovo v 

„SVETLO“, ZSS Olichov bol 64 rokov. 

5.1 „SVETLO“, ZSS Olichov v tabuľkách 

Veková štruktúra PSS k 31.12.2021 ŠZ DSS RS ZSS spolu 

Počet P SS 128 60 1 189 

Vek 18-25 0 1 0 1 

vek 26-39 4 1 1 6 

vek 40-62 38 41 0 79 

vek 63-74 48 14 0 62 

vek 75-79 12 2 0 14 

vek 80-84 10 0 0 10 

vek 85-89 10 1 0 11 

vek nad 90 6 0 0 6 

priemerný vek 68 57 34 64 

v dôchodkovom veku 86 17 0 103 

 



 S. 09 
 

5. Štruktúra PSS – k 31.12.2021  
   

 

Rozdelenie PSS podľa pohlavia ŠZ DSS RS ZSS spolu 

muži 62 30 0 92 

ženy 66 30 1 97 

 

Spôsobilosť na právne a zdravotné úkony PSS 

k 31.12.2021 
ŠZ DSS RS 

ZSS 

spolu 

spôsobilí na právne úkony 56 12 0 68 

pozbavení spôsobilosti na právne úkony 66 48 1 115 

s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony 4 0 0 4 

s obmedzenou spôsobilosťou na zdravotné úkony 1 0 0 1 

Všetci naši klienti sú odkázaní na ošetrovateľskú starostlivosť, nakoľko viac ako 90% má 

najvyšší stupeň odkázanosti – šiesty. Skoro polovica klientov zariadenia používa 

inkontinenčné pomôcky a skoro tretina má problém s pohybom. Zvýšil sa taktiež počet 

diabetikov.  

Počas roku 2021 bolo prijatých 35 nových klientov, ktorých vekový priemer bol 74 rokov a  

z ktorých až 27 bolo v dôchodkovom veku.  Sedem z nich ešte v tom istom roku aj zomrelo. 

Mobilita, kontinencia PSS k 31.12.2021 ŠZ DSS RS ZSS spolu 

mobilní 88 43 1 132 

čiastočne imobilní 22 4 0 26 

imobilní 18 13 0 31 

kontinentní 66 35 1 102 

používajúci inkontinenčné pomôcky 62 25 0 87 

 

Zdravotný stav PSS k 31.12.2021 ŠZ DSS RS ZSS spolu 

stupeň odkázanosti V 10 5 0 15 

stupeň odkázanosti VI 118 55 1 174 

odkázaní na ošetrovateľskú starostlivosť 128 60 0 188 

diabetici 29 11 0 40 

s antipsychotickou liečbou 102 46 0 148 

užívajúci antidepresíva 35 17 0 52 
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5.2 Špecializované zariadenie v grafoch 
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5.3. DSS v grafoch 
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6.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 1.1.2021 v zariadení zabezpečovalo odborné a prevádzkové činnosti 135 

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 

➢ Ekonomicko-prevádzkový úsek 

➢ Sociálno-terapeutický úsek 

➢ Opatrovateľsko-ošetrovateľský úsek 

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. 

Pri skvalitňovaní našich služieb kladieme dôraz na vzdelávanie zamestnancov, aby získali 

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

služby. Vzdelávacie aktivity ponúkajú zamestnancom príležitosť hlbšie pochopiť potreby 

rozvoja sociálnych služieb, prispievajú tak  k zvyšovaniu ich odbornosti a zároveň aj k 

zníženiu rizika ich vyhorenia.  

Dôraz kladieme tiež na zabezpečenie individuálneho prístupu zamestnancov k prijímateľom 

sociálnej služby a vytváraniu pozitívnych väzieb medzi nimi. Snažíme sa o prehlbovanie 

spolupráce s rodinnými príslušníkmi klientov, ako aj ďalšími externými organizáciami. 
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Cieľom našich podujatí, sú organizované za účasti klientov spriatelených zariadení a širokej 

verejnosti, je 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.  

V tomto roku plnom rôznych obmedzení v dôsledku pandémie ochorenia Covid-19 sme mali 

plnenie týchto cieľov značne sťažené.  

6.1 Vedenie ZSS 

• Mgr. Katarína Šurdová, riaditeľka 

• RNDr. Mária Hrešková, manažér kvality  

• Bc. Miriama Galbavá, vedúca ošetrovateľského úseku 

• Mgr. Miroslava Horná vedúca opatrovateľského úseku 

• Ing. Mariána Blažková, vedúca ekonomicko – prevádzkového úseku 

• Ing. Pavel Bernát, vedúci prevádzky 

6.2 Počet pracovníkov a zmeny v priebehu roka 2021 

• K 1.1.2021 bol počet zamestnancov zariadenia 135. 

• Počas roka  2021  sme prijali 10 nových zamestnancov, z toho 7 opatrovateliek,  1  

vrátnika a 2 zamestnancov ekonomicko-prevádzkového úseku. Z materskej 

dovolenky sa vrátila 1 zamestnankyňa ekonomického úseku. 

• V priebehu roka 2021 ukončilo pracovný pomer 15 zamestnancov, z toho 9 

opatrovateliek, 2 zdravotnícki asistenti, 1 pracovníčka ekonomického úseku, vedúca 

opatrovateľsko-ošetrovateľského úseku, vedúci ekonomicko-prevádzkového úseku 

a vedúci prevádzky.  

• K 31.12.2021 bol počet pracovníkov v zariadení 131 zamestnancov. 
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6.3 Personálne podmienky „SVETLO“ ZSS Olichov 

k 31.12.2021 

Počet všetkých zamestnancov 135, z toho odborných zamestnancov 90, 

ostatných 45 

Vedúci zamestnanci  Počet  Kvalifikačné predpoklady 

Riaditeľ 1 VŠ II. stupeň, odbor sociálna práca 

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

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

Vedúci prevádzky 1 SŠ odborné vzdelanie 

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

Spolu  5  
 

Zamestnanci odb. 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. reh. - 150 h. 

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

Opatrovateľka 57 SŠ + opatrovateľský kurz 220 hodín 

Zdravotnícky asistent 6 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  89  
  

 

 

Administratíva Počet Kvalifikačné predpoklady 

Personalista 1 SŠ 

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  2 SŠ, VŠ 

Technik BOZP a PO 1 SŠ 

Spolu  8,5  

Zamestnanci obslužných činností  
Prevádzkoví zamestnanci  

Počet  Kvalifikačné predpoklady 

Technik prevádzky 1 SŠ 

Údržbár – kurič – vodič 3 SOU 

Vrátnik 3,5 SOU 

Upratovačka 8 ZŠ 

Robotníčka v práčovni 5 ZŠ 

Stravovacia jednotka  12 ZŠ, SŠ, SOU 

Spolu  32,5  
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Domov sociálnych služieb 

počet prijímateľov sociálnej služby  93     

počet všetkých zamestnancov 44, z toho odborných zamestnancov 27 

 počet 

Riaditeľka  0,4 

Manažér kvality 0,4 

Vedúca opatrovateľsko-ošetrovateľského úseku 0,4 

Ekonomicko-prevádzkový úsek 15,8 

Spolu 17 

 

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 

zdravotnícky asistent 2 

masér 0,4 

Spolu  27 

 

 

Personálny kľúč   stav  norma  

Maximálny počet prijímateľov soc. služieb na jedného 
zamestnanca  2,11 2,3 

Percentuálny podiel odborných zamestnancov na 
celkovom počte  61,3% 60% 
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Špecializované zariadenie 

počet prijímateľov sociálnej služby   106    

počet všetkých zamestnancov 88,5, z toho odborných zamestnancov 60 

 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 40,8 

sestra 6 

zdravotnícky asistent 4 

masér 0,6 

Spolu  56 

 

Personálny kľúč stav  norma  

Maximálny počet prijímateľov soc. služieb na jedného 
zamestnanca  1,2 1,3 

Percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom 
počte  67,8% 65% 
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RH – forma celoročná pobytová  

počet prijímateľov sociálnej služby  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 prijímateľov sociálnej služby  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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6.4 Organizačná štruktúra ZSS k 31.12.2021 

 

Riaditeľka 
„SVETLO“ 

ZSS 

Ekonomicko-

prevádzkový úsek 

Sociálno-

terapeutický úsek  

(11) 

Opatrovateľsko-

ošetrovateľský úsek 

(79) 

Vedúci úseku, zástupca 

riaditeľky 

(1) 

Ekonomi

cký útvar 

(8,5) 

Vedúci 

prevádzky 

(1) 

 

Technik 

prevádzky  

(1) 

 Údržbári-

kuriči 

(3) 

Vrátnici 

(3,5) 

Upratovačky  

(8) 

Pracovníci v 

práčovni 

(5)  

 Pracovníci v 

kuchyni 

(12) 

Zdravotníc

ky asistent 

(6) 

Vedúca úseku 

(1)  

Ambulan

tná sestra 

(1) 

Sestra 

 (10)  

Masér  

(1)  

Opatrovateľ

ky 

 pavilón A 

(24 ) 

Sociálny 

pracovník 

 (4) 

Inštruktor 

sociálnej 

rehabilitácie 

(6) 

Koordinátori 

opatrovatelie

k  A,E,D 

Manažér 

kvality 

(1) 

Asistent sociálnej 

práce 

 (1) 

Opatrovateľ

ky 

 pavilón E 

(16) 

Opatrovateľ

ky 

 pavilón D 

(17) 
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6.5. Vzdelávanie pracovníkov v roku 2021 

Cieľom zariadenia je okrem iného aj vzdelávanie a zvyšovanie odbornej spôsobilosti 

zamestnancov a tým  vytváranie podmienok na optimálne naplňovanie cieľov a poslania 

organizácie.  

Začiatok roka 2021 bol poznačený prebiehajúcou pandémiou COVID 19, núdzovým stavom, 

ktorý trval až do konca apríla 2021. V dôsledku prísnych protiepidemických opatrení sa 

zrušili všetky vzdelávacie aktivity, na ktorých by mohlo dôjsť k stretnutiu viacerých 

účastníkov a vzdelávanie sa presunulo do online priestoru. Naši zamestnanci sa počas tohto 

obdobia zúčastnili viacerých webinárov a taktiež videohovorov s MPSVR SR. 

 

Dátum Názov webinára/téma videohovoru 
Počet 

účastníkov 

20.1.2021 
Video hovor s MPSVR SR ohľadom situácie spojenej s COVID 

19 v zariadeniach sociálnych služieb, testovania a očkovania 
3 

1.3.2021 Novela Zákonníka práce od 1.3.2021 – zmeny v home office 2 

13.4.2021 Výživa v liečbe chronických chorôb pečene 5 

22.4.2021 Očkovanie proti Covid-19 – otázky a odpovede 6 

16.4.2021 AD TEST manažment pacienta s dekubitom 8 

18.5.2021 
Postcovidový syndróm – pomoc v podobe liečivých húb 

a rastlín 
4 

26.5.2021 Ako zvládalo a zvláda Covid pandémiu zahraničie 6 

31.5.2021 Riešenie pracovných úrazov v praxi 3 

3.8.2021 
Inštruktáž MPSVR SR k dokumentom týkajúcich sa pandémie 

COVID-19 
8 

6.9.2021 
„Povinnosti a práva prijímateľov a poskytovateľov v zákone a v 

praxi“ 
5 

22.9.2021 
Video hovor s MPSVR SR ohľadom situácie spojenej s COVID 

19 v ZSS 
6 

19.10.2021 
Kontrola z inšpektorátu práce. Ako prebieha a ako sa máme na 

kontrolu pripraviť. 
5 

15.11.2021 Ochranné pomôcky a aktuálne uznesenia vlády - videohovor 3 

18.11.2021 
Čo má vedieť bezpečnostný technik o elektrických a zdvíhacích 

zariadeniach 
1 

2.12.2021 

Video hovor s MPSVR SR ohľadom situácie spojenej s COVID 

19 v zariadeniach sociálnych služieb, zamestnávania – ZSS 

ako objekt hospodárskej mobilizácie počas núdzového stavu 

4 

Po uvoľnení prísnych protiepidemických opatrení a ukončení núdzového stavu vzdelávacie 

aktivity a supervízia sa mohli opäť uskutočňovať aj priamou účasťou, čo sme samozrejme 

naplno využili. 



 S. 20 
 

6.Personálne podmienky a organizačná štruktúra  
   

 

  Názov vzdelávania/ supervízia 
Počet 

účastníkov 

26.-27.5. 
2021 

Vzdelávanie k riadenej dokumentácii a prezentácii softvéru 
CARESEE 

3 

14.6.2021 
Príprava zamestnancov na sebaochranu a vzájomnú 
pomoc 

všetci zam. 

6.-7.7.2021 Základný seminár – Používanie metodík skenarterapie 2 

13.8.2021 Odborný seminár SaPa 4 

18.-19.8. 
2021 

Odborná príprava a metodická podpora poskytovateľov v 
národnom projekte Kvalita soc. služieb  

4 

31.8.2021 Metóda validácie podľa Naomi Feil – 1.časť 20 

8.-10.-9. 
2021 

Aktuálne otázky v sociálnej oblasti 5 

23.9.2021 Novela zákona o verejnom obstarávaní 3 

28.9.2021 
Odborný seminár sestier – Dekubity, hygienická 
starostlivosť v oše procese 

11 

28.9.2021 
Supervízia – odborní zamestnanci – 2 skupiny po 3 hodiny 
+ individuálne 

19 

29.9.2021 
Supervízia – odborní zamestnanci – 2 skupiny po 3 hodiny 
+ individuálne 

28 

1.10.2021 
Riešenie stresových situácií na pracovisku zamerané na 
efektívnu komunikáciu a riešenie konfliktov  

18 

4.10.2021 
informácie z oblasti BOZP a pracovnoprávne vzťahy 
v súvislosti s ochorením COVID 19 

1 

7.10.2021 Prvá pomoc, metodika používania OOPP a OOP všetci zam. 

14.10.2021 Metóda validácie podľa Naomi Feil – 2.časť 20 

26.10.2021 
Odborný seminár sestier- Schizofrénia, starostlivosť 
o duševne chorých 

14 

25.-26.11. 
2021 

Manažér rizík v sociálnych službách – online vzdelávanie  1 

30.11.2021 
Odborný seminár sestier – Psychológia porúch psychických 
procesov, komunikácia v oše 

13 

Okrem toho počas roka prebiehali interné školenia novoprijatých zamestnancov  ohľadom 

BOZP, ktoré vykonávala Ing. Slávka Hasprová, ABT,  technik PO a lektor CO.  

• Desiatim novoprijatým zamestnancom vykonala pri ich nástupe vstupnú inštruktáž 

nového zamestnanca, školenie o OPP, BOZP, informovala ich o ohrozeniach, 

nebezpečenstve a výslednom riziku a o zásadách bezpečnej práce.  

• Vstupné školenie absolvovalo aj 10 cudzích osôb – boli to jednak študenti VŠ na praxi, 

ktorých bolo sedem a taktiež tri budúce opatrovateľky, ktoré u nás vykonávali prax 

v rámci opatrovateľského kurzu. 

• Štyria naši zamestnanci – vodiči absolvovali školenie určené vodičom. 

• Na prácu s ručnou motorovou pílou boli zaškolení 2 zamestnanci  

• Zaškolenie pre prácu s krovinorezom absolvovali taktiež 2 zamestnanci. 
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7.Partnerstvá, aktivity a podujatia v roku 
2021 

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. Zainteresované strany, s ktorými „SVETLO“, ZSS Olichov rozvíja neformálne 

partnerstvá sú najmä: rímsko-katolícky farský úrad v Čiernych Kľačanoch, OZ Štefánik, 

futbalový klub FC ViOn, Klub nepočujúcich v Zlatých Moravciach, ZUŠ Zlaté Moravce, CVČ 

Harmónia, ZŠ sv. Don Bosca Zlaté Moravce, MŠ v Obyciach, deti zo ZŠ a MŠ Volkovce 

a Čierne Kľačany, skautský zbor Buen Camino z Čiernych Kľačian, Klub jednoty dôchodcov 

vo Volkovciach, rôzne nadácie v rámci projektov, 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.  

Zariadenie má uzatvorenú Zmluvu o spolupráci pri zabezpečení odbornej praxe 

študentov s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre - Fakulta sociálnych vied 

a zdravotníctva a taktiež Zmluvu o spolupráci pri výučbe a odbornej praxi so Slovenským 

červeným krížom, územným spolkom Nitra. Študenti UKF a frekventanti kurzu opatrovania si 

robia prax v našom zariadení, čo je veľmi obohacujúce nielen pre nich, ale aj pre našich 

zamestnancov a klientov.  

Našimi partnermi sú taktiež NSK, obec, obvodný lekár, odborní lekári, MPSVR SR, RÚVZ, 

ÚPSVaR, dodávatelia tovarov a služieb, bankový sektor. 

Každý rok sa pre našich klientov snažíme pripraviť zaujímavý program. Avšak rok 2021 bol 

veľmi náročný, silne poznačený pandémiou Covid-19. Od začiatku roku až skoro do konca 

apríla bol vyhlásený v celej republike núdzový stav. Aktivity a podujatia mimo zariadenia boli 

zakázané a aj v rámc i zariadenia veľmi obmedzené. Zariadenie bolo od začiatku roka 

v karanténe, keďže väčšina klientov aj zamestnancov mala ochorenie Covid-19. Po ukončení 

karantény sa klienti mohli stretávať len v malých skupinkách v terapeutických dielničkách.  

Uvoľňovanie prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení začalo až na konci apríla 

a trvalo do prvej polovice septembra. Život v zariadení sa vrátil skoro do normálu, avšak stále 

bola potrebná ostražitosť, hygienické opatrenia, zvýšená dezinfekcia, priebežné testovanie 

zamestnancov aj klientov. Klienti mohli ísť k príbuzným na návštevu a mohli sa zúčastniť aj 

akcií mimo zariadenia. 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100029146076257&__cft__%5b0%5d=AZWQuZn3vKYH-YWbUS9ZIYgXch33tYD7LQwcLMQjjrlli3mE8O00Rq5dtycf-rxHEYQmVJgUcXih_BL3CcMT2rk_cOXI6WXSQnxr7jeJC-HC52SgmI4uilZN-g99q9Mqx8yNtmICubIauvmjBTrKbfQ0&__tn__=-%5dK-R
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Hneď na začiatku júna zorganizovali naši inštruktori sociálnej rehabilitácie športové 

popoludnie pre našich klientov na ihrisku zariadenia. Klienti sa s veľkou chuťou zapájali do 

rôznych športových súťaží a hier. 

Dňa 23.júna 2021 sme sa konečne dočkali koncertu Základnej umeleckej školy zo Zlatých 

Moraviec v našom zariadení. Žiaci pod vedením pedagógov prezentovali výsledky svojho 

štúdia spevom, hrou na husle, klavír, saxofón a akordeón. Koncert nám priniesol krásny 

umelecký zážitok, ktorý sme si prvýkrát po dlhej dobe mohli vychutnať v altánku nášho areálu. 

V krásnom prostredí Pohronského Inovca v priestoroch rekreačného strediska Drozdovo sa 

dňa 13.7.2021 uskutočnilo športovo - zábavné podujatie „Pomôžme si futbalom“ 1.časť, na 

ktoré okrem našich klientov pozvanie prijali aj dobrovoľníci, ktorí nám v čase pandémie 

pomáhali, aj naši futbaloví priatelia - hráči PFA FC ViOn.  

Tešíme sa zo spolupráce s detským centrom Harmónia - CVČ s rôznorodými aktivitami pre 

deti a mládež v Zlatých Moravciach. 22.7.2021 si deti vyrobili krásne misky z hliny v duchu 

témy detského tábora "Ako sme kedysi žili". Interakcia detí a našich klientov Ingy a Ľuboša 

bola úžasná a radosť z vyrobených výrobkov obojstranná. Táto akcia sa mohla konať vďaka 

finančnej podpore Nadácie SPP a podpore individuálneho rozvoja nášho klienta Ľuboša.  

Aj vďaka finančnej podpore Nitrianskeho samosprávneho kraja sme v našom zariadení 

30.8.2021 uskutočnili 2. časť projektu určeného na podporu športu "Pomôžme si futbalom". 

Zasúťažili si aj klienti, ktorí sa nemohli zúčastniť športových hier v Drozdove. 

Naše OZ Svetlo pre Olichov spolupracuje s Harmónia - CVČ s rôznorodými aktivitami pre deti 

a mládež v Zlatých Moravciach a aj vďaka finančnej podpore Nadácia ZSE a projektu Tradície 

nás spájajú sme 4. septembra 2021 zorganizovali akciu určenú pre všetky tvorivé deti a ich 

rodičov. Celá akcia bola zameraná na ľudové remeslá, na ktoré sa často zabúda – 

košikárstvo, paličkovanie, macramé, výroba sviečok.  

Dňa 11.9.2021 nás navštívila pani Gabriela Šoltýsová, aby naučila našu klientku  pani 

Beníkovú quiltovanie - špeciálnu techniku na zošívanie látok, keďže pani Beníková sa venuje 

v zariadení aj technike patchworku. 

V sobotu 18.septembra 2021 sme využili krásne jesenné počasie a svojou návštevou nás 

potešil operný spevák Ing. Mgr. Art. Marek Pobuda. Spolu so speváčkami nám predstavili 

pásmo operných árií, nechýbali kresťanské piesne či modlitbičky od Milana Rúfusa.  

Október je mesiac úcty k straším, ktorých sme si aj my uctili koncertom v našom zariadení. 

Dňa 6.10.2021 k nám zavítal pán Anton Budinský, hudobník a zberateľ ľudových piesní, ktorý 

precestoval africký, ázijský, európsky i austrálsky kontinent a slovenskú ľudovú hudbu 

predstavil v 34 krajinách celého sveta. Pán Budinský nám netradične predstavil slovenské 

ľudové piesne a hudobné nástroje.   

Dňa 13. novembra 2021 nás svojou návštevou poctil predseda NR SR Boris Kollár spolu s 

poslancami Národnej rady : BSc. Patrick Linhart, Mgr. Eva Hudecová, Róbert Bartoš, Katarína 

Liška - predsedníčka Sme rodina v Zlatých Moravciach, Marián Grznár - podpredseda Sme 

rodina v Zlatých Moravciach. Zaujímali sa o naše problémy, najmä dostatok pracovníkov, 

zdravotných sestier a opatrovateliek, ktoré nám chýbajú.  

        

   

 

 

 

  

 

   

https://www.facebook.com/hopsacik/?__cft__%5b0%5d=AZXu9SDnu1JsVOVjFD1bfL4gImpr0UTuBP5_pU4Hc1b34LG7ObT-YwW73afkWrCZF5FBUZbv265kl9pFO4WKaDISmG7ynR4gWii_yM3mKTHW0F2pFUS_XGOfeNk-l6s687ruKItB6ognuOj82AXwlDdI&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hopsacik/?__cft__%5b0%5d=AZXu9SDnu1JsVOVjFD1bfL4gImpr0UTuBP5_pU4Hc1b34LG7ObT-YwW73afkWrCZF5FBUZbv265kl9pFO4WKaDISmG7ynR4gWii_yM3mKTHW0F2pFUS_XGOfeNk-l6s687ruKItB6ognuOj82AXwlDdI&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/nadaciazse/?__cft__%5b0%5d=AZXu9SDnu1JsVOVjFD1bfL4gImpr0UTuBP5_pU4Hc1b34LG7ObT-YwW73afkWrCZF5FBUZbv265kl9pFO4WKaDISmG7ynR4gWii_yM3mKTHW0F2pFUS_XGOfeNk-l6s687ruKItB6ognuOj82AXwlDdI&__tn__=kK-R
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Cez telemost sme 18.11.2021 mali v ZSS „SVETLO“ Olichov premiéru piesní: „O troch 

prasiatkach“. Postavičky prasiatok Paško, Maško, Nepostraško a vlk „podnikateľ“ v podaní 

našich klientov Ľubky, Karin, Katky a Ľuboša zaspievali nie len pre našich klientov a 

zamestnancov, ale aj pre našich špeciálnych hostí a najvďačnejších divákov. Tými boli deti 

MŠ v Obyciach.  

Dňa 6.12.2021 sme vstúpili do vianočného očakávania Vianočným koncertom v jedálni ZSS. 

V podaní našich šikovných klientov Ľubky, Katky, Karin a Ferka sa celým zariadením niesli 

tóny vianočných piesní ako "Tri oriešky", "Keď prídu Vianoce" a "Šťastné a veselé". Tento 

rok sme Mikuláša privítali nielen modernejšími skladbami ale aj originálnymi tričkami, ktoré 

si klienti pred predstavením sami potlačili vo svojej dielničke.   

V decembri k nám dorazila krásna zásielka, plná darčekov od výmyslu sveta. Darčeky, s 

láskou chystané a balené deťmi z Materskej školy v Tekovských Nemciach, boli určené pre 

našich klientov. Niečo na pochúťku, niečo na zábavu, niečo na zohriatie... proste všetko veci, 

ktoré naši klienti určite využijú. Veľké ĎAKUJEME patrí detičkám a pani učiteľkám z materskej 

školy ale tiež mamičkám a oteckom, ktorí sa o krásne darčeky pričinili.  

20.12.2021 k nám došla vianočná pošta plná krásnych prianí od detí zo ZŠ sv. Don Bosca 

Zlaté Moravce a z MŠ v Obyciach. Obrovské ĎAKUJEME patrí všetkým šikovným deťom ako 

aj pani učiteľkám za to, že v tomto vianočnom období mysleli aj na našich klientov. Tešíme 

sa, že naši klienti pre tieto deti nie sú len "neznámi" zo zariadenia sociálnych služieb, ale že 

deti z oboch menovaných škôl ich už poznajú aj vďaka workshopom či on-line koncertu. 

Tesne pred Vianocami veľkú radosť urobili našim klientom listy od Ježiška... je krásne byť 

stále ako deti a tešiť sa z maličkostí. Vďaka patrí Ježiškovi Slovenská pošta, a.s. ako aj 

Ježiškovej pomocníčke Anne Čulákovej. 

Po vianočných prípravách v predchádzajúcich týždňoch sme sa už všetci tešili na Vianočné 

sviatky. Tie sme začali sláviť v našom zariadení na Štedrý deň slávnostnou svätou omšou, 

ktorú celebroval dôstojný pán Peter Patúc. Po svätej omši sa svojim vianočným programom 

predstavili naši klienti. Pani riaditeľka poďakovala iniciátorom krásneho projektu Koľko lásky 

sa zmestí do krabice od topánok? ZLATÉ MORAVCE vďaka ktorým naši klienti už niekoľko 

rokov zažívajú pod stromčekom nefalšovanú radosť z darčekov. Každý klient si odbalil tú 

svoju krabicu s veľkým očakávaním, zvedavosťou a samozrejme vďačnosťou.  

Dňa 29.12.2021 sme v našom zariadení privítali známeho operného speváka a zároveň aj 

nášho priateľa Mareka Pobudu, ktorý neodmietol naše pozvanie a spolu s ďalšími umelcami 

nám sprostredkoval krásny umelecký zážitok.  

Posledný deň v roku - Silvester, už tradične patrí zábave s priateľmi. Inštruktori sociálnej 

rehabilitácie si pre klientov a zamestnancov pripravili rôzne hádanky, tombolu a skvelú hudbu. 

Nezabudli sa pridať ani kuchárky a pripravili silvestrovské zákusky a obložené chlebíčky. 

Smiech a spev sa ozývali celým zariadením. Dobre sme si zatancovali, zaspomínali na 

uplynulý ťažký rok a aj na roky predošlé. Do Nového roka sme si priali hlavne pevné zdravie, 

žiadne bolesti a smútky ale úsmev na tvári, vzájomný rešpekt a úctu.  

Zábava sa vydarila - a tak veľa šťastia, zdravia v Novom roku 2022! 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100029146076257&__cft__%5b0%5d=AZWQuZn3vKYH-YWbUS9ZIYgXch33tYD7LQwcLMQjjrlli3mE8O00Rq5dtycf-rxHEYQmVJgUcXih_BL3CcMT2rk_cOXI6WXSQnxr7jeJC-HC52SgmI4uilZN-g99q9Mqx8yNtmICubIauvmjBTrKbfQ0&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100029146076257&__cft__%5b0%5d=AZWQuZn3vKYH-YWbUS9ZIYgXch33tYD7LQwcLMQjjrlli3mE8O00Rq5dtycf-rxHEYQmVJgUcXih_BL3CcMT2rk_cOXI6WXSQnxr7jeJC-HC52SgmI4uilZN-g99q9Mqx8yNtmICubIauvmjBTrKbfQ0&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/slovenskaposta/?__cft__%5b0%5d=AZVPBZZcVdbuP6MBy06WbBR7f26VAOoJuajqKK7t1bhf436ZiWCl7RdAskqYscFD3N9lRHxCbrO1kFdervptt_0vdADHDG6wl880J7_EXCQJi2u58Q-goiNi4GAXFER0mDyu7yyA-lp17tvTJchBHtBH&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/anna.culakova.5?__cft__%5b0%5d=AZVPBZZcVdbuP6MBy06WbBR7f26VAOoJuajqKK7t1bhf436ZiWCl7RdAskqYscFD3N9lRHxCbrO1kFdervptt_0vdADHDG6wl880J7_EXCQJi2u58Q-goiNi4GAXFER0mDyu7yyA-lp17tvTJchBHtBH&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/3674604402604095/?__cft__%5b0%5d=AZUI4xpGdjxsehJkorIZFb64vDxeHmaO8SPG5CbGH0E9SB3vAvvNgTR5lj9zCTVJb8_CX4oX4LYCTBpI17gpvBGxf64SayfKY6aL0jRweZ9xJUzpFp8OuILZgXJrVWio9j3EayK2Rw-JlGF6PLcfYzi9&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/groups/3674604402604095/?__cft__%5b0%5d=AZUI4xpGdjxsehJkorIZFb64vDxeHmaO8SPG5CbGH0E9SB3vAvvNgTR5lj9zCTVJb8_CX4oX4LYCTBpI17gpvBGxf64SayfKY6aL0jRweZ9xJUzpFp8OuILZgXJrVWio9j3EayK2Rw-JlGF6PLcfYzi9&__tn__=-UK-R
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8. Koronavírus na Olichove 
Rok 2021 nezačal pre nás práve najlepšie. Už koncom roka 2020 začal vypadávať personál, 

ochorenie Covid 19 naberalo na sile. Bola to len otázka času, kedy sa toto ochorenie dostane 

do nášho zariadenia, napriek všetkým prísnym hygienickým opatreniam - pravidelná 

dezinfekcia všetkých priestorov, dotykových plôch, denné meranie teploty personálu aj 

klientov, sledovanie zdravotného stavu chorých, pravidelné testovanie... 

Ešte v decembri 2020 ostalo doma 11 pozitívnych  zamestnancov a 3.1.2021 antigénové testy 

zachytili prvých troch pozitívnych klientov. Títo boli ihneď izolovaní, bola vytvorená červená 

zóna, vyčlenený personál, ktorý sa o nich staral za prísnych hygienicko-epidemiologických 

opatrení. Zintenzívnilo sa testovanie zamestnancov aj klientov a taktiež sledovanie ich 

zdravotného stavu.  

 4.1. testy zachytili ďalších 7 pozitívnych klientov... V priebehu ďalšieho týždňa to už bolo 

skoro 40 pozitívnych klientov a taký istý počet pozitívnych zamestnancov. 

13.1. prišla do zariadenia mobilná odberová jednotka -odberný tímETC5 - Záchranná 

zdravotná služba SR, ktorý urobil PCR testy všetkým klientom a zamestnancom. Tieto vyšli 

pozitívne 141 klientom a 13 zamestnancom. Šťastím v nešťastí bolo to, že väčšina klientov 

mala bezpríznakový priebeh ochorenie, alebo len mierne zvýšenú teplotu. Bohužiaľ, boli aj 

takí klienti, ktorí to nezvládali a museli byť hospitalizovaní. Z deviatich hospitalizovaných sa 

traja už nevrátili, zomreli v nemocnici.  

Z dôvodu veľkého výpadku personálu, hlavne pracovníkov opatrovateľsko-ošetrovateľského 

úseku, bolo potrebné zabezpečiť pre klientov aspoň základnú starostlivosť Odborní 

zamestnanci vykonávali redukované pracovné činnosti. Obrátili sme sa s výzvou o pomoc na 

Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor krízového riadenia, obecné úrady v okrese Zlaté 

Moravce, farské úrady, dobrovoľné hasičské zbory, Územný spolok SČK, Mestský úrad Zlaté 

Moravce a taktiež sme zverejnili výzvu na internete aby nám prišli pomôcť dobrovoľníci. 

Obecné úrady následne obecným rozhlasom vyzvali svojich obyvateľov, farské úrady 

informovali farníkov a našu výzvu prezdieľali regionálne noviny, dokonca aj TASR. Aj 

zamestnanci sa aktívne zapojili prezdieľaním tejto výzvy na sociálnych sieťach. A našli sa 

rodinní príslušníci našich zamestnancov, klientov, ale aj cudzí ľudia, ktorí boli ochotní prísť 

pomôcť, hoci mnohí z nich boli po prvýkrát v takom zariadení ako je naše. 

Najkritickejších 10 dní bolo od  víkendu 16.1. - 17.1. až do pondelka 25.1., kedy  nám prišli 

pomôcť dobrovoľníci, bez ktorých by sme to nedali. Robili sa iba tie najnutnejšie veci, pretože 

iné sa nedalo, keď na oddelení s 50 klientami bola iba jedna opatrovateľka a 2-3 dobrovoľníci, 

ktorí potrebovali usmerňovať, keďže takúto prácu nikdy nerobili. 12 hodín navlečení 

v overaloch, na nose a ústach respirátor, na tvári štít, na rukách dva páry rukavíc... a bolo 

treba prebaľovať, kŕmiť, dbať na pitný režim, aj sa prihovoriť, pohladiť...  
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 Aj naši zamestnanci – inštruktori sociálnej rehabilitácie a sociálne pracovníčky nastúpili na 

miesto opatrovateliek a sestier a spoločnými silami sme to zvládli. Pomaly sa začali vracať 

do práce aj zamestnanci po prekonaní ochorenia covid, hoci mnohí ešte neboli celkom 

v poriadku. Videli však, že tí čo zostali v práci boli už úplne vyčerpaní a potrebovali pomoc. 

V tejto ťažkej dobe sa ukázali charaktery a spolupatričnosť zamestnancov, ktorí svoju prácu 

v zariadení neberú len ako zamestnanie, ale aj ako poslanie. Zaslúžia si preto úctu 

a rešpekt. 

Úctu, rešpekt a jedno veľké ĎAKUJEME si zaslúžia aj všetci dobrovoľníci, ktorí napriek 

veľkému riziku, že sa nakazia prišli a pomohli. Sú to: Mgr. Stanislav Caránek - správca 

farnosti Žitavany, Mgr. Ján Jáger - farský administrátor Hontianske Trsťany, PhDr. Ľubor Gál, 

PhD. - správca farnosti Nová Ves nad Žitavou, ThLic. Peter Štálnik - farár Zlaté Moravce, doc. 

PhDr. Rastislav Rosinský, PhD. dekan Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF Nitra, 

Mgr. Mária Rybanská, Bc. Mária Segíňová, p. Janka Borčinová, p. Andrej Gajdoš, p. Lukáš 

Brenkus, p. Jozef Bíbel, p. Terézia Bačová, p. Andrea Frajková, p. Mária Krtová, p. Marianna 

Tóthová, p. Natália Valašíková, p. Ivana Gajdošová, p. Schwarc, p. Karin Hóková, p. Barbora 

Verešová, p. Michaela Pivarčiová, p. Róbert Šabo. 

Poslední pozitívni klienti boli testovaní 25.1.2021.  

Do konca januára 2021 covid prekonalo 182 klientov a 78 zamestnancov. 

V mesiaci január nám zomrelo 20 klientov. 

19.2. a 22.2. očkovanie 1. vakcínou na Olichove – Nemocnica AGEL, Levice 

19.3. očkovanie 2. vakcínou na Olichove 

15.3. vzhľadom k stabilnej epidemiologickej situácie v našom zariadení a absolvovaní 

druhého očkovania vakcínou proti ochoreniu SARS2 COVID-19 u väčšiny našich klientov boli 

povolené návštevy príbuzných v zariadení v súlade s aktuálnymi podmienkami uvedenými vo 

vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR, s pandemickým  plánom, so semaformi pre 

jednotlivo druhy sociálnych služieb.  

17.marca 2021 bol predĺžený núdzový stav o 40 dní 

Uvoľňovanie opatrení začalo až na konci apríla a trvalo do prvej polovice septembra. Život 

v zariadení sa vrátil skoro do normálu, avšak stále bola potrebná ostražitosť, hygienické 

opatrenia, zvýšená dezinfekcia, priebežné testovanie zamestnancov aj klientov. Klienti mohli 

ísť k príbuzným na návštevu, mohli sa zúčastniť aj akcií mimo zariadenia. 

V júli 2021 sa začala aj na Slovensku šíriť nová mutácia ochorenia Covid-19 -  variant delta, 

ktorý sa ukázal oveľa nákazlivejším ako predchádzajúce varianty a v septembri mal na  

Slovensku už takmer 100% zastúpenie medzi pozitívne testovanými. Začala sa tretia vlna 

pandémie. 
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10.8. vláda schválila COVID AUTOMAT Systém pre monitorovanie vývoja epidémie a 

prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (choroba 

Covid-19). Podľa covid- automatu náš okres Zlaté Moravce dlho patril medzi zelené okresy 

s malým počtom novoinfikovaných.  

14.9. vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemickú situáciu sa krízový tím zariadenia rozhodol 

čiastočne upraviť podmienky návštev klientov v našom zariadení, aby sme znížili riziko 

zanesenia vírusu COVID-19 do zariadenia. Boli potrebné testy, dodržiavanie epidemických 

opatrení. Návštevy boli povolené vo vonkajších priestoroch. Dnu mohli ísť len návštevy 

ležiacich klientov. Návštevy v návštevnom domčeku nemuseli mať test. 

 20.9. prešiel okres Zlaté Moravce na oranžovú, 4.októbra na červenú a 1. novembra na 

bordovú farbu covid semafora. 

18.11. Vzhľadom na neustále sa zhoršujúcu 

epidemickú situáciu sa krízový tím zariadenia 

rozhodol zrušiť návštevy klientov vo vonkajších 

priestoroch zariadenia. Klienti sa mohli stretnúť 

so svojimi blízkymi iba v návštevnom domčeku. 

19.11. boli naši klienti zaočkovaní 3. dávkou 

vakcíny proti ochoreniu Covid-19. 

25.11. bol vyhlásený núdzový stav a lockdown. 

Ani počas najťažších dní pandémie naši klienti 

neboli úplne bez svojich blízkych. Mali online 

rozhovory, telefonovali spolu. U paliatívnych 

klientov bola povolená návšteva za prísnych 

bezpečnostných opatrení. Ostatní klienti mali 

povolené návštevy v návštevnom domčeku. 

Klientom boli zabezpečené aj spirituálne 

potreby.  

Napriek ťažkému obdobiu klienti neboli opustení 

a sami. Vždy sa im venoval obetavý personál. 
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9. Projekty v roku 2021 
 Aj v roku 2021 „SVETLO“, ZSS Olichov podalo viacero projektov, aby získalo finančné 

prostriedky pre realizovanie aktivít a materiálneho zabezpečenia klientov. Projekty boli 

podávané jednak zariadením „SVETLO“, ZSS Olichov, ale najmä OZ Svetlo pre Olichov. 

Podaných projektov bolo menej ako po ostatné roky a aj získaných financií bolo podstatne 

menej, čo bolo spôsobené najmä pandemickou situáciou v súvislosti s ochorením Covid-19, 

ktorá poznačila všetky oblasti života spoločnosti. 

9.1. Projekty podané zariadením „SVETLO“, ZSS Olichov  

15.4.2021 Nadácia SPP: Program: Opora 

Žiadosť o materiál na výrobu keramických výrobkov (hlina, glazúra, keramické pomôcky)  pre 

klienta p.Ľubomír H.  

požadovaná suma 1002,50  Eur celková suma na projekt 1087,- Eur  

Žiadosť bola podporená sumou 450,- Eur 

15.4.2021 Nadácia SPP: Program: Opora 

Žiadosť zameraná na separáciu odpadu (žiadosť o finančné prostriedky na kúpu odpadových 

nádob)  projekt písaný na p.Františka V.  

požadovaná suma 1080,- Eur celková suma na projekt 1245,- Eur  

Žiadosť bola zamietnutá. 

13.11.2021 Nadácia Tesco: Program: Vy rozhodujete, my pomáhame  

Názov projektu: Podeľme sa o ticho 

Projektom sa snažíme o rozvoj komunitného života a podporu integrácie nepočujúcich 

klientov Zariadenia sociálnych služieb SVETLO Olichov. V spolupráci so Základnými školami 

v bezprostrednom okolí (Zlaté Moravce, Čierne Kľačany, Volkovce) pripravíme pre deti 

workshopy zamerané na učenie sa základom posunkového jazyka a tvorivé dielne tradičných 

remesiel, ktorým sa naši nepočujúci klienti denne venujú. Deti sa oboznámia so svetom 

nepočujúcich, naučia sa základné posunky a vyskúšajú si remeslá. 

Požadovaná suma vo výške 1300,- Eur 

Žiadosť bola podporená sumou 600,- Eur 

2.11.2021 Nadácia Poštovej banky: program Nápad pre 3 generácie  

Názov projektu: Tradície nás spájajú 

Spoločné spracovanie rozprávky "O troch prasiatkach" klientmi ZSS "SVETLO" a 

dobrovoľníkmi ochotníckeho divadla Volkovce pre deti Materských škôlok obcí Volkovce a 

Čierne Kľačany. Podpora dobrovoľníctva, kooperácie, inklúzie, sociálneho cítenia, empatie a 

myšlienky: "Divadlo nás spája" 

Požadovaná suma: 1500,- Eur, celková suma na projekt 1710,- Eur  

Žiadosť bola zamietnutá 
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9.2. Projekty podané OZ Svetlo pre Olichov  

15.4.2021 Nadácia SPP: Program: Opora 

Žiadosť o realizáciu vyvýšených záhonov pre klientku: Beáta B. 

požadovaná suma 806,- Eur, celková suma na projekt: 908,5,- Eur 

Projekt nebol podporený. 

15.4.2021 Nadácia SPP: Program: Opora 

Žiadosť o nákup materiálu na výrobu macramé výrobkov pre klientku: Katarínu M. 

požadovaná suma 972,50,- Eur, celková suma na projekt 1032,50 Eur 

Projekt nebol podporený. 

22.4.2021 Nadácia Tesco: Program: Vy rozhodujete, my pomáhame 

Názov projektu: Umenie nás spája.  

Žiadosť o zakúpenie ozvučovacej techniky, tabletov a tvorivého materiálu za účelom 

zlepšenia komunikácie klientov s rodinou počas pandémie. 

požadovaná suma 1300,- Eur 

Projekt nebol podporený. 

15.6.2021 Nadácia ZSE, Program: Rozprúďme regióny 

Názov projektu: Tradície nás spájajú  

spolupráca s detským centrom Harmónia Zlaté Moravce, nákup materiálu na workshopy 

tradičných remesiel (hlina, pedig ....) 

požadovaná suma: 993,-  

Projekt bol podporený sumou 900,- Eur 

16.8.2021 Nadácia Agel 

Žiadosť o zakúpenie prístroja na Skenar terapiu. Požadovaná suma 600,- Eur. 

Projekt nebol podporený. 

23.9.2021 Nitriansky samosprávny kraj: Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu 

kultúry  

Názov projektu: Umenie nás spája 

požadovaná suma: 1170,- Eur, celková suma na projekt 1300,- Eur 

Projekt nebol podporený. 

23.9.2021 Nitriansky samosprávny kraj: Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu 

športu 

Názov projektu: Pomôžme si futbalom 

Požadovaná suma: 720,- Eur, celková suma na projekt 800,- Eur 

Projekt bol podporený sumou 300,- Eur 
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22.10.2021 Nadácia SPP: Program SPPravmeTo 2021  

Tento grantový program je určený pre školské zariadenia. Projekt bol podaný ako spolupráca 

občianskeho združenia SVETLO PRE OLICHOV so ZŠ sv. Don Bosca Zlaté Moravce (tvorivé 

workshopy v ZŠ, príprava edukačných videí zameraných na výučbu posunkovej reči)  

Projekt bol podporený, financie dostala ZŠ sv. Don Bosca Zlaté Moravce a budú použité 

v spolupráci s občianskym združením SVETLO PRE OLICHOV. 

2.11.2021 Nadácia Poštovej banky: program Nápad pre 3 generácie  

Názov projektu: Tradície nás spájajú 

Projekt zameraný na inklúziu detí MŠ a klubu Jednoty dôchodcov Volkovce do ZSS 

Požadovaná suma: 1515,- Eur, celková suma na projekt 1650,- Eur (materiálno technické 

vybavenie a tvorivý materiál) 

Projekt nebol podporený. 

14.11.2021 Nadácia Tesco: Program: Vy rozhodujete, my pomáhame  

Názov projektu: Levanduľoví kamaráti 

Projektom sa snažíme podporiť vzájomnú interakciu medzi klientami ZSS Svetlo Olichov a 

žiakmi ZŠ Štefana Moyzesa Tesárske Mlyňany. Vzájomne si vymenia vedomosti a zručnosti 

ohľadom pestovania a spracovania levandule ako aj ohľadom šitia levanduľových bábik. 

Pomocou žiakov si klienti spolu s dobrovoľníkmi založia levanduľovú záhradku v ZSS, na 

ktorej budú pracovať celoročne 

požadovaná suma vo výške 1300,- Eur 

Projekt nebol podporený. 
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10.Financovanie sociálnych služieb 

10.1 Majetok 

Majetok má zariadenie zverený do správy zriaďovateľom. 

 

10.2 Rozpočet 

Rozpočet rozpočtovej organizácie bol schválený Zastupiteľstvom Nitrianskeho 

samosprávneho kraja dňa 14.12.2020  uznesením č. 196/2020 

Zmeny rozpočtu:  

- prvá zmena schválená dňa 29.1.2021 rozpočtovým opatrením č. B1 

- druhá zmena schválená dňa 25.5.2021 rozpočtovým opatrením č. B2 

- tretia zmena schválená dňa 17.5.2021 rozpočtovým opatrením č. B3 

- štvrtá zmena schválená dňa 7.6.2021rozpočtovým opatrením č. B4 

- piata zmena schválená dňa 8.7.2021 rozpočtovým opatrením č. B5 

- šiesta zmena schválená dňa 20.7.2021 rozpočtovým opatrením č. B6 

- siedma zmena schválená dňa 20.7.2021 rozpočtovým opatrením č. B7 

- ôsma zmena schválená dňa 26.7.2021 rozpočtovým opatrením č. B8 

- deviata zmena schválená dňa 23.8.2021 rozpočtovým opatrením č. B9 

- desiata zmena schválená dňa 23.8.2021 rozpočtovým opatrením č. B10 

- jedenásta zmena schválená dňa 13.9.2021 rozpočtovým opatrením č. B11 

- dvanásta zmena schválená dňa 22.9.2021 rozpočtovým opatrením č. B12 

- trinásta zmena schválená dňa 23.9.2021 rozpočtovým opatrením č. B13 

- štrnásta zmena schválená dňa 27.10.2021  rozpočtovým opatrením č. B14 

- pätnásta zmena schválená dňa 27.10.2021 rozpočtovým opatrením č. B15 

- šestnásta zmena schválená dňa 10.11.2021 rozpočtovým opatrením č. B16 

- sedemnásta zmena schválená dňa 16.11.2021 rozpočtovým opatrením č. B17 

- osemnásta zmena schválená dňa 25.11.2021 rozpočtovým opatrením č. B18 

- devätnásta zmena schválená dňa 25.11.2021 rozpočtovým opatrením č. B19 

- dvadsiata zmena schválená dňa 25.11.2021 rozpočtovým opatrením č. B20 

- dvadsiata prvá zmena schválená dňa 25.11.2021 rozpočtovým opatrením č. B21 

- dvadsiata druhá zmena schválená dňa 26.11.2021 rozpočtovým opatrením č. B22 

- dvadsiata tretia zmena schválená dňa 9.12.2021 rozpočtovým opatrením č. B23 

- dvadsiata štvrtá zmena schválená dňa 13.12.2021 rozpočtovým opatrením č. B24 

- dvadsiata piata zmena schválená dňa 16.12.2021 rozpočtovým opatrením č. B25 

- dvadsiata šiesta zmena schválená dňa 20.12.2021 rozpočtovým opatrením č. B26 

- dvadsiata siedma zmena schválená dňa 30.12.2021 rozpočtovým opatrením č. B27 

Majetok, 
ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo 

Suma 

Pozemky 118844,27 

Budovy, stavby 2723683,93 

Stroje, prístroje, zariadenia, inventár 202747,59 

Dopravné prostriedky  57788,21 

Pestovateľské celky trvalých porastov 126,66 
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10.3 Výnosy 

Celková výška výnosov k 31.12.2021 bola vykázaná vo výške 3 839 860,41 €, čo 

predstavuje nárast výnosov oproti roku 2020, keď bola celková výška výnosov vykázaná vo 

výške 3 726 989,03 €.  

Nárast výnosov bol spôsobený zvýšením transferov v dôsledku pandemickej situácie. 

Najväčší podiel na výnosoch tvorili výnosy:  

- výnosy z bežných transferov zo ŠR, subjektov verejnej správy vo výške 199912,43 € 

(účet 693) 

- výnosy z kapitálových transferov zo ŠR, subjektov verejnej správy o výške 0,00 € (účet 

694) 

- výnosy z bežných transferov od zriaďovateľa vo výške 2866036,86 € (účet 691) 

- výnosy z kapitálových transferov od zriaďovateľa vo výške 44104 € (účet 692) 

- ostatné výnosy 602,648,653,662,697,698 vo výške 729807,12 € 

Opis /číslo účtu a názov/  
Suma 

k 31.12.2021 

a)  tržby za vlastné výkony  a tovar  710625,50 

602 - Tržby z predaja služieb: 710625,50 

604 - Tržby za tovar: 0,00 

607 - Výnosy z nehnuteľnosti na predaj: 0,00 

b) zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00 

c)  aktivácia 0,00 

622 - Aktivácia vnútroorganizačných služieb: 0,00 

624 - Aktivácia DHM: 0,00 

  

d)  daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 0,00 

632 - Daňové výnosy samosprávy: 0,00 

633 - Výnosy z poplatkov: 0,00 

e)  finančné výnosy 17,09 

661 - Tržby z predaja CP: 0,00 

662 - Úroky: 17,09 

668 - Ostatné finančné výnosy: 0,00 

f) mimoriadne výnosy  

672 - Náhrady škôd: 0,00 

g)  výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC   

a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC                      
3114639,09 

691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce, VÚC z toho:  2866036,86 

692 - Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce, VÚC: 44104,00 

693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR: 199912,43 

694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR: 0,00 
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695 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od EÚ: 0,00 

696 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od EÚ: 0,00 

697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov 

mimo verejnej správy: 
2373,80 

698 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných 

subjektov mimo verejnej správy: 
2212,00 

699 - Výnosy samosprávy  z odvodu rozpočtových príjmov: 0,00 

h)  ostatné výnosy 2993,23 

641 - Tržby z predaja DNM a DHM: 0,00 

642 - Tržby z predaja materiálu: 0,00 

644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania: 0,00 

645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania: 0,00 

646 - Výnosy z odpísaných pohľadávok: 0,00 

648 - Ostatné výnosy: 2993,23 

i)  zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia 11585,50 

653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti: 11585,50 

658 - Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti: 0,00 

10.4 Náklady 

Celková výška nákladov k 31.12.2021 bola vykázaná vo výške 3 920 638,46 €, čo 

predstavuje nárast nákladov oproti roku 2020, keď bola celková výška nákladov vykázaná 

vo výške 3 701 903,03€.  

Nárast nákladov bol spôsobený v dôsledku pandémie ochorenia COVID – 19. 

Najväčší podiel na nákladoch tvorili náklady:  

- spotreba materiálu: spotreba ochranných prostriedkov a dezinfekčných prostriedkov 

v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID - 19 - výška bola ovplyvnená v dôsledku 

pandémie ochorenia COVID – 19 vo výške 59053,42 € 

Opis /číslo účtu a názov/  Suma k 31.12.2021 

a)  spotrebované nákupy 459734,31 

501 - Spotreba materiálu z toho: 362972,29 

502 - Spotreba energie z toho: 

- elektrická energia 

- voda 

- plyn 

96762,02 

46517,39 

10857,28 

39387,35 

507 - Predaná nehnuteľnosť: 0,00 

b)  služby 178503,72 

511 - Opravy a udržiavanie z toho: 

oprava interiérového vybavenia 

oprava výpočtovej techniky 

oprava telekomunikačnej techniky 

oprava prev. strojov, prístrojov a techniky 

111811,89 

96,00 

69,00 

1273,43 

9678,77 
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oprava špeciálnych strojov 

oprava budov, objektov a ich časti 

- ostatná bežná OaÚ 

800,86 

98220,24 

1673,59 

512 – Cestovné  103,48 

513 - Náklady na reprezentáciu: 0,00 

518 - Ostatné služby z toho: 

špeciálne služby-pohrebné 

nákup licencií 

doprava-preprava 

právne ,ekon.a iné poradenstvo 

propagácia, reklama, inzercia 

školenie, kurzy, seminára 

ostatné služby IVES 

všeobecné služby admin. rež. náklady 

telekomunikačné a poštovné služby 

štúdie, expert., posudky 

iné ostatné služby 

       iné ostatné služby 

66588,35 

4352,00 

6364,66 

1743,71 

0,00 

492,91 

6411,76 

163,29 

9230,35 

3900,38 

0,00 

32269,29 

1660 

c)  osobné náklady 2417451,19 

521 - Mzdové náklady  1741709,00 

524 - Zákonné sociálne náklady 601036,01 

525 - Ostatné sociálne náklady 10000,00 

527 - Zákonné sociálne náklady  64706,18 

d)  dane a poplatky 8610,18 

532 - Daň z nehnuteľností 1256,03 

538 - Ostatné dane a poplatky: 7354,15 

e)  odpisy, rezervy a opravné položky 137732,99 

551 - Odpisy  DNM a DHM z toho: 

- odpisy z vlastných zdrojov 

 - odpisy z cudzích zdrojov  

 - odpisy DHM a DNHM  

46316,00 

43708,00 

2212,00 

396,00 

553 - Tvorba ostatných rezerv z toho: 

       - životné jubileá 

       - odchodné 

       - telefón 

       - odmeny 

91416,99 

     16441,63 

14951,11 

30,00 

59994,25 

558 - Tvorba ostatných opravných položiek: 0,00 

f) finančné náklady 4973,43 

561 - Predané CP a podiely: 0,00 

562 - Úroky: 0,00 

568 - Ostatné finančné náklady z toho: 

- poistenie nehnuteľnosti 

 - poistenie dopravné prostriedky 

 - bankové poplatky 

4973,43 

2787,08 

1201,00 

185,35 
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 - bankové poplatky 800,00 

g)  mimoriadne náklady 0,00 

572 - Škody: 0,00 

h)  náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov 713632,64 

584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC do RO, PO 

zriadených obcou alebo VÚC: 
0,00 

585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC ostatným 

subjektov verejnej správy: 
0,00 

586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC subjektov mimo 

verejnej správy: 
0,00 

587 - Náklady na ostatné transfery: 0,00 

588 - Náklady z odvodu príjmov z toho: 

- predpis odvodu príjmov RO 

661442,94 

544,98 

589 - Náklady z budúceho odvodu príjmov: 52189,70 

i) ostatné náklady 0,00 

541 - ZC predaného DNM a DHM: 0,00 

542 - Predaný materiál: 0,00 

544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania: 0,00 

545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania: 0,00 

546 - Odpis pohľadávky: 0,00 

548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť: 0,00 

549 - Manká a škody: 0,00 

j) dane z príjmov 3,18 

591 - Splatná daň z príjmov  3,18 

10.5 Pohľadávky 

Zariadenie eviduje pohľadávky vzniknuté z úhrad za poskytované sociálne služby. Vzniknuté 

pohľadávky sú evidované a vymáhané v zmysle platných vnútorných predpisov a legislatívy. 

Pohľadávky 
Riadok 
súvahy 

Hodnota  
pohľadávok 

brutto 

Hodnota  
pohľadávok 

netto 
Opis 

Pohľadávky z ned. príjmov 
obcí a VÚC – účet 318 

068 149 301,18 149 301,18 Pohľadávky PSS 

Sú to pohľadávky za 

- pohrebné PSS   6 283,78 € 

- prevoz PSS              0,98 € 

- holenie PSS            22,14 € 

- lieky PSS              100,19 € 

- úhrady PSS    142 894,09 € 
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10.6 Záväzky 

Záväzky           
Zostatok 

k 31.12.2021   

Dlhodobé záväzky z toho:  5424,28 

záväzky zo sociálneho fondu - 472 5396,28 

záväzky z poskytnutého úveru zo ŠFRB 0 

záväzky z investičného dodávateľského úveru 0 

iné záväzky- 379 28,00 

záväzky z finančnej zábezpeky na nájomné v bytovkách zo ŠFRB 0 

  

Krátkodobé záväzky z toho:  337370,50 

záväzky voči dodávateľom-321 28682,79 

záväzky voči zamestnancom-331 170615,16 

záväzky voči poisťovniam-336  108219,00 

záväzky voči daňovému úradu-342 28994,93 

záväzky voči štátnemu rozpočtu 0 

záväzky z finančnej zábezpeky na verejné obstarávanie  0 

ostatné záväzky-379 358,62 

-ostatné zúčt.so subj. mimo ver.správy-372  500,00 

-nevyfakturované dodávky-326  

10.7 Sociálny fond 

Úhrn mzdových prostriedkov za rok 2021, z ktorých sa tvoril SF  1 539 094,10 €  

Tarifné platy  867 811,31 €  

Príplatky  386 863,72 €  

Odmeny  284 419,07 €  

Prídel SF vo výške 1%  15 390,94 €  

Prídel SF vo výške 0,05%  769,55 €  

Prídel finančných prostriedkov - percent vo výške 1,05% a čerpanie sociálneho 

fondu ,,SVETLO", ZSS Olichov, 951 87 Olichov 

Počiatočný stav na účte (221) sociálneho fondu k 1.1.2021  4 154,55 €  

Tvorba SF od 1.1.2021 do 31.12.2021:  15 624,45 €  

Celkové čerpanie zo SF od 1.1.2021 do 31.12.2021:  15 564,46 €  

z toho:   

čerpanie príspevku SF na stravné zamestnancov:  1 684,46 €  

čerpanie príspevku SF na účasť na kultúrnych a športových 

podujatiach:   

čerpanie príspevku SF na rekreáciu a služby, ktoré zamestnanec 

využíva na regeneráciu pracovnej sily:   

čerpanie príspevku SF na nákupné poukážky:  9 380,00 €  

čerpanie príspevku SF na ďalšiu realizáciu sociálnej politiky ZSS                                                                  

-finančná výpomoc na zmiernenie rozsiahleho poškodenia RD :  4 000,00 €  

-finančná výpomoc pri úmrtí manžela:  500,00 €  

Konečný zostatok na účte (221) sociálneho fondu k 31.12.2021:  4 214,54 €  
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10.8 Výpočet EON a ďalších výdavkov za rok 2021 

Druh poskytovanej sociálnej služby: DSS ŠZ 
Rehabilitačné 

stredisko 
Rehabilitačné 

stredisko 

Forma poskytovanej sociálnej 
služby: 5) : 

celoročná celoročná denná celoročná 

Počet prijímateľov sociálnej služby v 
roku 2021 podľa registra: 

93 106 2 2 

Prepočítaný počet zamestnancov: 43,0 88,5 1 1,5 

Ekonomicky oprávnené náklady za 
rok 2021: 

 Suma v € 
7)       

1. Mzdy, platy a ostatné osobné 
vyrovnania 

524185,40 1078846,70 12190,36 18285,54 

2. Poistné: 184948,26 380649,32 4301,12 6451,68 

3. Výdavky na cestovné náhrady :   33,21 68,34 1,93   

3a. z toho : Výdavky na tuzemské 
cestovné náhrady: 

33,21 68,34 1,93   

4. Výdavky na energie, vodu a 
komunikácie: 

45641,59 52328,16 674,98 981,54 

5. Výdavky na materiál : 157198,57 177977,14 2309,24 3358,06 

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

157198,57 177977,14 2309,24 3358,06 

6. Dopravné :  2245,95 2574,98 33,21 48,30 

7. Výdavky na údržbu : 51264,53 58040,70 753,07 1095,11 

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

7694,37 8711,41 113,03 164,36 

8. Nájomné za prenájom:         

8a. z toho: Nájomné za prenájom 
nehnuteľnosti alebo inej veci: 

        

9. Výdavky na služby : 40387,26 45725,66 593,29 862,75 

10. Výdavky na bežné transfery : 7081,19 8017,18 104,02 151,27 

10a. z  toho: výdavky na odstupné, 
odchodné, náhrady príjmu 
pri dočasnej PN 

7081,19 8017,18 104,02 151,27 

11. Odpisy hmotného majetku a 
nehmotného majetku: 

21361,18 24184,71 313,79 456,32 

EON za rok 2021 spolu 990776,98 1779083,60 20634,97 30759,82 

EON za rok 2021 na 1 klienta/rok: 10653,52 16783,81 10317,49 15379,91 

EON za rok 2021 na 1 klienta/mesiac: 887,79 1398,65 859,79 1281,66 

Celková výška bežných výdavkov za 
rok 2021  

1034347,14 1828412,89 21275,01 31690,57 

Výška bežných výdavkov za rok 
2021 na 1 klienta/ rok: 

11122,01 17249,18 10637,51 15845,29 

Výška bežných výdavkov za rok 
2021 na 1 klienta/mes: 

926,83 1437,43 886,46 1320,44 

Výška prijatých úhrad za rok 2021 312274,98 356555,32 4601,11 5690,86 

Príjem z platenia úhrad za rok 2021  
na 1 klienta/rok 

3357,80 3363,73 2300,56 2845,43 

Príjem z platenia úhrad za rok 2021  
na 1 klienta/mesiac 

279,82 280,31 191,71 237,12 

 

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2021 spolu v celom ZSS   2821255,37 
Celková výška bežných výdavkov za rok 2021 v celom ZSS: 2 915 725,61 
Výška prijatých úhrad za rok 2021 v celom ZSS:        679 122,27 
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10.9 Účtovná závierka 

„SVETLO“, ZSS Olichov zostavuje individuálnu účtovnú závierku v zmysle Opatrenia 

Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, 

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení 

položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky 

pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné 

celky v znení neskorších predpisov.  

Účtovná závierka je zverejnená na stránke Register účtovných závierok:  

https://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/21714 
  

https://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/21714
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11. Zlepšenie pracovného prostredia 2021 
 

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 2021 

zrealizovali viaceré stavebné a technické úpravy. Najvýznamnejšia z nich boli : 

• Vytvorenie bezbariérovosti vstupov pre ošetrovňu na pavilóne D, izolačnú miestnosť 

na pavilóne E, technickú miestnosť a WC v suteréne pavilónu D prostredníctvom 

spoločnosti DIMI max s.r.o. financovaná z účelovo určených finančných prostriedkov 

z Nitrianskeho samosprávneho kraja v celkovej výške 82 471,30 €   

Ošetrovňa pred rekonštrukciou a po rekonštrukcii 
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• Oprava a údržba drobných vonkajších objektov v areáli ZSS financovaná z vlastných 

finančných prostriedkov v celkovej výške 11 998,94 €  

 Sklad náradia pred rekonštrukciou    Sklad náradia po rekonštrukcii 

Sklad pri záhrade pred rekonštrukciou  Sklad pri záhrade po rekonštrukcii 

 

Návštevný domček pred úpravou  Návštevný domček po úprave 

 

 

 



 S. 41 
 

Kontaktné informácie  
   

 

Kontaktné informácie 
 

„SVETLO“, Zariadenie sociálnych služieb Olichov 

Olichov 601/1,  

951 87 Volkovce, časť Olichov 

 

Riaditeľ: Mgr. Katarína Šurdová 

 

Tel: 037 / 630 52 90 

Fax. 037 / 630 52 90 

Email: svetlo@zssolichov.sk  

Web: www.zsssvetloolichov.sk   

 

mailto:svetlo@zssolichov.sk
http://www.zsssvetloolichov.sk/

