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Výročná správa za rok 2019 
 

Identifikačné údaje organizácie 

Názov organizácie: Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 

Adresa organizácie: Rozbehy 74, 906 33 Cerová 

Zastúpenie: Mgr. Marianna Škápiková, riaditeľka  

Číslo bankového účtu: 7000492836/8180 

IČO: 00596248 

DIČ: 2021043805  

www.dssbojkova.sk 

  

 

História zariadenia 

 

Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková sa nachádza v pohorí Malých Karpát, v 

okrese Senica, vzdialený 6 km od obce Cerová. Od obývanej miestnej časti Cerová – Rozbehy 

ho delí 3 km cesta cez les. Miesto, kde sa toto zariadenie nachádza je typické svojou 

výnimočnosťou a jedinečnosťou, nakoľko je situované hlboko v horách, obklopené prírodou a 

tichom. 

 

Prvé údaje sa datujú od roku 1913, kedy si dal majiteľ okolitých lesov inžinier Chrisler, na 

mieste súčasného zariadenia postaviť kaštieľ. V roku 1920 bol kaštieľ odkúpený Ministerstvom 

sociálnej starostlivosti a do kaštieľa boli umiestnení vojnoví invalidi z prvej svetovej vojny. V 

roku 1938 boli vojnoví invalidi premiestnení do Kovároviec a na Bojkovú boli umiestnené deti 

s mentálnym postihnutím, ktoré tu našli svoj domov až do roku 1941. V tomto roku začala 

Charita Bratislava s výstavbou novej budovy, ktorú zabezpečovala aj po finančnej stránke. 

Počas druhej svetovej vojny na jar v roku 1945 prišlo k bojom medzi nemeckou a sovietskou 

armádou. Pri jednom z týchto vojnových útokov prišlo k požiaru a zničeniu celého kaštieľa. 

Zachovala sa len novšia stavba, ktorá bola do roku 1948 využívaná ako sklad pre trnavskú 

nemocnicu. V roku 1948 bol na Bojkovej zriadený Dom dôchodcov s kapacitou 30 lôžok. V 

roku 1950 začínajú v domove pracovať prvé rehoľné sestry Kongregácie milosrdných sestier 

Svätého kríža. V roku 1959 sa na Bojkovej zriaďuje špecializovaný Ústav sociálnej 

starostlivosti pre dospelých s kapacitou 43 lôžok, zameraný na starostlivosť o dospelých ľudí s 

mentálnym postihnutím. 

 

V roku 1998 prišlo k pretransformovaniu Ústavu sociálnej starostlivosti na Domov sociálnych 

služieb pre dospelých Bojková, ktorý prešiel v roku 2002 do zriaďovateľskej pôsobnosti 

Trnavského samosprávneho kraja. Poslaním Domova sociálnych služieb pre dospelých 

Bojková je poskytovať starostlivosť občanom so zdravotným postihnutím, ktorými sú telesné 

postihnutia, duševné poruchy a poruchy správania, alebo zmyslové postihnutia, alebo 

kombinácia týchto postihnutí. 

 

 

 

http://www.dssbojkova.sk/
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Druh sociálnej služby 

 

V Domove sociálnych služieb pre dospelých Bojková sa poskytuje sociálna služba pre dospelú 

fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je 

najmenej V podľa prílohy č. 3 Zákona č. 448/2008 alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca 

alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 Zákona č. 

448/2008.  

DSS pre dospelých Bojková je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Trnavského samosprávneho kraja. Ku dňu 31.12.2019 sa poskytovala sociálna služba 37 

prijímateľom sociálnej služby (ďalej len PSS). Z celkového počtu 37 prijímateľov sociálnej 

služby bolo 32 prijímateľov pozbavených spôsobilosti na právne úkony. 

 

 

Forma sociálnej služby  

 

Sociálna služba v DSS pre dospelých Bojková sa poskytuje pobytovou celoročnou formou. 

 

 

Rozsah poskytovania sociálnej služby 

  

Sociálna služba sa poskytuje na neurčitý čas. 

 

 

Pohyb prijímateľov sociálnej služby (stav k 31.12.2019) 

 

Prijímatelia sociálnej služby Počet prijímateľov sociálnej služby 

Prijatí prijímatelia 5 

Ukončenie pobytu v DSS Bojková 0 

Exitus 4 

 

 

Veková štruktúra PSS v DSS Bojková za rok 2019 

 

Rok narodenia Vek Počet 

1932 - 1936 81 - 85 rokov 1 

1937 - 1941 76 - 80 rokov 4 

1942 - 1946 71 - 75 rokov 7 

1947 - 1951 66 - 70 rokov 3 

1952 - 1956 61 - 65 rokov 6 

1957 - 1961 56 - 60 rokov 5 
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1962 - 1966 51 - 55 rokov 6 

1967 - 1971 46 - 50 rokov 3 

1972 - 1976 41 - 45 rokov 1 

1977 - 1981 36 - 40 rokov 0 

1982 - 1986 31 - 35 rokov 0 

1987 - 1991 26 - 30 rokov 0 

1992 - 1996 21 - 25 rokov 1 

Vekový priemer:  63,72 r. 37 

 

 

Mobilita PSS v DSS Bojková 

 

 

  

 

 

 

 

Počet evidovaných žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby k 31.12.2019 

 

V priebehu roka 2019 sme zaevidovali 26 nových žiadostí o zabezpečenie poskytovania 

sociálnej služby. Počas kalendárneho roka bolo 7 žiadostí vyradených (úmrtie žiadateľa) a 5 

žiadostí bolo vybavených (5 žiadateľom sa v priebehu roka začalo zabezpečovať poskytovanie 

sociálnej služby). K 31.12.2019 bolo v Evidencii žiadateľov o zabezpečenie poskytovania 

sociálnej služby 42 žiadostí. 

 

 

Diagnózy a ochorenia prijímateľov sociálnej služby za rok 2019 

 

schizofrénia, afektívne poruchy, bipolárna afektívna porucha, organický psychosyndróm, sek. 

depresívny syndróm, mentálna retardácia, poalkoholová encefalopatia, demencia, artróza, 

osteroporóza, diabetes mellitus, parkinsonova choroba, chronické ochorenie dýchacieho 

systému, kardiovaskulárne ochorenia, inkontinencia moču a stolice, ochorenia 

gastrointestinálneho traktu, ochorenia krvotvorby – anémia, trombocytopénia,  

 

 

 

 

 

 

Mobilný 18 PSS 

Čiastočne mobilný 12 PSS 

Imobilný 7 PSS 
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Očkovanie prijímateľov sociálnej služby za rok 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Pravidelné návštevy lekárov za rok 2019 v zariadení 

 

Zariadenie pravidelne navštevovala praktická lekárka  MUDr. Lujza Déderová a psychiatrička  

MUDr. Kajabová Renáta. 

 

 

Telesné a netelesné obmedzenia 

 

Tieto obmedzenia sú používané len na čas nevyhnutne potrebný na odstránenie priameho 

ohrozenia. V roku 2019 neboli použité prostriedky telesného a netelesného obmedzenia 

prijímateľa sociálnej služby.  

 

 

Stravovanie PSS 

 

Stravovanie PSS a zamestnancov zariadenia je zabezpečené vlastnou stravovacou prevádzkou. 

Kuchynské vybavenie je dopĺňané podľa potreby. V roku 2019 zabezpečoval úsek stravovacej 

prevádzky prípravu stravy pre PSS, zamestnancov zariadenia a cudzích stravníkov v zmysle 

zásad zdravej výživy s prihliadnutím na zdravotný stav PSS. Podľa všeobecne platných receptúr 

pripravoval pravidelne racionálnu, šetriacu a diabetickú stravu. Niektorým PSS sa strava 

upravovala mletím a mixovaním. Výdaj pripravenej stravy sa uskutočňoval v jedálni 

zariadenia, imobilným PSS priamo na izbách. Prijímateľom, ktorí sa sami nedokázali najesť, 

bol nápomocný a podával pripravenú stravu odborný personál. 

 

 

Ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť v roku 2019  
 

Ošetrovateľská  starostlivosť bola poskytovaná v súlade s platnou legislatívou formou 

ošetrovateľského procesu, v súlade s vypracovanými ošetrovateľskými a opatrovateľskými 

štandardami. Prioritou ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti bolo udržanie dobrého 

zdravotného stavu, nácvik sociálnych zručností, samoobslužných činností a hygienických 

návykov. Nepretržitú 24 hodinovú starostlivosť zabezpečoval kvalifikovaný personál. Dbal sa 

o uspokojovanie bio-psycho-sociálno-spirituálnych a individuálnych potrieb PSS. 1x týždenne 

boli poskytované masáže, bazálna stimuláciu, cvičenie horných a dolných končatín, nácvik 

chôdze po zlomeninách. K týmto rehabilitačným aktivitám boli pre PSS zakúpené rehabilitačné 

pomôcky: činky, loptičky, posilňovacie gumy OPPO BAND, rotopéd, masážne lôžko.  

Vakcína Počet PSS 

VAXIGRIP - chrípka 30 PSS 
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Dokumentácia 

 

Správy o priebehu pracovných zmien a stave PSS za rok 2019 si zodpovední zamestnanci 

odovzdávali ústne a písomnou formou v knihe hlásení. Ošetrovateľský proces bol vypracovaný 

pre všetkých PSS. Súčasťou dokumentácie je ošetrovateľský záznam, v ktorom sa evidujú 

zmeny fyzického a psychického stavu. Ošetrovateľský proces sa pravidelne vyhodnocoval. 

Podľa potreby sa stanovovali nové ciele ošetrovateľskej starostlivosti. Zdravotné záznamy 

prijímateľov sú uložené v ošetrovni v uzamykateľných kartotékach. Počas roka sa pracovalo a 

postupovalo v súlade so Smernicou o ošetrovateľskom procese a opatrovateľskej činnosti, 

ktorého súčasťou sú ošetrovateľské a opatrovateľské štandardy a Smernica na určenie postupov 

a pravidiel prevencie krízových situácií a použite prostriedkov netelesného a telesného 

obmedzenia. Ďalšou dokumentáciou je Register obmedzení v zmysle § 10 zákona 448/2008 Z. 

z. o sociálnych službách. Register obmedzení je uložený v uzamykateľnej skrini v ošetrovni 

zariadenia.  

 

 

Semináre na zdravotnom úseku za rok 2019 

 

Interné vzdelávacie aktivity 

zdravotného úseku za rok 2018 
Obdobie Organizátor 

Ošetrovateľská starostlivosť 

o klienta s kožným ochorením – 

psoriáza 

16.01.2019 
DSS Bojová 

Vypracovala – A. Suchanovská (denná sestra) 

OŠE starostlivosť, prevencia 

a intervencie pri obstipácii 
 

13.02.2019 
DSS Bojová 

Vypracovala – A. Račiak (sestra) 

Obezita ako OŠE problém 
 

13.03.2019 
DSS Bojová 

Vypracovala – M. Nagyová (sestra) 

Lymská borelióza 10.04.2019 
DSS Bojová 

Vypracovala – M. Peterčáková (sestra) 

KOS o klienta s chronickou 

venóznou insuficienciou 
 

15.05.2019 
DSS Bojová 

Vypracovala – Bc. M. Šeligová (sestra) 

KOS o klienta s hemoroidmi 12.06.2019 
DSS Bojová 

Vypracovala – A. Suchanovská (vedúca sestra) 

Dehydratácia ako 

ošetrovateľský problém 
 

11.09.2019 
DSS Bojová 

Vypracovala – A. Račiak (sestra) 
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Kašeľ ako ošetrovateľský 

problém 
09.10.2019 

DSS Bojová 

Vypracovala – M. Nagyová (sestra) 

KOS o klienta s mykózou na 

nechtoch 
13.11.2019 

DSS Bojová 

Vypracovala – M. Peterčáková (sestra) 

KOS o klienta s reumatoidnou 

artritídou a osteoartrózou 
 

11.12.2019 

DSS Bojová 

Vypracovala – Mgr. L. Slobodová (vedúca 

sestra) 

 

 

 

Interné vzdelávanie zamestnancov je realizované:  

 

- formou odborných školení všetkých zamestnancov DSS Bojková  

- formou seminárov pre pracovníkov zdravotného úseku DSS Bojková spojených s 

odbornou prednáškou   

Interné vzdelávanie zamestnancov bolo realizované podľa plánu vzdelávania 

zamestnancov.  

 

 

Supervízia  

 

Na zvyšovanie kvality poskytovanej sociálnej služby a zvyšovanie profesionálneho prístupu k 

prijímateľom sociálnej služby, DSS Bojková využíva supervíziu, ktorá je v zariadení 

realizovaná od roku 2016. Supervíziu v zariadení zabezpečuje akreditovaný supervízor prof. 

PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. 

 

Forma Názov 
Počet účastníkov 

supervízie 

individuálna 

Supervízia zameraná na optimalizáciu 

zabezpečenia ošetrovateľskej 

starostlivosti a jej štandardy 

3 

individuálna 

Supervízia zameraná na úlohu kľúčového 

pracovníka, prevenciu krízových situácií 

a na aktívne zapájanie sa PSS do 

ovplyvňovania života v zariadení  

4 

individuálna 

Supervízia zameraná na personálne 

zmeny v zariadení, skvalitnenie 

adaptačného procesu nových odborných 

zamestnancov, proces sociálnej 

4 
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Personálne podmienky, organizačná štruktúra 

 

Od celkovej odbornej úrovne zamestnancov závisí správna činnosť zariadenia. Odbornú úroveň 

predstavuje dôkladná znalosť problematiky, stupeň kvalifikácie zamestnancov, presné plnenie 

povinností, stupeň znalostí z hľadiska odbornej problematiky, všeobecné znalosti, spôsob 

vystupovania, ústneho i písomného prejavu, správanie sa v zamestnaní i mimo neho. 

 

 

Členenie zariadenia: ekonomický úsek 

                                    zdravotno - hygienický úsek 

                                    sociálny úsek 

                                    stravovací úsek 

                                    úsek údržby 

 

 

Prehľad zamestnancov podľa úsekov  (k 31.12. 2019) 

 

Úsek 
Počet 

zamestnancov 

Riaditeľ 1 

Ekonomický úsek: ekonóm 

                               mzdový účtovník  

1 

1 

Zdravotno-hygienický úsek: vedúca sestra 

                                              denná sestra 

                                              sestra 

                                              sanitár 

                                              opatrovateľka  

                                              upratovačka - práčka                                             

1 

1 

3 

1 

1 

3 

rehabilitácie, identifikáciu a posilňovanie 

„zvyškových zdrojov“ PSS 

individuálna 

Supervízia zameraná na systémové 

zmeny v oblasti ošetrovateľskej 

a opatrovateľskej starostlivosti, v oblasti 

prevencie krízových situácií, prácu s 

„odporom“ niektorých zamestnancov pri 

zavádzaní zmien a adaptačný proces 

pracovníčky 

4 
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Sociálny úsek: sociálny pracovník 

                         manažér kvality – inštruktor sociálnej                                                 

                         rehabilitácie 

                         inštruktor sociálnej rehabilitácie 

1 

1 

 

2 

Stravovací úsek: vedúca stravovacej prevádzky 

                            kuchár 

1 

3 

Úsek údržby: údržbár - vodič 2 

Spolu 23 

 

 

Kultúrno – spoločenské podujatia v roku 2019 

 

V priebehu roka 2019 sa prijímatelia sociálnej služby venovali rôznym aktivitám. Pod 

odborným vedením inštruktoriek sociálnej rehabilitácie sa zapájali do rozvoja pracovných 

zručností s prihliadnutím na zdravotný stav, osobné požiadavky a potreby prijímateľov. K 

spoločným aktivitám patrilo  aj posedenie pri káve, oslava menín a narodenín, prechádzky do 

prírody a okolia, výlety a spoločenské podujatia. Prijímatelia sociálnej služby mali možnosť sa 

denne zúčastňovať svätých omší v kaplnke zariadenia. Pracovné činnosti boli zamerané na 

udržiavanie čistoty a poriadku v areáli a okolí domova. Externou formou priamo v zariadení sa 

prijímateľom zabezpečovali masáže, pedikérske a kadernícke služby. Jednotlivé aktivity 

prijímateľov sa zapisovali do knihy kultúrnych a pracovných činností.  

 

Mesiac Názov aktivity, podujatia Organizátor 

január 

Oslava narodenín a menín PSS 

Privítanie Nového roka – novoročná sv. 

omša 

Trojkráľové koledovanie detí z farnosti 

Brezová pod Bradlom 

Výlet do DeD Jelka 

Výlet Trnava 

DSS Bojková 

DSS Bojková 

 

Farnosť Brezová pod 

Bradlom 

DSS Bojková 

DSS Bojková 

február 
Oslava narodenín a menín PSS DSS Bojková 

 

marec 

Oslava narodenín a menín PSS 

Fašiangová zábava 

Karneval 

Výlet do Senice 

 

DSS Bojková 

DSS Bojková 

DSS Borský Sv. Jur 

DSS Bojková 

apríl 

Oslava narodenín a menín PSS 

Výlet do Kamenného mlyna - Trnava 

Župné veľkonočné trhy 

Veľkonočný pondelok – šibačka 

DSS Bojková 

DSS Bojková 

Trnavský samosprávny kraj 

DSS Bojková 
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Výstava obrazov – M. Sabo 

Veľkonočné posedenie pri hudbe 

OÚ Cerová 

DSS Plavecké Podhradie 

máj 

Oslava narodenín a menín PSS 

Deň matiek 

Záhradná slávnosť 

DSS Bojková 

ZŠ Jablonica 

DSS Borský Sv. Jur 

jún 

Oslava narodenín a menín PSS 

Let´s Dance 

Turistika na hrad Korlátko 

Kultúrny program 

DSS Bojková 

DSS a ZpS Senica 

DSS Bojková 

ZŠ Jablonica 

júl 
Oslava narodenín a menín PSS 

Športové hry 

DSS Bojková 

DSS Plavecké Podhradie 

august Oslava narodenín a menín PSS DSS Bojková 

september 

 

 

 

 

Oslava narodenín a menín PSS 

Cesta za vierou – pútnický zájazd do 

Talianska 

Púť pre seniorov a chorých v Šaštíne 

„Bojkovská opekačka“ 

Príbeh pomiešaných rozprávok - divadlo 

DSS Bojková 

Trnavský samosprávny kraj 

 

DSS Bojková 

DSS Bojková 

Divadlo Portál - Prešov 

október 

Oslava narodenín a menín PSS 

Jednodňový výlet do Hlohovca 

Jednodňový výlet do Trnavy 

Benefičný koncert 

DSS Bojková 

DSS Bojková 

DSS Bojková 

DSS Rohov 

november 

Oslava narodenín a menín PSS 

Jednodňový výlet do Nitry 

Československé hity 

Katarínska zábava 

DSS Bojková 

DSS Bojková 

DSS a ZpS Holíč 

DSS Bojková 

december 

 

Oslava narodenín a menín PSS 

Mikuláš 

Vianočné trhy 

Jednodňový výlet na vianočné trhy – Trnava 

 

DSS Bojková 

DSS Bojková 

Trnavský samosprávny kraj 

DSS Bojková 

 

 

 

 

Skvalitnenie prevádzkových podmienok k 01.06.2019 

 

Ukončenie stavebných prác v ubytovacej jednotke   

 

- bola zrealizovaná prestavba kúpeľne s bezbariérovým prístupom, výmena sanity, 

obkladov a kotla (v pôvodnom ubytovacom domčeku pre zamestnancov). V 

ubytovacích izbách a na chodbách bola zrealizovaná výmena podlahy a vykonané 

maliarske práce. Do ubytovacieho domčeka boli presťahovaní štyria PSS, kde majú 

zabezpečený väčší komfort a súkromie. 
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Ukončenie stavebných prác v priestoroch novovybudovanej šatne pre zamestnancov 

 

- stavebnými prácami bola upravená a zmodernizovaná vrátnica (výmena podláh, okien 

a dverí), ktorá pôvodne slúžila ako ubytovací priestor pre PSS. Úpravami sa zmenil účel 

využívania na šatňu pre zamestnancov. 
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Záverečný účet 

 

Za rok 2019 bol vypracovaný záverečný účet, v ktorom sú zverejnené informácie o činnosti 

a hospodárení zariadenia za kalendárny rok 2019. Záverečný účet je zverejnený na webovej 

stránke www.registeruz.sk. 

 

 

 

 

Spracoval: kolektív zamestnancov DSS Bojková 

Jún 2020 

http://www.registeruz.sk/

