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Výročná správa za rok 2020 

 
 

 

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 

http://www.dssbojkova.sk/
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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. 

 

 

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 31.12.2020 sa poskytovala sociálna služba 32 

prijímateľom sociálnej služby (ďalej len PSS). Z celkového počtu 32 prijímateľov sociálnej 

služby bolo 27 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. 

 

 

Diagnózy a ochorenia prijímateľov sociálnej služby za rok 2020 

 

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,  
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Priemerný vek PSS: 63,8 rokov      

Vekové pásma Počty mužov a žien 

  Vekové pásmo Klientov    Počet mužov a žien Klientov  

  0 - 3 roky 0    Počet mužov 32  

  4 - 5 rokov 0    Počet žien 0  

  6 - 9 rokov 0       

  10 - 14 rokov 0       

  15 - 18 rokov 0       

  19 - 25 rokov 0       

  26 - 39 rokov 0       

  40 - 62 rokov 16       

  63 - 74 rokov 10       

  75 - 79 rokov 5       

  80 - 84 rokov 1       

  85 - 89 rokov 0       

  nad 89 rokov 0       

  

 

 

 

Mobilita PSS v DSS Bojková 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Mobilný 20 PSS 

Čiastočne mobilný   9 PSS 

Imobilný   3 PSS 
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Pohyb prijímateľov sociálnej služby (stav k 31.12.2020) 

   

Ubytovacie dni Spolu v sledovanom roku 11 536 

z toho sociálna služba poskytovaná - 

celoročne 
11 536 

z toho sociálna služba poskytovaná - 

týždenne 
- 

z toho sociálna služba poskytovaná - denne - 

Dni dočasnej 

neprítomnosti PSS 

Spolu v sledovanom roku 152 

z toho sociálna služba poskytovaná - 

celoročne 
152 

z toho sociálna služba poskytovaná - 

týždenne 
- 

z toho sociálna služba poskytovaná - denne - 

 

 

 

Úhrady za sociálne služby 

  celkom 

Počet poberateľov sociálnych služieb 32 

v tom s povinnosťou platiť úhradu za sociálne 

služby 
32 

Počet žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v roku 

2020 
33 

 

Prijímatelia sociálnej služby Počet prijímateľov sociálnej služby 

Prijatí prijímatelia 1 

Ukončenie pobytu v DSS Bojková 1 – premiestnenie do DSS Okoč 

Exitus 5 

 

 

Očkovanie prijímateľov sociálnej služby za rok 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakcína Počet PSS 

INFLUVAC - chrípka 32 PSS 
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Pravidelné návštevy lekárov za rok 2020 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 2020 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 2020 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          

 

Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 

Rozbehy 74 | 906 33 Cerová | Slovenská republika 

 

   
 

 

Ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť v roku 2020  
 

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. 

Ošetrovateľský proces bol vypracovaný pre všetkých PSS. Ošetrovateľský proces sa pravidelne 

vyhodnocoval. Podľa potreby sa stanovovali nové ciele ošetrovateľskej starostlivosti. 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. 

 

 

Semináre na zdravotnom úseku za rok 2020 boli realizované len formou interného 

vzdelávania z dôvodu pandémie COVID-19 

 

 

Interné vzdelávacie aktivity 

zdravotného úseku za rok 2020 
Organizátor 

Aortálna stenóza 

 

DSS Bojová 

 
Nadmerná výživa a jej komplikácie DSS Bojová 

 
KOS o PSS s erysipelom 

 

DSS Bojová 

 
Poruchy osobnosti DSS Bojová 

 
Závislosť na alkohole a jej dôsledky DSS Bojová 

 
KOS o PSS s vredom predkolenia 

 

DSS Bojová 

 
Bipolárna afektívna porucha DSS Bojová 

 
Mentálna retardácia DSS Bojová 

 
Zmeny na koži a poruchy kožnej integrity 

 

DSS Bojová 

 
Funkcie pečene a príčiny jej zlyhávania DSS Bojová 

 
 

 

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. Supervízia v zariadení zabezpečuje akreditovaný supervízor prof. 
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PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. Z dôvodu pandemických opatrení v roku 2020 nebola 

supervízia v zariadení realizovaná.  

 

 

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. 

 

 

Prehľad zamestnancov podľa úsekov  (k 31.12. 2020) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultúrno – spoločenské podujatia v roku 2020 

 

Rok 2020 bol špecifický nástupom pandémie koronavírusu COVID-19, a preto sme aj aktivity 

v oblasti kultúrno-záujmovo-rekreačných činností museli prispôsobiť tejto situácii.  

Úsek 
Počet 

zamestnancov 

Riaditeľka 1 

Ekonomický úsek: ekonóm 

                               mzdový účtovník  

1 

1 

Zdravotno-hygienický úsek: vedúca sestra 

                                              denná sestra 

                                              sestra 

                                              sanitár 

                                              opatrovateľka  

                                              upratovačka - práčka                                             

1 

1 

4 

1 

1 

3 

Sociálny úsek: sociálny pracovník 

                         manažér kvality – inštruktor sociálnej                                                 

                         rehabilitácie 

                         inštruktor rozvoja pracovných     

                         zručností 

1 

1 

 

1 

Stravovací úsek: vedúca stravovacej prevádzky 

                            kuchár 

1 

3 

Úsek údržby: údržbár - vodič 2 

Spolu 23 
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V priebehu roka 2020 sa prijímatelia sociálnej služby (ďalej len PSS) venovali rôznym 

aktivitám. Pod odborným vedením inštruktorov sociálnej rehabilitácie sa zapájali do rozvoja 

pracovných zručností, každý v oblasti, ktorú si vybral, s prihliadnutím na zdravotný stav a jeho 

osobné požiadavky a potreby v súlade s jeho individuálnym plánom. Počas celého roka sme 

pracovné činnosti zamerali na udržiavanie čistoty a poriadku v areáli a okolí domova. 

Prijímatelia sa zapájali sa do pomocných prác  v ubytovacích priestoroch - umývanie riadu, 

servírovanie, ustielanie postelí, pomáhali v záhrade pri úprave kvetinových záhonov, 

vytrhávaní buriny, hrabaní pokosenej  trávy, zbere úrody ovocia a zeleniny vyrábali rôzne 

predmety a dekorácie z prírodných materiálov, z vlny, textilu, vyrábali sviečky s veľkonočnými 

a jarnými motívmi, pohľadnice z papiera. 

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

do prírody a blízkeho okolia, rôzne výlety a spoločenské podujatia podľa aktuálnej 

epidemiologickej situácie. V nedele, sviatky, ale i vo všedné dni sa PSS zúčastňovali na svätých 

omšiach, na modlitbách svätého ruženca v kaplnke alebo pri Lurdskej jaskynke. Sväté omše 

pozerali PSS prostredníctvom televíznej obrazovky. 

 

 

Mesiac Názov aktivity, podujatia Organizátor 

Január Privítanie Nového roka – novoročná sv. omša DSS Bojková 

 Jasličková slávnosťza účasti detí a mládeže 

z farnosti Cerová 

Farnosť Cerová 

 Zvestovanie Pána – sv. omša spojená 

s posviackou objektov v DSS Bojková 

Pán farár z Cerovej 

 Vychádzky do blízkeho okolia spojené 

s prikrmovaním lesných zvierat 

DSS Bojková 

 Oslavy narodenín a menín DSS Bojková 

Február Fašiangová zábava DSS Bojková 

 Maškarný ples DSS Borský Svätý Jur 

 Vychádzky v okolí DSS DSS Bojková 

 Oslavy narodenín a menín DSS Bojková 

Marec Dňa 6.03.2020 bol zriadený Interný krízový 

štáb v DSS, od tohto dňa boli v našom 

zariadení zakázané návštevy, bol obmedzený 

pohyb mimo zariadenia. Všetky aktivity boli 

realizované v rámci zariadenia alebo 

v blízkom okolí za podmienok dodržiavania 

prísnych protiepidemiologických opatrení.  

 

 Vychádzky do blízkeho okolia spojené so 

zberom medvedieho cesnaku 

DSS Bojková 

 Oslavy narodenín a menín DSS Bojková 

Apríl Slávenie Veľkonočného  trojdnia – 

prostredníctvom priamych televíznych 

prenosov 

DSS Bojková 

 Veľkonočná šibačka DSS Bojková 
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 Vychádzky do blízkeho okolia spojené so 

zberom púpavy a následnej prípravy 

púpavového sirupu 

DSS Bojková 

 Oslavy narodenín a menín DSS Bojková 

Máj Vychádzky do blízkeho okolia spojené so 

zberom liečivých rastlín 

DSS Bojková 

 Oslavy narodenín a menín DSS Bojková 

Jún Vychádzky do blízkeho okolia spojené so 

zberom liečivých rastlín 

DSS Bojková 

 Spoločný piknik zamestnancov a PSS pri 

neďalekej poľovníckej chate 

DSS Bojková 

 Zlepšenie pandemickej situácie, zmiernenie 

opatrení, za určitých hygienických podmienok 

znovu mohli prichádzať návštevy do DSS, aj 

vychádzať PSS mimo zariadenia 

 

 Oslavy narodenín a menín DSS Bojková 

Júl Zaviedlo sa znovu denné slúženie sv. omší 

v kaplnke nášho DSS 

 

 Vystúpenie cimbalovej hudby Juránečka DSS Borský Svätý Jur 

 Výlet do Senice DSS Bojková 

 Vychádzky do blízkeho okolia spojené so 

zberom liečivých rastlín 

DSS Bojková 

 Oslavy narodenín a menín DSS Bojková 

August Spoločný výlet zamestnancov a PSS na 

zrúcaninu hradu Korlátko 

DSS Bojková 

 Výlet do Senice DSS Bojková 

 Vychádzky do blízkeho okolia spojené so 

zberom liečivých rastlín 

DSS Bojková 

 Oslavy narodenín a menín DSS Bojková 

September Súkromná púť v Bazilike Sedembolestnej 

Panny Márie v Šaštíne 

DSS Bojková spolu s bratmi 

Paulínmi zo Šaštína 

 Vychádzky do blízkeho okolia spojené so 

zberom prírodných materiálov 

DSS Bojková 

 Oslavy narodenín a menín DSS Bojková 

Október Zhoršenie pandemickej situácie – nariadenie  

protiepidemiologických opatrení, zákaz 

návštev do DSS, alebo výletov z DSS 

 

 Vychádzky do blízkeho okolia spojené so 

zberom prírodných materiálov 

DSS Bojková 

 Návšteva cintorína na Rozbehoch - úprava 

hrobov bývalých PSS, uctenie si ich pamiatky 

DSS Bojková 

 Spoločné posedenie zamestnancov a PSS pri 

príležitosti „Október, mesiac úcty k starším“ 

DSS Bojková 

 Oslavy narodenín a menín DSS Bojková 

November Uctenie pamiatky zosnulých  DSS Bojková 
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 Vychádzky do blízkeho okolia spojené so 

zberom 

DSS Bojková 

 Oslavy narodenín a menín DSS Bojková 

December Príchod Mikuláša DSS Bojková 

 Oslavy narodenín a menín DSS Bojková 

 Spoločné posedenie zamestnancov s PSS pri 

stromčeku, zhodnotenie uplynulého roku 

DSS Bojková 

 Odovzdanie vianočných darčekov PSS v rámci 

projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od 

topánok“ 

DSS Bojková  

 Štedrý deň  Rehoľné sestry Sv. Kríža 

pracujúce v DSS 

 

 

Silvester na Bojkovej Rehoľné sestry Sv. Kríža 

pracujúce v DSS 

 
 

        

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020 (v zmysle § 72 ods. 5 zákona 

č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách)  

  
Položka Domov sociálnych služieb Špecializované zariadenie zariadenie   

 ambulantný týždenný celoročný ambulantný týždenný celoročný pre  SPOLU 

 pobyt pobyt pobyt pobyt pobyt pobyt seniorov v € 

a) mzdy, platy 

a OOV *     321 286,46         321 286,46 

b) poistné *     120 991,08         120 991,08 

c) tuzem. 

cestov. 

náhrady *     242,97         242,97 

d) energie *     35 668,41         35 668,41 

e) materiál *     55 219,72         55 219,72 

f) dopravné *     0,00         0,00 

g) rutinná 

údržba *     10 990,64         10 990,64 

h) nájomné *     0,00         0,00 

i) výdavky na 

služby *     14 045,29         14 045,29 

j) výdav. na 

bež. transfery 

*     7 764,95         7 764,95 

k) odpisy *     22 563,36         22 563,36 

SPOLU v € 0,00 0,00 588 772,88 0,00 0,00 0,00 0,00 588 772,88 

         

         

         

Priemer 

EON/1.mes./1 

PSS     1 401,84         1 401,84 
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Záverečný účet 

 

Za rok 2020 bol vypracovaný záverečný účet, v ktorom sú zverejnené informácie o činnosti 

a hospodárení zariadenia za kalendárny rok 2020. Záverečný účet je zverejnený na webovej 

stránke www.registeruz.sk. 

 

 

 

 

Spracoval: kolektív zamestnancov DSS Bojková 

Jún 2021 

http://www.registeruz.sk/

