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Centrum sociálnych služieb 

- DOMOV JAVORINA 
 

20. výročie zariadenia sociálnych 

služieb v Bzinciach pod Javorinou  

v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Trenčianskeho samosprávneho kraja  

(1997 – 2017) 

... byť empatický a pomáhať druhým ... 

 

 

 

 

(2016 – 2017)
Kontakty 

Centrum sociálnych služieb – DOMOV JAVORINA 

rozpočtová organizácia Trenčianskeho samosprávneho kraja 

Bzince pod Javorinou č.344 
916 11  Bzince pod Javorinou 
Telefón: +421 32 6501421, 23, 24, 25 
www.cssjavorina.sk  
e-mail:  roman.krbata@cssjavorina.sk  
              jana.kukucova@cssjavorina.sk 

              erika.moravcikova@cssjavorina.sk 

              ruslana.halikova@cssjavorina.sk 

Zriaďovateľ: 

TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ 

v zastúpení:  Ing. Jaroslav Baška 

                       predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 

       PhDr. Elena Štefíková, MPH 

       vedúca odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci 

      PhDr. Elena Nekorancová 

        poverená riadením oddelenia sociálnej pomoci 

 

CSS – DOMOV JAVORINA 

Mgr. Ing. Roman Krbata, PhD., poverený riadením 

Mgr. Jana Kukučová, zást. riaditeľa, sociálna pracovníčka                                  

Erika Moravčíková, vedúca ekonom.-prevádzkového úseku 

Bc. Ruslana Halíková, vedúca zdravotníckeho úseku 
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Z histórie CSS – DOMOV JAVORINA 

Príprava skolaudovaného zariadenia sociálnej starostlivosti  

Domova dôchodcov (august 1997 – jún 1998). 

Uvedenie Domova dôchodcov do plne obsadenej prevádzky 

poskytovania sociálnej starostlivosti (júl 1998). 

Prví obyvatelia  

zriadeného   

Domova  

Dôchodcov (1998). 

 

 

Počas obdobia 20 rokov bola poskytnutá sociálna služba takmer 

300 klientom. Niektorí klienti žijú v našom zariadení viac ako 18 

rokov. 

Počas 20 rokov prevádzky zariadenia pôsobili vo funkcii riadiaceho 

zamestnanca zariadenia sociálnych služieb: 

                   Ing. Alena Stachová (1997 – 1998) 

 

    Ing. Eva Hanáčková (1998 – 2015) 

    

     Mgr. Jana Kukučová (2015 – 2016) 

                                                                           

      Mgr. Ing. Roman Krbata, PhD. 

              (2016 – súčasnosť) 

 

Realizované investície, rekonštrukcie, modernizácie, dodávky: 

 - Programové vybavenia a rozvoj VPT  

 - Výmena podlahových krytín na izbách 

- Komunikačný systém Klient - Sestra  

- Oprava výťahu 

- Výmena radiátorov 

 - Nákup osobného motorového vozidla 

 - Výmena postelí za elektr. polohovateľné 

 - Montáž automatických vchodových dverí 

- Výmena plynového kotla na TÚV 

- Výmena garážovej brány za elektrickú 

 - Dodávka elektrického zdviháka 

 - Výmena odsávača pár v kuchyni 

 - Výmena časti okien a dvier za plastové 

 - Zriadenie miestnosti „Snoezelen“ 

 - Odsávačka, vozíky na prádlo a ďalšie 

 

 

Centrum sociálnych služieb v súčasnosti 

Poskytované sociálne služby: - Domov sociálnych služieb (DSS) 

   - Špecializované zariadenie (ŠZ) 

Odborné činnosti:  - Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na   

                                     pomoc inej fyzickej osoby 

- Sociálne poradenstvo 

- Sociálna terapia 

- Sociálna rehabilitácia 

- Ošetrovateľská starostlivosť 

 - Opatrovateľská starostlivosť 

Obslužné činnosti: - Ubytovanie 

 - Stravovanie 

 - Upratovanie, pranie, žehlenie, údržba   

                                bielizne a šatstva 

Ďalšie činnosti: - Príprava stravy 

- Osobné vybavenie 

 - Úschova cenných vecí 

 - Záujmová a kultúrna činnosť 

Kapacita zariadenia:   45 miest v tom 16 miest v DSS a 29 miest v ŠZ 

                  (na jeseň r. 2017 zvyšujeme počet miest v ŠZ na 31 miest) 

Štruktúra izieb:                     18 jednolôžkových 

(každá izba má plnohodnotné      7 dvojlôžkových 

hygienické zariadenie)                 4 bunky  s  3-oj  a  1-lôžkovou izbou  

Počet a štruktúra zamestnancov:  

- 1 odborný zamestnanec poverený riadením organizácie 

- 3 odborní zamestnanci sociálneho úseku 

- 6 odborných zamestnancov ošetrovateľstva (sestry) 

- 9 odborných zamestnancov opatrovateľských činností 

- 11 zamestnancov obslužných činností 

Vybrané údaje   - Obložnosť (obsadenosť lôžok t.j. miest)   98 % 

 - Priemerný vek klientov (DSS)   68 rokov 

 - Priemerný vek klientov (ŠZ)   80 rokov 

  - Najstarší klient    99 rokov 

  - Stupeň odkázanosti klientov  V. stupeň      8 % 

     VI. stupeň    92 % 

  - Štruktúra klientov muži   31% 

    ženy   69 % 

 - Stravovacie diéty  3, 4, 9, kúsková a mixovaná  

strava 

  - Aktivity s klientmi denné individuálne terapie 

denné skupinové terapie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum sociálnych služieb – DOMOV JAVORINA v Bzinciach pod 
Javorinou je zariadenie sociálnych služieb v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja od kolaudácie 
v roku 1997. Od roku 1998 je v plnej prevádzke, najprv ako „Domov 
dôchodcov“, neskôr „Zariadenie pre seniorov“ a „Domov 
sociálnych služieb“.  
V súčasnosti CSS – DOMOV JAVORINA poskytuje 2 druhy sociálnej 
služby podľa §38 („Domov sociálnych služieb“) a podľa §39 
(„Špecializované zariadenie“) zákona č. 448/2008 Z. z. v celoročnej 
pobytovej forme. 

CSS – DOMOV JAVORINA je rozpočtová organizácia s vlastnou 
právnou subjektivitou zriadená dňa 01.08.1997 zriaďovacou 
listinou bývalým zriaďovateľom, Krajským úradom Trenčín. V rámci 
svojho poslania plní úlohy vymedzené v Zriaďovateľskej listine ev. 
č. 2006/019796, schválenej Zastupiteľstvom Trenčianskeho 
samosprávneho kraja (TSK) dňa 25.10.2006 uznesením č.109/2006 
a Dodatkom č.1 k Zriaďovacej listine č. spisu: TSK/2009/05192-1, 
schválenej Zastupiteľstvom TSK dňa 26.08.2009 uznesením číslo 
831/2009, s účinnosťou od 01.09.2009. Uznesením Zastupiteľstva 
TSK číslo 678/2013 zo dňa 28.10.2013 bol s účinnosťou od 
01.12.2013 v čl. I zriaďovacej listiny upravený druh, forma, 
predmet a cieľová skupina, v ktorej sa sociálna služba poskytuje. Na 
základe tejto skutočnosti vydal dňa 28.10.2013 zriaďovateľ TSK 
Dodatok č. 3 k zriaďovacej listine Centrum sociálnych služieb - 
DOMOV JAVORINA, Bzince pod Javorinou č. 344, 916 11 Bzince pod 
Javorinou. 

Pri uvedených historických faktoch je dôležité uviesť entuziazmus 
prvých zamestnancov v období rokov 1997 – 1998 pri činnostiach  
k uvedeniu zariadenia do plnej prevádzky. 

Potrebné je vážiť si profesionálny prístup všetkých zamestnancov 
CSS – DOMOV JAVORINA počas uplynulého obdobia na každej 
úrovni organizačnej štruktúry. Ich dôsledná a svedomitá práca, 
láskavé slovo, empatia a porozumenie voči prijímateľom sociálnej 
služby (klientom) je zárukou odborne a kvalitne poskytovaných 
sociálnych služieb. Klienti našli v našom zariadení nový domov vo 
svojej komunite a v spoločenstve láskavého personálu. Našli tu 
zároveň aj vlastný pocit bezpečia a kvalitne vykonávanej 
starostlivosti pomoci druhým. 

 

                 20 rokov pobytového zariadenia 

                                   sociálnych služieb 

                   v rodisku Ľudmily Podjavorinskej 


