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Druhý polrok 2022 sa pracovne niesol prípravou 

na augustovú spoločenskú udalosť 25.výročia 

prevádzkovania CSS – DOMOV JAVORINA, 

pobytového zariadenia sociálnych sluţieb 

v Bzinciach pod Javorinou. Zároveň sme ţili 

procesmi zavádzania systému 

manaţérstva kvality (SMK) ISO 

9001. V júli sme absolvovali prvý 

interný audit, pripravujeme sa na 

2.interný audit SMK na jar 2023 

a následne externý certifikačný 

audit. 

Prinášajme pridanú hodnotu 

Milí naši čitatelia! 

Motto tohto čísla nášho časopisu je citátom 

teoretického fyzika Alberta Einsteina, drţiteľa 

Nobelovej ceny za fyziku v roku 1921. S týmto 

citátom je moţné úplne sa stotoţniť. Zamestnanci 

by si mali uvedomiť, ţe „Plnenie si svojich 

pracovných povinností je podstatné, ale prinášať 

a odovzdávať pridanú hodnotu pri svojej práci 

pomáhajúcej  profesie je veľmi dôleţité vo vnímaní 

a v očiach klienta.“ 

Prajeme Vám pri čítaní tohto zimného vydania, 

v poradí desiateho čísla nášho časopisu, príjemné 

chvíle strávené s empatiou so ţivotom nášho 

útulného zariadenia sociálnych sluţieb rodinného 

charakteru, s našimi zamestnancami a našimi 

klientmi.              

                                                         (redakcia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motto tohto čísla časopisu: 

 „Nesnaţte sa byť úspešný, ale radšej 

buďte človekom prinášajúcim viac 

pridanej hodnoty.“ 
Albert Einstein  . 
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Oslávili sme štvrť storočie 

CSS – DOMOV  JAVORINA 

V druhý augustový pondelok 08.08.2022 sme si 

pripomenuli 25 rokov od zriadenia zariadenia 

sociálnych sluţieb v Bzinciach pod Javorinou. CSS – 

DOMOV JAVORINA je rozpočtová organizácia s 

vlastnou právnou subjektivitou zriadená dňa 

01.08.1997 zriaďovacou listinou bývalým 

zriaďovateľom, 

Krajským úradom 

Trenčín. Od 

01.07.2002 prešla 

zriaďovateľská 

pôsobnosť CSS – 

DOMOV JAVORINA 

delimitačným 

protokolom na Trenčiansky samosprávny kraj 

(TSK). 

K tomuto slávnostnému 

výročiu sme prispeli 

spoločensko-pracovným 

stretnutím s našimi 

zamestnancami, klientmi, 

zástupcami zriaďovateľa 

a pozvanými hosťami. 

Nechýbala krásna a chutná torta, i hodnotné 

občerstvenie a  

pohostenie. Príhovory 

riaditeľa Romana Krbatu, 

predsedu TSK Ing. 

Jaroslava Bašku, starostu 

obce Bzince pod Javorinou 

Ing. Dušana Málika, Mgr. 

Sylvie Kuricovej 

v zastúpení zamestnancov 

a Mgr. Dariny Fajnorovej 

za radu obyvateľov a 

klientov pridali podujatiu 

váţnosť a spoločensko-

sociálny charakter. 

Pripomenuli sme si 

históriu zariadenia,  

bývalých zamestnancov, súčasnosť. Z rúk 

predsedu TSK Jaroslava Bašku dostali ocenení 

zamestnanci „ďakovné listy“ a darčeky. 

 (redakcia) 

Naši klienti na Štedrý deň 

2022 a spoločná štedrá 

večera 

Kaţdý rok  

organizujeme pre 

našich klientov 

spoločné štedrovečerné posedenie. Štedrý deň je 

výnimočným sviatočným dňom a Štedrý večer 

vyvrcholením uplynulého adventného obdobia. 

Naše kolegyne zdravotníckeho úseku v sluţbe so 

svojou vedúcou a kuchárky pripravili 

štedrovečerné stolovanie. Kolegyne sociálneho 

úseku sa postarali o štedrovečerný program. 

 

 

 

(redakcia) 
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Privítanie nového roka 

2023 

Nový rok 2023 sme spoločne 

privítali na novoročnom pracovnom 

stretnutí zamestnancov v pondelok 

02.01.2023 a zablahoţelali sme si 

vzájomne veľa zdravia, pracovných 

i osobných úspechov a dobrých 

pracovných a kolegiálnych vzťahov. 

Vzájomné priania sme spečatili symbolickým 

prípitkom. 

 

V tento prvý pracovný deň sme na obede 

zablahoţelali našim klientom veľa zdravia 

a pokojného pohodového pobytu v našom 

zariadení sociálnych sluţieb. 

 

Za radu obyvateľov poďakovala všetkým 

zamestnancom naša klientka pani Mgr. Fajnorová. 

 

(redakcia) 

Príhovor riaditeľa 
Čas uteká a máme tu zimné 

číslo nášho časopisu k 

zhodnoteniu činnosti, ţivota a 

udalostí v 2.polroku 2022 

v našom zariadení CSS – 

DOMOV JAVORINA. Tento 

príspevok píšem spontánne na 

konci roka 2022 a v prvých 

dňoch nového roka 2023. Stručné zhodnotenie, 

prípadne skomentovanie uplynulého obdobia 

nášho pracovného 2.polroka 2022 je, priznám sa, 

aj na prvý pocit zloţité, ale ak som sa obával, či 

budem mať o čom písať, tak je toho aţ - aţ ... 

Na začiatok môjho príspevku ešte poznamenávam, 

ţe sme sa rozhodli v redakčnej rade, ţe druhé 

číslo časopisu budeme vydávať aţ začiatkom 

nasledujúceho roku z dôvodu zakomponovania aj 

koncoročných udalostí do obsahu časopisu, aby 

boli udalosti uplynulého roka kompletné a  

komplexné. 

Dôleţitou udalosťou bolo 25.výročie 

prevádzkovania CSS – DOMOV JAVORINA od jeho 

zriadenia 01.augusta 1997, cez obsadenie 

kapacity prvými klientmi v roku 1998 

a prevádzkovania v roku 2022. Mnohí zamestnanci 

boli ocenení Ďakovnými listami predsedu TSK. 

Aktuálne môţem konštatovať, ţe som naplnil 

svojich 5 cieľov rozvoja nášho zariadenia, ktoré 

som zverejnil vo verejnom vypočutí v rámci 

výberového konania na riaditeľa CSS – DOMOV 

JAVORINA: 

1. Pripravili sme všetky kroky na zazmluvnenie 

nášho zariadenia so zdravotnými poisťovňami 

na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti 

a zmluvy máme podpísané s dvomi 

zdravotnými poisťovňami na 38 + 7 lôţkodní 

so začiatkom zmluvných termínov od 

01.02.2023. 

2. Rozšírili sme od 01.01.2023 druhy 

poskytovaných sociálnych sluţieb: 

- Poţičiavanie pomôcok. 

- Odľahčovacia sluţba. 
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3. Od 01.01.2023 riešime sociálnu sluţbu 

s pouţitím telekomunikačných techník 

„Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci“ 

v rámci projektu "Podpora AAL v podmienkach 

TSK" financovaného z OP Integrovaná 

infraštruktúra pod názvom IDA (individuálna 

domáca asistentka). 

4. Zrealizovali sme investičnú akciu 

„Rekonštrukcie strešnej krytiny a odkvapového 

systému“ budovy CSS – DOMOV JAVORINA. 

Ukončili sme niekoľkoročné 

obdobie zatekania do 

prevádzkových priestorov 

bloku „A“ na 1.poschodí v čase 

daţďov. Slávnostne sme 

prestrihli pásku za účasti 

predsedu TSK Ing. Jaroslava 

Bašku, Ing. Jozefa Trstenského, Ing. Beáty Tichej, 

zástupcov zhotoviteľa PEPAMONT a stavebného 

dozoru Ing. Ivana Matejku. 

 

5. Opravili sme všetky plochy väčšie i lokálne 

výmenou podlahových krytín PVC v izbách 

klientov a vymenili sme všetky okná a dvere na 

izbách klientov i v mnohých prevádzkových 

a pracovných priestoroch. 

Prešli sme prvým interným auditom zavádzaného 

systému manaţérstva kvality podľa EN STN ISO 

9001, v ktorom sme obstojne obstáli a čaká nás 

na jar 2023 druhý interný audit. 

 

Po druhom internom audite (február – marec 

2023) bude realizovaný externý audit k certifikácii 

ISO 9001. 

Z manaţérskeho hľadiska je pre mňa veľmi 

dôleţitou udalosťou, po niekoľkoročnej snahe, 

podanie ţiadostí o pridelenie kódov 

ošetrovateľskej starostlivosti na ÚDZS (Úrad pre 

dohľad nad zdravotnou starostlivosťou) na 

základe získania sestry s plnou odbornou 

spôsobilosťou II.VŠ v odbore ošetrovateľstvo so 

špecializáciou „ošetrovateľská starostlivosť 

v odboroch vnútorného lekárstva“. Bol nám 

pridelený kód ošetrovateľskej starostlivosti pre 

naše zariadenie CSS – DOMOV JAVORINA ako 

poskytovateľa ošetrovateľskej starostlivosti 

v zariadení sociálnych sluţieb a kódy pre naše 4 

sestry, ktoré spĺňajú podmienky odbornej 

spôsobilosti. Na základe pridelených kódov nás 

čakala úloha hneď začiatkom roka 2023 podať 

ţiadosti na Zdravotné poisťovne o zazmluvnenie 

poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti 

v našom zariadení a následnom vykazovaní 

paušálnych výkonov na ZP. Po podpísaní zmlúv to 

bude pre naše zariadenie znamenať ďalšiu 

poloţku príjmov pouţiteľných na prevádzkové 

výdavky i mzdové výdavky a prípadné lepšie 

ohodnotenie zamestnancov. 

Dodatkom č. 7 k zriaďovacej listine CSS – DOMOV 

JAVORINA rozširujeme uţ uvedené druhy 

sociálnych sluţieb v našom zariadení od 

01.01.2023. Zároveň máme schválenú aj 

„odľahčovaciu sluţbu“ a „prepravnú sluţbu“. 

Prepravnú sluţbu budeme plnohodnotne 

poskytovať so zápisom do registra od 

01.01.2024. 

Dodatok č. 7 k zriaďovacej listine nám 

organizačne rozšíril našu činnosť pre DSS a ŠZ 

v odbore „psychologická starostlivosť“, čím sme 

do organizačnej štruktúry zaradili pracovnú 

pozíciu „psychológa“. A to je ďalšia pridaná 

hodnota nášho zariadenia. 

Opäť, veď ako inak, sme prekonávali určité 

interpersonálne problémy a trenice na určitých 

pracovných pozíciách. Dúfajme, ţe vzájomné 
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kolegiálne riešenia budú pozitívami pre ďalšie 

fungovanie personálneho spoluţitia. 

Ku koncu roka sme zaţívali určité finančné 

problémy v oblasti miezd, čoho dôsledkom neboli 

vyplatené zamestnancom tzv. vianočné odmeny za 

mesiac november 2022. Faktom je, ţe odmeny nie 

sú nárokovateľnou zloţkou mzdy a v roku 2022 

boli zamestnancom vyplatené odmeny za 1.polrok 

2022 v júnovej mzde, infekčný príplatok za 

COVID-karanténu v sume 300 EUR/zamestnanec 

v augustovej mzde z prostriedkov MPSVaR SR 

a inflačný príspevok 500 EUR/zamestnanec 

v septembrovej mzde z prostriedkov TSK. Náš 

mzdový rozpočet bol v roku 2022 nedostatočný 

a bol v celku o 30 tis. EUR menší, ako bol náš 

návrh na rok 2022. Po niekoľkotýţdňovom 

písomnom rokovaní a vysvetľovaní bolo prijaté 

riešenie zo strany TSK, ţe sa nám bude tento 

deficit kompenzovať a odmeny boli odsúhlasené 

v mzde za mesiac december 2022. Tu musím však 

reagovať na podanú sťaţnosť opatrovateliek 

zdravotníckeho úseku spolu so zamestnaneckým 

dôverníkom priamo predsedovi TSK, čím zo strany 

sťaţujúcich opatrovateliek a predovšetkým 

zamestnaneckého dôverníka nebol dodrţaný 

postup rokovania v zmysle Zákonníka práce. Z 

pozície riaditeľa nášho zariadenia v mojej osobe 

som bol obídený a o sťaţnosti som sa dozvedel aţ 

po jej podaní dva dni neskôr na seminári 

zamestnancov zdravotníckeho úseku. Chápem 

pocity zamestnancov, v určitom zmysle som aj 

chápal ich nespokojnosť, len nechápem, prečo ma 

„opatrovateľky“ obišli napriek mojej ústretovosti 

v mnohom, pretoţe po mojom vysvetlení situácie 

na uvedenom seminári, bolo moje vysvetlenie 

akceptované, akurát ako sa povie „...po funuse“. 

A to uţ fakt vôbec neviem, kde bol zástupca 

zamestnancov, ktorého poslaním je  v prvom rade 

riešiť situáciu  rokovaním so zamestnávateľom... 

A koniec koncov v troch uvedených skutočnostiach 

predmetnej sťaţnosti boli váţne zavádzajúce a 

nepravdivé informácie. Pri spoločnom sedení na 

uvedenom seminári som povedal prítomným, ţe 

mali najskôr prísť za mnou riaditeľom a to by bol 

ten správny konštruktívny postup a bol by veľkou 

podporou pri riešení nášho poddimenzovaného 

mzdového rozpočtu.  

K sťaţujúcemu sa úseku opatrovateliek ešte 

dodávam, ţe máme podnet od príbuzného nášho 

klienta na určité zanedbania a podnet je v riešení. 

Zároveň prieskum spokojnosti príbuzných 

poukazuje tieţ na ich určitú nespokojnosť voči 

práci zamestnancov zdravotníckeho úseku. 

Čo dodať? Len toľko, ţe aj takto si tu ţijeme. 

A ešte niečo. Zaregistroval som aj určitú sťaţnosť 

od klienta nášho zariadenia, adresovanú tieţ 

priamo na TSK, pretoţe som bol poţiadaný zo 

strany TSK o určité doplňujúce informácie. Takţe 

len dodávam a konštatujem, ţe ak je niekto 

nespokojný s našimi sluţbami a potrebnými 

opatreniami, tak nikto nikoho nedrţí... Kaţdý 

z prijímateľov sociálnej sluţby si môţe vybrať aj 

iného poskytovateľa. Naše poslanie je riešiť 

nepriaznivú sociálnu situáciu človeka odkázaného 

na pomoc inej fyzickej osoby, alebo jeho ťaţké 

zdravotné postihnutie, v intenciách poskytovateľa 

sociálnych sluţieb. 

Svoj príspevok ukončím pozitívne, pretoţe 

pozitívne ţiť a pozitívne uvaţovať je veľmi 

dôleţité v našom ţivote.  V novom roku 2023 si 

ţelám a ţelám všetkým, aby sa nám podarilo 

splniť všetky predsavzatia, ktoré sme si dali, a aby 

sme boli predovšetkým zdraví. 

(Roman Krbata) 

Citát z Biblie 
Pre toto zimné číslo nášho časopisu som vybral 

dva biblické citáty, ktoré ma zaujali v súvislosti 

s niektorými situáciami, ktoré sa v našom 

zariadení udiali v druhom polroku 2022 a ktoré 

ma, priznám sa, aj negatívne zaskočili. 

Z pragmatických dôvodov budem stručný a 

nebudem to v tomto príspevku rozoberať a 

analyzovať, avšak uvedené dva citáty sú výstiţné 

a aktuálne. Svojou aktuálnosťou mnohé storočia, 

ba tisícročia. 

Mnohí zamestnanci pravdepodobne budú tušiť, 

o čom teraz hovorím resp. píšem... napr. aj 
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z pohľadu na náš etický kódex zamestnanca  CSS 

– DOMOV JAVORINA a dodrţiavanie pracovného 

poriadku.   

 

Dúfajme, ţe snáď  „ten“ („tí“) jedinec-jedinci, koho 

sa to, týka si vstúpia, alebo uţ vstúpili do 

svedomia. 

P.S. A poznámky, (parafrázujem) ţe „čo sa uţ len 

také stalo“ alebo „to som si nemyslela, ţe z toho 

bude taký problém“ ... fakt nestojí ani za 

komentovanie. 

Je mnohokrát aţ prekvapujúce, ako funguje 

príslovie „Boţie mlyny melú pomaly, ale isto“, 

alebo dnes často pouţívané „Karma je zdarma“. 

A tak sa stáva, ţe nejeden ľuďmi odsúdený 

„hriešnik“, či „neznaboh“, alebo človek, o ktorom si 

„spravodliví“ myslia, ţe zlyháva, býva oveľa bliţšie 

k pravde.  A to v radoch morálne „spravodlivých“ 

vyvoláva horké rozčarovanie, ţe naopak nejedna 

ľuďmi „uctievaná a uhladená“ osobnosť sa kúpe 

v bahne nečistoty naplnenej aţ po okraj. 

(Roman Krbata) 

 

Naši zamestnanci 

v druhom  polroku 2022 
V druhom polroku 2022 náš personál zotrval 

takmer v takom zloţení, ako v prvom polroku. Na 

materskú dovolenku odišla opatrovateľka 

a sociálna pracovníčka Mgr. Hana Hamajová. Do 

pracovného pomeru sme prijali sestru Mgr. 

Vladislavu Češkovú do pozície sestry, osoby 

zodpovednej za poskytovanie ošetrovateľskej 

starostlivosti a sestru Mgr. Alenu Sapákovú. 

Štatutár organizácie: 

Mgr. Ing. Roman Krbata, PhD., MBA, riaditeľ 

Zamestnanci zdravotníckeho úseku: 

Jana Rayová, vedúca zdrav. úseku (čiastočný 

úväzok) 

Vladislava Češková, Mgr., sestra, zodpovedná 

osoba za poskytovanie ošetrovateľskej 

starostlivosti (čiastočný úväzok) 

Alena Sapáková, Mgr., sestra, zástupca vedúcej 

úseku pre ošetrovateľskú starostlivosť (čiastočný 

úväzok) 

Irena Sokolová, opatrovateľka, zástupca vedúcej 

úseku pre organizačné záleţitosti 

Milena Dlouhá, sestra 

Sylvia Margetiaková, sestra 

Anna Masaryková, sestra 

Martina Augustín, opatrovateľka  

Katarína Ando Kimličková,  opatrovateľka  

Ľubica Bolješiková, opatrovateľka  

Denisa Černá, opatrovateľka 

Janka Chrenková, opatrovateľka 

Emília Miškechová, opatrovateľka 

Slávka Mitanová, opatrovateľka  

Dagmar Stefany Pavlíková, opatrovateľka 

Zita Sedmáková, opatrovateľka  

Sylvia Ščepková, Ing., opatrovateľka 

Janka Zámečníková, opatrovateľka 

Daniel Ţelezník, opatrovateľ 

Hana Hamajová, Mgr., soc. prac., opatrovateľka, 

(MD od októbra 2022) 

Zamestnanci sociálneho úseku: 

Mgr. Sylvia Kuricová, sociálny pracovník, poverená 

riadením úseku a zodpovedný zástupca 

poskytovateľa sociálnych sluţieb 

Mgr. Mária Loffayová, sociálny pracovník, interný 

audítor pre zavádzaný SMK podľa STN EN ISO 

9001:2016 

„Neber a neprenášaj medzníky 

svojho blíţneho...“  
Kniha Deuteronómium (Dt) 19:14 
 

„Nevymýšľaj si nič, čo je nepravdivé, 

lebo v tom zotrvať neslúţi na dobré“  
Kniha Sirachovcova (Sir) 7:14 
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Blanka Zaťková, inštruktor sociálnej rehabilitácie, 

interný audítor pre zavádzaný SMK podľa STN EN 

ISO 9001:2016 

Elena Gerţová, inštruktor sociálnej rehabilitácie 

Zamestnanci ekonom.– prevádzkového úseku: 

Erika Moravčíková, vedúca úseku, ekonómka, 

zástupca riaditeľa 

Jana Jurigová, prevádzkový referent, hospodárka  

Barbora Schovancová, ref. admin.činností a VO, 

manaţér SMK a interný audítor pre zavádzaný SMK 

podľa STN EN ISO 9001:2016 

Dušan Michalec, údrţbár, vodič, kurič 

Drahomíra Pašková, kuchárka 

Janka Kovačovicová, kuchárka 

Zora Okrucká, kuchárka 

Zuzana Podolanová, pomocná kuchárka 

Marcela Fabianová, práčka, šička, upratovačka 

Katarína Kovačovicová, práčka, šička, upratovačka 

Zuzana Kovačovicová, práčka, šička, upratovačka  

Zuzana Zemková, práčka, šička, upratovačka 

Odbornosť našich 

zamestnancov 
Odborní zamestnanci v poskytovaní 

sociálnych sluţieb v 2. polroku 2022:    

riaditeľ  1 

vedúca sociálneho úseku 1 

sociálny pracovník 1 

inštruktor sociálnej rehabilitácie 2 

vedúca zdravotníckeho úseku, sestra 1 

sestra 5 

opatrovateľ                                                13 

Personál obsluţných činností a ďalších 

činností: 

ved.ekonom.-prev.úseku, ekonómka       1 

prevádzkový referent a ref. sklad. hosp.   1 

referent administratívnych činn. a VO  1 

kuchárky 4 

údrţbár, vodič, kurič                                    1 

práčka, šička, upratovačka 4 

Aktualizované údaje CSS 

– DOMOV JAVORINA 
Sídlo CSS – DOMOV JAVORINA: Školská 344/50 

                          916 11  Bzince pod Javorinou 

Forma:               rozpočtová organizácia 

Zriaďovateľ:      Trenčiansky samosprávny kraj 

Dátum vzniku:   1. august 1997 

Dátum zmeny názvu:  1. september 2009 

IČO:       31118682                

DIČ:       2021353950 

Štatutárny orgán:    riaditeľ resp. zamestnanec 

poverený riadením 

Predmet činnosti: 

                     1.  Domov sociálnych sluţieb (DSS) 

                     2.  Špecializované zariadenie   (ŠZ) 

Kapacita zariadenia registrovaná:         7  v DSS 

                                                          40  v ŠZ 

Počet zamestnancov:                          35   

v tom odborných zamestnancov:        23 

Organizačné riešenie CSS – DOMOV JAVORINA: 

-  úsek riaditeľa, 

-  úsek ekonomicko-prevádzkový, 

-  úsek sociálny, 

-   úsek zdravotnícky. 

 

Financovanie CSS – DOMOV JAVORINA: 

-  dotácia z rozpočtu TSK, 

-  úhrady klientov, 

-  úhrady od príbuzných, 

-  dotácie MPSVaR SR, 

-  refundácie MPSVaR SR 
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-  dotácie z projektov, 

-  dotácie z nadácií, 

-  dary od občianskych zdruţení, 

-  iné zdroje a dary od fyzických osôb. 

Ďalšie moţné sluţby:    

-  poţičovňa zdravotníckych pomôcok,  

-  poskytovanie stravy. 

Charakter kapacity zariadenia: 

     1-lôţkové izby (19 izieb)                19 miest 

2-lôţkové izby   (6 izieb)                 12 miest 

     4 bunky (3-lôţková a 1-lôţková izba)       16 miest                  

1-lôţková izba určená ako izolačná (infekčná)   

 (redakčná rada) 

 

Štatistika k 31.12.2022 

Domov sociálnych sluţieb: 

Priemerný vek klientov:     58 rokov 

Počet klientov:   4 muţi, 3 ţeny 

Invalidný dôchodok (priemer):  307 EUR/mesiac 

Starobný dôchodok (priemer):       - 

Počet klientov v % podľa stupňa odkázanosti na 

pomoc inej fyzickej osoby:     V.        0 %   

                                              VI.    100 % 

Priemerná úhrada klientov:   342 EUR/mesiac 

Ekonomicky oprávnené náklady (EON): 

                                     904 EUR/miesto/mesiac 

Obloţnosť (obsadenosť) miest        100 % 

Úhrady od klientov: 

- úhrada len zo starobného       0 % 

- úhrada len z invalidného       14 %  (1 klient) 

- úhrada s nutným prispením príbuzných    86 %   

                                                            (6 klientov) 

 

 

Špecializované zariadenie: 

Priemerný vek klientov:  81 rokov 

Počet klientov:   14 muţov, 27 ţien 

Starobný dôchodok (priemer):   467 EUR/mesiac 

 

Počet klientov v % podľa stupňa odkázanosti na 

pomoc inej fyzickej osoby:    V.     2 %  (1 klient) 

                                             VI.  98 % (39 klientov) 

Priemerná úhrada klientov:   392 EUR/mesiac 

Ekonomicky oprávnené náklady (EON): 

                                     1170 EUR/miesto/mesiac 

Obloţnosť (obsadenosť) miest        100 % 

Úhrady od klientov: 

- úhrada len zo starobného     83 %  (38 klientov) 

- úhrada s nutným prispením príbuzných    17 %  

                                                             ( 8 klienti)  

(zdroj: IS SAZA, 2022) 

 

 

Niekoľko ekonomických údajov  

k 31.12.2022 

Záväzky dodávateľom:  2 703,33 EUR v lehote 

splatnosti. 

Pohľadávky CSS – DOMOV JAVORINA za 

poskytnuté sociálne sluţby voči klientom: 

15 539,12 EUR, v tom 2 668,00 EUR v dedičskom 

konaní. 

Priemerná hrubá mesačná mzda:    1 056,55 EUR.  

Počet zamestnancov:  35 

  (zdroj: IS ispin, 2022) 

 

Niekoľko zaujímavých štatistických 

údajov našich prieskumov 

Tak ako v kaţdom čísle nášho časopisu 

a predovšetkým v koncoročných číslach aj v tomto 

čísle uvádzame niekoľko štatistických údajov 

i v grafickom zobrazení. 
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Vývoj umiestnených nových klientov na uvoľnené 

miesta za obdobie rokov 1997 aţ 2022 

 

Za obdobie viac ako 25 rokov prevádzkovania 

nášho zariadenia sociálnych sluţieb bola 

poskytnutá sociálna sluţba 385 klientom. 

(zdroj: CSS – DOMOV JAVORINA, 2022) 

 

Spokojnosť rodinných príslušníkov našich klientov 

s našou prácou r. 2022 – výsledky nášho 

dotazníkového prieskumu. 

Hodnotenie je v stupnici: 

5   veľmi spokojný 

4   skôr spokojný 

3   neviem sa vyjadriť 

2   skôr nespokojný 

1   veľmi nespokojný 

Počet respondentov   33 

U troch respodentov boli v štvrtej otázke 

odpovede hodnotené číslom „2“ a to s odkazom na 

úsek zdravotnícky. 

 

  (zdroj: CSS – DOMOV JAVORINA, 2022) 

Vývoj priemernej hrubej mzdy r.2016 – 2022 

k 31.12.2022 

Rok 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

EUR 620 673 730 821 882 936 1 057 

(zdroj: CSS – DOMOV JAVORINA, 2022) 

Cenník sluţieb na r. 2023 
Výška úhrady za poskytované pobytové sociálne 

sluţby na rok 2023, pre druh sociálnej sluţby 

domov sociálnych sluţieb (DSS) je 37,8 % 

priemerných ekonomicky oprávnených nákladov a 

špecializované zariadenie (ŠZ) je 35,6 % 

priemerných ekonomicky oprávnených nákladov 

za rok 2022: 

                                          DSS         ŠZ 

a)  s racionálnou stravou  11,80    14,50 EUR/deň 

b)  s diabetickou stravou  12,64    15,34 EUR/deň 

c)  a bezlepk., iná strava  13,06    13,76 EUR/deň 

Výška celodennej stravnej jednotky: 

a)  racionálna strava                     4,20 EUR/deň 

b)  diabetická strava                     5,04 EUR/deň 

c)  Bezlepk. iná strava                  5,46 EUR/deň 

Výška úhrady za ubytovanie DSS   7,60 EUR/deň 

                                            ŠZ   10,30 EUR/deň 

a za upratovanie, pranie, ţehlenie       0,00 EUR/deň 

Nadštandard: 

                                                                                   EUR/mes. 

Pridelenie 1-lôţkovej izby                          20,00 

 Pouţívanie elektrospotrebičov: 

                                                                                   EUR/mes. 

-  TV                                                          5,00 

-  Rádio                                                     1,00 

-  Chladnička                                             5,00 

-  Varná kanvica                                         2,00 

-  Mikrovlnná rúra                                      3,00 

-  Sprievod na vlastnú ţiadosť dľa skutoč.nákl. 

 

Cenník a podmienky úhrad za poţičiavanie 

pomôcok, monitorovanie a signalizáciu potreby 

pomoci a odľahčovaciu sluţbu sú zverejnené na 

www.cssjavorina.sk a cenníkoch na informačných 

tabuliach v objekte nášho zariadenia.  

(redakcia) 
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Sociálny úsek  

Vedúca úseku, sociálny pracovník, 

zodpovedný zástupca 

,,Keby bol ţivot predvídateľný, prestal by byť 

ţivotom a nemal by chuť “. – Eleanor Rooseveltová 

V zariadení sociálnych sluţieb 

pracujem rok a pol. Pri 

spoločne strávenej štedrej 

večeri s klientmi i počas 

kaţdého dňa si viac a viac 

uvedomujem skutočnosť, ţe 

kaţdý starší človek by mal 

byť jedným z klenotov, 

ktorých spoločnosť v dnešnej 

uponáhľanej dobe má. Jeho rokmi nadobudnutá 

múdrosť a skúsenosť by si mali naše mladšie 

generácie váţiť.  

O generácii s vyšším a vysokým vekom sa uţ veľa 

povedalo, či napísalo. V kaţdom prípade je 

starnutie a staroba neoddeliteľnou súčasťou 

ţivota kaţdého jedného z nás. Starnutie je cestou 

do staroby a staroba je konečná etapa 

ontogenetického vývoja. A tým, ako človek starne, 

zreje, mení sa i jeho hodnotový rebríček. Staroba 

sa aj vďaka správnemu prístupu človeka k ţivotu 

môţe stať šťastným, moţno najšťastnejším 

obdobím ţivota. V súčasnej dobe mnoho ľudí 

problematiku spojenú so starnutím a starobou, 

úskalia či riziká s tým spojené dokonale nepozná, 

pretoţe spoločnosť im vytvára rôzne mýty a 

nebezpečné predsudky. Je teda na mieste, aby 

sme sa touto problematikou zaoberali a 

nevytvárali rôzne mylné tvrdenia, ktoré so 

seniorským vekom nesúvisia, alebo sú nám 

predkladané vo falošnej podobe, aby sme našim 

seniorom spestrili jeseň ich ţivota milým slovom, 

ale hlavne ich podnecovali k aktívnosti 

a aktívnemu starnutiu. Aktívne starnutie je jedným 

zo spôsobov, vďaka ktorému môţu starší 

obyvatelia zostať sebavedomou súčasťou 

spoločnosti a ďalej, ktorý umoţňuje posilňovať 

medzigeneračnú integráciu a solidaritu. 

Je dôleţité, aby sa naši seniori cítili stále uţitoční 

a obdarovaní láskou, lebo ako vraví Miroslav Válek:  

,,Láska je strašne bohatá, láska tá všetko sľúbi, no 

ten čo ľúbil, sklamal sa a ten čo sklamal, ľúbi“. 

 (Sylvia Kuricová) 

Sociálna pracovníčka 

Aj jeseň ţivota starších 

ľudí a ľudí s demenciou môţe 

byť pekná, ak uznáme ich 

postavenie a dôleţitosť 

v kaţdodennom ţivote. Kaţdý 

deň sa o tom presviedčam pri 

svojej práci, ktorú mám veľmi 

rada. Je pre mňa fascinujúce 

sledovať, ako sa dá dementnému 

dezorientovanému seniorovi vyčariť úsmev na 

perách pri pouţití tých vhodných a správnych slov 

preňho samého vtedy, keď sa dokáţeme naladiť 

na jeho momentálne preţívanie, nech uţ sa 

v svojej mysli pohybuje kdekoľvek po línii svojho 

ţivota. Veľakrát stačí prejaviť pomyselný súcit 

k jeho danému preţívaniu, a keď cíti podporu, 

záujem a ochotu zdieľať, zrazu sa mu celkom 

zmení vnímanie jeho zdanlivo neriešiteľnej 

situácie, aj keď len na krátku chvíľu.  

Samozrejme dôleţitú rolu zohráva aj kolektív, 

v ktorom pracujeme. Ak je to podporné prostredie, 

dostáva sa vám porozumenia a uznania vašej 

osobitosti  v rámci kolektívu, ľahšie tak tvoríte 

podporné prostredie aj svojim klientom.  Som 

vďačná za ľudí, s ktorými pracujem, pretoţe sú 

jedineční. No kaţdý sme tu a teraz na tej svojej 

ceste, na ceste poznania, učenia sa prijímať 

a dávať zo seba a tieţ sebe. Učíme sa nastavovať 

hranice seba aj druhým, aby sme nenarušovali 

svoju vlastnú integritu.  Akceptujeme, ţe kaţdý je 

v inom bode svojho putovania a učíme sa prijímať 

ho aj s jeho „programom“, ktorý  pramení z jeho 

vnútra a preţitých udalostí v ţivote. Pre kaţdého 

z nás je to škola ţivota. 

Často sa pousmejeme nad tým, ţe v sociálnych 

sluţbách máme len pondelky a piatky :/....a práve 

preto je tak dôleţitý ten čas medzitým. Ten sa  
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nedá kúpiť, ani spomaliť, ani vrátiť späť... 

pretoţe čas na nikoho nečaká.... 

     (Mária Loffayová) 

Inštruktorka sociálnej rehabilitácie 

V príspevku tohto čísla 

časopisu som sa rozhodla 

napísať určité pocity 

k vianočnému obdobiu. 

Vianočné sviatky sú obdobím 

ustálených zvykov a tradícií 

aj v našom domove. Vianoce 

sú výnimočnou udalosťou aj 

v CSS – DOMOV JAVORINA. Beţné dni sa zmenia na 

sviatočné. A nielen od Štedrého dňa, ale podstatne 

skôr – uţ od začiatku decembra. 

Nie kaţdý strávi vianočné a novoročné sviatky v 

kruhu najbliţších. V Centre sociálnych sluţieb – 

DOMOV JAVORINA ţije 47 prijímateľov/klientov, 

no len pribliţne desiatka z nich na pár dní 

odcestuje k rodine. Mnohým uţ bráni choroba, 

ťaţko sa pohybujú, pribúda nám čoraz viac 

imobilných klientov. Ďalší uţ nemajú kam ísť, hoci 

v minulosti na sviatky odchádzali. Ale je tu 

pomerne veľa klientov, ktorí by aj mali kde odísť, 

no radšej ostanú v zariadení. Aby Vianoce strávili 

so svojimi priateľmi a kamarátmi (so 

spolubývajúcimi), ktorých si u nás našli a obľúbili. 

Takým klientom lásku rodiny nahradia 

zamestnanci. 

Bez stromčekov a rôznych dekorácií by Vianoce 

neboli Vianocami. Páči sa to aj našim klientom, ale 

aj ich rodinným príslušníkom. Mnohým sa ako 

deťom rozţiaria oči, potešia sa, dokonca niektorí 

nám aj pri zdobení pomôţu. 

Vianoce sú tu vţdy plné srdečnosti, ochoty, 

pokojné, plné lásky a vzornej starostlivosti. 

„ Práve čas Vianoc je obdobie, kedy prichádza  

chvíľa zhodnotiť starý rok a poďakovať za to, čo 

bolo dobré a pekné ...“ 

„Zasievaj radosť v srdci svojho brata a nájdeš ju 

kvitnúť vo svojom.“ 

„Boh je v kaţdej chvíli naša istota a náš pokoj.“ 

(Blanka Zaťková) 

Inštruktorka sociálnej rehabilitácie 

Mojím poslaním inštruktora 

sociálnej rehabilitácie je 

pomáhať klientom pochopiť, 

ako byť nezávislý, 

sebestačný a umoţniť im čo 

najjednoduchšie začleniť sa 

do spoločnosti za pomoci 

rôznych metód, ktoré sa 

vyuţívajú v sociálnej 

rehabilitácii. V roku 2022 sme absolvovali rôzne 

výlety, ktoré boli rozplánované na kalendárny rok. 

S klientmi trávime spoločné chvíle pri aktivitách, 

výletoch a podujatiach. Za uplynulý polrok sme 

zaţili veľa zábavy. Organizujeme opekačky v areáli 

zariadenia, kultúrne podujatia, vystúpenia detí 

z materskej školy pri rôznych príleţitostiach. 

Snaţíme sa vyplniť čas a motivovať klientov 

k nejakej činnosti. Cieľom je obnova či rozvoj 

jemnej motoriky, nácvik pravidelnej pracovnej 

činnosti, prejavenie kreativity a osvojenie si 

nových zručností. Teším sa na ďalšie aktivity a na 

to, čo prinesie nasledujúci rok.  

(Elena Gerţová)           

Zdravotnícky úsek  

Vedúca úseku, sestra 

Dostala som moţnosť 

zhodnotiť druhý polrok 2022 

a premýšľam, čo sa na našom 

úseku udialo, lebo človek si to 

ani neuvedomí a je koniec 

roka. 

V auguste sa mojou 

zástupkyňou pre organizačné 

veci stala p. Sokolová. Je to úprimný človek, 

zanietený pre prácu. Tým, ţe je kaţdý deň v práci, 

má prehľad o klientoch i dianí sa na 

zdravotníckom úseku. 

V druhom polroku 2022 sme sa rozlúčili s piatimi 

klientmi a prijali sme piatich nových klientov. 

Dúfam, ţe noví klienti sa u nás budú dobre cítiť, 

budeme sa snaţiť vytvoriť im príjemné prostredie. 
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V októbri prebehlo očkovanie proti chrípke, ktoré 

sa odzrkadlilo na nízkej chorobnosti klientov 

počas chrípkového obdobia. 

Na materskú dovolenku nám odišla Mgr. Hanka 

Hamajová. Aj takouto formou by som sa jej chcela 

poďakovať za jej prácu. Budem  rada, ak sa medzi 

nás vráti, pretoţe mala veľmi pekný vzťah 

s klientmi, ktorí ju mali radi, bola milá a 

empatická. 

Naopak, čo ma mrzí, sú interpersonálne vzťahy. 

Bola by som rada, keby sa nerobili skupinky, a 

dokázali si povedať do očí bez emócií, aký máme 

problém a mali spoločne snahu ho riešiť a nemať 

tam telefonickú ústredňu, kde sa len ohovára a 

umelo vytvárajú a nafukujú problémy. 

Sme jeden tím, ktorý by mal drţať spolu. 

U mňa je najkrajšie predvianočné obdobie, kedy k 

nám prichádza vianočná nálada, zdobia sa 

stromčeky... Klienti spolu s kolegyňami sociálneho 

úseku vytvárali krásne vianočné ozdoby, z ktorých 

sa spoločne tešili. 

V tejto vianočnej nálade sme slávili aj Štedrý deň a 

Vianoce. Chcem poďakovať personálu za pomoc 

pri príprave štedrovečerného posedenia pre 

klientov a vytvorenie „domáceho prostredia“. 

Ďakujem. 

Je rok 2023, chcem Vám popriať hlavne veľa 

zdravia, to je to najdôleţitejšie. Preţime tento rok 

v spokojnosti, porozumení a tešme sa z kaţdej 

maličkosti, lebo čas neúprosne beţí... 

 (Jana Rayová) 

Ekonomicko –

prevádzkový úsek  

Pre vedúcu úseku 

Dovolil som si tentoraz 

netypicky z pozície riaditeľa 

napísať aspoň pár slov v mene 

Eriky Moravčíkovej a pre Eriku 

Moravčíkovú, pretoţe ku koncu 

roka a na prelome rokov bola 

naša Erika veľmi pracovne vyťaţená z dôvodu 

nepriaznivej finančnej situácie našej organizácie, 

riešenia dofinancovávania chýbajúcich finančných 

prostriedkov, rozpočtových úprav atď...atď...atď...  

Vnímali sme, ţe nemá energiu napísať príspevok 

do nášho časopisu a nedalo mi, aby sa v jej 

„stĺpčeku“ nášho časopisu nič nenašlo . 

Problémy bolo treba administratívne a ekonomicky 

riešiť za pochodu koncom roka a začiatkom 

nového roka. Vnímal som veľké napätie okolo nás, 

okolo našich finančných i interpersonálnych  

problémov v organizácii a syndróm vyhorenia sa 

podpísal na mnohých z nás. Mnohí z nás si 

nemohli kvôli pracovným povinnostiam ani čerpať 

dovolenky.  

Tak ako sa vraví „všetko zlé je na niečo dobré“ ... 

nakoniec sa snáď všetko podarí a jej pracovné 

preťaţenie sa určite zmení opäť na jej typický 

úsmev a zmysel pre humor. 

Dnes na začiatku roka vieme, ţe schválený 

rozpočet pre CSS – DOMOV JAVORINA na rok 2023 

je pre nás oveľa priaznivejší, ako bol v roku 2022 

a to predovšetkým v oblasti miezd. 

Takţe ako sa vraví „plnou parou vpred“. 

(Roman Krbata pre Eriku Moravčíkovú) 

Prevádzková referentka 

Mojím poslaním je 

zabezpečovať stravu pre 

klientov a zamestnancov, 

objednávať potraviny, 

pripravovať receptúry 

a normovať jedlá. Okrem 

iného mám zodpovednosť aj 

za drogériový tovar, ktorým 

zásobujem upratovačky, 

práčky a zdravotnícky úsek.  

V kuchyni mám kolegyne, na 

ktoré sa môţem vţdy spoľahnúť. Poradia mi, 

poprípade s humorom vytknú, keď si na nich 

vymyslím niečo nové, čo mi preletí hlavou. Spolu 

dávame dokopy kaţdodenné jedálne lístky a 

vyberáme tie najlepšie kombinácie. V záujme 
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prípravy jedál a výdaja jednotlivých chodov riešime 

aj tie najmenšie detaily v prospech spokojnosti 

našich klientov, ktorí sa svojimi postrehmi tieţ 

zapájajú do výberu jedál. Do jedálneho lístka 

zaraďujeme čerstvú zeleninu a ovocie.  

 

Môţem povedať, ţe strava klientov je pestrá na 

rôznorodosť, chuť a vyváţenosť zdravej 

racionálnej stravy. Tým, ţe sa zameriavame len na 

jedlá domáceho charakteru, zvyšujeme kvalitu 

a chutnosť jedál. Samozrejmosťou je špeciálny 

jedálny lístok pre diabetickú diétu, bezlepkovú 

diétu a šetriacu diétu.  Myslím si, ţe práve vďaka 

vzájomnej spolupráci je spokojnosť na všetkých 

stranách. 

 (Jana Jurigová) 

Referentka administratívnych 

činností a verejného obstarávania 

Upokojme rozbúrenú myseľ 

a nastoľme v sebe 

harmóniu. Mnohí z nás túţia 

po rovnováhe, ustálenosti 

a spokojnosti. Ale náš 

vnútorný pokoj je neustále 

v boji s udalosťami, ktoré 

nás kaţdodenne hltajú 

a niekedy nám nedajú ani 

spať. Ale ani naše myšlienky 

a pocity nám nedopomáhajú ku stavu vyváţenosti 

tela a duše, rozumu a srdca. V týchto časoch-

nečasoch pribúdajú ľudia trpiaci depresiami 

a úzkosťami vyhľadávajúci pomoc u odborníkov 

alebo u rôznych liečiteľov a motivátorov, od 

ktorých očakávajú, ţe ich naplnia pozitivizmom 

a šťastím. Opak je však pravdou, okrem ujmy na 

financiách chodia po svete telá bez duší. Nikto 

nám nedokáţe dať taký pocit šťastia a pozornosti, 

ako si dokáţeme dať len my sami. V tejto 

uponáhľanej, hektickej dobe plnej stresu 

a povinností si doprajme oddych pre naše telo 

a myseľ. Niekedy si stačí len sadnúť, zatvoriť oči, 

sledovať svoj dych a dostaví sa pocit vďaky za 

kaţdý nádych, vďaka za ţivot. Začnime si všímať 

maličkosti a zázraky, ktoré nás denne stretávajú, 

poďakujme za kaţdý nový deň. Ďakujme aj za tie 

zlé skúsenosti, lebo s odstupom času si 

uvedomíme, ţe to boli len lekcie na našej ceste, 

ktoré nás posúvali vpred. Nesnaţme sa zmeniť 

veci, ktoré sa zmeniť nedajú a prijímajme ţivot 

taký, aký je v celej svojej kráse a so všetkým, čo 

nám prináša.  

(Barbora Schovancová) 

Vývoj epidemiologickej situácie a 

opatrenia v 2.polroku 2022 v našom 

zariadení 

V čase 2.polroku 2022 sme mali prijaté opatrenia 

na eliminovanie šírenia infekčných ochorení tak, 

aby sme umoţnili klientom návštevy ich 

príbuzných, „dovolenky“ do domáceho prostredia 

k príbuzným a samozrejme vychádzky i výlety. 

Väčšina rodinných príslušníkov vedela pochopiť 

naše opatrenia, vţdy sme sa vedeli dohodnúť na 

ústretovosti voči klientom. 

Poďakovania 
Ďakujeme príbuzným za ich rôzne formy 

poďakovania za našu prácu humánnej sluţby pre 

ich najbliţších a našich klientov. 

Pozdrav od syna našej klientky 
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Prepis: 

Ďakujem za pozvanie. V uvedenom termíne sme s 

rodinou odcestovaní. Zároveň vyuţijem príleţitosť 

poďakovať sa všetkým, ktorí sa starajú o 

bezchybný chod zariadenia a pohodu klientov , ich 

profesionálnosť a odhodlanie pomáhať našim 

blízkym, o ktorých sa vzhľadom  ich zdravotnému 

stavu nedokáţeme postarať. Ešte raz všetkým 

úprimné ďakujem.                                                  

                              S pozdravom  Ladislav Podolan 

Okienko poézie 

Naša sloboda                      Darina Fajnorová 

Rýpem, rýpe, rýpu ... 

Málokto rýpať nezačal. 

Kaţdý rýpanec má iskru: 

jeden pravú, druhý ľavú. 

 

Načali sme vládu ľudu ... 

Demokracia je krehká, 

nedozretá kráska, 

no nezná jednoty ľudu. 

 

Bez jednoty delíme sa: 

jedni tu, iní inde sú, 

niektorí aj bez názoru ... 

To nám dala, ţe vraj „neţná“ naša. 

 

Ustavične sa radujeme, 

ţe rýpať moţno slobodne. 

„ŠTB“ uţ veru nikomu nedá väzbu, 

ale sú tu iní, čo iným dajú väzbu ... 

 

17.11.2022 

 

Aktivity pre klientov 
Pohybové aktivity v našich mini-telocvičniach -  

klienti majú záujem o individuálne pohybové 

aktivity, na ktoré sme im vytvorili podmienky 

formou dvoch nezávislých telocvičných kútikov vo 

vetrateľných priestoroch balkónovej terasy na 

1.poschodí a pri mini-kniţnici na prízemí 

ubytovacej časti. 

 

... a naša vynovená minitelocvičňa 

 

 

Naše atraktívne kino– podľa týţdenného plánu 

aktivít pravidelne kaţdú stredu premietame našim 

klientom filmy zo zlatého fondu slovenskej 

kinematografie, ale i filmy zahraničné 

a vzdelávacie. 
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Animoterapia – niektorí klienti si radi posedia 

v spoločnosti našich anduliek a zebričiek. 

 

Akvárium je miestom tichého relaxu klientov 

s nemými rybkami. 

 

K nášmu malému tigrovanému kocúrikovi pribudol 

ďalší bielo-čierny kocúrik 

 

Canisterapia a hipoterapia – pokračovanie 

canisterapie  a hipoterapie budeme realizovať aţ 

v roku 2023, pretoţe od augusta do polovice 

decembra 2022 bol náš átriový park uzatvorený 

z dôvodu stavebných prác na rekonštrukcii 

strešnej krytiny.  

Aktivity rôzneho druhu - Klienti pri tichej 

spomienke na zosnulého klienta pána Pavla T. 

 

Gladiolové dopoludnie - Pre spríjemnenie 

interiérového prostredia 

našich klientov nám 

v prvý augustový deň pán 

Ján Mindár, pestovateľ a 

šľachtiteľ gladiol 

z Ľuborče daroval krásne 

gladioly.  

Veľmi mu ďakujeme!  

Zároveň sme zrealizovali pre našich klientov 

vizuálno-estetickú kvetinovú aktivitu 

s prednáškou o šľachtiteľských úspechoch gladiol 

pána Jána Mindára (Roman Krbata) a o Bachovej 

kvetinovej terapii (Mária Loffayová). 

Niečo z príprav na oslavu 25.výročia CSS – DOMOV 

JAVORINA -  k skrášleniu priestorov a prostredia 

areálu prispeli svojou iniciatívou aj zamestnanci, či 

napr. manţel našej kuchárky a samozrejme aj 

klienti svojimi výrobkami pod dohľadom 

pracovníčok sociálneho úseku. 
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Kvetinový vláčik 

a krásne výrobky 

 

 

 

 

 

Iné sluţby pre našich klientov 

Naša spolupráca s osvedčenou  

dvojicou pedikérov  Jozef 

Minarčic so sestrou Zuzanou, 

SNÁR 

z Nového Mesta nad 

Váhom.  

Pokračujú u nás   

v pravidelných 

intervaloch. Ich pedikúra 

s mottom „Šťastné nohy 

a ruky“ našim klientom 

poskytuje kvalitné pedikérske sluţby na vysokej 

profesionálnej úrovni. 

Zároveň zabezpečujeme kadernícke a holičské 

sluţby pre našich klientov v miestnom 

kaderníctve. Naša spokojná klientka pani Ľudmila 

B. 

 

 

 

V prípade potreby 

zabezpečenia okuliarov pre 

našich klientov ideme 

s klientom priamo do očnej 

optiky napr. Optiky Ţácka 

v Starej Turej. Náš spokojný 

klient pán Jozef M. pri skúške 

hotových okuliarov do diaľky. 

Zároveň si dal vyhotoviť aj 

okuliare na čítanie (na blízko). 

Pán Jozef je veľmi spokojný, vďačný klient 

s dobrým srdcom. 

Slovenské národné povstanie sme si s klientmi 

pripomenuli  v auguste návštevou pamätníka SNP 

v Lubine na vrchu Roh.  

 

Pripomenuli sme 

klientom aj existenciu 

pamätníka gen.i.m. Iľju 

Daniloviča Dibrova 

v Starej Turej. 
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A zastavili sme sa aj pri pamätníku SNP v Cetune. 

Osvetová aktivita o slnečnej energii  

Občianske zdruţenie ECHINACEA, o. 

z., zorganizovalo v septembri 

osvetovú aktivitu o efektívnom 

vyuţívaní slnečnej energie 

s odovzdaním solárneho svietidla 

do nášho záhradného átria. Solárne 

svietidlo nám bolo odovzdané do výpoţičky 

z grantu „Zelené oči“ TSK, v ktorom bol projekt 

občianskeho zdruţenia aj tento rok úspešný.  

O obnoviteľných zdrojoch nám prednášku 

predniesla naša „spriaznená 

duša“ Mgr. Katarína Devánová, 

ochranárka prírody a krajiny. Na 

záver sme si spolu aj zaspievali. 

 

 

 

Letná ochutnávka zabíjačkových špecialít – 

z dôvodu prebiehajúcich stavebných prác na 

rekonštrukcii strešnej krytiny sme plánovanú 

grilovačku realizovali ako ochutnávku 

zabíjačkových špecialít. Posedenie pri 

spoločenskom počúvaní piesní a pri kávičke sme 

zavŕšili obedom so „zabíjačkovým tanierom“. 

 

 

Navštívili sme  Mohylu M. R. Štefánika na Bradle a 

jeho rodný dom v Košariskách 
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Naše kino – klienti si radi pozrú aj dobrodruţné 

filmy. 

 

Deň ústavy – 

pripomenuli sme si 

s našimi klientmi aj 

sviatočný deň ústavy 

Slovenskej republiky. 

 

Po lete prišla opäť jeseň a v týchto intenciách 

ročných období sme si skrášlili naše interiéry. 

 

Vychádzky – popri spoločných vychádzkach sme 

sa s klientmi zastavili aj pri pamätnej izbe Ľudmily 

Podjavorinskej. 

Jabĺčkové dopoludnie – klientom sme pripravili 

vzdelávaciu aktivitu o pestovaní jabĺk aj 

s ochutnávkou rôznych sort jabĺčok. 

 

 

Jesenná gulášpartia – Jesennú gulášpartiu sme si 

z dôvodu stavebných prác na streche 

a zneprístupneniu 

záhradného átria 

usporiadali v jedálni. 

A touto gulášpartiou sme 

otvorili mesiac október – 

Mesiac úcty k starším. 

 

 

 

Z úrody našich vyvýšených záhonov – aj melóny sa 

nám urodili v našich 

vyvýšených záhonoch. 

A samozrejme rajčinové oblohy 

jedál, bylinky a petrţlenové 

vňate i mladá cibuľka sú 

prínosom našej rôznorodej 

domáckej stravy. 
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Október Mesiac úcty k starším – pán riaditeľ zahral 

na akordeóne, spoločne sme si zaspievali, 

posedeli pri kávičke. 

 

Deti z materskej školy pod vedením pani učiteliek 

pripravili našim klientom krásny program v areáli 

materskej školy a obdarovali klientov darčekmi ... 

a klienti obdarovali deti malými sladkosťami. 

 

 

 

 

 

 

Trenčiansky OMAR, XIX.ročník kultúrneho 

podujatia. Tento rok 2022 sme sa s našimi 

klientmi uţ po druhýkrát aktívne zúčastnili 

kultúrneho podujatia „Trenčiansky Omar“, 

tentokrát XIX.ročníka, ktoré organizuje CSS – 

SLOVEN v Slavnici. Naším aktívnym vstupom bolo 

dramatické podanie zostrihu diela „ČIN – ČIN“ od 

Ľudmily Podjavorinskej. Poetický príbeh 

o vrabčiakoch, ako tvrdí náš súčasný básnik 

Ľubomír Feldek, je vlastne príbeh o ľuďoch a ich 

rodinnom ţivote.  

Ďakujeme vedeniu CSS – SLOVEN za krásne 

podujatie a krásne záţitky z predstavení 

zúčastnených účinkujúcich klientov z ďalších 

zariadení sociálnych sluţieb Trenčianskeho 

samosprávneho kraja. 

 

 

 

 



 

20 

Naši klienti pozorovali čiastočné zatmenie slnka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.október, sviatočný deň vzniku I.ČSR – na Veľkej 

Javorine. 

 

 

November a „Pamiatka 

zosnulých - Dušičky“ 

V tomto smútočnom období 

„spomienky na zosnulých“  

sme našim klientom 

umoţnili navštíviť hroby 

svojich blízkych zosnulých príbuzných na 

cintorínoch v Starej Turej a v Bzinciach pod 

Javorinou. 

Klientom sme pripravili hroznové dopoludnie 

Rodina Petrová darovala našim klientom hrozno 

z vlastnej záhrady.  

 

Vyuţili sme tento dar k vzdelávacej aktivite 

o šľachtení viniča aj s premietaním 

dokumentárneho filmu o pestovaní hrozna. Klienti 

si na hrozne pochutili a bol to pre nich vhodný 

doplnok jesenných vitamínov. 

 

Spoločné vychádzky – vychádzky klientov so 

sprievodom zamestnancov sociálneho a 

zdravotníckeho úseku realizujeme podľa záujmu 

klientov. 
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Návšteva Galérie Petra Matejku - Spoločný výlet 

s klientmi v MsKS Starej Turej 

v galérii Petra Matejku v rámci 

expozície „Tie roky 

šesťdesiate“. 

 

 

Adventné obdobie – vyrábanie adventných 

venčekov, vianočných ozdôb a výrobkov 

k vianočným trhom TSK. 

Vystúpenie speváckej skupiny Studienka  – z 

Chocholnej. 

 

Vystúpenie speváckej skupiny Dolinka  – z 

Hrušového. 

 

 

Prišla zima – naša zimná nástenka a zimná 

výzdoba 

 

Mikulášske posedenie - pre našich klientov 

 

 

Našich klientov 

navštívil aj 

podpredseda TSK 

Michal Bartek. 
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A prišli aj deviataci zo základnej školy. 

 

Tento rok sme sa po 2-ročnej prestávke zúčastnili 

vianočných trhov Trenčianskeho samosprávneho 

kraja. 

 

S láskou pre klientov – vianočné darčeky. Takto sa 

uţ niekoľko rokov zapájajú mladí ľudia 

z Moravského Lieskového a blízkeho okolia do 

vianočnej aktivity pod názvom „Koľko lásky sa 

zmestí do krabice od 

topánok“. Aj tento rok 

k Vianociam 2022 

pripravila pre našich 

klientov Monika Škundová 

so svojimi priateľmi 

vianočné balíčky pre 

našich klientov a Katarína Horňáková doviezla 

balíčky našim klientom priamo do zariadenia. 

Ďakujeme v mene našich klientov! 

Naša domáca kuchyňa  
Z prípravy jedného z 

piatkových obedov: 

Biela fazuľa na kyslo 

a moravské koláče. 

 

 

Vianočný teambuilding 
Na krásny veselý predvianočný večierok – 

Teambuilding 2022 v Hrušovom 

nezabudneme,pretoţe bol naozaj zrealizovaný, 

bol spontánny a 

bolo nám naozaj 

FAJN. Prítomným 

bolo ľúto, ţe nás 

nebolo viac. ... 

A keď sa rozbehla 

„Mašinka“ a všetci 

sa pridali (mimo 

iných tančekov) ... 
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jednoducho, nebolo 

o čom ...  ... 

a ďakujeme za chutnú 

večeru a prídavok od 

šéf-kuchára, ktorý mal 

v tento deň 22 rokov 

a my sme mu aj 

zablahoţelali  . A bolo milé, ako prispeli naše 

kolegyne vlastnými „koláčikmi – napríklad 

tartaletkami od Katky“... aspoň trošku spomienok 

... a asi naozaj platí, ţe menej je niekedy viac..... 

 

Duchovné aktivity 
V našej modlitebni, ktorá je multifunkčnou 

miestnosťou, boli aj v druhom polroku 2022 

realizované bohosluţby pre klientov. V spolupráci 

s farárom rímskokatolíckeho vyznania Ing. Mgr. 

Ľudovítom Kubánom a zborovou farárkou 

evanjelickej cirkvi a.v.  Mgr. Ivetou Kosečkovou 

mali naši klienti plnohodnotné duchovné aktivity, 

omše, bohosluţby a individuálne sluţby. 

 

 

 

 

Naša domáca strava 
Pridávame pár záberov z nášho menu, ktoré nám 

pripravujú naše kuchárky.. 

 

Raňajky                          Raňajky                                  

 

 

 

Parené buchty                    Boršč 

 

 

Rybací karbonátok             Kotlíkový guláš 

 

 

Slivkový báleš                  Moravské koláče 
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Dary  v 2. polroku 2022 
V 2. polroku 2021 sme získali od sponzorov 

a priateľov CSS – DOMOV JAVORINA: 

- 1 ks nábytková komoda pre zdravotnícky úsek 

od občianskeho zdruţenia ECHINACEA 

 

- 150 ks jednorazových misiek pre aktivity 

s klientmi 

 

 

 

 

 

 

- Kytice gladiol 

od Jána Mindára 

pre našich 

klientov 

 

 

 

- Vysokotlaké čistenie zámkovej dlaţby chodníka 

v záhradnom átriu – manţel našej kuchárky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Rotoped – Eliptický trenaţér 

pre pohybové aktivity 

klientov (i zamestnancov) od 

občianskeho zdruţenia 

ECHINACEA. 

 

 

 

 

-    Rádio s CD od našej 

opatrovateľky Iris. 

 

 

 

 

- Farebné šálky od Zuzany Kollárovej z Trenčína.  
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Sedačka – od rodiny Praus z Bratislavy 

 

Ďakujeme ! 
 

Naši jubilanti v druhom 

polroku 2022 

Jubilanti – naši klienti: 

 Jaroslav Hanic (60 r.) 

 Miroslav Bača (60 r.) 

 Anton Šnirc (65 r.) 

 Anna Gregušková (80 r.) 

 Elena Kazdová (90 r.) 

Jubilanti – naši zamestnanci: 

 Zuzana Kovačovicová (50 r.) 

 Mgr. Ing. Roman Krbata, PhD., MBA (60 r.) 

 Janka Kovačovicová (50 r.) 

                                    Blahoţeláme! 

V 2.polroku 2022 nás 

navţdy opustili 
Tichá spomienka na klientov, ktorí nás v 2.polroku 

2022 navţdy opustili:  

 Pavol Taščic ( 68 r. ) 

 Mária Petriláková ( 86 r. ) 

 Mária Svoradová ( 95 r. ) 

 Miroslav Bača ( 60 r. ) 

 Emília Milatová ( 81 r. ) 

Spomíname na Vás. 

Mediálne aktivity 

v 2.polroku 2022 
Druhý polrok 2022 v rámci mediálnych aktivít bol 

pre CSS – DOMOV JAVORINA opäť prínosný: 

- Prezentácia nášho zariadenia na 1.česko-

slovenskej konferencii v Českej republike 

v septembri 2022 aktívnou účasťou 

v panelovej diskusii a s poskytnutím výtlačkov 

broţúrky k 25.výročiu CSS – DOMOV JAVORINA 

a časopisu „Náš spravodaj“. 

- Prezentácia nášho zariadenia na 

VII.medzinárodnej konferencii v Piešťanoch v 

septembri 2022 v diskusii a s poskytnutím 

výtlačkov broţúrky k 25.výročiu CSS – DOMOV 

JAVORINA a časopisu „Náš spravodaj“. 

- Zverejnená prezentácia 

nášho zariadenia v rámci 

aktivít občianskeho 

zdruţenia ECHINACEA, o. z., 

na webových stránkach nášho zariadenia a 

občianskeho zdruţenia na sociálnej sieti 

Facebook a na webovej stránke TSK vo veci 

schváleného projektu „Efektívne vyuţívanie 

slnečnej energie – Solárne svietidlá“ 

z dotačného systému TSK Zelené oči. 

Občianske zdruţenie dalo (formou výpoţičky) 

do uţívania jedno solárne svietidlo do 

záhradného átria CSS – DOMOV JAVORINA, aby 

klienti mali osvetlené lavičky aj v čase 

stmievania a počas večernej doby. 

- Naša trvalá posterová prezentácia nášho 

zariadenia sociálnych sluţieb je sprístupnená 

návštevám našich klientov v našom zariadení 

a pouţíva sa aj pri rôznych vzdelávacích 

akciách a konferenciách, či vzdelávacích 

workshopoch. 

- Medializácia nášho zariadenia na webovej 

stránke TSK v rámci verejného obstarávania 

v e-aukciách EVO (obstarávanie potravín) a 

EKS (obstaranie 2 ks zdvíhacích vaní z dotácie 

MPSVaR SR). 
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a obvyklé mediálne aktualizované prezentácie: 

- trvale aktualizovaná webová stránka CSS, 

- vydanie tohto v poradí 10.čísla nášho 

časopisu  „Náš spravodaj“. 

Medzinárodné aktivity  
K medzinárodným aktivitám v roku 2022 resp. 

v 2.polroku 2022 patrili:  

- Pretrvávajúca trvalá cezhraničná spolupráca s 

Domovom u rybníka Víceměřice, ktorý je 

naším cezhraničným partnerom od roku 2017. 

Spolupráca bola aj v 2.polroku 2022. Vedenie  

„Domova u rybníka“ pripravilo v dňoch  

07. – 08.09.2022 medzinárodnú konferenciu 

o výmene skúseností vo financovaní 

a poskytovaní sociálnych sluţieb v Českej 

republike a Slovenskej republike, na ktorú 

pozvalo aj nášho riaditeľa Romana Krbatu. 

V aktívnej účasti sa náš riaditeľ zúčastnil 

panelovej diskusie s témou „Pobytové sociálne 

sluţby v ČR a SR“. 

 

 

 

- Šiesti odborní zamestnanci nášho zariadenia sa 

v dňoch 22. – 23.09.2022 zúčastnili 

medzinárodnej konferencie „Dilemy 

rešpektovania ľudských práv v sociálnych 

sluţbách a pomáhajúcich profesiách“ s aktívnou 

účasťou s príspevkom „Dilema ľudských práv 

prijímateľov sociálnych sluţieb versus ľudských 

práv zamestnancov poskytovateľa sociálnych 

sluţieb“  a aktivitou v diskusii o ľudských 

právach v pobytovom zariadení sociálnych 

sluţieb. 

 

 

Odborné a ďalšie  

vzdelávanie v 2. polroku 

2022 
Vzdelávanie k systému manaţérstva kvality EN STN 

ISO:9001 

Jeden odborný zamestnanec je koordinátorom 

zavádzania SMK ISO:9001 s osvedčením „Manaţér 

kvality v sociálnych sluţbách“ a s absolvovaným 

vzdelávacím programom „Interný audítor kvality“. 

Traja odborní zamestnanci s poverením na výkon 

interného audítora absolvovali vzdelávací program 

„Interný audítor kvality“. 

V 2.polroku 2022 sme absolvovali 1.interný audit 

zavádzaného systému ISO:9001. 
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Ďalšie vzdelávanie na zdravotníckom úseku 

V druhom polroku 2022 zamestnanci 

zdravotníckeho úseku realizovali pravidelné 

interné odborné semináre, pri ktorých boli riešené 

aj rôzne pracovné, organizačné, interpersonálne 

i disciplinárne problémy. Témy interných 

seminárov boli: 

- Psychohygiena klientov - charakteristika, 

význam, aktivity s klientmi 

- Kašeľ - charakteristika, význam kašľa, druhy 

kašľa, liečba podľa druhov kašľa 

- Starostlivosť o klienta v amoku, afektívnom 

záchvate 

- NCMP - charakteristika, príznaky, prvá pomoc 

- Krvácanie - druhy krvácania, príčiny, liečba, 

zastavenie krvácania 

- Zlomeniny - charakteristika, delenie zlomenín, 

PP 

- Inkontinencia - charakteristika, inkontinenčné 

pomôcky, prebaľovanie 

- Starostlivosť o klienta po páde - čo si treba 

všímať, sledovať 

- Paliatívna starostlivosť o klienta zomierajúceho, 

starostlivosť o mŕtve telo, dokumentácia 

Sestry zdravotníckeho úseku sa zúčastnili 

odborného kreditovaného seminára. 

Ďalšie vzdelávanie pre zamestnancov sociálneho 

úseku 

Odborné školenie k IS SAZA sme zrealizovali  

v našej zasadačke v septembri 2022, ktoré nám 

lektoroval pán Ing. Ján Hrnčiar, programátor IS 

SAZA z PROMYS Soft Myjava a Mgr. Milan 

Mikolášek, vo veci zaznamenávania výkonov 

opatrovateľských a ošetrovateľských činností 

snímačmi Opticon a ich prenosu do IS SAZA.  

Jeden odborný zamestnanec sa zúčastnil dňa 

14.10.2022 on-line odborného seminára MPSVaR 

SR s názvom „Zvyšovanie odbornosti v 

kompenzáciách ťaţkého zdravotného postihnutia“ 

s podporou ESF a EFRR EÚ v rámci Národného 

projektu Podpora sociálneho začleňovania pre 

vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím. 

 

Odborní zamestnanci sa zúčastnili dňa 

24.10.2022 on-line odborného seminára MPSVaR 

SR s názvom „Sluţba prívetivá k autizmu: program 

TEACCH a práca s problémovým správaním“ 

s podporou ESF a EFRR EÚ v rámci Národného 

projektu Podpora sociálneho začleňovania pre 

vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím. 

 

Dňa 14.11.2022 sa konal odborný on-line seminár 

pre všetkých zamestnancov zariadení sociálnych 

sluţieb s témou „Zásady prvej pomoci“ pod 

záštitou SKSAPA a organizačnou záštitou TSK.

 

Ešte niečo zo zvyšovania kvalifikácie našich 

zamestnancov 

- Naša zamestnankyňa referátu admin.činn. a VO 

úspešne pokračuje v štúdiu v 5.semestri 

I.stupňa vysokoškolského štúdia v odbore 

„Sociálne sluţby a sociálne poradenstvo – 

Sociálna práca“ na UCM v Trnave. 

Zvyšovanie odbornej úrovne u obsluţného 

kvalifikovaného personálu: 

- Školenia zodpovedných zamestnancov v oblasti 

účtovníctva, rozpočtu, práce a miezd. 

- Školenie (online) k téme Registratúra, 

registratúrny denník, registratúrny plán 

v Štátnom archíve v Trenčíne, 

- Elektronické on-line školenia zodpovedných 

zamestnancov k verejnému obstarávaniu v 

nových podmienkach prostredníctvom stáleho 

pracoviska ÚVO v Trenčíne.  

 

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci: 

K zavádzaniu novej sociálnej sluţby v rámci 

projektu "Podpora AAL v podmienkach TSK" 

financovaného z Operačného programu 

Integrovaná infraštruktúra sme sa zúčastnili 

1.konferencie v kongresovej sále TSK. Ide 

o zavádzanie signalizácie prostredníctvom 

telekomunikačnej techniky pre osamelo ţijúcich 
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klientov s kontrolou IDA (individuálna domáca 

asistentka) zo strany dohliadajúcej osoby napr. 

rodinného príslušníka. 

 

 

 

 

Plnenie programu supervízie: 

- Program supervízie na rok 2022 sme mali  

vypracovaný a zazmluvnený. Bol realizovaný 

v septembri s našou osvedčenou supervízorkou 

PhDr. Máriou Kovaľovou, PhD., MHA, MBA 

formou skupinovej supervízie  

interdisciplinárneho resp. multidisciplinárneho 

tímu. Program supervízie na rok 2023 máme 

vypracovaný a zazmluvnený. 

 

 

 

Publikačná a výskumná činnosť v 2.polroku 2022: 

Krbata, R. Aktívna účasť na 1.česko-slovenskej 

konferencii v Českej republike v septembri 2022 

s príspevkom „Poskytovanie sociálnych sluţieb 

v SR a v CSS – DOMOV JAVORINA“. 2022. Vyškov. 

Krbata, R. et al. Aktívna účasť zamestnancov 

sociálneho úseku na medzinárodnej konferencii 

v Piešťanoch v septembri 2022 s príspevkom 

„Dilema ľudských práv prijímateľov sociálnych 

sluţieb versus ľudských práv zamestnancov 

poskytovateľa sociálnych sluţieb. 2022. Piešťany. 

Krbata, R. a kolektív sociálneho úseku realizovali 

vlastný prieskum spokojnosti príbuzných 

rodinných príslušníkov našich klientov. 

Zverejnenie v tomto čísle časopisu str. 9. 

V 2. polroku 2022 sme 

dosiahli  
V sociálnej, zdravotníckej a prevádzkovej oblasti: 

V spolupráci s PROMYS Soft Myjava, realizujeme v 

IS SAZA evidenciu výkonov pomocou mobilných 

terminálov. V mesiaci september 2022 sme 

pilotným spôsobom vyskúšali v praktickej práci 

opatrovateľských a ošetrovateľských 

činností tento spôsob záznamu 

a evidencie výkonov. Od októbra do 

decembra 2022 prebiehala určitým 

spôsobom skúšobná prevádzka tejto kvalitatívne 

vyššej a efektívnej evidencie výkonov. Nastali však 

interné techické komplikácie. V súvislosti 

s prepodkladaným plánovaným zazmluvnením 

ošetrovateľských výkonov so zdravotnými 

poisťovňami sme museli začať operatívne 

technicky riešiť záznamy ošetrovateľských  
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procesov v dekurzoch iným záznamovým 

systémom. Pomohli nám v tom zabehnuté 

kolegyne z CSS – SLOVEN v Slavnici, za čo im patrí 

vďaka. Pýta to však od nášho personálu 

zdravotníckeho úseku viac ošetrovateľskej 

dokumentačnej administratívy.  

 

Veríme však, ţe sa nám to podarí a CSS – DOMOV 

JAVORINA bude ďalšou úspešnou organizáciou 

v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ktorá bude 

získavať finančné zdroje z verejného zdravotného 

poistenia. 

 

Oblasť opráv a údrţby: 

- Zrealizovali sme vymaľovanie priestorov 

v bloku „A“ na prvom poschodí vrátane 

pracovných priestorov a priestorov 

sluţbukonajúceho personálu zdravotníckeho 

úseku. 

- Zveľadili sme priestory minitelocvične na 

2.poschodí bloku „B“. 

- Zrealizovali sme pravidelné maľovky v kuchyni 

a skladoch. 

- Postupne sme vymaľovali aj kuchynky 

(jedálničky) klientov v bloku „B“.. 

 

Oblasť dotácií a grantov: 

Naša podaná ţiadosť o získanie dotácie (zdvíhacia 

kúpeľňová vaňa a sprchovacie kreslo) z dotačného 

systému MPSVaR SR na podporu a rozvoj 

sociálnych sluţieb bola schválená a dodávka 

splnená. 

 

 

Naša ţiadosť 

o dotáciu z MPSVaR 

SR prostredníctvom 

ÚPSVaR Nové Mesto 

n. V. z Národného 

projektu 

„Poskytnutie 

mimoriadnej 

finančnej podpory 

pre zamestnancov 

poskytovateľov 

sociálnych sluţieb“  

pre našich 

zamestnancov za výkon práce počas COVID-

karantény od 15.02.2022 do 03.05.2022 bola 

schválená. Zamestnanci mali infekčný príplatok 

v sume 300 EUR/zamestnanec (brutto) vyplatený 

v mzde za mesiac august 2022. 

CSS – DOMOV JAVORINA mala podanú ţiadosť 

o dotáciu z MPSVaR SR prostredníctvom nášho 
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zriaďovateľa TSK na finančné prostriedky „Dotáciu 

na energie“, ktorá bola úspešná a čiastkovo 

vykryla zvýšené výdavky na energie. 

Zamestnanci mali vyplatené mimoriadne odmeny 

v sume 500 EUR/zamestnanec (brutto) v rámci 

inflačnej pomoci v mzde za mesiac september 

2022. 

Veľmi nám pomohla dotácia MPSVaR SR „na 

inflačnú pomoc“, ktorá síce prišla aţ koncom roka, 

o to však viac potešila. 

 

Podpora prostredníctvom partnerského 

občianskeho zdruţenia:  

Sme veľmi radi, ţe aj v roku 2022 

bol prostredníctvom občianskeho zdruţenia 

ECHINACEA schválený a zrealizovaný projekt 

z grantu Zelené oči TSK na „Efektívne vyuţívanie 

slnečnej energie – Solárne svietidlá“.  Jedno 

svietidlo v obstarávacej sume 502,50 EUR je 

formou výpoţičky inštalované v areáli záhradného 

átria CSS – DOMOV JAVORINA. 

 

Náš plán na rok 2023 
Vedenie CSS _ DOMOV JAVORINA si stanovilo na 

rok 2023 nasledovné ciele: 

Oblasť starostlivosti o klientov i zamestnancov: 

- Udrţať v pozitívnej pracovnej pohode našich 

zamestnancov a aspoň v relatívnom zdraví 

našich klientov. 

- Udrţať spokojnosť zamestnancov s pracovnými 

podmienkami a udrţať optimálnu 

interpersonálnu atmosféru celého kolektívu. 

- Udrţať podmienky zdravého stravovania 

klientov a zamestnancov napriek rastúcim 

cenám potravín. 

- Získaním finančných zdrojov zo ZP prispieť na 

dofinancovanie prevádzkových výdavkov k 

zveľadeniu prevádzky, na mzdové prilepšenie 

pre zamestnancov a dofinancovanie výdavkov 

na investičné zámery. 

-  

Oblasť kvality sociálnych sluţieb:     

- Úspešne obhájiť certifikáciu systému 

manaţérstva kvality EN STN ISO 9001 v rámci 

externého auditu v prvom polroku 2023. 

- Pokračovať v spoločných rôznych aktivitách pre 

klientov a s klientmi. 

- Udrţať optimálnu interpersonálnu atmosféru 

medzi zamestnancami i klientmi. 

- Napĺňať plány ďalšieho aktívneho vzdelávania 

zamestnancov. 

Oblasť opráv a údrţby: 

- Pokračovanie vo výmene zostávajúcich 

drevených okien za plastové. 

- Riešiť pravidelné maľovky v kuchyni 

a skladoch, a v spoločných priestoroch. 

- Postupne riešiť ďalšie maľovky izieb klientov. 

Oblasť investícií: 

V súčasnosti zavádza útvar hodnoty za peniaze 

„zásobník investičných zámerov“, v ktorom 

ţiadatelia budú plánovať svoje investičné zámery 

podľa priorít a následne budú na TSK hodnotené 

a schvaľované podľa bodového hodnotenia. 

- Realizovať stavebné úpravy dekontaminačnej 

miestnosti na základe opatrenia zo ŠZD RÚVZ 

Trenčín.. 

- Realizovať podmienky poţiarnej ochrany podľa 

projektu OPP. 

- Digitalizácia s opravou ethernetovej počítačovej 

siete. 

 

Oblasť dotácií: 

- Opäť sa uchádzame o dotáciu z MPSVaR SR na 

rok 2023 na materiálno-technické vybavenie 

izieb klientov a to s projektom na 15 

elektrických polohovateľných postelí a 15 skríň 

(šatníkov). 

- V prípade dotačných schém od nadácií sa 

budeme uchádzať aj v roku 2023 a budeme sa 

uchádzať aj s projektmi o dotácie na základe 

aktuálnych výziev. 

- Privítame dary aj v roku 2023 od našich 

sponzorov a od nášho partnerského 

občianskeho zdruţenia.        
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Naša šťastná kolegyňa 

Janka má ďalší prírastok 
 

Našej kolegynke Janke Benkovej sa v novembri 

2022 narodil druhý synček s menom Tobias.  

 

 

 

Prajeme Janke, jej synčekovi Tobiasovi a Tomášovi, 

samozrejme i manţelovi Jankovi a celej rodinke 

veľa zdravia a šťastia. 

 

 

PPPooosssooolllssstttvvvooo   zzzdddrrraaavvviiiaaa   
PPeevvnnéé  zzddrraavviiee  jjee  nnaajjvvääččššíímm  bboohhaattssttvvoomm  ččlloovveekkaa..  

ZZáássaaddnnýý  vvppllyyvv  nnaa  zzddrraavviiee  mmaajjúú::  ppoottrraavvaa  7744  %%,,  vvooddaa  

1144  %%    aa    vvzzdduucchh  1122  %%..    

JJeeddlloo  jjee  nniieelleenn  zzddrroojjoomm  pprrííjjeemmnnýýcchh  ppoocciittoovv,,  

zzddrroojjoomm  bbiieellkkoovvíínn  aa  eenneerrggiiee,,  aallee  mmôôţţee  bbyyťť  aajj  

ffaannttaassttiicckkoouu  lleekkáárrňňoouu..    

NNaaššee  zzddrraavviiee  nneeoovvppllyyvvňňuujjee  ttoo,,  nnaa  ččoomm  ssii  lleenn  oobbččaass  

ppoocchhuuttíímmee,,  aallee  ttoo,,  ččoo  jjeemmee  ttrriikkrráátt  ddeennnnee..  

NNaa  nnaaššee  zzddrraavviiee  ppooddssttaattnnee  vvppllýývvaa  aajj  ppoohhyybb  

aa  vveesseelláá  mmyysseeľľ..  

SSttaarraajjmmee  ssaa  oo  ssvvoojjee  zzddrraavviiee!!  

((rreeddaakkcciiaa))  

AAAkkkooo   sss   iiimmmuuunnniiitttooouuu   
Imunita je pôvodom latinské slovo znamenajúce 

odolnosť (vrodenú alebo získanú). Je to schopnosť 

ţivého organizmu zneškodniť nákazu. Dobrá 

imunita je tieţ zárukou dobrého zdravia. 

Otuţujme sa kaţdý deň! 

Dbajme o dostatok vitamínov, vlákniny 

a minerálnych látok. 

(redakcia) 

ZZZiiimmmnnnééé   fffrrraaazzzeeeooolllooogggiiizzzmmmyyy   
Spojme pozorovanie prírody a vytvorme si obraz 

o človeku, o ľuďoch pomocou frazeologizmov: 

 zima ako v ľadovni, 

 prevracať kabát, 

 biely ako sneh, 

 zmizol ako lanský sneh, 

 prelomiť ľady, 

 ľadová sprcha, 

 vyprášiť niekomu kožuch. 
 

 Kto seje vietor, víchor bude žať. 

 Keď je somárovi dobre, ide na ľad tancovať. 

 Príde na psa mráz. 

 Bez vetra sa ani list na strome nepohne. 



 

32 

NÁŠ SPRAVODAJ. Informačný časopis CSS – DOMOV JAVORINA.  

Centrum sociálnych sluţieb – DOMOV JAVORINA, Školská 344/50, 916 11 Bzince pod Javorinou. 

IČO:  31118682, DIČ:  2021353950, registrované v Registri poskytovateľov sociálnych sluţieb TSK.  

Redakčná rada:      Mgr. Ing. Roman Krbata, PhD., MBA 

                             Mgr. Sylvia Kuricová 

                             Jana Rayová 

                             Blanka Zaťková 

                             Barbora Schovancová 

                             Mgr. Darina Fajnorová, klientka, za radu obyvateľov 

Úsek riaditeľa CSS:   Mgr. Ing. Roman Krbata PhD., MBA, riaditeľ, 032/6501421 

                                Mgr. Sylvia Kuricová, poverená riadením sociálneho úseku, zodpovedná osoba za sociálne sluţby, 032/6501424 

                                Erika Moravčíková, vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku, 032/6501423 

                                Jana Rayová, vedúca zdravotníckeho úseku, 032/6501425 

Sociálny úsek: Mgr. Sylvia Kuricová, poverená riadením sociálneho úseku, sociálny pracovník, zodpovedný zástupca, 032/6501424 

                       Blanka Zaťková, inštruktor sociálnej rehabilitácie 

                       Elena Gerţová, inštruktor sociálnej rehabilitácie 

                       Mgr. Mária Loffayová, sociálny pracovník 

Ekonomicko-prevádzkový úsek:  Erika Moravčíková, vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku, zástupca riaditeľa 

                                                   Jana Jurigová, prevádzkový referent, 032/6501427 

                                                   Barbora Schovancová, referent administratívnych činností, VO 

Zdravotnícky úsek:    Jana Rayová, vedúca zdravotníckeho úseku, sestra, 032/6501425 

                                 Irena Sokolová, zástupkyňa vedúcej úseku 

                                 Mgr. Vladislava Češková, sestra, zodpovedná osoba za ošetrovateľskú starostlivosť 

                                 Mgr. Alena Sapáková, sestra  

                                 sluţbukonajúci personál, 032/6501422 

Kontakty: Tel./Fax: 032/6501421, web:  www.cssjavorina.sk,   e-mail: info@cssjavorina.sk 

K fotodokumentácii a uvedeniu osobných údajov bol daný súhlas od zúčastnených klientov a zamestnancov (verejné podujatia a 

aktivity). 

Text prešiel čiastočnou jazykovou úpravou Mgr. Dariny Fajnorovej. 

© 2023. Január 2023. Created by Roman Krbata, CSS - DOMOV JAVORINA. Printed by MIRA Photo Design, Bánovce nad Bebravou. 

ISSN 2644-6456 

BBBLLLAAAHHHOOOŢŢŢEEELLLAAANNNIIIEEE   DDDOOO   NNNOOOVVVÉÉÉHHHOOO   RRROOOKKKAAA      

222000222333   

 

Prajeme všetkým zamestnancom, 

klientom, kolegom a priateľom 

všetko najlepšie a veľa pevného 

zdravia v novom roku 2023. 

                

          Vedenie CSS – DOMOV JAVORINA 

                     Redakčná rada časopisu 

                                  Rada obyvateľov                                                         
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