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Domov Jah jireh na Slovensku je pripravený pre rezidentov 

 

V Bulletine Jah jireh č. 14 (apríl 2016) bol oznámený 
zámer kúpiť bývalý penzión Villa Tereza v Prievidzi, 
aby slúžil ako Domov pre seniorov Jah jireh na 
Slovensku. Teraz s potešením oznamujeme, že 
potrebné prostriedky sa podarilo zhromaždiť a v 
pondelok 30. 5. 2016 bol objekt kúpený a zároveň 
prevzatý do užívania. Prihlásilo sa aj dostatok bratov 
a sestier, ktorí by tu chceli pracovať. Vzhľadom na 
to, že ide o zabehnuté ubytovacie zariadenia, nič 
nebráni tomu, aby mohli byť 
prijímaní prvý rezidenti, hoci 
bude treba ešte vykonať 
drobné úpravy a opravy. 
Dostali sme niekoľko otázok, 
na ktoré teraz odpovedáme: 

Ako sa počas takého krátkeho 
času podarilo zohnať dosť 
peňazí na kúpenie objektu? 

Asi polovicu prostriedkov, 
ktoré boli na kúpu 
zhromaždené, tvoria dary, 
druhú polovicu bezúročné 
pôžičky. Pôžičky je však 
potrebné splatiť, a preto sú 
ďalšie dary veľmi vítané. 

V Bulletine č. 14 boli 
uvedené čísla účtov, kam je 
možné prispievať na kúpu 
objektu, ale nebolo tam 
uvedené číslo IBAN a 
SWIFT kód. Prečo? 

Lebo pri platbách v Českej 
republike to bežne 
nepotrebujeme. Avšak na 
Slovensku je to potrebné a 
takisto pri medzištátnych 
platbách. Za tento nedostatok 
sa ospravedlňujeme a 
uvádzame tieto podrobnosti: 

 

 

 

Eurový účet v Tatrabanke na Slovensku 
č. :2945021635/1100 
IBAN: SK13 1100 0000 0029 4502 1635 
SWIFT: TATRSKBX 

Účet v českých korunách v ČSOB v Českej republike 
č.: 274588278/0300 
IBAN: CZ75 0300 0000 0002 7458 8278 
SWIFT: CEKOCZPP 

 

Viem o bratovi, ktorý by sa do 
Domova Jah jireh rád 
presťahoval, ale nemá na to 
dosť peňazí. Ako by mal 
postupovať? 

Žiadateľ môže požiadať o 
prihlášku (buď e-mailom, alebo 
poštou), potom prihlášku 
vyplní a v sprievodnom liste 

vysvetlí svoju situáciu. Takéto 
prípady sa riešia individuálne s 
ohľadom na špecifické 
okolnosti.  

Mohli by byť v Domove 
ubytovaní manželia, z ktorých 
je jeden Jehovov svedok a 
druhý nie? 

Úplne vylúčené to nie je, ale 
išlo by skôr o výnimku. Záleží 

na konkrétnych okolnostiach. 

Mohli by byť pracovníci, ktorí 
nebývajú v Prievidze, 
ubytovaní v Domove? 

Prechodne, dovtedy, kým bude 
Domov plne obsadený 
rezidentmi, by to bolo možné. 
Avšak Domov je určený ako 
ubytovacie zariadenie pre 
rezidentov, nie pre 
pracovníkov. 
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Účelom Bulletinu je poskytovať informácie o kresťanskej starostlivosti o zostarnutých, 
a keďže ide o súkromnú iniciatívu, neumiestňujte, prosím, Bulletin na zborovú nástenku v sále Kráľovstva. Ďakujeme za pochopenie. 
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