
Centrum zborovej diakonie 
Lazovná 23, Banská Bystrica 

 

Strana: 5/1 

SPRÁVA O ČINNOSTI  A HOSPODÁRENÍ CZD KANAÁN ZA ROK 2017 
 

Centrum zborovej diakonie Kanaán – účelové zariadenie CZ ECAV na Slovensku Banská 

Bystrica, poskytovalo v roku 2017 sociálne sluţby  v Zariadení pre seniorov (ZpS) s kapacitou 

21 miest.   

 Počas roka 2017  boli prijaté do Kanaánu 3  nové obyvateľky.  Zomreli 4 klientky. 

Kapacita Kanaánu bola aj v tomto roku plne obsadená, v závislosti na moţnosti nástupu nových 

obyvateľov.  

Zamestnanci: 

V CZD Kanaán pracovalo v priebehu roka 2017  priemerne 19  zamestnancov.  

Riaditeľka, sociálna pracovníčka, 1 vedúca opatrovateliek, 7 opatrovateliek v nepretrţitej 

prevádzke, 5 pomocní opatrovatelia, 2 pomocné  pracovníčky. Účtovníctvo nám spracováva  

SZČO .  

6 pracovných miest-1 opatrovateľka,  3 pomocní opatrovatelia na plný úväzok, 1 pomocný 

opatrovateľ na 0,2   a 1 pomocná pracovníčka na 0,6 pracovného úväzku boli  zamestnaní na 

chránenom pracovisku, ktoré je spolufinancované ÚPSVaR.  

Všetci zamestnanci majú potrebnú kvalifikáciu v zmysle Zákona 448/2008 o sociálnych 

sluţbách. Počet zamestnancov  na 1 klienta prevyšuje poţiadavky  tohto zákona. 

 Supervízne stretnutia, ktoré povinne organizujeme pre zamestnancov sme mali v mesiacoch 

apríl a jún. Riaditeľka a vedúca opatrovateliek absolvovali v marci špecializovaný kurz 

o správnom  prístupe k dementným klientom: Validácia pri práci so seniormi. Riaditeľka sa v júni 

zúčastnila školenia pod názvom: Pripravme si projekt, jednoducho a úspešne. Sociálna 

pracovníčka absolvovala v marci 2017 odborný seminár s názvom Praktické postupy pri aplikácii 

inkontinenčných pomôcok, v júni  školenia o bezpečnosti pri práci a tvorbe vnútorných 

predpisov, organizované JUDr. Bedlovičovou a v septembri 2017 konferenciu a exkurziu pod 

názvom Terapie přírodou a pro přírodu. V októbri sa riaditeľka zúčastnila na školení o 

pripravovanej Novele zákona o sociálnych sluţbách. 

 V rámci starostlivosti o zamestnancov sme sa zúčastnili relaxačného dňa v hoteli Kaskády 

v septembri. 

 

Spolupráca: 

Aj v  roku 2017 bolo Centrum zborovej diakonie miestom odbornej praxe pre študentov Vysokej 

školy zdravotníctva , ktorí sa vzdelávajú v študijných odboroch ošetrovateľstvo pod mentorským  

vedením riaditeľky zariadenia. 
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Centrum zborovej diakonie vytvorilo podmienky agentúre eBBa pre realizáciu teoretickej 

i praktickej časti vzdelávacieho kurzu Opatrovateľ/ka v krajinách EU. Účastníčky a účastníci 

kurzu tak mali moţnosť spoznať a vyskúšať si priamo prácu s cieľovou skupinou 

seniorov. Vzájomná spolupráca pomáha skvalitňovať starostlivosť o seniorov. 

S milým programom nás pozdravili deti z dorastu a detskej besiedky nášho CZ na Deň matiek aj  

v adventnom čase, čo našich klientov mimoriadne potešilo. Mesiac úcty k starším nám skrášlili 

svojou prítomnosťou a programom deti z dvoch súkromných materských škôl pôsobiacich 

v Banskej Bystrici, materská škola U Macka Macíka a materská škola Hviezdička. S Vianočným 

programom nás navštívili študenti evanjelického gymnázia. 

Dobrovoľníci  k nám chodia bez nároku na akúkoľvek odmenu. V tomto roku to boli dvaja 

pravidelní dobrovoľníci/Sidónia Bohunová a Ľubomír Gábor/, obaja  aktívni  členovia nášho CZ . 

Naši klienti ich majú veľmi radi a my sme im veľmi vďační a vyprosujeme im od Pána Boha 

poţehnaniu za túto ich pomoc. K dlhoročným dobrovoľníkom sa pridali aspoň sporadicky  deti zo 

ZŠ pod vedením našej cirkevníčky pani Letovej. 

Zdravotnícka starostlivosť: Naďalej sme  spolupracovali s MUDr. Ivetou Šajgalíkovou 

lekárkou z odboru psychiatria, s MUDr. Soňou Tuhárskou všeobecnou lekárkou                                      

a s MUDr. Zuzanou Hazuchovou odborníčkou v odbore koţného lekárstva, ktoré našich 

obyvateľov pravidelne navštevovali. Ošetrovateľskú starostlivosť sme  klientom poskytovali  aj 

prostredníctvom ADOS. 

V spirituálnej oblasti sme pre našich obyvateľov na ich prianie zabezpečovali návštevy 

duchovných podľa ich vierovyznania. Kaţdý utorok boli klientom ponúkané a vykonané  

Bohosluţby .Prevaţne ich vykonávali zboroví  farári Mgr. Daniel Koštial, a Mgr. Slávka 

Koštialová .  Takmer kaţdý piatok navštívil našich klientov ev.a.v. farár Jozef Grexa v.v. V roku 

2017  bola našim obyvateľom ev.a.v. vyznania prislúţená 2x Večera Pánova  a rímsko-katolícki 

obyvatelia dostali pomazanie chorých, ktoré vyslúţili kňazi Pavol Noga a Peter Caban. Sluţby 

Boţie na Štedrý večer a Starý rok sa stali dobrou tradíciou.  

Obyvateľom poskytovali svoje sluţby i rehabilitačná sestra, kozmetička, pedikérka, kaderníčka, 

ktoré prichádzali pravidelne do zariadenia. Kaderníčka pani Eva Škamlová  je našou 

presbyterkou, pedikérka pani Anna Zemanová, ktorá členkou nášho CZ mala autonehodu, takţe 

pedikúru nám poskytovali rôzne pedikérky. 

 

 

Obyvatelia: 
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V zmysle Zákona 448/2008 bol u kaţdého nášho obyvateľa vypracovaný Individuálny plán (IP), 

ktorého napĺňanie s ďalšie plánovanie  dozorovala sociálna pracovníčka. Jednotlivým klientom 

sa stali naše opatrovateľky tzv. kľúčovými pracovníkmi.  

Sociálna pracovníčka denne pracovala na individuálnej báze so všetkými našimi klientmi.  

Individuálne plánovanie a napĺňanie cieľov, ktoré si naši seniori stanovili patrilo k našim 

kaţdodenným aktivitám. 

Vo februári sme si uvarili huspeninu a zaspomínali na časy zabíjačiek, v marci niektorí z našich 

klientov navštívili výstavu obrazov s názvom Maďarská maľba z prelomu 19. a 20. storočia, 

ktorá bola nainštalovaná  v štátnej vedeckej kniţnici. V apríli sme navštívili veľmi ojedinelú 

výstavu, ktorej súčasťou bola moţnosť osobne sa dotknúť vystavených diel, nakoľko obrazy boli 

špeciálne vytvorené aj pre ľudí so zrakovým handicapom. Výstava mala názov Umenie pre 

všetkých. V spolupráci so sociálnou pracovníčkou sa klientkám podarilo upiecť aj štrúdľu. 

V marci sme naše klientky aj zamestnankyne pozdravili pri príleţitosti MDŢ sneţienkami. V apríli 

sme začali sadiť do mobilnej záhradky na balkóne a v máji sme so starostlivosťou o kvietky 

pokračovali. 

V máji sme navštívili Bábkové divadlo na Rázcestí, sluţby Boţie na Vstúpenie a v posledný 

májový deň sme stihli ešte aj grilovačku. Mesiac jún sme začali ďalšou návštevou divadelného 

predstavenia v Bábkovom divadle na rázcestí. Záver mesiaca jún nám spestrilo vystúpenie 

folklórneho súboru Mladosť, ktorý sa prezentoval na námestí s program Mladosť Bystričanom. 

V auguste sme navštívili Stredoslovenské múzeum, kde sme sa oboznámili s dejinami 

modrotlačiarenskeho remesla prostredníctvom výstavy Za farbou indiga. V októbri sme sa 

prostredníctvom výstavy „Spomienka v čase“ oboznámili s tvorbou maliara a grafika, ktorého 

umelecké začiatky boli úzko spojené s Dolnou Mičinou, pána Milana Laluhu. 

V októbri 2017 sme u nás privítali kandidáta na post ţupana BBSK pána Luntera, ktorý prišiel na 

besedu s klientmi. Mesiac november bol výnimočný aj vďaka výstave ručných prác v našom 

zariadení, ktoré zhotovili obyvateľky, technikou pletenia, háčkovania a vyšívania.  Postupne sme 

sa pripravovali na vianočné sviatky, zhotovili sme si napr. vlastné vianočné gule. V decembri nás 

navštívil Mikuláš a obdaroval nás darčekmi. Taktieţ sme sa v závere roka potešili programu, 

ktorý si pre nás pripravili študenti                           z evanjelického gymnázia pod vedením Mgr. 

Valentovej. 

 

Denne sme realizovali  a ponúkali našim  obyvateľom aktivity zamerané na uspokojovanie ich 

biologických, psychologických, sociálnych a spirituálnych potrieb. Našim cieľom bolo udrţať                  
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u nich maximálnu moţnú mieru sebestačnosti pri aktivitách týkajúcich sa kaţdodenného ţivota       

a podporovať u nich tak pocit osobnej kompetentnosti a zodpovednosti. Pravidelne sme našim 

klientom pripravovali oslavy menín a narodenín spojené s posedením a spevom 

V CZD Kanaán kladieme dôraz na individuálny prístup ku kaţdému jednému obyvateľovi 

s prihliadnutím na jeho špecifické potreby. V zariadení vytvárame rodinnú atmosféru. 

Naši obyvatelia mali moţnosť denne čítať periodickú tlač s cieľom udrţať záujem obyvateľov o 

spoločenské dianie. Snaţíme sa pravidelne udrţiavať záujem obyvateľov aj o dianie v meste 

prostredníctvom ponuky Radničných novín.  

Hospodárenie:  

Na financovanie poskytovaných sluţieb sme pouţili príspevok zo štátneho rozpočtu vo výške 

320€/mesiac/klient celkom 80 640 € , mesačné platby klientov v priemernej výške 470 €/mesiac  

Hospodárenie bolo zhodnotené auditorom a jeho presné výsledky budú zverejnené spolu 

s výročnou spávou v zmysle Zákona o účtovníctve a Zákona o sociálnych sluţbách v platnom 

znení v Registri účtovných uzávierok do 30.7.2018. Register je prístupný verejnosti. 

Hospodárenie CZD Kanaán skontrolovala Správna rada na svojich zasadnutiach v marci 

a v novembri 2017. 

 

Prezentácia:  

Informácie o zariadení je moţné nájsť na  www.ecav-bb.sk. Aj v roku 2017 sme pre 

potenciálnych záujemcov ako aj širokú verejnosť naďalej pouţívali prehľadný informačný 

materiál o Centre zborovej diakonie Kanaán, kde okrem základných informácií o ponúkaných 

sluţbách moţno nájsť aj fotografie zariadenia. Tešíme sa,  ţe k nám noví klienti a ich príbuzní 

prichádzajú na základe dobrých referencií od klietov bývalých či súčasných. 

Je to pre nás záväzok a snaha, aj naďalej poskytovať kvalitné opatrovateľské sluţby s dôrazom 

na individuálny prístup ku klientom v prostredí čo najviac pripomínajúcom domáce prostredie. 



Centrum zborovej diakonie 
Lazovná 23, Banská Bystrica 

 

Strana: 5/5 

Prílohy výročnej správy ktoré budú zverejnené po ich vypracovaní v Registri výročných 

správ: 

 prehľad o poskytovaní sociálnej sluţby a o inom predmete činnosti alebo podnikania 
vykonávaných v kalendárnom roku,  

 ročná účtovná závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých, 

 výrok auditora k ročnej účtovnej závierke 

 ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej sluţby za kalendárny 
rok 2017 

 

V Banskej Bystrici   14.2.2018                                                   Mgr. Elena Zemanová 

                                                                                                   riaditeľka CZD Kanaán 


