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Centrum zborovej diakonie                           

KANAÁN 
   účelové zariadenie Cirkevného zboru ECAV  

na Slovensku Banská Bystrica 
            Lazovná 23, 974 01  Banská Bystrica 

              IČO: 45019266; č. účtu: 2623172158/1100 
 

 

 
SPRÁVA O ČINNOSTI  A HOSPODÁRENÍ CZD KANAÁN ZA ROK 2018 

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

Bystrica, poskytovalo v roku 2018 sociálne sluţby  v Zariadení pre seniorov (ZpS) s kapacitou 

21 miest.   

 Počas roka 2018  zomrelo 7 klientov. 2 muţi a 5 ţien. Prijatý bol 1 muţ a 6 ţien. 

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

obyvateľov.  

Zamestnanci: 

V CZD Kanaán pracovalo v priebehu roka 2018  priemerne 18  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,  2 pomocní opatrovatelia na plný úväzok, 1 pomocný 

pracovník  na 0,6 a 1 pomocný opatrovateľ na 0,4  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. 

Vzdelávacie aktivity v roku 2018 : 

 ktoré povinne organizujeme pre zamestnancov sme mali v mesiaci máj 

Kľúčové kompetencie poskytovateľov soc.sluţieb 

Psychologické a psychiatrické minimum 
 
Sociálna pracovníčka 
 

ADEVEC 

Putovanie za záhradnou terapiou 
Sociálna pracovníčka 

LIPKA  Brno 

Praktické postupy pri aplikácii inko pomôcok 
Riaditeľka  

MSM Slovakia 

Koncepcia rozvoja sociálnych sluţieb na roky 2019 – 
2025- Riaditeľka 

BBSK 
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Ľudské práva(ako na to) 
Sociálna pracovníčka a vedúca opatrovateľka 

 
RPSP 

Alzheimerova choroba v rodine a čo ďalej 
3 opatrovateľky a riaditeľka 

SPOĽACH 

Kurz bazálnej  stimulácie 
2 opatrovateľky a riaditeľka 

Institut bazalni stimulace  

Supervízne stretnutie, 
7 opatrovateliek a sociálna pracovníčka 

Supervisor Mgr. E.Oslíková 

 

Spolupráca: 

Aj v  roku 2018 bolo Centrum zborovej diakonie miestom odbornej praxe pre študentov Vysokej 

školy zdravotníctva , ktorí sa vzdelávajú v študijných odboroch  a rehabilitácia od mentorským  

vedením riaditeľky zariadenia. 

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. Pri príleţitosti 100. výročia narodenia 

Štefana Ţáryho k nám s hudobno-literárnym pásmom prišli ţiaci a pedagógovia zo Základnej 

školy Š. Ţáryho v Ponikách, nakoľko jeho dve sestry sú prijímateľky sociálnej sluţby v CZD 

Kanaán. Vďaka ich spomienkach sme mali moţnosť pripomenúť si a hlbšie spoznať ţivot 

a tvorbu tejto slovenskej osobnosti. S vianočným programom nás navštívili študenti 

evanjelického gymnázia, ţiaci ZŠ Bakossova, ako aj mládeţníci z Evanglikálneho zboru 

v Banskej Bystrici.. 

Dobrovoľníci  k nám pravidelne 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 študenti 

Evanjelického gymnázia a syn našej bývalej klientky.  

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

2018  bola našim obyvateľom ev.a.v. vyznania prislúţená dvakrát Večera Pánova  a obyvateľom 

zariadenia, ktorí sa hlásia k rímsko-katolíckemu vierovyznaniu boli pravidelne vyslúţené 

sviatosti prostredníctvom katolíckeho kňaza doc. ThDr.Petra Cabana PhD. Sluţby Boţie sme 

mali na 1.sviatok vianočný aj na Nový rok.  

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

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

presbyterkou. Tieto sluţby si klienti objednávajú individuálne, my im ich pomáhame iba 

sprostredkovať. 

Obyvatelia: 

V zmysle Zákona 448/2008 bol u kaţdého nášho obyvateľa vypracovaný individuálny plán, 

ktorého napĺňanie a ďalšie plánovanie  dozorovala sociálna pracovníčka. Kľúčovými 

pracovníkmi našich obyvateľov sú zamestnanci, ktorých hlavnou pracovnou náplňou je priama 

starostlivosť o klientov. 

V rámci multidisciplinárneho tímu sme sa usilovali  pracovať na individuálnej báze so všetkými 

našimi klientmi, nakoľko napĺňanie potrieb a ţelaní našich klientov patrilo k našim dennodenným 

aktivitám.  

V úvode roka 2018 sme si prostredníctvom výstavy dobových fotografií a pohľadníc, ktoré 

prezentoval kolektív autorov v Štátnej vedeckej kniţnici v Banskej Bystrici s názvom „Zimná 

Banská Bystrica“ zaspomínali na naše mesto v premenách času. V marci sme naše klientky 

pozdravili pri príleţitosti MDŢ kvetinami.  

Na veľkonočné sviatky sme sa chystali aj prostredníctvom prípravy sviatočného pečiva. Jarné 

obdobie bolo prvým obdobím tohto roka, kedy sme mali moţnosť tráviť viac času                              

na prechádzkach našim mestom, aj vďaka primeranému počasiu. V tomto období nám do 

exteriéru zariadenia pribudol nový altán, ktorý nám vďaka svojej priestrannosti a výbornej 

vyuţiteľnosti umoţňuje tráviť viac času vonku, aj v prípade premenlivého počasia. V novom 

altánku, do ktorého výstavby sa zapojil i brat farár Jozef Grexa v.v.  a brat zborový dozorca Ing. 

Vladimír Zeman, sme absolvovali príjemné posedenia v spoločnosti, osamote, ako aj s našimi 

návštevami, taktieţ aj poboţnosti, či grilovačku a oslavy sviatkov. Oslavy sviatkov našich 

obyvateľov boli výnimočné v tomto roku aj v tom, ţe viacerí slávili svoje ţivotné jubileá, napr. 90 

a 95 rokov. Väčšina obyvateľov zariadenia oslávila svoje sviatku v kruhu rodiny, obyvateľov 

i zamestnancov.  

Nakoľko, viacerí z našich obyvateľov majú kladný vzťah k umeniu, usilovali sme sa spoznávať 

tvorbu viacerých autorov. S výtvarnou tvorbou brazílskych autorov sme sa mohli zoznámiť 

vďaka výstave inštalovanej v ŠVK v Banskej Bystrici s názvom „Farebná o Brazília“. V tomto 

roku bolo v centre nášho mesta novovybudované a otvorené obchodné centrum s názvom 
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Point, rozhodli sme sa ísť sa naň pozrieť osobne, nakoľko jeho výnimočnosť je aj v tom, ţe 

budovu zdobí dielo umelca Dominika Skuteckého s názvom Trh v Banskej Bystrici.  

Rok 1918 sme si mali moţnosť pripomenúť aj vďaka výstave, STO100PY literárnej a hudobnej 

kultúre regiónu, v jesennom období. Počas roka sme sa usilovali tvoriť rôzne výrobky, medzi 

ktoré patrili napr. darčekové škatuľky, ozdobné klobúčiky, zdobené sklené výrobky a iné 

darčekové predmety. V období sviatkov zosnulých sme sa boli pozrieť i na jesenné trhy, ktoré sú 

v našom meste uţ tradíciou. 

Mesiac november bol opäť výnimočný aj vďaka výstave ručných prác v našom zariadení, ktoré 

zhotovili obyvateľky, technikou maľby, pletenia, vyšívania a tvorby výrobkov z hliny. Postupne 

sme sa pripravovali na vianočné sviatky. V decembri nás navštívil Mikuláš a obdaroval nás 

darčekmi. Spoločne sme zdobili vlastný vianočný stromček. Taktieţ sme sa v závere roka 

potešili programu, ktorý si pre nás pripravili študenti z evanjelického gymnázia pod 

vedením svojich pedagógov, ako aj ţiaci Základnej školy Bakossova, ktorý nám pripomenuli 

ľudové zvyky na Luciu a počas vianočných sviatkov. 

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

biologických, psychologických, sociálnych a spirituálnych potrieb. Našim cieľom bolo udrţať                  

u nich maximálnu moţnú mieru sebestačnosti pri aktivitách týkajúcich sa kaţdodenného ţivota       

a podporovať u nich pocit osobnej zainteresovanosti, 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 pravidelne čítať regionálnu tlač a podľa záujmu i rôzne kultúrno-

spoločenské periodiká v závislosti od ich osobného záujmu, s cieľom udrţať ich záujem o dianie 

v našom regióne i spoločnosti.  

Hospodárenie:  

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

411€, oproti  320€/mesiac/klient v roku 2018. Celkom sme z MPSVaR dostali 103 617€, oproti 

80 640 € v roku 2018. Mesačné platby klientov v priemernej výške 470 €/mesiac  stúpli 

v priemere o 25€, avšak nárast minimálnej mzdy a ostatných komodít spôsobil, ţe naše výdavky 

prekročili naše príjmy.  Hospodárenie bolo zhodnotené auditorom a jeho presné výsledky budú 

zverejnené spolu s výročnou správou v zmysle Zákona o účtovníctve a Zákona o sociálnych 

sluţbách v platnom znení v Registri účtovných uzávierok do 30.7.2019 .Register je prístupný 

verejnosti. Výročná správa bude zverejnená aj na www.kanaan.sk Hospodárenie CZD Kanaán 

skontrolovala Správna rada na svojich  dvoch zasadnutiach v priebehu roka 2018. 
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Prezentácia:  

Informácie o zariadení je moţné nájsť na  www.ecavbb.sk, ako aj na novej stránke 

www.kanaan.sk.  Aj v roku 2018 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 klientov 

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. 

 

 

Prílohy výročnej správy ktoré budú zverejnené v Registri výročných správ  : 

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 2018 

 

V Banskej Bystrici   20. 2.2019                                                Mgr. Elena Zemanová 

                                                                                                   riaditeľka CZD Kanaán 

http://www.ecavbb.sk/
http://www.kanaan.sk/

