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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 
 

Kultúra ďakuje, búdky, 

 
SPRÁVA O ČINNOSTI  A HOSPODÁRENÍ CZD KANAÁN ZA ROK 2021 

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

Bystrica, poskytovalo aj  v roku 2021 sociálne služby  v Zariadení pre seniorov (ZpS) s kapacitou 

21 miest.   

 Počas roka 2021 sme ako všetci prežívali život poznačený pandémiou COVID. Vďaka 

Pánu Bohu  sme rok prežili pokojne. Na pandemickú infekciu nezomrel nikto z klientov. Aj keď 

začiatkom roku 2021 ochoreli niektorí zamestnanci, infekcia do zariadenia neprenikla. Hneď ako 

to bolo možné, začiatkom roku 2021 bolo zaočkované gro zamestnacov aj klientov zariadenia. 

V roku 2021 zomreli 2 klienti.  Jeden muž a jedna žena. Prijatí boli 3 klienti, 1 muž a 2 

ženy (jedno miesto voľné z decembra 2021. Z hľadiska vekovej štruktúry klientov, je najstaršou  

klientka, ktorá v roku 2021 oslávila svoje 99. narodeniny a najmladším je klient vo veku                      

73 rokov. Medzi  ubytovanými klientmi máme naďalej  jeden  manželský pár.  

Kapacita Kanaánu v roku 2021  bola vždy plne využitá.  

Zamestnanci: 

V CZD Kanaán pracovalo v priebehu roka 2021 priemerne 16  zamestnancov.  

Riaditeľka, sociálna pracovníčka, vedúca opatrovateliek, 7 opatrovateliek v nepretržitej 

prevádzke, 4 pomocní opatrovatelia, 2 pomocné  pracovníčky. Účtovníctvo nám spracováva  

SZČO.  

6 pracovných miest - 2  opatrovateľky,  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 Z. z. o sociálnych 

službách v znení neskorších predpisov. Počet zamestnancov  na 1 klienta prevyšuje požiadavky  

tohto zákona. 
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Aktivity zamestnancov  v roku 2021  : 

Vzdelávanie zamestnancov bolo vzhľadom na pandémiu veľmi oklieštené. Napriek tomu sme sa 

zapojili do projektu hradeného z EU zameraného na vzdelávanie zamestnancov v rámci 

programu Kvalita poskytovaných sociálnych služieb- absolvovali sme druhú sériu školenia. 

Opatrovateľský personál absolvoval on-line vzdelávania zameraného na opatrovanie osôb 

s ochoreniami urogenitálneho traktu. 

V rámci projektu Kultúra ďakuje, pod záštitou VÚC sa vybraní zamestnanci zúčastnili 

divadelného predstavenia Čepiec v DJGT vo Zvolene. 

Supervíziu absolvovala riaditeľka zariadenia on line. 

  

Spolupráca: 

V  roku 2021 pre pandémiu nebolo Centrum zborovej diakonie miestom odbornej praxe pre 

študentov Vysokej školy zdravotníctva, ako to bolo po ostatné roky. 

Centrum zborovej diakonie vytvorilo  aj v roku 2021 podmienky agentúre eBBa pre realizáciu 

teoretickej i praktickej časti vzdelávacieho kurzu Opatrovateľ/ka v krajinách EU, aj keď 

v obmedzenej forme.  Účastníčky  a účastníci kurzu tak mali možnosť spoznať a vyskúšať si 

priamo prácu s cieľovou skupinou seniorov. 

 V spolupráci s ÚPSVaR sme umožnili dvom vybraným uchádzačom o zamestnanie zapojiť sa 

do projektu Pracuj- zmeň svoj život. Vzájomná spolupráca pomáha skvalitňovať starostlivosť 

o seniorov. 

V rámci projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ boli naši klienti obdarovaní 

k Vianociam. 

Dobrovoľníci  k nám pravidelne prichádzali bez nároku na akúkoľvek odmenu. Začiatkom roku 

2021, keď sme boli mimoriadne personálne oslabení k nám ešte naposledy prišla naša 

dlhoročná dobrovoľníčka Sidka Bohunová, ktorá vo  februári 2021 náhle a nečakane 

zomrela. Mgr. Ľubomír Gábor  PhD.a Ing. Milan Hudec, chodili v čase, kedy to bolo možné  na 

prechádzky s našimi klientkami.  Naši klienti majú našich dobrovoľníkov, ktorí u nás pôsobia 

hlavne dlhodobo, veľmi radi a my sme im veľmi vďační a vyprosujeme im od Pána Boha 

požehnanie za túto ich pomoc.  

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 kožného lekárstva, ktoré našich 

obyvateľov pravidelne navštevovali. Ošetrovateľskú starostlivosť sme  klientom poskytovali                   

aj prostredníctvom ADOS Anna Babeľová. 
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V spirituálnej oblasti sme pre našich obyvateľov na ich prianie zabezpečovali návštevy 

duchovných podľa ich vierovyznania. V utorky, kedy bola priaznivá epidemiologická situácia 

návštev  boli klientom ponúkané a vykonané  Bohoslužby. Prevažne ich vykonávali zboroví  

farári Mgr. Daniel Koštial, a Mgr. Slávka Koštialová.  V piatky počas dní, kedy boli umožnené 

návštevy navštívil našich klientov ev.a.v. farár Jozef Grexa v.v.   Klientom s rímsko-katolíckym 

vierovyznaním vysluhoval sviatosti dekan farnosti Banská Bystrica – Katedrála, Mgr. Peter 

Staroštík. Malé pobožnosti sme klientom robili za pomoci riaditeľky zariadenia a jedného 

z našich opatrovateľov. 

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

ktoré prichádzali v čase kedy to bolo z hľadiska epidemiologickej situácie možné  do zariadenia. 

Tieto služby si klienti objednávajú individuálne, my im ich pomáhame iba sprostredkovať  tak, 

aby boli vykonané kvalitne a za primeranú cenu. V čase, kedy bolo zariadenie uzatvorené sa 

realizovali ako kaderníčky a pedikérky naše opatrovateľky. 

 

Obyvatelia: 

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

našimi klientmi, nakoľko napĺňanie potrieb a udržanie individuálnych  schopností  našich klientov 

patrilo k našim dennodenným aktivitám.  

Pod vedením sociálnej pracovníčky Mgr. Oľgy Fričovej  navštívili naši klienti výstavu z príležitosti 

110. výročia narodenia hudobného skladateľa Jána Cikkera, ktorá vznikla v spolupráci 

s Literárnym a hudobným múzeom v Banskej Bystrici a bola inštalovaná vo foyer Radnice na 

Námestí SNP v Banskej Bystrici.  

Klientov nášho zariadenia veľmi oslovila aj výstava Drahomíra Prhela pod názvom v Skle 

maľované, ktorú mali možnosť navštíviť v Štátnej vedeckej knižnici.  

Veľmi príjemný čas spoločného posedenia s piesňou a heligónkou na nádvorí nášho zariadenia, 

sme mali možnosť zažiť vďaka evanjelickej pani farárke Mgr. Anne Kukulovej. Spolu s ňou a jej 

synom, ktorý tiež výborne ovláda hru na heligónke, sme sa porozprávali o životných 

skúsenostiach a zaspievali rôzne ľudové i duchovné piesne. 

Napriek náročnému roku pandémie nás za dodržania protipandemických opatrení navštívili aj 

deti a pani učiteľky z Detského centra U Macka Macíka. Ich návšteva, pripravený program, 

vlastnoručné zhotovené darčeky a vždy originálna detská spontánnosť nás veľmi potešili.  

V letnom období sme spoločne prežili príjemný čas aj vďaka záhradnej grilovačke.  

Prechádzky mestom sme realizovali za dodržania aktuálne platných protiepidemiologických 

opatrení. Usilovali sme sa, aby klienti prechádzky absolvovali aj s členmi svojej rodiny, 

v obdobiach, kedy to aktuálna epidemiologická situácia umožňovala. Pridanou hodnotou tejto 

formy trávenia voľného času bolo uspokojovanie potreby istoty a bezpečia aj v spolupráci 
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s rodinnými príslušníkmi. Nakoľko epidemiologická situácia značne obmedzila sociálne kontakty 

v našej spoločnosti.   

Usilovali sme sa tiež venovať tvorbe výrobkov, ktoré okrem zaujímavého vyhotovenia spĺňali                 

aj význam úžitkovosti. Výstava výrobkov potešila klientov i návštevníkov zariadenia. Posedenie 

vonku spojené s rozhovormi a osviežujúcim nápojom sme si vychutnali hlavne na nádvorí nášho 

zariadenia, ako aj v záhrade. 

Klienti sa veľmi potešili aktivite manželov Kováčovcov, ktorí nám urobili niekoľko prednášok 

o vtáctve sídliacom na našom území. Spolu s klientmi vyrobili aj vtáčiu búdku, ktorú umiestnili          

do predzáhradky zariadenia. Kŕmenie vtáčikov je jednou z našich najobľúbenejších aktivít. 

Starostlivosť o kvietky v predzáhradke vypĺňali veľkú časť voľného času našich klientok. 

Jedným z našich prioritných úsilí tohto roka bolo, okrem dobrej epidemiologickej situácie 

zariadenia, zabezpečiť i spokojné a pokojné prežívanie našich klientov počas tohto obdobia 

pandémie.  

V tomto roku sme do spoločenskej miestnosti zakúpili i veľkoplošný televízor, ktorý vďaka svojej 

multifunkčnosti okrem bežných funkcií sledovania televíznych staníc umožňuje sledovať                          

napr.aj priame prenosy kultúrnych podujatí a bohoslužieb, hudbu rôzneho žánru, hovorené slovo 

a rôzne relácie, ktoré umožňujú, vďaka internetovému pripojeniu, klientom aj zaspomínať                        

si na rôzne obdobia ich života.  

Naši klienti sa zapojili i do písania listov pre žiakov tretieho ročníka Základnej školy Narnia, ktorí 

nás mimoriadne potešili zaslaním osobných listov, pri príležitosti mesiaca úcty k starším. 

Pravidelný kontakt klientov s priateľmi i príbuznými bol zabezpečený aj formou komunikačného 

programu Skype, ako aj prostredníctvom telefonickej a mailovej komunikácie. Vďaka dotáciám  

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny sme aj v roku 2021 mohli zabezpečiť výživové 

doplnky pre klientov i pracovníkov zariadenia na čo sme dostali príspevok 740€. Časť 

ochranných a dezinfekčných  prostriedkov  sme dostali prostredníctvom BBSK zo štátnych 

zdrojov. Veľmi dobre sa nám spolupracovalo i s Banskobystrickým samosprávnym krajom.  

 

Vďaka Nadácii SPP sme v rámci grantového programu Opora získali 300 € na podporu projektu 

zameraného na udržanie realizácie aktivity,  u klientky vo výrazne pokročilom seniorskom veku.    

 

Našim cieľom bolo naďalej udržať u klientov maximálnu možnú mieru sebestačnosti pri 

aktivitách týkajúcich sa každodenného života a podporovať u nich pocit osobnej 

zainteresovanosti, kompetentnosti a zodpovednosti.  

Naši obyvatelia mali možnosť pravidelne čítať regionálnu tlač a podľa záujmu i rôzne kultúrno-

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

v našom regióne i spoločnosti. Medzi najobľúbenejšie tlačoviny tohto roka u našich klientov patril 
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Evanjelický posol spod Tatier, denník Nový čas, National Geographic, Plus 7 dní, Slovenka, 

Regionálny týždenník My.  

 

 

Hospodárenie:  

Na financovanie poskytovaných služieb sme použili príspevok zo štátneho rozpočtu v celkovej 

výške 149 292 € /oproti 132 288 € v roku 2020/.  

Priemerná výška príspevku MPSVaR na 1 klienta na mesiac bola vo výške  592,50  € , /oproti  

525   €/mesiac/klient v roku 2020/. 

Platby od klientov  sme prijali v  celkovom objeme 147 383 €   /v porovnaní s rokom 2020 142 

407,30€/ . 

Priemerná mesačná platba od klienta bola  výške 584  €/mesiac.  

Ostatné príjmy boli  dotácie z UPSVAR  vo výške  45 731 €,  príjem z  %  podielových daní vo 

výške  3327 €.  Pre pandémiu nám príspevky z podielových daní za rok 2020  (prijímané v roku 

2021)budú prichádzať aj v roku 2022. 

Výraznou pomocou nám boli financie  získané  vo forme dotácií. Vďaka nim  sa nám podarilo 

zabezpečiť časť tak  potrebných ochranných  a hygienických prostriedkov, ktoré sú v období 

pandémie  zvlášť nevyhnutné. Dotácia od SPP, vo výške 500€ bola čerpaná na uvedené účely. 

Tiež dotácie na tzv.humanitárnu pomoc z prostriedkov MPSVaR vo výške 2440€ sme použili na 

zabezpečenie vysokého hygienického štandardu v zariadení. 

MPSVaR nám pomohlo aj príspevkom na odmeny zamestnancov v dvoch dávkach v celkovej 

sume 21 158€. 

Postupne sa nám darí získavať finančné príspevky na prevádzku od obcí, aj keď niektoré obce 

túto zákonnú pomoc ignorujú. Veľmi dobrú spoluprácu máme s Mestom Banská Bystrica. V roku 

2021 sme FPP dostali od obce Predajná, mesta Žilina a mesta Banská Bystrica, spolu na 5 

klientov, v celkovej výške 4376€, 

 

Celkové príjmy za rok 2021 boli vo výške       377 172,98 € 

Celkové náklady za rok 2021 boli  vo výške   376 442,81 € 

Celkový ekonomicky oprávnený náklad na klienta  v roku 2021 bol vo výške 1 496,72€         

oproti priemernému nákladu na 1 klienta/mesiac v roku 2020 vo výške  1 414,01€  

 

Rozdiel  medzi  príjmami a nákladmi  bol uhradený Rezervného fondu CZD KANAÁN  . 

Hospodárenie je každoročne  zhodnotené auditorom a jeho presné výsledky budú zverejnené 

spolu s výročnou správou v zmysle Zákona o účtovníctve a Zákona o sociálnych službách 
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v platnom znení v Registri účtovných uzávierok do 30.7.2022. Register je prístupný verejnosti. 

Výročná správa bude zverejnená aj na www.kanaan.sk  

Hospodárenie CZD Kanaán kontrolovala  aj Správna rada CZD KANAÁN  v priebehu roka 2021  

vzhľadom na pandemickú situáciu v apríli 2021 elektronicky, v decembri 2021 na svojom 

zasadanutí. Ročná uzávierka za rok 2021 bude schválená správnou radou. 

Prezentácia:  

Informácie o zariadení je možné nájsť na stránke www.kanaan.sk, kde okrem základných 

informácií o ponúkaných službách možno nájsť aj fotografie z činnosti zariadenia. Tešíme sa,  

že k nám  naďalej prichádzajú noví klienti a ich príbuzní na základe dobrých referencií                        

od klientov bývalých či súčasných. 

Prílohy výročnej správy, ktoré budú zverejnené v Registri výročných správ  : 

• Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých, 

• Výrok auditora k ročnej účtovnej závierke, 

• Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby za kalendárny 
rok 2021. 

 

V Banskej Bystrici   1.2.2022                                               Mgr. Elena Zemanová 

                                                                                               riaditeľka CZD Kanaán 

                         

http://www.kanaan.sk/

