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Správa o činnosti v Komunitnom centre v mesiacoch – jún 2020 – január 2021 

 

Činnosť v Komunitnom centre vykonávame v súlade so Zákonom 448/2008 Z. z. 

o sociálnych službách a v súlade s vytýčenými cieľmi. 

V priestoroch komunitného centra sa od septembra 2019 realizuje projekt NP BOKKÚ 

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni. 

Pracovné pozície: 

Odborná garantka: Mgr. Marcela Tomášiková 

Odborná pracovníčka: Bc. Sylvia Szántóová  

Pracovníčka: Paulína Punáková 

Iné pozície: 

Terénna pracovníčka: Jana Polyáková – zamestnaná prostredníctvom projektu ÚPSVaR, 

pomoc, poradenstvo v MRK o COVID 19 a zabezpečovanie aktivít dištančného vzdelávania 

Študent brigádnik:  športové aktivity, pomocné technické práce a poriadok 

Študent brigádnik:  pohybové, tanečné aktivity tradičného tanca, moderného tanca, latinsko-

amerických tancov 

Aktivačná činnosť:  upratovanie, dezinfekcia, pomoc pri veľkých komunitných aktivitách 

Aktivačná činnosť:  upratovanie, dezinfekcia, pomoc pri veľkých komunitných aktivitách 

 

Mesiac jún 2020 

 
Individuálne poradenstvo klientom sme poskytovali terénnu i ambulantnú formu, vykonávali 

sme vyhľadávaciu činnosť klientov. Z hľadiska druhu prevádzaných poradenstiev sme 

poskytovali špecializované i základné poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní práv a právom 

chránených záujmov.  

Príklady poradenstiev: aktivizácia na trhu práce poradenstvo, pomoc so žiadosťami, životopismi/, 

odvolací proces voči rozhodnutiu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave, zaradenie 

klientov do štátneho systému, oddĺženie klientov, poradenstvo vo veci narodenia dieťaťa, 

nevyplatený rodičovský príspevok... 
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V oblasti skupinových aktivít sme organizovali: 

záujmové aktivity: športové a pohybové interiérového i exteriérového charakteru, tanečný krúžok, 

kreatívne aktivity, spoločenské hry… 

Cieľom aktivít záujmového charakteru je vypĺňanie voľného času detí a mládeže, individuálny i 

kolektívny rozvoj a socializácia, umelecký rozvoj a rozvoj talentu 

vzdelávacie aktivity a príprava na školskú dochádzku: vzdelávacie skupiny  - písanie domácich úloh a 

pripravovanie sa na záverečné hodnotenia žiakov, rozvoj grafo-motorických zručností, hravá forma 

vzdelávania. 

Cieľom vzdelávacích aktivít je nadobúdanie vedomostí, všeobecného prehľadu o spoločenskom dianí i 

vedomostí prislúchajúcich veku, nadobúdanie vedomostí hravou i neformálnou formou. 

preventívne aktivity: skupinové aktivity s ponukou zánovného šatstva, obuvi a materiálneho 

zabezpečenia, pracovná skupinová aktivita – oprava KC, poriadok v interiéri i exteriéri 

Cieľ preventívnych aktivít: predchádzanie sociálnej patológii, udržiavanie pracovných návykov a 

ekologické zmýšľanie prostredníctvom recyklácie šatstva, obuvi a spotrebného materiálu. 

 

Mesiac júl 2020 

Poradenský proces prebiehal terénnou i ambulantnou formou, špecializované poradenstvo bolo 

poskytnuté v oblasti zdravia, aktivizácie na trhu práce a sociálnej patológie detí s naplánovaním 

spolupráce s rodinou.  

Základné poradenstvo bolo poskytnuté v oblastiach: aktivizácia na trhu práce, čiastkové poradenstvá 

súvisiace s plánom práce s rodinou, pomoc pri riešení opatrovateľského príspevku, osobnej asistencii, 

patológie správania detí v okolí KC… 

V letnom prázdninovom období máme veľký dopyt zo starny detských klientov o záujmové aktivity 

akéhokoľvek druhu. Realizovali sme však i preventívne aktivity diskusia o letnej činnosti, formy 

správania sa, bezpečnostné opatrenia pri výlete, vzdelávacie aktivity boli realizované hravou formou 

súťaží, vedomostné hry… . 

Komunitnou aktivitou sme oslávili i letný mesiac júl, zúčastnilo sa 40 detí s rodičmi a ostatnými 

rodinnými príslušníkmi. 

 

Mesiac august 2020 

Poskytovali sme všetky druhy sociálnych poradenstiev: 

špecializované poradenstvo: rozvod manželstva  predchádzala mu mediácia poskytnutá OGKC, proces 

špecializovaných vyšetrení maloletých detí v spolupracujúcej rodine, pomoc závislému klientovi bez 

domova… 

základné poradenstvá: intervencie  v stanovenom ippsr, nevyplatené materské, neposkytnutý 

príspevok na domácnosť  - súčasť DvHN, naedekvátne vykonávaná osobná asistencia klientke s ŤZP… 

Pomoc pri poskytnutí práv a právom chránených záujmov: telefonická komunikácia s pracovníkmi 

ÚPSVaR, pracovníkmi MsÚ, spolupracujúcimi organizáciami  - zabezpečovanie letných aktivít a výletov, 

Okresné riaditeľstvo policajného zboru, lekári – špecialisti… 

Realizovali sme pravidelné skupinové aktivity: 

preventívne: iba jedna pod názvom: Ako sa správať na kúpalisku – etické, bezpečnostné i hygienické 

rady, vzdelávacie: „Tajnička – povolania“, Evanjelizácia a pastorácia, „Strom života“ 



záujmové: tanečný krúžok, príprava vystúpení na letný festival, športové aktivity, voľno-časové aktivity, 

spoločenské hry… 

Počas celého mesiaca sme pripravovali benefičné podujatie, z ktorého výťažok mal byť venovaný 

komunitnému centru na realizáciu aktivít a zakúpenie ozvučovacej techniky. 

Prehľad činností v mesiaci august 2020: 

10. - obed s p. primátorom v KC/diskusia o činnosti KC/potreba podpory KC 

12. - prechádzka historickým centrom Rožňavy – zmrzlina pre deti z KC 

14. - Komunitná aktivita – výlet rodín s deťmi na kúpalisko Kurinec pri Rimavskej Sobote 

14. - slávnostné odovzdanie ďakovného listu a zápis do kroniky Michala Krištofa – 15 ročného chlapca z 

KC, ktorý zachránil 3-ročné topiace sa dieťa/na podnet KC 

18. - Evanjelizačno pastoračná návšteva v KC z Nemecka – Misia pre juhovýchodnú Európu 

18. - OGKC sa zúčastnila stretnutia pre prípravu projektu Multifunkčného centra v Rožňave /súčasť 

života MRK 

21. - účasť detí a mládeže na Letnom rómskom festivale Sam Roma Sam 

24. - odchod detí do letného tábora Zelený breh pri Prešove/12/ 

26. - skupinová aktivita – športovo-záujmové popoludnie na ev. fare spojené s opekaním a pozvaním 

na zmrzlinu 

27. - skupinová aktivita – filmové popoludnie v Košiciach – Cinemax Optima 

28. - rozdávanie 40 školských batohov v prostredí MRK – venované firmou tOPGALL 

28. - skupinová aktivita Detská diskotéka v KC 

31. - roznos 150 potvrdení s vysvetlením pre školopovinné deti, aby vôbec mohli prísť do školy 

 

Okrem toho sme založili facebookový profil KC – Komunitné centrum Rožňava. 

 

Mesiac september 2020 

Poskytli sme špecializované, základné poradenstvá i pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených 

záujmov.  

Riešili sme nástup detí do škôl materiálne zabezpečenie, odstraňovanie pedikulózy, kopírovali sme 

potvrdenia o bezinfekčnosti detí, terénnou formou poradenstva sme zabezpečovali podpisy rodičov na 

potvrdenia prehlásení, kde sa zdržiavali v poslednom období spolu so školopovinnými deťmi – opatrenia 

proti šíreniu COVID 19. V spolupráci s NOVA Training sme organizačne zabezpečili účastníkov kurzu 

opatrovateľ/opatrovateľka, ktorý začne v KC od 8. októbra a potrvá do 25. novembra. S tým súviselo i 

mimoriadne schválenie pracovnej doby na toto obdobie. A to denne od 8:00 hod. do 18:00 hod. 

Pomáhali sme klientom so zaradením do systému štátu – do evidencie uchádzačov na úrade práce, 

pomáhali sme so spísaním životopisov a žiadostí do zamestnania, pomáhali sme s vyhľadávaním 

voľných pracovných miest na internete. Objednávali sme užívateľov na špeciálne vyšetrenia, prípadne 

nahlasovali preobjednávanie. U užívateľa sme riešili dlhšie trvajúci problém oddĺženia /komunikácia s 

českou sociální pojišťovnou i slovenskou bankou a exekútorom, ďalej nevyplatený príspevok na 

domácnosť príspevok pri opatrovaní. OGKC je zapojená do procesu vypracovania projektu na 

vybudovanie/rekonštrukciu multifunkčného centra v kontexte rozvoja MRK s celomestskou 

pôsobnosťou. Organizovali sme ponuku zánovného šatstva, ktorou sme finančne zabezpečili konanie 

skupinových aktivít v komunitnom centre. V KC začala pracovať na dohodu o brigádnickej práci 

študenta Nikolata  Lavenová – tanečné aktivity. 

 
Príklady uskutočnených skupinových aktivít: 



príprava na školskú dochádzku/vzdelávacie: evanjelizačná a pastoračná činnosť, matematika hravou 

formou 

preventívne: ako prechádzať cez cestu, terapia prácou, ponuka zánovného šatstva,  

záujmové: stolný tenis, tanečný krúžok, kreatívne aktivity kreslenie, ako sme prežili 1. deň v škole, 

spoločenské hry v interiéri, športové hry v exteriéri, kreatívne aktivity domček, stolnotenisový turnaj, 

kreatívne aktivity vystrihovačky, výroba dezinfekčného gélu, kreatívne aktivity gaštany, osemsmerovka 

 
Nepodarilo sa nám uskutočniť komunitnú aktivitu, tak sme ju neskôr podľa usmernenia regionálnej 

koordinátorky  prekvalifikovali na skupinovú aktivitu o výžive so zreteľom na civilizačné ochorenia a 

komunitnú aktivitu Kreslo pre hosťa sme zrušili z dôvodu nepriaznivých správ o šírení sa COVID 19. Na 

mesiac október sme si naplánovali začiatok novej aktivity s pravidelným charakterom – každý štvrtok 

„Dokonalá gazdinka“, už spomenutý rekvalifikačný kurz opatrovateľka so 14-timi účastníkmi z MRK a 

prípravu strašidelných masiek vo fotografiách, ktoré budeme vyhodnocovať v novembri  akvôli 

pandémii neuskutočníme tradičný Strašidelný večierok.  Kreatívnou formou budeme počas celého 

mesiaca pripravovať darčeky  pre seniorov a roznesieme ich seniorom do domácností Mesiac úcty k 

starším.  

 

Mesiac október 2020 

Zaevidovali sme 16 nových klientov. Vzrástol počet poskytnutých sociálnych poradenstiev 

a poskytnutie pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov klientov.  

Viedli sme cielené záujmové aktivity / vypĺňanie voľného času, tradičná rómska kultúra, športové 

aktivity, voľnočasové aktivity/, vzdelávacie aktivity /rozvoj grafo-motorických zručností, príprava na 

vyučovanie/, preventívne /práca ako terapia, diskusné skupiny.../. 

Cieľom mesačnej aktivity bola úcta k starším – výroba balíčkov s dezinfekciou rúk, rúšok, balíčkom čaju 

a s kalíškom „dezinfekcie vnútorného prostredia“. Tieto balíčky 36 sme rozdali vybraným seniorom. 

 

Mesiac november 2020 

Vzhľadom na pretrvávajúci núdzový stav, sme v prevažnej miere  pracovali s užívateľmi individuálne, či 

už ambulantnou, alebo terénnou formou. 

Poskytovali sme všetky druhy poradenstiev – základné, špecializované i pomoc  pri uplatňovaní práv a 

právom chránených záujmov. Poradenstvá v oblasti aktivizácie na trhu práce životopisy, žiadosti do 

zamestnania, komunikácia s relevantnými inštitúciami, pomoc so zabezpečovaním opatrovateľskej 

starostlivosti a osobnej asistencie, pomoc s vypĺňaním poštových poukážok – starší občania v oblasti 

oddĺženia – exekučné splátky, pomoc so zabezpečovaním učebných materiálov, komunikácia so 

špecializovanými lekármi a objednávanie na termíny, poskytovanie pomoci a poradenstvo vo 

finančnom zabezpečovaní osôb a rodín…. 

V priestoroch KC sme mali ponuku zánovného šatstva a spotrebných materiálov – užívateľom sme 

poskytli pomoc pri sociálnej rehabilitácii.  

Individuálne sme sa venovali školákom – ambulantne /individuálna príprava na vyučovanie, 

kopírovanie školských úloh z edupage, bezkriedy a pod., tlač študijných materiálov a terénnou formou 

sme roznášali študijný materiál a školské úlohy do domácností detských užívateľov. 

Pripravovali sme balíčky seniorom čakali sme na skončenie núdzového stavu pri príležitosti mesiaca 

úcty k starším a roznosili sme ich do domácností užívateľov 34. 



Vyhodnotili sme súťaž halloweenskych masiek – deti nám zasielali fotografie kostýmov, tri najkrajšie 

sme uverejnili na stránke facebooku KC. 

Klientke s ôsmimi deťmi sme zaniesli zánovné šatstvo Rožňavská baňa. 

Poskytovali sme poradenstvo a informovanosť o celoplošnom testovaní. S klientom sme absolvovali 

testovanie, pretože jeho výsledok z celoplošného testovania bol nejasný. 

Už v mesiaci november sme začali s prípravou mikulášskeho sviatku. 

 

Mesiac december 2020 

 
V tomto mesiaci sme sa museli prispôsobiť pri organizovaní individuálnych poradenstiev i 

skupinových aktivít dvom závažným rozhodnutiam vlády SR na základe rozhodnutí pandemickej 

komisie: núdzovému stavu, ktorý pretrváva od mesiaca október a zákazu vychádzania od 

21.12.2020. Od 21.12.2020 na základe antigénového testu zistili pozitivitu na COVID 19 našej 

spolupracovníčke, ktorá prostredníctvom výkonu aktivačnej činnosti upratuje a prevádza 

dezinfekciu priestorov, zaviedli sme prísne opatrenia, poskytli sme poradenstvá pri 

narastajúcom počte otázok na prevenciu proti COVID 19. V prostredí komunity narastalo napätie 

a po ohlásení pozitivity u našej kolegyne, ktorá pochádza z MRK sa pohyb občanov obmedzil na 

minimum. 

Zaregistrovali sme 11 nových užívateľov, 3 nad 15 rokov a 8 do 15 rokov veku.  V prípade 

užívateľov nad 15 rokov išlo o poskytnutie poradenstva vo veci exekúcie – oddĺženia užívateľky, 

špecializované poradenstvo vo veci plánovania rodičovstva – ponuka a predstavenie krokov 

postupných intervencií pri rozhodnutí použitia antikoncepcie – vnútromaternicového telieska, 

keďže klientka už čaká tretie dieťa a s partnerom, ktorý je ťažko postihnutý sú spolu len 4 roky, 

v podnájme, v ťažkej sociálnej situácii, často bez možnosti zadováženia si základných životných 

potrieb. Užívateľka prisľúbila, že chce situáciu riešiť po pôrode. Tretej klientke sme poskytli 

asistenciu – administratívne úkony pri zazmluvnení avizovaného peňažného príspevku od 

nadácie Orange na kúpu osobného motorového vozidla pre mladého muža s viacnásobným 

ťažkým fyzickým i mentálnym postihnutím. 

Poskytovali sme individuálne poradenstvá ambulantnou formou i formou terénnej práce v 

prirodzenom prostredí klientov.  

Príklady poradenstiev: aktivizácia na trhu práce – písanie žiadostí a životopisov, prevencia 

pred COVID 19, očkovanie proti COVID 19, exekučné konania – splátkové kalendáre, 

komunikácia s ČSSZ o nezaslaní dôchodku na účet užívateľa, riešenie osobnej asistencie pre ŤZP, 

humanitárna pomoc, žiadosti Nadácii Orange a Dobrému anjelovi na finančné príspevky 

obyvateľa s nádorovým ochorení, pomoc pri zabezpečovaní vzdelávacích materiálov 

Vzdelávacie aktivity individuálnou formou – doučovanie z matematiky, slovenského jazyka a 

literatúry 

Záujmové aktivity – stolný tenis, tanečný krúžok 

Preventívne aktivity -_______ 

Nepravidelné aktivity – zabezpečenie pečiva 

Neplánované nepravidelné aktivity – rozdávanie balíčkov zánovného šatstva, obuvi, hračiek, 

spotrebného materiálu, drogérie a ovocia 

Veľkou kvantitatívne aktivitou bola Mikulášska nádielka – 80 detí v sprievode 24 rodičov v 

malých skupinkách. Pracovníčka komunitného centra pripravila vianočnú výzdobu komunitného 

centra a umelecké stvárnenie Mikulášskej nádielky. 

 



 

Mesiac január 2020 

Dosiahli sme počet 303 evidovaných užívateľov projektu. Poskytovali sme všetky druhy sociálnych 

poradenstiev ambulantnou i terénnou formou. 

Činnosť sme zameriavali na dištančnú formu vzdelávania školopovinných detí, organizovali sme 

ponuku zánovného šatstva a spotrebného materiálu, distribuovali sme medzi obyvateľov v núdzi 

staršie pečivo poskytnuté Diecéznou charitou v Rožňave. 

Číselné vyhodnotenie činnosti v komunitnom centre /06/2020 - 01/2021/ 

Poskytnuté sociálne poradenstvo ambulantnou i terénnou formou 

základné 173 

špecializované 29 

pomoc pri uplatňovaní práva a právom 

chránených záujmov 

345 

Skupinové aktivity podľa druhu 

pomoc pri príprave na školskú dochádzku, 

vzdelávací charakter aktivít 

55 

preventívne aktivity 21 

záujmové aktivity 184 

Komunitné aktivity 2 

Celkový počet evidovaných klientov 303 
 

V Rožňave, 10.02.2021                                                                                         Mgr. M. Tomášiková 

                                                                                                                                        OG KC 


