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Správa o činnosti Komunitného centra v mesiacoch február – august 2021 

 

Všetky druhy obligatórnych i voliteľných aktivít v KC sme organizovali a viedli v súlade so Zákonom č. 
448/2008 Z.z. o poskytovaní sociálnych služieb. 
 

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 
Od 01.07.2021 Komunitná pracovníčka: Bc. Emília Petríková 
Iné pozície: 
Terénna pracovníčka: Jana Polyáková – zamestnaná prostredníctvom projektu ÚPSVaR, pomoc, 
poradenstvo v MRK o COVID 19 a zabezpečovanie aktivít dištančného vzdelávania 
Študent brigádnik: Christofer Rézmuves – športové aktivity, pomocné technické práce a poriadok 
Študent brigádnik: Nikoleta Lavenová - pohybové, tanečné aktivity tradičného tanca, moderného 
tanca, latinsko-amerických tancov 
Aktivačná činnosť: 1 pani – upratovanie, dezinfekcia, pomoc pri veľkých komunitných aktivitách 
Aktivačná činnosť:  1 pani - upratovanie, dezinfekcia, pomoc pri veľkých komunitných aktivitách 
 
Február 2021 

Organizovanie práce v KC sme museli prispôsobiť opatreniam v rámci prevencie proti šíreniu Covid 19 
– zákazu vychádzania. Pribudlo nám 14 nových dospelých užívateľov nad 15 rokov veku. 
Poskytovali sme všetky druhy sociálnych poradenstiev – základné, špecializované a pomoc pri 
zabezpečovaní práv a právom chránených záujmov. 
Príklady poradenstiev: 
základné: splnomocnenia na preberanie finančných prostriedkov, poradenstvo vo veci náhradnej 
starostlivosti a náhradného výživného, proces zabezpečenia Zmluvy na poskytovanie asistentského 
príspevku na osobu s ŤZP a zmena poskytovateľa osobnej asistencie. 
špecializované: zmena výplaty dávky DVHN za zosnulého partnera na družku a spolu posudzované 
osoby, intervenčný proces žiadosti na opatrovateľský príspevok, pretože kompenzačný príspevok na 
asistenciu osoby s ŤZP neprešiel a opatrovaná osoba je maloletá, intervenčný proces u osoby 
zdržiavajúcej sa na území mesta s vyjadrením súhlasu  zmenu trvalého bydliska a odhlášky z trvalého 
bydliska v obci Uhorná – problematická konzultácia so starostom obce 

pomoc pri zabezpečovaní práv a právom chránených záujmov: komunikácia s lekármi, exekučnými 
úradmi, s jednotlivými oddeleniami Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave peňažné 
príspevky, dávky v nezamestnanosti, pandemický príspevok, štátne sociálne dávky, žiadosti do 
zamestnania, sieťovanie spolupráce s Diecéznou charitou v Rožňave – pomoc užívateľom pri 
zabezpečovaní základných potrieb. 
Skupinové aktivity: 
Záujmového charakteru: „Najkrajšia valentínska fotka“ - súťaž elektronickou formou – riešená 
prostredníctvom FB stránky KC – záujemcovia zasielali svoje valentínske momentky  fotografie a KC ich 
následne vyhodnotilo a odmenilo 
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Vzdelávacie aktivity sme viedli vo forme individuálneho dištančného vzdelávania a zabezpečovania 
učebných materiálov pre školopovinné deti. 
Dve preventívne aktivity sme viedli terénnou individuálnou formou – Prevencia a ochrana proti šíreniu 
sa Covid 19 – ochranné prostriedky, nabádanie k pravidelnému testovaniu, nabádanie k očkovaniu, 
nákupy potravín do karanténnych domácností, liekov, vyplácanie poštových poukážok na pošte u 
pacientov s pozitivitou na Covid 19, zisťovanie pozitivity v prostredí MRK, apelovanie na dodržiavanie 
karantény 

 
Na základe vysokej pozitivity na Covid 19 v prostredí MRK  a v dňoch 6. a 7. 2. uskutočnilo testovanie 
v exteriéri KC a na SAD v časti Rožňavská Baňa, ktorú obývajú prevažne príslušníci MRK 

 
Poradenský proces sme viedli prevažne pri vchode do KC. Pokiaľ bolo nevyhnutné, aby užívateľ vstúpil 
do KC – udialo sa tak za prísnych hygienicko-bezpečnostných podmienok.  
 
Viedli sme aj sociálnu rehabilitáciu ponuka zánovného šatstva a spotrebného materiálu – 3x a 
nepravidelné aktivity – 1x – ponuka pečiva na základe sieťovania spolupráce s NDC Diecézna charita. 
V mesiaci január rozšírila naše rady pracovníčka prostredníctvom projektu ÚPSVaR v Rožňave, jej 
pracovná pozícia je zameraná na šírenie informovanosti, monitorovania a podchytenie pandémie 
Covid 19 a pomoc s dištančným vzdelávaním detí. 
 
 Marec 2021 

Organizovanie práce v KC sme museli prispôsobiť opatreniam v rámci prevencie proti šíreniu Covid 19. 
Pribudlo nám 19 nových dospelých užívateľov nad 15 rokov veku. 
Poskytovali sme všetky druhy sociálnych poradenstiev – základné, špecializované a pomoc pri 
zabezpečovaní práv a právom chránených záujmov. 
Príklady poradenstiev: 
základné: poradenstvo užívateľom v karanténe, poradenský proces vybavovania rodičovského príspevku a 
štátnych dávok spojených s narodením dieťaťa, vzťahové poradenstvo, proces súvisiaci s vybavovaním 
kompenzačných príspevkov na osobnú asistenciu, opatrovateľský príspevok,  

špecializované: pomoc s vybavovaním trvalého bydliska v meste Rožňava – len mesto Rožňava, 
intervenčné kroky pri zabezpečení opatrovateľského príspevku pre maloleté dieťa – následné 
zabezpečenie opatery viacerých maloletých detí po odchode matky mimo SR, intervenčný proces v 
prípade vykonania exekúcie majetku matky – vyživovacia povinnosť troch maloletých detí 
pomoc pri zabezpečovaní práv a právom chránených záujmov: pomoc so spísaním životopisov a žiadostí 
do zamestnania – aktivizácia na trhu práce, komunikácia s personálnou agentúrou, komunikácia s 
relevantnými inštitúciami pri riešení problémov užívateľov /ÚPSVaR – jednotlivé oddelenia, Msú – 
jednotlivé odbory, pomocné administratívne práce – kopírovanie dokladov a následné zasielanie e -
mailom, pomoc so zabezpečovaním vzdelávacích materiálov pre osoby nad 15 rokov v externom 
vzdelávaní,  
Skupinové/individuálne aktivity: 
Záujmového charakteru: - 
Vzdelávacie aktivity sme viedli vo forme individuálneho dištančného vzdelávania a zabezpečovania 
učebných materiálov (internetové portály), roznášanie do domáceho prostredia (predprimárne a primárne  
školstvo). 

Preventívne aktivity sme viedli terénnou individuálnou formou – Prevencia a ochrana proti šíreniu 
Covid 19 – ochranné prostriedky, nabádanie k pravidelnému testovaniu, nabádanie k očkovaniu, 
nákupy potravín do domácností v karanténe, liekov, vyplácanie poštových poukážok na pošte u 
kilentov s pozitivitou na Covid 19, zisťovanie pozitivity v prostredí MRK, apelovanie na dodržiavanie 
karantény 



 
Sociálna rehabilitácia:  ponuka zánovného šatstva a spotrebného materiálu 

 

Nepravidelné aktivity: viac než v iných mesiacoch sme realizovali i nepravidelné aktivity formou 
rozdávania pečiva, potravinových balíkov, zeleniny, roznášanie ochrannej pomôcky – respirátora, 
pomoc so sčítaním obyvateľov. 
 

Sumou 200,00 EUR pomohol KC primátor mesta. Zrealizovali sme nákupy potravín , vytvorili 15 balíkov 
pre chudobou postihnuté rodiny a rodiny v karanténe. Zoznam rodín sme zostavili spolu s pracovníkmi 
NP TSP I. 
 
Apríl 2021 

Pribudlo nám 10 nových dospelých užívateľov nad 15 rokov veku. 
Poskytovali sme všetky druhy sociálnych poradenstiev – základné, špecializované a pomoc pri 
zabezpečovaní práv a právom chránených záujmov. 
Príklady poradenstiev: 
základné: aktivizácia na trhu práce, poradenstvá súvisiace s nástupom školopovinných detí do 
základných a materských škôl, výkon príspevku na osobnú asistenciu 

špecializované: intervenčný proces prechodu nájomného vzťahu zo zosnulej matky na dcéru, 
nespokojnosť s výkonom osobnej asistencie zo strany ŤZP a proces zazmluvnenia inej osoby a 
vykazovanie činnosti 
pomoc pri zabezpečovaní práv a právom chránených záujmov: telefonické konzultácie s úradom práce, 
soc. vecí a rodiny, distribúcie užívateľov do relevantných inštitúcií, pomocné administratívne práce,  

Skupinové/individuálne aktivity: 
Záujmového charakteru: - 
Vzdelávacie aktivity sme viedli vo forme individuálneho dištančného vzdelávania a zabezpečovania 
učebných materiálov (internetové portály), roznášanie do domáceho prostredia (predprimárne a primárne  
školstvo). 

Preventívne aktivity : - 
Nepravidelné aktivity: rozdávanie potravín, rozdávanie zeleniny, ponuka zánovného šatstva, obuvi a 
spotrebných materiálov, príprava on-line videa pri príležitosti medzinárodného dňa Rómov 

 

Máj 2021 

Poskytovali sme všetky druhy sociálnych poradenstiev – základné, špecializované a pomoc pri 
zabezpečovaní práv a právom chránených záujmov. 
Príklady poradenstiev: 
základné: poradenské procesy v oblasti aktivizácie na trhu práce /hľadanie zamestnaní, reagovanie na ponuky 
personálnych agentúr, životopisy a žiadosti do zamestnaní,  

špecializované: intervenčný proces v oblasti dokladovania pobytu pre cudziu štátnu príslušníčku dlhodobo 
žijúcu na Slovensku, intervenčný proces v prípade NRS 

pomoc pri zabezpečovaní práv a právom chránených záujmov: sprievody a distribúcie užívateľov projektu 
do iných relevantných inštitúcií, pomocné administratívne práce, telefonické konzultácie v záujme užívateľov, 
sprievody na očkovanie Covid 19, sprievod do sociálnej poisťovne s užívateľkou kvôli vdovského a sirotských 
dôchodkov 

Skupinové/individuálne aktivity: 
Záujmového charakteru: kreatívne aktivity – výroba dekoračných predmetov s jarnými motívmi, 
výroba darčekových predmetov pri príležitosti Dňa matiek, tanečný krúžok 

Vzdelávacie aktivity - 
Preventívne aktivity : diskusná skupinová aktivita – dospievanie a počiatočné skúsenosti s opačným 
pohlavím 



Nepravidelné aktivity: 2x poskytovanie pečiva sieťovanie spolupráce s Diecéznou charitou Rožňava, 2x 
ponuka zánovného šatstva 
 
Iné: 
Navštívili nás kolegyne z IA z Bratislavy – Mgr. Holíková – garantka odborných aktivít, Mgr. Katarína Slamená – 
manažérka pre minitorovanie a hodnotenie NP BOKKÚ. Z návštevy KC vzišla aj iniciatíva na zaslanie zánovného 
šatstva zo zbierky MPSVaR SR. Upravovali sme exteríér KC – kosenie trávy a čistenie...  

  

Jún 2021 

Organizovanie práce v KC sme prispôsobili i pandemickým opatreniam. 

Poskytovali sme všetky druhy sociálnych poradenstiev – základné, špecializované a pomoc pri 
zabezpečovaní práv a právom chránených záujmov. 
Príklady poradenstiev: 
základné: jednotlivé kroky v oblasti zverovania maloletých detí do náhradnej rodičovskej starostlivosti starej 
matke, matka detí sa chystá vycestovať do Nemecka, otec detí vo výkone trestu/, aktivizácia na trhu práce  - 
vybavenie dokladov pri nástupe do zamestnania, poradenstvo na základe doručených rozhodnutí a výziev – 
potreba nielen vysvetľovania ale i intervencií v záujme užívateľa 

špecializované: intervenčný proces v oblasti zanedbávania starostlivosti o deti, intervenčné procesy v oblasti 
náhradnej rodinnej starostlivosti, odvolacích konaní opatrovateľská starostlivosť 

pomoc pri zabezpečovaní práv a právom chránených záujmov: telefonické konzultácie v záujme užívateľov, 
sprevádzania na očkovania proti Covid 19, pomocné administratívne práce, sprevádzanie, distribúcia  
užívateľov... 

Skupinové/individuálne aktivity: 
Záujmového charakteru: tanečný krúžok, spoločenské hry v exteriéri, stolný tenis, kreatívne aktivity – včielka 
Mája 

Vzdelávacie aktivity – upevňovanie vedomostí zábavnou, hravou formou 

Preventívne aktivity : - zamerali sme sa na vzdelávacie a záujmové aktivity z dôvodu zvýšenia počtu 
detských užívateľov – zatraktívnenie aktivít po covidových obmedzeniach 

Nepravidelné aktivity: 2x poskytovanie pečiva sieťovanie spolupráce s Diecéznou charitou Rožňava, 
vystúpenie – verejná prezentácia projektu – „Som tu doma.“ 
 
Komunitná aktivita – 05.06.2021 „Brigáda – upratovanie severnej časti“ 
 

Júl 2021 

Počas výkonu skupinových aktivít a individuálnych poradenstiev v interiéri dodržiavame pandemické 
opatrenia,  nosenie  rúšok, pravidelne dezinfikujeme priestory. 
Do evidencie užívateľov sme zaradili 13 nových užívateľov, 8 detských a 5 nad 15 rokov so zavedeným 
spisom. 
Poskytovali sme základné poradenstvo a pomoc pri zabezpečovaní práv a právom chránených záujmov druhy 
sociálnych poradenstiev – základné, špecializované a pomoc pri zabezpečovaní práv a právom 
chránených záujmov. 
Príklady poradenstiev: 
základné: vyradenie z evidencie z dôvodu nespolupráce,  neplnenie  si povinností voči exekútorom, 
poradenstvo a pomoc pri živelnej pohrome, kompenzačný príspevok  - postup a poradenstvo pre ŤZP 
užívateľa so zrakovým postihnutím, poradenstvo ohľadne prihlásenia detí do predprimárneho 
vzdelávania 

špecializované: - 
pomoc pri zabezpečovaní práv a právom chránených záujmov: komunikácia s úradmi v záujme 
užívateľa, písanie žiadostí napr. o humanitárnu pomoc, do ZŠ, sprostredkovanie informácií – 
poskytnutie charity  - pečiva z DCH Rožňava, registrácia užívateľov na PCR testy o očkovanie, aktivizácia 
na trhu práce – životopisy a žiadosti do zamestnania 



Skupinové/individuálne aktivity: 
Záujmového charakteru: tanečný krúžok, stolný tenis, kreatívne – kreslenie letných motívov, hranie 
spoločenských hier, letné športové hry v exteriéri 

Vzdelávacie aktivity – letná škola hravou formou, poznávanie hodín, matematika hravou formou 

Preventívne aktivity : -  
Nepravidelné aktivity: 2x poskytovanie pečiva sieťovanie spolupráce s Diecéznou charitou Rožňava, disko, 
ponuka zánovného šatstva 
 
Od 01.07.2021 nastúpila kolegyňa na pracovnú pozíciu „Komunitný pracovník“ 
Dňa 28.07.2021 sme sa zúčastnili na porade v KC Slavec. 
Dňa 29.07.2021 sa pracovníčky KC Hnúšťa, KC Poltár a KC Fiľakovo zúčastnili v našom KC na odbornej stáži 
vykonávania aktivít a činností v rámci NP BOKKÚ 
Dňa 13.07.2021 sa v priestoroch KC slávnostným odovzdávaním certifikátov ukončil rekvalifikačný kurz 
opatrovateľ/opatrovateľka v počte 10 absolventov. 
 
August 2021: 

Počas výkonu skupinových aktivít a individuálnych poradenstiev v interiéri dodržiavame pandemické 
opatrenia, nosenie rúšok, pravidelne dezinfikujeme priestory. 
Do evidencie užívateľov sme zaradili 6 nových užívateľov, 2 detských a 4 nad 15 rokov so zavedeným 
spisom. 
Poskytovali sme základné poradenstvo a pomoc pri zabezpečovaní práv a právom chránených záujmov druhy 
sociálnych poradenstiev – základné, špecializované a pomoc pri zabezpečovaní práv a právom 
chránených záujmov. 
Príklady poradenstiev: 
základné: proces ochrannej liečby, nárokovanie kompenzačných príspevkov, darovacie zmluvy na 
nehnuteľnosti, návrhy na vklad do katastra nehnuteľností, očkovanie proti Covid 19... 
špecializované: vymáhanie výživného, proces špecializovaného riešenia zdravotného stavu užívateľa…. 

pomoc pri zabezpečovaní práv a právom chránených záujmov: komunikácia s úradmi v záujme 
užívateľa, písanie žiadostí do zamestnania, pomoc s prihlasovaním detí vo veku 5 rokov do povinného 
predprimárneho vzdelávania-dokladovanie, pomoc rodičom žiakov so zabezpečením – dokladovaním 
bezinfekčnosti domácností pred nástupom do školy... 
Skupinové/individuálne aktivity: 
Záujmového charakteru: tanečný krúžok, stolný tenis, exteriérové hry 

Vzdelávacie aktivity – letná škola hravou formou, príprava žiakov 1. - 4. ročníka – opakovanie učiva 

Preventívne aktivity : diskusie na tému: skorý sexuálny štart, promiskuita, ochrana a prevencia pred 
neželaným rodičovstvom a pohlavnými chorobami 
Nepravidelné aktivity: ponuka zánovného šatstva a ponuka pečiva pre obyvateľov severnej časti postihnutých 
chudobou, prieskum záujmu o očkovanie proti Covid 19 dotazníkovou formou 
 

Číselné vyhodnotenie činnosti v komunitnom centre /02/2021 - 08/2021/ 

Poskytnuté sociálne poradenstvo ambulantnou i terénnou formou 

základné 199 

špecializované 19 

pomoc pri uplatňovaní práva a právom 

chránených záujmov 

389 

Skupinové aktivity podľa druhu 



pomoc pri príprave na školskú dochádzku, 

vzdelávací charakter aktivít 

43 

preventívne aktivity 12 

záujmové aktivity 113 

Komunitné aktivity 1 

Celkový počet evidovaných užívateľov 370 
 

 

V Rožňave, 02.09.2021                                                                                    
 
 
Spracovala:   Mgr. M. Tomášiková 
           odborná garantka KC  


