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1.Komunitné centrum obec Prenčov 

Vznik, história a poslanie komunitného centra 

Komunitné centrum (ďalej KC) vzniklo na základe potreby riešenia nepriaznivej sociálnej 

situácie občanov zo segregovanej skupiny obyvateľov MRK  uzatvorením zmluvy o spolupráci 

číslo 016/2015-IZ-4.OIV medzi Implementačnou agentúrou pre Operačný program 

Zamestnanosť a sociálna inklúzia a obcou Prenčov podpísanou v Bratislave dňa 28.01.2015. 

Obec Prenčov sa zapojila do realizácie Národného projektu komunitných centier,  Národný 

projekt Komunitné centrá sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci 

Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Tento pilotný projekt naša obec 

realizovala od 1.2.2015 do 31.10.2015. Od 1.3. 2016 sa naša obec zapojila do Národného 

projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni, 

ďalej len NP PVSSKIKÚ. Národný projekt PVSSKIKÚbol v trvaní od 3/2016 do 8/2019 

v zmysle zmluvy.Dňa 11.01.2020 nadobudla účinnosť Zmluva o spolupráci číslo 

N20200107012 uzatvorená medzi Obcou Prenčov a Implementačnou agentúrou Ministerstva 

práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v rámci Národného projektu Budovanie 

odborných kapacít na komunitnej úrovni. Projekt sa realizuje od septembra 2019   do októbra 

2022.  

Poslaním komunitného centra je prostredníctvom poskytovania komplexných sociálnych 

a komunitných služieb: 

➢ prispievať k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených na lokálnej 

i individuálnej úrovni 

➢ nachádzať vhodné formy a programy na riešenie zistených sociálnych problémov 

➢ odstraňovať priepasť medzi rómami a nerómami, vyrovnávať nedostatky na oboch 

stranách a viesť už mladých k tolerancii 

➢ upevňovať spoluprácu KC s organizáciami, ktoré rozširujú jej pôsobnosť 

➢ podporovať vzdelávanie a túžbu po poznaní a pomáhať tak vytvoriť zdravé osobnosti, 

ktoré nebudú zaťažené predsudkami a netolerantným správaním k iným ľuďom 

➢ poskytovať spôsob lepšieho trávenia voľného času 

 



Ciele komunitného centra: 

➢ znižovanie a eliminovanie nerovnosti šancí pri uplatnení sa rómskej populácie v školách 

a na trhu práce poskytovaním pomoci pri príprave na školskú dochádzku,  školení, 

tréningov a kurzov 

➢ budovanie vzájomnej tolerancie a akceptácie medzi rómskym a nerómskym 

obyvateľstvom obce prostredníctvom spoločných aktivít 

➢ posilnenie kultúrnej identity Rómov, poskytnutím priestoru pre ich sebarealizáciu 

➢ predchádzanie prehlbovaniu sociálneho vylúčenia Rómov a sociálne vylúčených 

obyvateľov  do ovplyvňovania procesov sociálneho rozvoja 

➢ napomáhať búrať bariéry a stereotypy, ktoré prevládajú medzi majoritnou a minoritnou 

skupinou obyvateľstva 

➢ včasná intervencia 

 

Realizované projekty a sociálne služby v danom regióne za posledné štyri roky 

 

NP BOKKU, 1.9.2019 – 31.10.2020 v zmysle zmluvy účinnej od 11.1.2020 

NP PVSSKIKÚ, 1.3.2016 – 31.8.2019 v zmysle zmluvy, od 1.9.2019 projekt naďalej 

pokračuje z vlastných prostriedkov na základe oznámenia z dňa 27.8.2019 

NP TSP, 1.9.2016 – 31.8.2019 v zmysle zmluvy, od 1.9.2019 projekt naďalej pokračuje 

z vlastných prostriedkov na základe oznámenia z dňa 27.8.2019 

Opatrovateľská služba, 1.1.2016 – 30.4.2018 

Prepravná služba, 1.1.2015 – stále trvá 

Senior park Prenčov, 1.1.2013 – stále trvá 

Dennýstacionár, 2018 

 

 

Umiestnenie komunitného centra a jeho dostupnosť pre cieľové skupiny  

Komunitné centrum v obci Prenčov je umiestnené v budove vo vlastníctve obce, ktorá je 

postavená v centre obce. KC je prístupné príslušníkom marginalizovanej rómskej 

komunityz osady na okraji obce, ale i z rôznych častí obce. V obci žije 658 obyvateľov, z toho 

53 Rómov (údaj podľa Atlasu rómskych komunít 2019). 



Priestorové vybavenie: 

1.miesnosť, kde sa realizujú programy zamerané na vzdelávanie a záujmové činnosti. 

Miestnosť je vybavená 12 stolmi, 60 stoličkami, interakčnou tabuľou a dataprojektorom. 

2.miestnosť je kuchynka, kde sa pripravuje občerstvenie pre klientov a účastníkov KC.  

3.miestnosť pre výkon sociálneho poradenstva a administratívu. Miestnosť je vybavená stolmi 

a stoličkami, PC technikou, tlačiarňou a potrebným kancelárskym vybavením. 

4.miestnosť je knižnica s policami s knihami, ktorá je  spojená s PC miestnosťou s kompletným 

vybavením 8 ks PC techniky s prístupom na internet, stoly, stoličky 

5.miestnosť je posilňovňa, ktorá je vybavená posilňovacími strojmi 

6.miestnosť – hygienické zariadenia pre dámy a pánov, ktoré sú vybavené 3 WC, 2 pisoáre a 2 

umývadlá 

7.miestnosť sú dámske sprchy (2 ks). V tejto miestnosti sa nachádza aj práčka so sušičkou 

prádla. 

8.miestnosť sú pánske sprchy (2 ks)  

 

 

2. Národný projekt Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni 

 

     Národný projekt Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni (ďalej „NP BOKKÚ“) 

sa v obci realizuje na základe Zmluvy o spolupráci číslo N20200107012 uzatvorenej medzi 

zmluvnými stranami Obcou Prenčov a Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR. Zmluva je účinná od 11.01.2020 a národný projekt NP BOKKÚ, 

kód projektu IMS2014+: 312041Y403,  sa realizuje v období od septembra 2019 do októbra 

2022. Projekt NP BOKKÚ je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci 

Operačného programu Ľudské zdroje a zo Štátneho rozpočtu.  

 

     V zmysle projektu sa Obec Prenčov zaviazala vytvoriť tri  pracovné miesta: odborný garant 

komunitného centra, odborný pracovník komunitného centra a pracovník komunitného centra 

s nástupom od septembra 2019. Štvrté pracovné miesto komunitný pracovník komunitného 



centra malo byť vytvorené v prvom polroku 2020, ale jeho vytvorenie sa posunulo až na 

začiatok roka 2021. Predpokladaný dátum vytvorenia je február 2022.  Zároveň sa Obec 

Prenčov zaviazala vytvoriť pracovníkom komunitného centra vhodné podmienky na účasť na 

vzdelávaní, supervízii a zabezpečiť metodickú podporu pracovníkom KC. 

 

3. Ciele projektu  

     Hlavným cieľom projektu BOKKÚ je  budovanie a rozvoj odborných kapacít 

poskytovateľov vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni za 

účelom zvýšenia efektívnosti ich činnosti, t.j. poskytovať kvalitnú odbornú podporu 

jednotlivcom a rodinám ohrozeným chudobou a sociálnym vylúčením vedúcu k 

svojpomocnému riešeniu svojich sociálnych problémov, rovnako poskytovať podporu vedúcu 

k rozvoju celých komunít cieleným využívaním komunitných zdrojov.  

     Špecifickými cieľmi projektu sú: 

 budovanie odborných kapacít vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na 

komunitnej úrovni 

 budovanie odborných kapacít formou metodickej podpory a vzdelávania 

poskytovateľov komunitných centier  

 budovanie odborných kapacít formou podpory budovania partnerstiev a sieťovanie 

aktérov krízovej intervencie na komunitnej úrovni 

 budovanie odborných kapacít formou podpory komunitnej práce v komunitnom centre 

Pravidelne za účelom vyhodnotenia činnosti KC a monitorovania je vykonávaná analýza 

prínosov a dopadov činnosti komunitného centra.  

 

3.1 Budovanie odborných kapacít vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na 

komunitnej úrovni 

     V zmysle projektu  BOKKÚ Obec Prenčov vytvorila tri  pracovné miesta pre pracovníkov 

v komunitnom centre: odborný garant komunitného centra, odborný pracovník komunitného 

centra a pracovník komunitného centra. Všetky pracovné miesta boli obsadené od 01.09.2019. 

Štvrté pracovné miesto komunitný pracovník komunitného centra malo byť  v zmysle dohody 

s Implementačnou agentúrou MPSVaR SR vytvorené v prvom polroku 2020, ale jeho 

vytvorenie sa posunulo až na začiatok roka 2021. Predpokladaný dátum vytvorenia je február 

2022.  



       Pracovníci komunitného centra Prenčov zodpovedajú  za realizáciu služieb, aktivít                     

a činností KC, ktoré sú prístupné pre celú obec/komunitu. Pomáhajú zvyšovať zručnosti ľudí 

na miestnej úrovni, podporujú a rozvíjajú ich osobnostné kompetencie a motiváciu                          

k samostatnému riešeniu problémov, aktivizujú ich a posilňujú sebavedomie a zodpovednosť. 

Prispievajú k zmierňovaniu napätí v komunite, sú pripravení byť neformálnym mediátormi 

prípadných konfliktov. Svojou činnosťou sa snažia prispieť k sociálnemu začleňovaniu osôb 

sociálne vylúčených, marginalizovaných skupín, zraniteľných a znevýhodnených 

osôb.Primárnou cieľovou skupinou komunitného centra sú prevažne sociálne vylúčené skupiny 

obyvateľstva, jednotlivci, ako aj celé rodiny, ktorí majú sťažený prístup k získaniu 

inštitucionálnej pomoci, vzdelaniu, či zamestnaniu sa. Sekundárnou cieľovou skupinou sú 

všetci ďalší obyvatelia obce Prenčov.  Klientmi KC sú najmä príslušníci marginalizovanej 

skupiny obyvateľstva, členovia rodín zo znevýhodneného sociálneho prostredia 

s charakteristickými znakmi: - nízka vzdelanosť, výskyt sociálno-patologických javov, silná 

sociálna závislosť na štáte, dlhodobá nezamestnanosť, nízke príjmy, ľudia „bez domova“, 

podpriemerná úroveň bývania a sociálna exklúzia. Klientmi sú najmä členovia  

marginalizovanej rómskej komunity, ale aj ostatní obyvatelia obce, ktorí sa ocitnú 

v nepriaznivej sociálnej a životnej situácii bez vekového ohraničenia. 

     Všeobecne je úlohou komunitných pracovníkov spájať ľudí, učiť ich formulovať potreby, 

ciele, podporovať ich v hľadaní zdrojov, mediovať riešenie konfliktov, moderovať verejné 

stretnutia, prepájať jednotlivé skupiny a členov, pomáhať pri začleňovaní marginalizovaných 

skupín obyvateľov do spoločnosti. Komunitní pracovníci sú často v  rolách organizátora, 

facilitátora, učiteľa zručností, mediátora, psychológa, pedagóga, vychovávateľa.  Pracovníci 

KC hľadajú možnosti, ktoré napomáhajú k riešeniu nepriaznivej sociálnej situácie všetkým jej 

obyvateľom formou rôznych odborných činností, poradenských činností, skupinových aktivít 

a programov pre všetky vekové skupiny obyvateľov. Pracovníci poskytujú sociálne 

poradenstvo, odborné poradenstvo, špecializované sociálne poradenstvo, vykonávajú 

komunitnú prácu a komunitnú rehabilitáciu, poskytujú včasnú intervenciu, pomoc pri príprave 

na školskú dochádzku a školské vyučovanie,  sprevádzanie dieťaťa do a zo školského 

zariadenia, poskytujú výchovno–vzdelávacie a aktivizačné služby pre deti, mládež, rodinu 

a nezamestnaných, organizujú záujmovú činnosť a voľnočasové aktivity. 

         Pracovníci KC musia byť odborníkmi, musia mať požadované vzdelanie, skúsenosti  

a prax v oblasti sociálnej práce a komunitnej práce, osobnostné predpoklady: empatia; 

komunikačné zručnosti; rešpekt k odlišnostiam; schopnosť zvládať náročné situácie, spojené    



s výkonom povolania; schopnosť pracovať pod stresom; komunikačné zručnosti; schopnosť 

pracovať v tíme; schopnosť riešiť konflikty, motivácia pre prácu vo vylúčených 

komunitách/lokalitách, motivácia pomáhať a podobne. Požiadavky na pracovníkov 

komunitného centra sú jasne definované, rovnako ako ich poslanie a pracovné náplne:  

➢ Odborný garant: cieľom odborného garanta KC je organizačné, metodické a 

personálne riadenie komunitného centra v takej kvalite, aby bolo zaistené plnenie cieľov 

práce komunitného centra vo vzťahu k jeho klientom a dodržiavanie štandardov 

komunitného centra. Odborný pracovník poverený riadením komunitného centra 

koordinuje celú činnosť KC, organizačne a obsahovo zabezpečuje činnosti a aktivity 

projektu v obci Prenčov, poskytuje sociálne poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní práv 

a právom chráneným záujmom klientom KC; vytvára a udržuje strategické partnerstvá 

s jednotlivcami, organizáciami a inštitúciami; poskytuje poradenstvo a  asistenciu 

inštitúciám a samosprávam pri vytváraní strategických koncepcií sociálneho 

začleňovania; zapája sa do procesov tvorby sociálnej politiky; zabezpečuje aktivity 

nevyhnutné na realizáciu a rozvoj služieb KC; 

organizovanie, metodiku a personálne vedenie 

pracovníkov KC; vykonáva aktivity nevyhnutné 

na úspešnú realizáciu projektu BOKKÚ 

➢ Odborný pracovník KC: zodpovedá za 

realizáciu služieb, aktivít a činností KC, ktoré sú 

prístupné pre celú obec/komunitu. Pomáha 

zvyšovať zručnosti ľudí na miestnej úrovni, 

podporuje a rozvíja ich osobnostné kompetencie a 

motiváciu k samostatnému riešeniu problémov, aktivizuje ich a posilňuje sebavedomie 

a zodpovednosť. Prispieva k zmierňovaniu napätí  v komunite, je pripravený byť 

neformálnym mediátorom prípadných konfliktov. Svojou činnosťou sa snaží prispieť k 

sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených, a to ako na individuálnej, tak aj na 

lokálnej úrovni, zisťuje a mapuje potreby komunity; vyhľadáva klientov 

a potencionálnych prijímateľov KC; realizuje aktivity v oblasti prípravy na školskú 

dochádzku a školské vyučovanie; vedenie aktivity prebiehajúce v KC 

➢ Pracovník KC: asistuje odbornému pracovníkovi pri výkone jeho činnosti, vykonáva 

práce podľa pokynov a pod metodickým vedením odborného pracovníka. Zabezpečuje 



informovanie rôznych skupín o aktivitách a činnosti komunitného centra, vyhľadáva 

klientov a potenciálnych užívateľov služieb KC, snaží sa o aktívne zapájanie a podporu 

rôznych skupín, samostatne realizuje odborne nenáročné aktivity a úkony (napr. vedie 

voľnočasové aktivity pre deti a mládež, realizuje vybrané aktivity v rámci 

nízkoprahového programu, preventívne aktivity, vypomáha pri doučovaní, organizuje 

komunitné podujatia a aktivity).  

➢ Komunitný pracovník KC: vykonáva pracovné činnosti terénnou formou, 

spoluzodpovedá za prípravu a realizáciu aktivít komunitného centra, mapuje potreby 

prijímateľov služby, zabezpečuje sieťovanie a komunikáciu s partnermi, spolupracuje s 

ďalším tímom zamestnávateľa, verejnoprávnymi a štátnymi inštitúciami a ďalšími 

subjektami, so zámerom rozširovania možností riešenia nepriaznivej sociálnej situácie, 

alebo problému prijímateľov sociálnej služby. 

      Obec Prenčov vo svojom komunitnom centre zamestnáva kvalifikovaných, odborne 

zdatných pracovníkov s mnohoročnými skúsenosťami v oblasti sociálnej práce, práce 

s klientom a skupinou, empatických pracovníkov, ktorí sú nielen zamestnancami komunitného 

centra, ale sú najmä ľuďmi s pozitívnym vzťahom ku všetkým skupinám klientov, 

k príslušníkom majoritnej i minoritnej komunity. Zamestnávaním takýchto pracovníkov obec 

prispieva k naplňovaniu cieľa projektu, ktorým je  budovaniu odborných kapacít vybraných 

sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni.  

 

3.2 Budovanie odborných kapacít formou metodickej podpory a vzdelávania poskytovateľov 

komunitných centier  

     Obec Prenčov sa v rámci projektu BOKKÚ zaviazala vytvoriť pracovníkom komunitného 

centra vhodné podmienky na účasť na vzdelávaní, supervízii a zabezpečiť metodickú podporu 

pracovníkom komunitného centra. V zmysle zmluvy  o spolupráci je potrebné zabezpečiť účasť 

pracovníkov:  

 na supervízii (predpokladá sa, že každý zamestnanec absolvuje 24 hodín tímovej 

supervízie počas trvania projektu),  

 na sociálno-psychologickom výcviku (predpokladaný rozsah 112 hodín pre každého 

zamestnanca KC),  



 na vzdelávacom kurze špecificky zameranom na komunitnú prácu, ktorý bude úzko 

previazaný s praktickým výkonom odborných pracovníkov – komunitných pracovníkov 

(predpokladaný rozsah 112 hodín pre každého zamestnanca KC) 

  na odborných tematických stretnutiach.  

     Žiaľ, situácia na Slovensku súvisiaca so šírením pandémie COVID-19, opatrenia prijaté 

v boji so šírením choroby, zákaz vychádzania, obmedzenia sociálnych kontaktov, mali za 

následok aj zníženie počtu vzdelávacích aktivít, seminárov, školení, tematických stretnutí, 

supervízií, ktoré mohli pracovníci KC Prenčov v roku 2020 absolvovať.  

      V období od 11.2.2020 do 12.2.2020 absolvoval odborný garant KC školenie „Odborná 

príprava a metodická podpora poskytovateľov v národnom projekte Kvalita sociálnych služieb“ 

v rozsahu 16 hodín. Účasť na školení zabezpečil poskytovateľ KC Obec Prenčov. Dňa 

30.11.2020 sa v priestoroch nášho KC konala supervízia, ktorej sa zúčastnila iba pracovníčka 

komunitného centra, nakoľko  tomto termíne boli odborný garant i odborný pracovník KC 

dlhodobo práceneschopní.  

 

Tabuľka č. 1 Prehľad absolvovaných vzdelávaní 

Pracovná pozícia Meno a priezvisko 

účastníka 

Názov vzdelávacej aktivity/kurzu Dátum 

absolvovania 

Odborný garant KC Mgr. Ivana Trsťanová odborná príprava a metodická podpora 

poskytovateľov v národnom projekte Kvalita 

sociálnych služieb 

11.02.2020-

12.02.2020 

Pracovník KC Monika Chovanová supervízia 30.11.2020 

 

      Vzdelávanie a  profesionálny rozvoj pracovníkov KC sú pre zriaďovateľa Obec Prenčov 

prioritou, žiaľ sťažené podmienky v roku 2020 neumožnili pracovníkom KC absolvovať 

vzdelanie, supervízie, sociálno-psychologické výcviky tak, ako sa zaviazala obec v zmluve 

o spolupráci. Obec sa snaží vytvárať vhodné podmienky na to, aby pracovníci mali priestor na 

samoštúdium, aby mali dostupnú odbornú literatúru z oblasti sociálneho poradenstva, sociálnej 

práce, komunitnej práce, aby poznali a ovládali Príručku projektu BOKKÚ, aby sledovali 

neustále sa meniace tlačivá, ovládali Etický kódex sociálneho pracovníka a mali priestor 

študovať a používať dôležité dokumenty a predpisy potrebné pre kvalitný chod KC.  



 

     Veríme, že rok 2021 bude pre nás priaznivejší a naši pracovníci si budú môcť rozšíriť svoje 

vedomosti, nadobudnúť nové zručnosti a absolvovať všetky vzdelávacie aktivity potrebné pre 

riadny a profesionálny výkon činnosti sociálnych pracovníkov v našom KC.  

 

3.3 Budovanie odborných kapacít formou podpory budovania partnerstiev a sieťovania 

aktérov krízovej intervencie na komunitnej úrovni 

      Poslaním KC Prenčov je, okrem iného, i pomoc užívateľovi sociálnej služby pri 

sprostredkovaní a pri využívaní inej verejnej služby podľa jeho potrieb, schopností a cieľov 

v záujme budovania kvalitných komunitných sociálnych služieb. KC Prenčov nechce a ani 

nenahrádza činnosť iných inštitúcií, ktoré pracujú s klientmi, poskytujú služby v komunite, 

regióne, riešia problémy klientov, podávajú pomocnú ruku, poskytujú odborné poradenstvo, 

vykonávajú preventívne aktivity a pod.. Snahou KC je však s tými inštitúciami pravidelne 

spolupracovať s cieľom uspokojovania potrieb komunity.  

Komunitné centrum  Prenčov spolupracuje najmä s:  

➢ obcou 

➢ terénnymi sociálnymi pracovníkmi  

➢ vzdelávacími inštitúciami (materské, základné a stredné školy, školské kluby) 

➢ Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica 

➢ Zdravotníckymi zariadeniami, všeobecnými a odbornými lekármi v regióne 

➢ Zariadeniami sociálnych služieb, špecializovanými poradňami 

➢ Políciou 

➢ Vyšším územným celkom (VÚC) 

➢ Poskytovateľmi služieb obyvateľom vylúčených lokalít (elektrárne, vodárne, plynárne 

a podobne) 

➢ Sociálnou poisťovňou 

➢ Zdravotnými poisťovňami  

➢ Slovenským Červeným krížom 

➢ Občianskymi združeniami, nadáciami, dobrovoľnými organizáciami  



➢ Klubom seniorov 

 

    Rok 2020 bol ovplyvnený šírením ochorenia COVID-19 a opatreniami obmedzujúcimi 

skupinové aktivity, stretávania, organizovanie stretnutí, podujatí, prednášok. Naše KC 

v minulosti pravidelne organizovalo prednášky v spolupráci s políciou – Deň boja proti 

kriminalite, s futbalovým klubom – futbalový turnaj, podujatie Z rozprávky do rozprávky 

v spolupráci s OZ Zlatá cesta, prednášky pre seniorov so Slovenským Červeným krížom, 

organizovala skupinové aktivity v Senior Parku Prenčov, zúčastňovalo sa porád a stretnutí so 

zástupcami partnerských organizácií, iných komunitných centier a spolupracujúcimi 

inštitúciami. Rok 2020 bol skúškou pre nás všetkých a ovplyvnil aj budovanie partnerstiev 

s inými aktérmi sociálnych služieb v komunite.  

    V roku 2020 sa naša spolupráca zamerala na prácu so Základnou školou v obci Prenčov 

a v neďalekej obci Svätý Anton, kde  väčšina detí z našej obce navštevuje druhý stupeň ZŠ. 

Žiaci, v rámci opatrení v boji s ochorením COVID-19, prešli na dištančný spôsob vzdelávania. 

Nie všetky deti tento spôsob výučby zvládali bez problémov, nemali prístup k výpočtovej 

technike, nevedeli si poradiť s úlohami, neporozumeli online výkladu učiva a práve tu sme 

podávali pomocnú ruku. Spolupracovali sme s učiteľmi, riaditeľmi škôl, v prípade potreby 

s výchovnými poradcami a s centrom pedagogicko-psychologických služieb. Našou snahou 

bolo a je deťom z našej komunity pomôcť prispôsobiť sa novej forme vyučovania, zvládať 

učivo, domáce úlohy, obmedzenie sociálnych kontaktov, aby ich návrat do škôl prebehol bez 

problémov a nemuseli opakovať ročník. 

     Pomocnú ruku sme podávali našim obyvateľom, starším občanom z klubu dôchodcov, 

klientom zariadenia sociálnych služieb Senior Park Prenčov najmä v mesiacoch marec až máj 

2020, keď sme vykonávali propagáciu opatrení v boji s koronavírusom, šili sme spoločne rúška, 

vykonávali osvetu, snažili sa zmierniť dopady novej, nepoznanej situácie na každého jedného 

obyvateľa obce. Spolupracovali sme so zástupcami Slovenského Červeného kríža Banská 

Štiavnica a s obvodnými a detskými lekármi v regióne. 

     Najčastejšia spolupráca našich pracovníkov je neustále so zástupcami úradu práce                      

a sociálnej poisťovne. Našim klientom pomáhame s vybavovaním sociálnych dávok, podpory 

v nezamestnanosti, starobného, či invalidného dôchodku. Sme im nápomocní pri zaevidovaní 

sa na úrade práce, pri pravidelných kontaktoch na úrade, pri hľadaní si práce, pri výkone 

dobrovoľníckej činnosti,  absolventskej praxe, pri začleňovaní sa do pracovného procesu, pri 



získavaní praktických skúseností. V roku 2020 sme poskytovali v spolupráci s úradom práce 

pomoc pri vybavovaní a poskytovaní Prvej pomoci a pri vyplácaní SOS dávok pre obyvateľov 

našej obce, ktorí nemajú príjem, prišli počas pandémie o prácu, stratili príjem zo živnosti, majú 

pokles tržieb z podnikania a pod.  

 

3.4 Budovanie odborných kapacít formou podpory komunitnej práce v komunitnom centre 

     Komunitné centrum poskytuje komplexné činnosti a aktivity, ktoré primárne vychádzajú              

z potrieb cieľových skupín, ako aj a z  personálnych, z priestorových a  z materiálnych možnosti 

a kapacít komunitného centra. Pracovníci majú v KC zriadenú a vybavenú kanceláriu, v ktorej 

majú uloženú spisovú dokumentáciu. K dispozícii majú výpočtovú a telekomunikačnú techniku 

a pracovné pomôcky. Súčasťou KC je spoločenská miestnosť a miestnosť vybavená 

výpočtovou technikou s internetovým pripojením, kde sa vykonávajú skupinové aktivity, 

organizujú supervízie, prebieha poradenská činnosť, organizujú sa voľno-časové aktivity pre 

deti a mládež, prebieha doučovanie, online vzdelávanie, online porady a semináre. Materiálové 

vybavenie je vďaka zriaďovateľovi na dobrej úrovni, KC disponuje množstvom spoločenských  

hier pre deti, materiálu na tvorivé aktivity, v priestoroch KC sa nachádzajú ping-pongové stoly, 

futbalové lopty, stolný futbal. Súčasťou KC je aj posilňovňa a v jednej budove s KC sídli aj 

obecná knižnica. Obec vytvorila vhodné pracovné podmienky, zabezpečila po technickej 

i materiálnej úrovni KC tak, aby mohlo poskytovať kvalifikované sociálne služby príslušníkom 

komunity.  

 Činnosť komunitného centra  je  daná,  v oblasti odborných činností,  zákonom číslo  

448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších zmien a predpisov. Pracovníci KC 

poskytujú v zmysle zákona o sociálnych službách napr. sociálne poradenstvo, pomoc pri 

uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školské vyučovanie, 

preventívne aktivity, záujmová činnosť a ďalšie. KC Prenčov  napĺňa obligatórne činnosti 

stanovené  zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a realizuje ďalšie činnosti nad 

rámec zákonom definovaných činností. Poskytovanie týchto činností reflektuje identifikované 

potreby cieľových skupín. KC hľadá možnosti, ktoré napomáhajú k riešeniu nepriaznivej 

sociálnej situácie všetkým jej obyvateľom formou rôznych odborných činností, podporných 

činností, aktivít a programov. KC je zamerané primárne na systematickú prácu s deťmi, 

mládežou, dospelými, rodinami, seniormi, občanmi z  marginalizovanej rómskej komunity, ako 



aj spoluprácu s rôznymi úradmi, vzdelávacími inštitúciami, zdravotníckymi                                               

a špecializovanými zariadeniami.  

     V KC Prenčov  sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii: 

a) poskytuje 

1. základné a špecializované sociálne poradenstvo 

2. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov 

3. pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského 

zariadenia     

b) vykonáva preventívna aktivita 

c) zabezpečuje záujmová činnosť 

      Činnosť KC Prenčov je rozdelená do niekoľkých oblastí pôsobenia. Špecializované sociálne 

poradenstvo je poskytované kvalifikovaným sociálnym pracovníkom predovšetkým dospelej 

populácii obyvateľstva v otázkach hospodárenia, pracovného poradenstva, riešenia krízových 

životných situácií. Činnosť sociálneho pracovníka sa zameriava aj na prevenciu pred sociálno-

patologickými javmi predovšetkým u detí a mládeže. Pre deti a mládež sú realizované 

pravidelné voľnočasové krúžky s rôznym zameraním – šport, kultúra, umenie, vzdelávanie. 

Prostredníctvom ich pôsobenia sa dokážu deti aktívne prezentovať svojimi úspechmi na 

verejnosti. Okrem nich sú pripravované jednorazové aktivity reflektujúce dianie kalendárneho 

i cirkevného roka. Deti a mládež sa stretávajú v klubovej miestnosti, ktorá je dobre technicky 

i materiálne vybavená. Deti predškolského veku  pod vedením pracovníkov KC získavajú 

poznatky a schopnosti potrebné k príprave na školské prostredie. Deťom školského veku 

pracovníci KC pomáhajú so školským dovzdelávaním. Mládež je vťahovaná do prípravy 

mnohých projektov, ktoré realizujú so zamestnancami a dobrovoľníkmi zariadenia. Pre dospelú 

nezamestnanú populáciu sú v spolupráci s inými inštitúciami realizované rôzne prednášky, 

semináre a kurzy, ktoré im okrem vedomostí ponúkajú možnosť aktívneho trávenia voľného 

času. Aktívna je spolupráca s miestne príslušným úradom práce pri hľadaní zamestnania 

a ponuke rekvalifikačných kurzov. Osobitné postavenie má práca so seniormi a spolupráca so 

zariadením pre seniorov Senior Park Prenčov a s klubom dôchodcov.  

 

KC realizovalo v roku 2020 obligatórne činnosti stanovené zákonom o sociálnych 

službách. Pracovníci KC poskytovali sociálne poradenstvo. Sociálne poradenstvo je 

profesionálna odborná činnosť, vykonávaná odborníkom a založená na vzťahu, podpore, 

pomoci, rozvoji, optimálnom uplatnení klienta na jeho reálnej orientácii v živote. Sociálne 



poradenstvo slúži na odstránenie, prípadne aspoň zmiernenie negatívnych návykov alebo 

spôsobov správania klienta a poskytuje pomoc pri jeho začleňovaní  do spoločenského rámca, 

rodiny, pracovného kolektívu, komunity.  

V oblasti zákonom definovaných odborných činností pracovníci KC poskytovali pomoc 

pri príprave na školské vyučovanie, preventívne aktivity,  organizovali záujmovú činnosť detí 

a mládeže. Poskytované sociálnej služby KC majú v portfóliu svojich odborných činností aj 

pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia. 

Prijímateľmi týchto služieb sú primárne deti a mládež, ktorým zvládanie školských nárokov 

robí väčšie, či menšie problémy a úspešné zvládanie školských nárokov zvýši pravdepodobnosť 

spoločensky sa začleniť a samostatne riešiť svoje problémy. V rámci tejto aktivity sa 

s účastníkmi aktivít píšu domáce úlohy, opakuje a utvrdzuje sa už získané vedomosti. 

Pravidelná aktivita sa realizuje aj s predškolákmi, kde pomocou pracovných listov 

a didaktických hier sa pracovníci KC snažia ich pripraviť na úspešný vstup do školy. Inak tomu 

nebolo ani v roku 2020, keď sme pripravili Deň rozlúčka s prázdninami, na ktorej sa zúčastnili 

predškoláci, ktorí nám predviedli svoje zručnosti a vedomosti, ale i žiaci základnej školy, ktorí 

si hravou formou zopakovali učivo, ktoré sme spoločne počas dištančného vzdelávania zvládli.  

 

KC v rámci preventívnej činnosti, organizuje 

besedy zamerané na rôzne témy (napr. oblasť 

zdravia,  rodičovské zručnosti, sexuálna výchova), 

ale aj dlhodobejšie preventívne a osvetové programy 

(napr. zvyšovanie finančnej gramotnosti a prevencia 

pred zadlženosťou a neplatičstvom, boj proti 

kriminalite, programy prevencie a riešenia 

konfliktov), taktiež krátkodobé a dlhodobé aktivity pre deti a mládež ako prevencia sociálne - 

patologických javov a rizikového správania. V roku 2020 sme vykonávali odborné individuálne 

prednášky  a poučenia zamerané najmä na  boj s koronavírusom a zvládanie pandemických 

opatrení. V KC sme sa snažili poskytnúť pomoc obyvateľov v prvej 

vlne pandémie, keď sme priložili ruku k dielu a šili sme rúška pre 

príslušníkov komunity.  

 

       Záujmová činnosť organizovaná KC má rôznu formu od  voľno-

časových aktivít až po cieľavedomú špecifickú činnosť (napr. 

záujmové krúžky, tvorivé dielne), vždy je však doplnkom alebo 



podporou odbornej práce s užívateľmi služieb. Pracovníkom KC slúži ako prostriedok na 

zoznámenie a vytvorenie vzťahu dôvery medzi pracovníkom a užívateľom. Východiskom 

záujmovej činnosti sú identifikované potreby užívateľov služieb a obyvateľov obce so 

zameraním na ich rozvoj, zmysluplné trávenie voľného času, znižovanie rizikových faktorov 

výskytu sociálno-patologických javov. 

Prostredníctvom vzdelávacích a voľno-časových aktivít poskytovaných ambulantnou 

alebo terénnou formou sú klienti KC vedení k vytváraniu svojpomocných skupín, ktoré majú 

možnosť prispieť k zmene svojej životnej situácii, ale zároveň aj k zmene riešenia rôznych 

problémov v rámci komunity. KC Prenčov je zamerané na prevenciu, intervenciu a motiváciu 

riešiť sociálny problém a snaží sa o komplexné zlepšenie životných zručností svojich klientov, 

za týmto účelom  

KC pravidelne v spolupráci s obcou organizuje 

spoločenské a športové podujatia pre všetkých občanov obce bez 

rozdielu veku, pohlavia, národnosti, farby pleti. V roku 2020 bol 

ich počet obmedzený z dôvodu pandemických opatrení prijatých 

ústredným krízovým štábom, ale i napriek sťaženej situácii sa 

nám podarilo usporiadať nasledovné komunitné aktivity:         

 

 

 

 

 

Tabuľka č. 2 Zoznam komunitných aktivít 

Názov aktivity Dátum realizácie Počet účastníkov 

Zimná sánkovačka 07.01.2020 15  

Karneval 20.02.2020 15 

Komunitné stretnutie so seniormi 01.07.2020 12 

Lúčenie sa s prázdninami  31.08.2020 80 

Rodinná šarkaniáda  12.09.2020 35 

               

V roku 2020 sme sa sústredili najmä na pomoc deťom a mládeži pri dištančnom 

vzdelávaní, na individuálnu prácu s klientom, na propagáciu a prevenciu v oblasti boja 

s pandémiou koronavírusu, na pomoc pri využívaní dotácií pri strate práce, pri poklese tržieb 

u živnostníkov, pri poklese príjmu a na terénnu prácu s klientmi, kedy sme navštevovali 



klientom priamo v domácnostiach. V tomto trende plánujeme pokračovať aj v roku 2021 

a dúfame, že po uvoľnení opatrení budeme svoju činnosť vykonávať v pôvodnom režime, 

podporovať a stlmovať komunitu, organizovať skupinové aktivity a stretnutia, lebo práve 

socializácia a kontakt s inými rovesníkmi, obyvateľmi, priateľmi, známymi sa po tomto, pre 

každého z nás ťažkom období, javí potrebnou a nevyhnutnou.  

 

 

4. Analýza prínosov a dopadov činnosti poskytovateľa  

     Komunitné centrum Prenčov poskytuje predovšetkým primárne programy reagujúc na 

aktuálne pálčivé problémy a potreby miestnej komunity. Cieľom a poslaním KC, ktoré 

poskytuje služby bezplatne,  je poskytnutie komplexnej služby jednotlivcovi, rodine ako aj celej 

miestnej komunite, ktorá z rôznych dôvodov nemá možnosti na svoju vlastnú pomoc, sociálnu 

mobilitu, získavanie sociálnych zručností či vlastnú sebarealizáciu. Okrem hlavného cieľa a 

poslania plní KC aj ďalšie špecifické ciele. Ide napríklad o podporu zmysluplného trávenia 

voľného času, prezentovanie svojej kultúry, zvykov, tradícií, pomoc pri uplatňovaní sa na trhu 

práce, prevenciu nežiadúcich patologických javov v týchto komunitách, podporu počas 

vzdelávania: Všetky služby a činnosť pracovníkov KC pritom vedenie k integrácii, 

svojbytnosti, samostatnosti občanov. KC poskytuje občanom v nepriaznivej životnej situácii 

pomoc, rady, podporu a smeruje ich k tomu, aby prekonali toto ťažké životné obdobie a po jeho 

prekonaní dokázali samostatne fungovať v spoločnosti.  

     Cieľom práce KC Prenčov je teda najmä: 

- zvýšenie sociálnej mobility klienta  a jeho schopnosti riadiť si svoj život samostatne 

- sprostredkovanie  služieb a aktivít, ktoré sú lokálne dostupné, ale poskytovatelia o klientoch        

    nevedia alebo klienti nevedia o službe 

- iniciovanie štrukturálnych zmien a ozdravných procesov v lokalite 

- minimalizovanie rizík spojených so životom v sociálne znevýhodňujúcom prostredí 

- spolupráca so subjektami realizujúcimi v lokalite rozvojové programy a poskytujúcimi  

    sociálne služby. 

 

       Činnosť pracovníkov komunitných centier je veľmi náročná na čas a trpezlivosť, pretože 

badateľné výsledky na strane minority i pozitívne hodnotenie činnosti pracovníka centra zo 

strany laickej verejnosti je minimálne. Z letmého pohľadu majority je často krát naša práca 

zbytočná, nepotrebná, avšak len do chvíle, kým si nik z nich nedostane do neľahkej životnej 



situácii, kedy je odkázaný na pomoc, odbornú radu, pomocnú radu pracovníkov nášho KC. 

Pozitívne výsledky a chuť do práce nám dodávajú individuálne hodnotenia a poďakovania od 

konkrétneho klienta – človeka z cieľovej skupiny. U neho  je možné badať, nakoľko sme 

dopomohli k zmene, prinútili zamyslieť sa, zaktivizovali, pomohli nájsť nový smer v živote, 

vyriešiť zdanlivo nevyriešiteľný problém, nasmerovali k integrácii do spoločnosti. Každý 

takýto konkrétny človek je potom pre nás povzbudením, výzvou i výsledkom. 

 

      Na druhej strane sú tu čísla projektu BOKKÚ, ktoré treba plniť a kvôli nepriaznivej situácii 

v roku 2020 sa nám nepodarilo zvýšiť počet našich klientov, tak ako sme si to predsavzali, ako 

sme sa zaviazali. Našu pomoc sme sústredili na prácu v terénne, ale aj tú nám komplikovali 

obmedzenia stretávania sa, zákazy vychádzania, strach občanov. Veríme, že rok 2021 bude pre 

nás priaznivejší, že sa všetko vráti do normálu a naďalej budeme môcť plniť naše poslanie 

v komunite, stmelovať príslušníkov komunity, spájať generácie, zapájať občanov do 

komunitného života, do diania v obci a verejného rozhodovania. Našim cieľom je „prekročiť“ 

prah našej obce a nadviazať spoluprácu s neďalekými obcami Baďan, Beluj a Svätý Anton, kde 

žije viac príslušníkom marginalizovanej rómskej komunity a kde absentujú komunitné centrá 

a odborná kvalifikovaná sociálna pomoc.  

 

Počet klientov: Rok 2019 Rok 2020 

- detí 23 37 

- mládež do 15 rokov 0 4 

- dospelí 30 49 

 

 

Záver  

     Komunitné centrum Prenčov sa snaží pružne reagovať na potreby danej lokálnej komunity 

a rieši akútne problémy a potreby všetkých obyvateľov obce. Prostredníctvom realizovaných 

činností a aktivít sú klienti komunitného centra vedení k tvorbe svojpomocných skupín. 

Uplatnením svojpomocných skupín majú možnosť zmeniť svoju náročnú životnú situáciu, 

riešiť akútne problémy jednotlivca a celej komunity. Komunitné centrum sa zameriava na 

prevenciu, krízovú intervenciu, motiváciu. Uplatňuje komplexný prístup, zlepšuje 

komunikačné a životné zručnosti klientov, aktivizuje a zapája marginalizované skupiny, utvára 

a rozširuje systematickú prácu v prirodzenom prostredí klienta.  



      Komunitné centrum slúži pre všetkých obyvateľov danej komunity. Vstup je voľný 

a bezplatný. Zákaz vstupu platí pre občanov pod vplyvom návykových látok a s agresívnym 

správaním. Cieľom je vybudovanie bezpečného miesta, kde každý jeden príslušník komunity 

nájde pomoc, oporu, bude mu podaná  pomocná ruka. Pri práci s klientmi spolupracujeme 

s mnohými inými organizáciami a inštitúciami poskytujúcimi sociálnu pomoc. Neustále sa 

snažíme zdokonaľovať, vzdelávať, odborne rásť, aby sme boli kompetentní poskytnúť pomoc, 

pomôcť, podariť, spoločne zvládnuť nepriaznivú sociálnu situáciu, do ktorej sa náš klient 

dostal. V komunitnom centre sa snažíme zapojiť deti, rodičov, obyvateľov všetkých vekových 

kategórií  do aktívneho  prístupu k podieľaniu sa na dianí v obci Prenčov. Našou snahou je, aby 

ste v nás vždy našli oporu, pomoc, prišli si pre radu, lebo problémy a neľahké životné situácie 

sa lepšie zvládajú spoločne.  

     Rok 2020 bol pre každého z nás náročný, prežívali sme obdobie, ktoré sme nezažili, zúžil 

sa sociálny kontakt medzi deťmi, mládežou, dospelými, seniormi, obmedzili sa návštevy 

v rodinách, aj činnosť nášho KC nefungovala tak, ako za bežného chodu. Veríme však, že rok 

2021 prinesie návrat do normálu, že budeme zdraví, spokojní a že čo najmenej budete 

potrebovať odbornú pomoc pracovníkov KC. Ak sa však dostanete do neľahkej životnej 

situácie, stratíte príjem, budete potrebovať radu, pomocnú ruku, alebo len tak sa vyžalovať, 

pochváliť, porozprávať, sme tu pre Vás každý pracovný deň a verte, ste u nás kedykoľvek 

srdečne vítaní. 

                                       

 

 

Obec Prenčov KC PRENČOV  


