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POUŽITÉ SKRATKY 

KC – komunitné centrum 

MRK – marginalizovaná rómska komunita 

NP KC – Národný projekt Komunitné centrá 

NP KS MRK – Národný projekt Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou 

marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza 

NFP – nenávratný finančný príspevok  

TSP – Terénna sociálna práca 

UoZ – Uchádzač o zamestnanie 

PZ SR – Policajný zbor Slovenskej republiky 

MOPS – Miestna občianska poriadková služba 

UPSVaR – Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 
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ÚVOD 
 

Mesto Giraltovce leží na východe Slovenska v povodí rieky Topľa, v Prešovskom 

kraji. V meste žije približne 4700 obyvateľov, z toho 20 - 25% je rómskej národnosti. 

Prevažná väčšina týchto obyvateľov žije v tzv. osade na Kukučínovej ulici. Istá časť občanov 

rómskej národnosti však žije integrovaným spôsobom života priamo  v intraviláne mesta, 

rozptýlených medzi majoritou. Z hľadiska typológie to predstavujú ulice, alebo bytové domy. 

Jedinou výnimkou v tomto smere je priestorovo vylúčená rómska osada na ulici Kukučínovej, 

kde sú dopady marginalizácie najvýraznejšie. Keďže mesto chce znižovať tieto dopady 

maximálnym možným spôsobom, zapája sa do všetkých projektov na zlepšenie situácie ako 

v bytovej, tak aj sociálnej, pracovnej a kultúrnej oblasti. S cieľom predchádzania negatívnych 

dopadov a ďalším posúvaní a integrovaní sa spoločnosti, mesto zrekonštruovalo určené 

priestory a zariadilo komunitné centrum pre sociálne slabé a znevýhodnené rodiny 

a jednotlivcov. 



5 

 

1. KOMUNITNÉ CENTRUM Giraltovce 
 

Zriaďovateľom komunitného centra je mesto Giraltovce. Leží v blízkosti centra mesta 

na ulici Fučíkovej. Je to medzi základnou školou a rómskou komunitou. V KC sa venujú 

prevažne sociálne vylúčeným osobám, rodine alebo skupine osôb, ktorí sa ocitli 

v nepriaznivej sociálnej situácii, sú ohrozené sociálnym vylúčením, majú obmedzené 

schopnosti alebo možnosti spoločensky sa začleniť a samostatne riešiť svoje problémy. 

Poskytujú odborné činnosti v sociálno- preventívnej oblasti, aktivity pre lepšie začlenenie 

klientov, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii. Komunitné centrum je zariadenie 

poskytujúce koncepciu zacielenú na vzdelávanie a rozvoj záujmových a voľnočasových 

aktivít, na občiansku svojpomoc. Taktiež vytvára priestorové a materiálne podmienky pre 

komunitný rozvoj, komunitnú rehabilitáciu. Prispieva k predchádzaniu vzniku alebo 

zhoršovaniu nepriaznivých sociálnych situácií a riešeniu miestnych sociálnych problémov, 

sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených na individuálnej, ako aj lokálnej  úrovni.  

Podľa Zákona o sociálnych službách1 sa v komunitnom centre fyzickej osobe v nepriaznivej 

sociálnej situácií: 

a) poskytuje: 

1. Sociálne poradenstvo 

2. Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov  

3. Pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie 

dieťaťa do a zo školského zariadenia 

b) vykonáva preventívna aktivita  

c) zabezpečuje záujmová činnosť1 

 

V komunitnom centre sa vykonáva komunitná práca a komunitná rehabilitácia. Odborné 

činnosti vykonávané v rámci komunitného centra možno poskytovať ambulantnou sociálnou 

službou prostredníctvom komunitného centra a terénnou formou sociálnej služby 

prostredníctvom terénneho programu.2 

 

                                                           

1 Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona o živnostenskom podnikaní -§ 24 d) Zákon č. 
448/2008 Z.z.  
2 Tamtiež 
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1.1. Poslanie a vízie komunitného centra  
 

Mesto Giraltovce zrealizovalo rekonštrukciu vďaka NFP z regionálneho operačného 

programu a zabezpečilo interiérové vybavenie. 

 Komunitné centrum Giraltovce bolo zriadené mestom Giraltovce, potom čo získalo 

NFP v rámci národného projektu Komunitné centrum na personálne obsadenie pre 

kontinuálnu prevádzku komunitného  centra. 

Poslaním KC Giraltovce je prostredníctvom poskytovania komplexných sociálnych služieb, 

predovšetkým efektívnym a kontinuálnym vykonávaním komunitnej práce a komunitnej 

rehabilitácie, napomáhať opätovnej sociálnej inklúzii príslušníkov marginalizovanej rómskej 

komunity, ako na individuálnej  úrovni, tak aj v rovine samotnej komunity. Prioritnou 

cieľovou skupinou vzhľadom na poslanie a ideu fungovania KC sú deti a mládež, u ktorých sa 

KC zameriava na podporu vzdelávania a túžbu po osobnostnom raste a komplexnom 

osobnom rozvoji. Vytvára tak potenciál pre ich budúce spoločenské etablovanie sa v zmysle 

plnohodnotných členov spoločnosti bez znakov marginalizácie a sociálneho vylúčenia. Na 

tieto aktivity v rámci NP KS MRK sú vyčlenené peňažné prostriedky v hodnote 100€ 

mesačne. 

Medzi vízie KC Giraltovce patria okrem poskytovania sociálnych služieb definovaných 

Zákonom o sociálnych službách3 najmä: 

 Prekonávanie stereotypov a odstraňovanie bariér medzi majoritnou skupinou 

obyvateľstva a príslušníkmi MRK žijúcich v lokalite, budovanie vzájomnej akceptácie 

a tolerancie 

 Zamedzenie prehlbovania sociálneho vylúčenia príslušníkov komunity s dôrazom na 

posilňovanie pocitu osobnej zodpovednosti a aktívneho prístupu k riešeniu problémov  

 Vytvoriť priestor pre spoločenské aktivity a spoločenské stretávania príslušníkov 

komunity a napomáhať tak zvyšovaniu kohézie samotnej komunity 

 Zvyšovať povedomie príslušníkov komunity v oblasti zdravia a prevencie ochorení, 

zvyšovať celkovú hygienickú úroveň v komunite, predovšetkým prostredníctvom 

osvojovania si štandardných hygienických návykov u detí a mládeže. 

                                                           

3 Viď s. 5, 1 Komunitné centrum Giraltovce 
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 Zvyšovať záujem detí a mládeže o vzdelanie a kontinuálne vzdelávanie sa, s ťažiskom 

na poskytovanie neformálneho vzdelávania 

 Zvyšovať úroveň školskej zrelosti a školskej pripravenosti detí z komunity 

v predškolskom veku a dosiahnuť tak zvýšenie ich úspešnosti pri prijímaní na 

štandardné základné školy na úkor špeciálnych základných škôl 

1.2.Klienti komunitného centra 
 

Mesto Giraltovce má cca. 4 700 obyvateľov, z toho 20-25% je príslušníkov 

marginalizovaných rómskych komunít. Klienti KC sú prevažne so sociálne vylúčeného 

prostredia, kde badať nasledujúce znaky: dlhodobo nezamestnaní, nízka vzdelanostná úroveň, 

nízky ekonomický status (so zreteľom na príjem), výskyt sociálno-patologických javov, 

sociálna odkázanosť, nižšia úroveň v starostlivosti o zdravie, nedbanlivosť v predprimárnom a 

primárnom vzdelávaní. 

V tejto lokalite v roku 2015 žilo, resp. dlhodobo bývalo celkovo 553 osôb, z toho: 

 Žien:                                 160 

 Mužov:                             144 

 Detí a mladistvých:          249 

 

Vekové zloženie detí a mladistvých bolo k uvedenému roku nasledovné: 

 Deti do 3 rokov:                 33 

 3 – 6 rokov:                        62 

 6 – 10 rokov:                      73 

 10 – 14 rokov:                    41 

 Starší než 14 rokov:           40 
 

1.3. Pracovníci komunitného  centra 
 

V komunitnom centre  od júla 2017 pôsobia traja pracovníci KC  na plný úväzok, čím je 

zabezpečená jeho efektívna a plnohodnotná prevádzka. Jedná sa o nasledovné pracovné 

pozície: 

 1x Odborný pracovník – garant, poverený riadením komunitného centra,  

 1x Odborný pracovník komunitného centra  

 1 x Asistent odborného pracovníka komunitného centra, 

pričom uvedené pracovné pozície boli vytvorené v rámci NP KC a následne NP KS MRK. 
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1.4. Typ komunitného centra a vybavenie 
 

Komunitné centrum sídli v samostatnom objekte na ul. Fučíkovej. Samotný objekt 

komunitného centra je murovaná budova v širšom centre mesta vzdialená od rómskej osady 

cca 2 km. Tieto priestory KC prevádzkuje mesto Giraltovce.  

Priestor komunitného centra pozostáva z nasledovných miestností: 

 Spoločenská miestnosť – slúži ako klubovňa, priestor pre spoločenské stretnutia, 

organizovanie besied a vzdelávacích prednášok, priestor pre aktivity ohľadom 

prípravy na školské vyučovanie. Je vybavená potrebným nábytkom (stoly, stoličky, 

skrine a pod.),internetové pripojenie, pomôckami pre služby a voľnočasové aktivity, 

knihami, a pod. 

 Kancelária OPG KC – je využívaná pre pracovníkov KC (spisová dokumentácia, 

príprava podkladov…). Vybavená potrebným nábytkom (PC, pracovný stôl, 

kancelárska stolička, telefóny a pod.).  

 Kancelária OP a ASOP KC -  využívaná na sociálno –právne poradenstvo (spisová 

dokumentácia, príprava podkladov...). Vybavená potrebným nábytkom (PC, pracovné 

stoly, kancelárske stoličky, telefóny a pod.). 

 Kuchyňa -vybavená chladničkou, sporákmi, pracovnými stolmi a kuchynskou linkou 

 Sanitárne miestnosti – Obsahujú WC, bezbariérové WC, umývadlá, sprchy 

Komunitné centrum má vybudovaný bezbariérový vstup,  

 

1.5. Financovanie komunitného centra 
 

Prevádzka  komunitného centra je financovaná/zabezpečovaná z nasledovných zdrojov: 

1. Zo zdrojov v rámci NP KS MRK (predovšetkým náklady spojené s celkovou cenou 

práce pracovníkov KC, paušálne sumy vyhradené na aktivity) 

2. Z rozpočtu mesta Giraltovce (všetky náklady spojené s prevádzkou a údržbou KC) 

 

Okrem vyššie uvedených zdrojov plánuje mesto Giraltovce ako zriaďovateľ a 

prevádzkovateľ KC na jeho prevádzku využiť aj mimorozpočtové zdroje, predovšetkým vo 

forme zapájania sa do grantových výziev.  
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2. Realizované projekty a sociálne služby v obci  
 

Vedenie obce  Giraltovce tak za uplynulé obdobie ako aj v súčasnosti sa zapája do výziev 

orientovaných na zlepšenie sociálnej a životnej situácie obyvateľstva predovšetkým sociálne 

ohrozených osôb, resp. skupín. Sú to nasledovné projekty: 
 

a) Terénna sociálna práca v obciach  (ďalej len TSP )  

 

Projekt bol realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v trvaní od 

01.02.2016 do 31.08.2019. Cieľom projektu bolo zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a 

ohrozených osôb na živote v spoločnosti prostredníctvom systematickej podpory a podpory 

inovácií terénnej sociálnej práce (ďalej len „TSP“). Špecifickým cieľom projektu bolo 

zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane na trhu 

práce. 

b) Komunitné centrum  
 

Vzniklo 01. februára 2015 v rámci Národného projektu Komunitné centrá (ITMS 

27120130553) vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu 

Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Prevádzkovateľom KC bolo mesto Giraltovce, v zastúpení 

primátorom Mgr. Jánom Rubisom. 

Poslanie komunitného centra pokračovala v období od 2017, vďaka podpore z Európskeho 

sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu 

Ľudské zdroje a spočívalo v poskytovaní a zabezpečovaní odborných a iných činností a 

aktivít, ktoré prispievali k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených tak na 

individuálnej, ako aj na lokálnej úrovni. V spolupráci s Prevádzkovateľom KC a subjektmi 

verejnej, štátnej správy, resp. organizáciami, ktoré majú pozitívny vplyv na chod KC sa 

hľadali aj nachádzali vhodné formy, spôsoby na elimináciu sociálnych rozdielov, 

minimalizovanie negatívnych faktorov ovplyvňujúcich osobnostný rozvoj detí, mládeže a 

dospelej populácie obce. Poskytovateľom KC je mesto Giraltovce v zastúpení primátorom 

Mgr. Jánom Rubisom. 

c) Miestna občianska poriadková služba v Giraltovciach 
 

Je realizovaný v období december 2017 – november 2021. Cieľom projektu je zvýšiť 

finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, 

predovšetkým Rómov na území obce. Dlhodobo nezamestnaní občania v evidencii UoZ tvoria 
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najpočetnejšiu skupinu znevýhodnených. Patria sem ťažko umiestniteľné osoby s nízkou 

vzdelanostnou úrovňou, bez kvalifikácie, čo negatívne ovplyvňuje postoj k výkonu 

zamestnania. Nedostatkom je aj nízka úroveň pracovných zručností. Aktivity projektu sú 

zamerané na ochranu verejného poriadku v súčinnosti s PZ SR, predchádzanie vzniku 

konfliktov a prevenciu protiprávneho správania sa vo vylúčenej lokalite, ochranu súkromného 

a verejného majetku, predchádzanie poškodzovania majetku obyvateľov MRK ako aj 

ostatných obyvateľov obce a verejného majetku, ochranu životného prostredia, ohlasovanie 

požiarov, prevenciu protiprávneho správania pri nakladaní s odpadmi, plynulosť a bezpečnosť 

cestnej premávky, predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikáciách, a pod. 

2.1 Plán spolupráce s ostatnými aktérmi v lokalite  
 

Dobré fungovanie KC je podmienené spoluúčasťou a spoluprácou inštitúcií a ďalších 

subjektov predovšetkým na lokálnej a regionálnej úrovni. Z toho dôvodu sa považuje za 

kľúčový faktor pri zlepšení života sociálne odkázaných osôb, resp. skupín dobrú spoluprácu a 

aktívnu spoluúčasť všetkých zainteresovaných subjektov, ktoré akýmkoľvek spôsobom by 

mohli napomôcť zlepšiť ich životnú a sociálnu situáciu. 

 

KC buduje pozitívne osobné vzťahy s inštitúciami pôsobiacimi na úrovni sídelnej 

komunity, zhromažďuje údaje a kontakty spolupracujúcich inštitúcií s cieľom vytvorenia 

efektívnej siete verejných služieb komunite. Výber inštitúcií vychádza z lokálnych potrieb 

KC, pričom spolupráca sa orientuje na nasledovné subjekty: 

 

a) zariadenia a subjekty sociálnej pomoci: zamestnanci TSP v obci, zariadenia sociálnych 

služieb, zariadenia sociálno-právnej pomoci, členovia MOPS Giraltovce, neziskové 

organizácie, a pod. 

 

b) orgány verejnej správy s pôsobnosťou v oblasti sociálnej pomoci: orgány samosprávy 

(obec, mesto), orgány štátnej správy (ÚPSVaR), referáty poradensko- psychologických 

služieb, Sociálna poisťovňa, a pod. 
 

c) orgány činné v trestnom konaní a silové zložky: mestská polícia, policajné zložky, 

predovšetkým s policajnými špecialistami pre prácu s marginalizovanou komunitami, a pod. 
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d) zdravotníci a zdravotnícke inštitúcie: poliklinika, zdravotné strediska, praktickí a 

odborní lekári, zdravotné poisťovne, asistenti osvety zdravia , a pod. 

 

e) vzdelávacie inštitúcie: školy, ŠKD, výchovné zariadenia, diagnostické centrá, centrá 

špeciálnopedagogického poradenstva, centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a 

prevencie, a pod. 
 

f) poskytovatelia služieb obyvateľom: elektrárne, vodárne, plynárne, stavebný úrad, a pod. 
 

g) zamestnávatelia - verejného aj zo súkromného sektora, sociálne a obecné podniky, 

personálne agentúry, a pod. 

 

h) ďalšie  subjekty:  sponzori,  finančné  inštitúcie,  banky  a nebankové subjekty, a pod. 
 

Vzhľadom na to, že KC svojím rozsahom, odbornosťou či kompetentnosťou nemôže 

pokryť potreby prijímateľov sociálnych služieb a cieľovej skupiny, zabezpečuje a 

sprostredkováva služby iných odborníkov alebo inštitúcií na odbornej a profesionálnej 

úrovni. 
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3 Plán činností komunitného centra  

 

Na základe analýzy súčasného stavu a identifikácie prioritných potrieb a záujmov 

jednotlivých príslušníkov komunity a komunity ako celku, ako aj na základe definovaného 

poslania a vytýčených cieľov je vytvorený plán poskytovania služieb a aktivít komunitného 

centra. V zmysle Štandardov komunitných centier Národného projektu Komunitné centrá sa 

jedná o nasledovné služby:  

1. Sociálne poradenstvo – v synergii s výkonom TSP v meste Giraltovce 

2. Pomoc pri uplatňovaní práv o právnom chránených záujmov – v synergii s výkonom 

TSP v meste Giraltovce  

3. Pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie 

dieťaťa do a zo školského zariadenia - v synergii s pôsobením MOPS mesta 

Giraltovce. V rovine konkrétnych aktivít je táto služba orientovaná predovšetkým na 

každodennú prípravu na vyučovanie a predškolské kluby a programy včasnej 

starostlivosti s cieľom zvyšovať úroveň školskej zrelosti detí v predškolskom veku, so 

zameraním na rozvoj jemnej motoriky a jazykových a rečových kompetencií. 

4. Vykonávanie preventívnych aktivít -  Zameranie najmä na preventívne programy 

z oblasti hygieny, zdravia a prevencie ochorení realizované formou besied a osvetových 

prednášok. 

5. Záujmová činnosť –  formou voľnočasových aktivít  pre deti, mládež a dospelých. 

Mesačný plán konkrétnych organizovaných aktivít v zmysle vyššie uvedených sociálnych 

služieb vrátane časového rozvrhu spracováva odborný pracovník - garant komunitného centra 

a zverejňuje  ho v priestoroch KC, podľa potrieb aj formou informačných letákov, 

prostredníctvom mestských novín alebo na webovej stránke mesta Giraltovce alebo 

facebookovej stránke komunitného centra. 

Spôsob zaznamenávania a vyhodnocovania kvality a rozsahu poskytovaných služieb a s nimi 

súvisiacich aktivít sa vyhodnocuje v súlade s metodickými materiálmi pre poskytovanie 

služieb, aktivít a činností komunitných centier v rámci NP KS MRK II. 
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3.1 Ciele komunitného centra 
 

Ciele KC vychádzajú z hlavného cieľa projektu v zmysle podpory sociálnej inklúzie a 

pozitívnych zmien v komunitách u všetkých sociálne ohrozených skupín s dôrazom na 

marginalizované rómske komunity (MRK) prostredníctvom rozvoja komunitnej práce v 

komunitných centrách (KC). Medzi ciele KC patrí: 

 Zvýšiť skvalitnenie školskej dochádzky a školskej úspešnosti žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia a z MRK;
 

 zvýšiť vzájomnú toleranciu a akceptáciu medzi rómskym a nerómskym 

obyvateľstvom obce prostredníctvom poskytovaných služieb a aktivít;
 

 eliminovať nerovnosti šancí pri uplatnení sa rómskej populácie na trhu práce 

zvyšovaním ich sociálnych zručností (kurzy, besedy, zverejňovanie pracovných 

ponúk, poradenstvo);
 

 zvýšiť pozitívny prístup k zmysluplnému tráveniu voľného času detí, mládeže a 

dospelých;
 

 eliminovať sociálnu exklúziu zapojením sa cieľovej skupiny obyvateľstva do spoločenského, 

kultúrneho života obce, poskytnúť priestor pre ich sebarealizáciu 

 zvýšiť aktívnu účasť a participáciu sociálne ohrozených skupín obyvateľstva na 

verejnom, spoločenskom, kultúrnom živote obce.
 

 

 

Medzi špecifické ciele a úlohy KC patrí : 

1. Predchádzanie šírenia nákazlivého ochorenia COVID – 19, hlavne medzi MRK 

v osade  

 Osveta v teréne 

 Mapovanie výskytu 

 Dodržiavanie karantény chorých 

 Hygienické opatrenia a používanie rúšok alebo iných ochranných pomôcok 

 V spolupráci s ostatnými organizáciami mesta kooperovať pri predchádzaní, 

prípadní riešení krízových situácii v súvislosti s pandémiou 
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2. Eliminácia záškoláctva a pravidelná príprava na školské vyučovanie: 

 Dohľad nad dištančným vzdelávaním v spolupráci so ZŠ a MŠ 

 Pravidelnosť školskej dochádzky 

 Zlepšenie čitateľskej gramotnosti a všeobecných základných školských 

zručností 

 

3. Zvýšenie finančná gramotnosť: 

 Motivovať nad splácaním pozdĺžností voči : 

o  mestu:  TKO, nájomné za bytové jednotky, opravy, dane 

o  subjektom v meste (podnikateľským, súkromným) 

 Efektívne hospodárenie v domácnosti 

 Osveta v oblasti neuváženého zadlžovania 

 

4. Podporiť sociálnu inklúziu 

 Zapájaním klientov do spoločenských aktivít (vzdelávacie, kultúrne, 

propagačné) s prítomnosťou majority a minority 
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ZÁVER 
 

Mesto  Giraltovce reaguje na pretrvávajúcu a akútnu potrebu zastavenia procesu prehlbovania 

sociálneho vylúčenia a marginalizácie obyvateľov segregovanej  lokality – rómskej osady na 

ul. Kukučínovej. V spolupráci s ďalšími subjektmi pôsobiacimi v rámci danej lokality sa 

mesto Giraltovce aj týmto spôsobom snaží o zvýšenie kvality života a životných podmienok 

obyvateľov lokality a systematické znižovanie dopadov súčasnej priestorovej segregácie 

a s ňou spojených javov.  
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