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Mesačný harmonogram činností KC  
NP  BOKKÚ - kód: 312040Y403 

Názov KC  : KC Cerovo                                                                   Mesiac/rok:      Júl  2020 

Dátum Čas trvania (od-do) 

Plánované činnosti/aktivity KC  vrátane komunitných aktivít KC za dodržania 
nariadených hygienických opatrení v súvislosti s predchádzaním šírenia sa 
ochorenia covid 19 Personálne zabezpečenie 

01.07.2020 
Streda 

 07.00-15.00 

Poskytovanie sociálneho poradenstva na základe aktuálnych  potrieb užívateľov SS 
a ostatných obyvateľov obce, a to osobne, telefonicky, emailom, pomoc klientom  pri 
komunikácii s rôznymi inštitúciami a odbornými lekármi, administratívne činnosti, 
spolupráca s inými  inštitúciami na základe vzniknutých potrieb obyvateľov, 
zabezpečenie materiálu a príprava podkladov k aktivitám a ďalšej  činnosti, terénny 
program 

OGKC, OPKC, PKC 
ZČ- Hravé dopoludnie- deti, mládež, dospelí 
ZČ- Šikovné ruky- deti, mládež, dospelí  

02.07.2020 
Štvrtok 

 07.30-15.30 

Poskytovanie sociálneho poradenstva na základe aktuálnych  potrieb užívateľov SS 
a ostatných obyvateľov obce, a to osobne, telefonicky, emailom, pomoc klientom  pri 
komunikácii s rôznymi inštitúciami a odbornými lekármi, administratívne činnosti, 
spolupráca s inými  inštitúciami na základe vzniknutých potrieb obyvateľov, 
zabezpečenie materiálu a príprava podkladov k aktivitám a ďalšej  činnosti 

 OGKC, OPKC, PKC 
Nízkoprahový klub- deti, mládež, dospelí 
ZČ- Šikovné ruky- deti, mládež, dospelí 

03.07.2020 
Piatok 

 07.30-15.30 

 Poskytovanie sociálneho poradenstva na základe aktuálnych  potrieb užívateľov SS 
a ostatných obyvateľov obce, a to osobne, telefonicky, emailom, pomoc klientom  pri 
komunikácii s rôznymi inštitúciami a odbornými lekármi, administratívne činnosti, 
spolupráca s inými  inštitúciami na základe vzniknutých potrieb obyvateľov, 
zabezpečenie materiálu a príprava podkladov k aktivitám a ďalšej  činnosti  OGKC, OPKC,PKC 
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PREV- Cestou, necestou (pravidlá cestnej premávky)- deti, mládež, dospelí 
ZČ- Spoločenské hry- deti, mládež,  dospelí  

06.07.2020 
Pondelok 

 07.30-15.30 

 Poskytovanie sociálneho poradenstva na základe aktuálnych  potrieb užívateľov SS 
a ostatných obyvateľov obce, a to osobne, telefonicky, emailom, pomoc klientom  pri 
komunikácii s rôznymi inštitúciami a odbornými lekármi, administratívne činnosti, 
spolupráca s inými  inštitúciami na základe vzniknutých potrieb obyvateľov, 
zabezpečenie materiálu a príprava podkladov k aktivitám a ďalšej  činnosti 

 OGKC, OPKC, PKC 
ZČ- Zber odpadu - deti, mládež 
ZČ- Krúžok varenia- deti, mládež, dospelí  

07.07.2020 
Utorok 

07.30-15.30 

 Poskytovanie sociálneho poradenstva na základe aktuálnych  potrieb užívateľov SS 
a ostatných obyvateľov obce, a to osobne, telefonicky, emailom, pomoc klientom  pri 
komunikácii s rôznymi inštitúciami a odbornými lekármi, administratívne činnosti, 
spolupráca s inými  inštitúciami na základe vzniknutých potrieb obyvateľov, 
zabezpečenie materiálu a príprava podkladov k aktivitám a ďalšej  činnosti 

 OGKC, OPKC, PKC 

ZČ- Hravé dopoludnie- deti, mládež 

ZČ- Servítková technika- deti, mládež, dospelí  

08.07.2020 
Streda 

 07.00-15.00 

 Poskytovanie sociálneho poradenstva na základe aktuálnych  potrieb užívateľov SS 
a ostatných obyvateľov obce, a to osobne, telefonicky, emailom, pomoc klientom  pri 
komunikácii s rôznymi inštitúciami a odbornými lekármi, administratívne činnosti, 
spolupráca s inými  inštitúciami na základe vzniknutých potrieb obyvateľov, 
zabezpečenie materiálu a príprava podkladov k aktivitám a ďalšej  činnosti, terénny 
program 

 OGKC, OPKC, PKC Sanitárny deň- popoludnie  

09.07.2020 
Štvrtok 

07.30-15.30 

Poskytovanie sociálneho poradenstva na základe aktuálnych  potrieb užívateľov SS 
a ostatných obyvateľov obce, a to osobne, telefonicky, emailom, pomoc klientom  pri 
komunikácii s rôznymi inštitúciami a odbornými lekármi, administratívne činnosti, 
spolupráca s inými  inštitúciami na základe vzniknutých potrieb obyvateľov, 
zabezpečenie materiálu a príprava podkladov k aktivitám a ďalšej  činnosti 

OGKC, OPKC, PKC 
ZČ-  Všeličo- deti, mládež,  dospelí  
ZČ- Šikovné ruky- deti, mládež, dospelí 

10.07.2020 
Piatok 

07.30-15.30 

Poskytovanie sociálneho poradenstva na základe aktuálnych  potrieb užívateľov SS 
a ostatných obyvateľov obce, a to osobne, telefonicky, emailom, pomoc klientom  pri 
komunikácii s rôznymi inštitúciami a odbornými lekármi, administratívne činnosti, OGKC,  OPKC, PKC 



spolupráca s inými  inštitúciami na základe vzniknutých potrieb obyvateľov, 
zabezpečenie materiálu a príprava podkladov k aktivitám a ďalšej  činnosti 

KA- Športové popoludnie ( futbalové ihrisko) -deti, mládež, dospelí 

13.07.2020 
Pondelok 

07.30-15.30 

Poskytovanie sociálneho poradenstva na základe aktuálnych  potrieb užívateľov SS 
a ostatných obyvateľov obce, a to osobne, telefonicky, emailom, pomoc klientom  pri 
komunikácii s rôznymi inštitúciami a odbornými lekármi, administratívne činnosti, 
spolupráca s inými  inštitúciami na základe vzniknutých potrieb obyvateľov, 
zabezpečenie materiálu a príprava podkladov k aktivitám a ďalšej  činnosti 

OGKC, OPKC, PKC 
ZČ- Hravé dopoludnie- deti, mládež, dospelí 
PREV- Buďme opatrní- slnečná ochrana, bezpečnosť pri vode- deti, mládež,  dospelí  

14.07.2020 
Utorok 

07.30-15.30 

Poskytovanie sociálneho poradenstva na základe aktuálnych  potrieb užívateľov SS 
a ostatných obyvateľov obce, a to osobne, telefonicky, emailom, pomoc klientom  pri 
komunikácii s rôznymi inštitúciami a odbornými lekármi, administratívne činnosti, 
spolupráca s inými  inštitúciami na základe vzniknutých potrieb obyvateľov, 
zabezpečenie materiálu a príprava podkladov k aktivitám a ďalšej  činnosti 

OGKC,  OPKC, PKC 
NSA- Starajme sa o svoje okolie- zber odpadu - deti, mládež 
ZČ- Tvoríme spolu- deti, mládež, dospelí 

15.07.2020 
Streda 

07.00-15.00 

Poskytovanie sociálneho poradenstva na základe aktuálnych  potrieb užívateľov SS 
a ostatných obyvateľov obce, a to osobne, telefonicky, emailom, pomoc klientom  pri 
komunikácii s rôznymi inštitúciami a odbornými lekármi, administratívne činnosti, 
spolupráca s inými  inštitúciami na základe vzniknutých potrieb obyvateľov, 
zabezpečenie materiálu a príprava podkladov k aktivitám a ďalšej  činnosti, terénny 
program 

OGKC, OPKC, PKC 
ZČ- Hravé dopoludnie 
ZČ-  Dievčensky klub- deti, mládež, dospelí  

16.07.2020 
Štvrtok 

07.30-15.30 

Poskytovanie sociálneho poradenstva na základe aktuálnych  potrieb užívateľov SS 
a ostatných obyvateľov obce, a to osobne, telefonicky, emailom, pomoc klientom  pri 
komunikácii s rôznymi inštitúciami a odbornými lekármi, administratívne činnosti, 
spolupráca s inými  inštitúciami na základe vzniknutých potrieb obyvateľov, 
zabezpečenie materiálu a príprava podkladov k aktivitám a ďalšej  činnosti 

OGKC, OPKC, PKC 
ZČ- Hra farieb- deti, mládež, dospelí 
ZČ- šikovné ruky- deti, mládež, dospelí 



17.07.2020 
Piatok 

07.30-15.30 

Poskytovanie sociálneho poradenstva na základe aktuálnych  potrieb užívateľov SS 
a ostatných obyvateľov obce, a to osobne, telefonicky, emailom, pomoc klientom  pri 
komunikácii s rôznymi inštitúciami a odbornými lekármi, administratívne činnosti, 
spolupráca s inými  inštitúciami na základe vzniknutých potrieb obyvateľov, 
zabezpečenie materiálu a príprava podkladov k aktivitám a ďalšej  činnosti 

OGKC, OPKC, PKC 
ZČ- Spoznávajme Slovensko- spoločenská hra- deti, mládež 
ZČ- Hravé popoludnie- deti, mládež, dospelí 

20.07.2020 
Pondelok 

07.30-15.30 

Poskytovanie sociálneho poradenstva na základe aktuálnych  potrieb užívateľov SS 
a ostatných obyvateľov obce, a to osobne, telefonicky, emailom, pomoc klientom  pri 
komunikácii s rôznymi inštitúciami a odbornými lekármi, administratívne činnosti, 
spolupráca s inými  inštitúciami na základe vzniknutých potrieb obyvateľov, 
zabezpečenie materiálu a príprava podkladov k aktivitám a ďalšej  činnosti 

OGKC, OPKC, PKC 

PREV- zdravý životný štýl (naše zlozvyky- fajčenie, požívanie alkoholu, ...)- deti, 
mládež, dospelí 
ZČ- Šikovné ruky- deti, mládež,  dospelí 

21.07.2020 
Utorok 

07.30-15.30 

Poskytovanie sociálneho poradenstva na základe aktuálnych  potrieb užívateľov SS 
a ostatných obyvateľov obce, a to osobne, telefonicky, emailom, pomoc klientom  pri 
komunikácii s rôznymi inštitúciami a odbornými lekármi, administratívne činnosti, 
spolupráca s inými  inštitúciami na základe vzniknutých potrieb obyvateľov, 
zabezpečenie materiálu a príprava podkladov k aktivitám a ďalšej  činnosti 

OGKC, OPKC, PKC 

ZČ- Turnaj v ping-pongu - deti, mládež  
ZČ- Starajme sa o svoje okolie- starostlivosť o  kvetinové záhony v parkoch- deti, 
mládež, dospelí  

22.07.2020 
Streda 

07.00-15.00 

Poskytovanie sociálneho poradenstva na základe aktuálnych  potrieb užívateľov SS 
a ostatných obyvateľov obce, a to osobne, telefonicky, emailom, pomoc klientom  pri 
komunikácii s rôznymi inštitúciami a odbornými lekármi, administratívne činnosti, 
spolupráca s inými  inštitúciami na základe vzniknutých potrieb obyvateľov, 
zabezpečenie materiálu a príprava podkladov k aktivitám a ďalšej  činnosti, terénny 
program 

OGKC, OPKC, PKC 
ZČ- Vedomostné kvízy-  deti, mládež, dospelí 
ZČ- Šikovné ruky- základy šitia na šijacom stroji- mládež, dospelí 

23.07.2020 
Štvrtok 

07.30-15.30 

Poskytovanie sociálneho poradenstva na základe aktuálnych  potrieb užívateľov SS 
a ostatných obyvateľov obce, a to osobne, telefonicky, emailom, pomoc klientom  pri 
komunikácii s rôznymi inštitúciami a odbornými lekármi, administratívne činnosti, OGKC, OPKC, PKC 



spolupráca s inými  inštitúciami na základe vzniknutých potrieb obyvateľov, 
zabezpečenie materiálu a príprava podkladov k aktivitám a ďalšej  činnosti 

ZČ- Škola hrou-  deti, mládež   
ZČ-  Krúžok varenia- deti, mládež, dospelí  

24.07.2020 
Piatok 

07.30-15.30 

KA- Turistický deň- (túra do prírody) deti, mládež, dospelí 

OGKC, OPKC, PKC  

27.07.2020 
Pondelok 

07.30-15.30 

Poskytovanie sociálneho poradenstva na základe aktuálnych  potrieb užívateľov SS 
a ostatných obyvateľov obce, a to osobne, telefonicky, emailom, pomoc klientom  pri 
komunikácii s rôznymi inštitúciami a odbornými lekármi, administratívne činnosti, 
spolupráca s inými  inštitúciami na základe vzniknutých potrieb obyvateľov, 
zabezpečenie materiálu a príprava podkladov k aktivitám a ďalšej  činnosti 

OGKC, OPKC, PKC 
PREV- Na Boží obraz (obchodovanie s ľuďmi)- deti, mládež, dospelí 
ZČ- Komunitné kino (premietanie filmov)-deti, mládež, dospelí  

28.07.2020 
Utorok 

07.30-15.30 

Poskytovanie sociálneho poradenstva na základe aktuálnych  potrieb užívateľov SS 
a ostatných obyvateľov obce, a to osobne, telefonicky, emailom, pomoc klientom  pri 
komunikácii s rôznymi inštitúciami a odbornými lekármi, administratívne činnosti, 
spolupráca s inými  inštitúciami na základe vzniknutých potrieb obyvateľov, 
zabezpečenie materiálu a príprava podkladov k aktivitám a ďalšej  činnosti 

OGKC, OPKC, PKC 
 

ZČ- Hravé dopoludnie- deti, mládež 
ZČ - Tvoríme spolu - deti, mládež, dospelí 

29.07.2020 
Streda 07.00-15.00 

Poskytovanie sociálneho poradenstva na základe aktuálnych  potrieb užívateľov SS 
a ostatných obyvateľov obce, a to osobne, telefonicky, emailom, pomoc klientom  pri 
komunikácii s rôznymi inštitúciami a odbornými lekármi, administratívne činnosti, 
spolupráca s inými  inštitúciami na základe vzniknutých potrieb obyvateľov, 
zabezpečenie materiálu a príprava podkladov k aktivitám a ďalšej  činnosti, terénny 
program 

OGKC, OPKC, PKC 

PREV.  Pripomeňme si našu históriu (téma  2.sv. vojna, holokaust- koncentračné 
tábory) - deti, mládež, dospelí 
ZČ- Škola hrou- čitateľský krúžok- deti, mládež 



30.07.2020 
Štvrtok 07.30-15.30 

Poskytovanie sociálneho poradenstva na základe aktuálnych  potrieb užívateľov SS 
a ostatných obyvateľov obce, a to osobne, telefonicky, emailom, pomoc klientom  pri 
komunikácii s rôznymi inštitúciami a odbornými lekármi, administratívne činnosti, 
spolupráca s inými  inštitúciami na základe vzniknutých potrieb obyvateľov, 
zabezpečenie materiálu a príprava podkladov k aktivitám a ďalšej  činnosti 

OGKC, OPKC, PKC 

ZČ- Komunitné kino- deti, mládež, dospelí 
ZČ- Starajme sa o svoje okolie-  zber drobného odpadu v obci- deti, mládež 

31.07.2020 
Piatok 07.30-15.30 

Poskytovanie sociálneho poradenstva na základe aktuálnych  potrieb užívateľov SS 
a ostatných obyvateľov obce, a to osobne, telefonicky, emailom, pomoc klientom  pri 
komunikácii s rôznymi inštitúciami a odbornými lekármi, administratívne činnosti, 
spolupráca s inými  inštitúciami na základe vzniknutých potrieb obyvateľov, 
zabezpečenie materiálu a príprava podkladov k aktivitám a ďalšej  činnosti 

OGKC, OPKC, PKC 
ZČ- Hravé dopoludnie- deti, mládež 
ZČ- Šikovné ruky- základy šitia na šijacom stroji- mládež, dospelí 

 

 
V rámci činnosti  a aktivít KC  sa v mesiaci  Júl 2020     zameriame na:   

 u detí  a mládeže  na aktívne a zmysluplné trávenie voľného času v rámci rôznych aktivít, na rozvíjanie zručností,  osvojovanie si základných 
životných hodnôt, 

 na realizáciu skupinových  a preventívnych aktivít, 

 pomoc jednotlivcom pri riešení nepriaznivých situácií- komunikácii s relevantnými inštitúciami, ÚP Krupina, SP, odborní lekári,  a iní,  

 na spoluprácu s relevantnými inštitúciami, asistentkou OZ v obci, na základe potrieb obyvateľov,  

 na monitorovanie situácie v obci  v súvislosti so šírením ochorenia covid 19  a na znižovanie rizík prenosu covid 19, 

 na mapovanie aktuálnych potrieb obyvateľov obce, 

 na osvetu- informovanie obyvateľov obce o aktuálnych opatreniach a nariadeniach v súvislosti s covid 19,   v prípade potreby na šitie a 
poskytovanie ochranných rúšok obyvateľom obce, 

 na súčinnosť pri realizácii prijatých opatrení  a nariadení vlády SR a  v rámci KŠ obce. 
 

Individuálne, skupinové a komunitné aktivity sa budú  aj naďalej realizovať za dodržania  nariadených hygienických opatrení  (RÚVZ  SR ) v súvislosti 
s predchádzaním šírenia sa ochorenia covid 19. 

 
 
 

 



 

Zhodnotenie činnosti KC  za mesiac  Jún   2020: 
 

 V priebehu mesiaca Jún   sa pracovníci KC zameriavali v rámci poradenstva na pomoc pri komunikácii s odbornými lekármi , s pracovníkmi ÚP 
Krupina, SP Zvolen, s pracovníkmi Reedukačného zariadenia,  na pomoc pri riešení exekúcií klientov, na pomoc pri písomnej komunikácii 
s rôznymi inštitúciami , na poradenstvo zamerané na preventívne opatrenia v súvislosti s covid 19, dodržiavanie hygienických opatrení, 
informovanie o aktualitách  v nariadeniach vlády, na poradenstvo mládeži a ich rodičom v oblasti vzdelávania- rôzne konzultácie. 

 V rámci práce s deťmi a mládežou sa počas mesiaca pracovníčky venovali  pomoci pri vzdelávaní a príprave na školské vyučovanie za dodržania 
nariadených opatrení, predovšetkým individuálne a na distribúciu vzdelávacích materiálov  pre mládež, ktorá sa nezúčastňovala vyučovania- 6.- 
9. roč.  V KC sa i naďalej nerealizovali  väčšie skupinové aktivity.  

 Na základe potrieb obyvateľov  im pracovníci KC poskytovali priebežne ochranné rúška.  

 V rámci preventívnych aktivít realizovali  aktivitu „Fajčenie verzus tehotenstvo“ . Preventívne  počas všetkých činností pracovníčky pôsobili na 
všetky vekové kategórie užívateľov v súvislosti s predchádzaním nákazy korona vírusom a to osobne v rozhovoroch. U detí  a mládeže sa na ich 
podnety v rámci vzájomnej komunikácie zameriavali na škodlivosť  požívania energy nápojov a fajčenia, na  otázky týkajúce sa  dospievania  a 
sexu, zdravého  životného  štýlu.  

 Počas mesiaca zrealizovali nasledovné NSA:  Starajme sa o svoje okolie (zber drobného odpadu v obci- deti a mládež)  
a KA: Zábavné popoludnie (pri príležitosti MDD a ukončenia školského roku) 

 Prevažná časť činnosti pracovníkov KC bola zameraná na individuálne intervencie  a poradenstvo v rôznych oblastiach.  
 
 
 
 
 
Vypracoval:      
 
Dátum: 29.06.2020 
Meno:   Mgr. Jana Prétiová 
Pozícia:     OGKC                                                                                                                                                                               Podpis: 

 


