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Úvod 

 

Plán komunitného centra vychádza zo zistených potrieb obyvateľov obce Cerovo a vznikol 

participatívnym prístupom  v spolupráci so zástupcami obyvateľov, členmi  Rady 

komunitného centra Cerovo. Pri jeho tvorbe  boli pracovníkom komunitného centra 

nápomocní  odborní konzultanti a regionálny koordinátor,  pôsobiaci  v rámci NP BOKKÚ.  

Ako podklad pri tvorbe Plánu komunitného centra bola použitá Správa z mapovania potrieb, 

v ktorej pracovníci komunitného centra spracovali výsledky realizovaného „mapovania 

potrieb“. Zistené potreby a názory  boli konzultované v  rámci stretnutí s členmi Rady 

komunitného centra a následne boli spoločne stanovené základné  krátkodobé a dlhodobé 

ciele. Ciele, ktoré vyšli z mapovania potrieb  a obyvatelia ich aktuálne považujú za prioritné,  

sú zahrnuté do Plánu komunitného centra, v časti Akčný plán.  

Plán komunitného centra bude využitý pri práci s cieľovými skupinami obyvateľov obce 

Cerovo v rámci realizácie komunitnej práce a tiež v rámci práce s jednotlivcom a skupinou, 

prostredníctvom odborných činností a iných činností a aktivít  komunitného centra Cerovo.  

Plán komunitného centra Cerovo je samostatný dokument a je verejne dostupný na 

webovom sídle poskytovateľa: https://obeccerovo.sk/obec/organizacie/komunitne-

centrum/ a tiež v priestoroch komunitného centra na informačnej tabuli. 
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1.História lokality 

Obec Cerovo leží na Krupinskej výšine, medzi dolinou Litavice  a Trpína. Na základe 

územného členenia sa obec  nachádza v Banskobystrickom samosprávnom kraji, v obvode 

Zvolen, okres Krupina. Od okresného mesta Krupina je obec vzdialená 18 km. Katastrálne 

územie obce  tvorí 3027 ha (30,28 km2) a patrí doň  aj časť  „Cerovské lazy a Chotár“. Chotár 

obce sa využíva na poľnohospodárske a taktiež na turistické a rekreačné účely. 

Prvá písomná zmienka o obci pochádza  z roku 1275 a viaže sa k rodu Hunt-Poznanovcov, 

najvplyvnejších rodov v Uhorsku. Neskôr sa Obec Cerovo spomína v roku 1369, keď  toto 

sídlo dostal do vena Mikuláš Czéry a obec údajne od neho  dostala názov. V roku 1475 sa 

obec nazývala Chery, v 18. st. Cerowo, maď. Cseri. V polovici 19. st. sa dostala do majetku 

rodiny Coburgovcov a patrila k hradu Čabraď. Obyvatelia obce sa zaoberali prevažne 

poľnohospodárstvom a charakter zloženia obyvateľstva obce prešiel početnými zmenami, 

zapríčinenými osídľovaním v krízových rokoch.  Najstaršou pamiatkou  v obci je Evanjelický 

kostol, postavený v roku 1855. Medzi pamiatky tiež môžeme zaradiť dom a pamätnú tabuľu 

najznámejšieho rodáka Dr. Samuela Zocha.  

 

1.1Komunitné centrum Cerovo 

Zriaďovateľom a prevádzkovateľom Komunitného centra je obec Cerovo. Obec ho zriadila 

v roku 2015,  na základe aktuálnych potrieb obyvateľov, za účelom odbornej pomoci  

obyvateľom obce v rôznych oblastiach a za účelom vytvorenia priestoru pre bezpečné 

a zmysluplné trávenie voľného času detí, mládeže a dospelých.  Sociálna služba Komunitné 

centrum je aktuálne poskytovaná v rámci realizácie NP BOKKÚ (Národný projekt budovanie 

odborných kapacít na komunitnej úrovni), v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 

službách, v znení neskorších predpisov.  Komunitné centrum  Cerovo  sídli  

v zrekonštruovanej budove bývalého zdravotného strediska, ktorá sa nachádza  v centre 

obce.  

Poslaním KC Cerovo je prostredníctvom princípov komunitnej práce podpora pozitívnej 

zmeny v komunite a  posilňovanie sociálnej súdržnosti medzi obyvateľmi. Komunitné 

centrum sa usiluje o zmocňovanie jednotlivcov a skupín obyvateľov  k prekonávaniu 

vzniknutých problémov,  podporuje budovanie občianskych komunít, kompetentných k 

prekonávaniu problémov a založených na participácii ich členov. 

Víziou komunitného centra je  existencia a fungovanie svojpomocných občianskych komunít 

v obci, zložených  z jednotlivcov   a skupín  obyvateľov, ktoré sú schopné a kompetentné  za 

aktívnej vzájomnej participácie iniciovať riešenie vzniknutých problémov a aktívne reagovať  

na aktuálne potreby komunity.  
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1.2 Charakteristika cieľových skupín komunitného centra 

Cieľovou skupinou komunitného centra  sú obyvatelia obce žijúci v lokalite Kamenica a Pavňa 

a ostatní obyvatelia obce Cerovo, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii,  na 

prekonanie ktorej  potrebujú  pomoc inej osoby či pomoc iných odborníkov, inštitúcií, 

organizácií. 

 

Podrobná špecifikácia cieľových skupín komunitného centra: 

 

 vysoké percentuálne zastúpenie detí a mládeže; žiaci ZŠ s MŠ Cerovo, študenti 

stredných škôl, 

 rodičia detí, 

 mladiství po ukončení povinnej školskej dochádzky,  

 dlhodobo nezamestnaní a ohrození nezamestnanosťou,  

 osoby s nízkymi príjmami,  odkázané na dávky štátneho systému sociálnej pomoci, 

 rodič na materskej dovolenke, 

 seniori, 

 ostatní obyvatelia obce, záujmové skupiny všetkých vekových kategórií 

 

1.3  SWOT analýza komunitného centra 

Silné stránky Slabé stránky 

 odbornosť poskytovanej sociálnej služby, 
 existencia verejného miesta pre 

stretávanie sa členov komunity, 
 zrekonštruovaná budova KC, ktorú môžu 

využívať všetky cieľové skupiny (rôzne 
programy a aktivity) 

 komunitná záhrada pri KC- trávenie 
voľného času, pestovanie rastlín, 
získavanie základných pracovných 
zručností a návykov, 

 dobrá spolupráca s cieľovými skupinami 
obyvateľov obce, 

 záujem širšej verejnosti o poskytované 
odborné činnosti v KC,  

 dobrá spolupráca s členmi MRK v obci,  
 existujúca sieť spolupracujúcich 

subjektov, ktorí sa podieľajú na riešení 
nepriaznivých situácií užívateľov, 

 existujúca sieť spolupracujúcich  
subjektov, ktorí sa podieľajú na realizácii 
rôznych aktivít, 

 eliminácia bariér medzi majoritou 
a členmi MRK, zmierňovanie napätia 

 málo atraktívnych programov 
zameraných na dospelých užívateľov SS, 

 obmedzený počet dobrovoľníkov (napr. 
pri realizácii aktivít), 

 nepriaznivá situácia  v súvislosti s covid, 
ktorá ovplyvnila činnosť KC 

 nedostatočná spolupráca so 
zamestnávateľmi 

 nízka vzdelanostná úroveň klientov KC-  
členov komunity 

 absencia pracovného mentoringu 
 nedostatočné pracovné príležitosti pre 

nezamestnaných- klientov KC 
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v komunite, 
 realizácia  preventívnych aktivít- aj so 

spolupracujúcimi subjektmi- prevencia 
výskytu sociálno-patologických javov,  

 dobrá spolupráca  s miestnymi 
organizáciami, ZŠ s MŠ Cerovo, OCÚ, 
ECAV, RKC, Klub dôchodcov, 

 vypracovaný Krízový plán 
 vypracovaný Dobrovoľnícky program 
 vznik Rady KC 

 

 

Príležitosti Ohrozenia 

 

 zapájanie sa do rôznych projektov 
a grantov s cieľom získania finančných  
a iných prostriedkov pre prácu 
s cieľovými skupinami obyvateľov obce,  

 využitie inštitútu dobrovoľníctva, 
 rozšírenie ponuky voľnočasových aktivít 

pre mládež  a dospelých, 
 pravidelná realizácia preventívnych 

aktivít, reagujúcich na aktuálne 
problémy a témy,  

 aktivizácia jednotlivcov a skupín  (MRK 
/ostatní  obyvatelia k pozitívnemu 
a zodpovednému prístupu pri riešení 
vlastných problémov a nepriaznivých 
situácií,  

 rozšírenie spolupráce s ďalšími 
inštitúciami,  

 oslovovanie a vyhľadávanie ďalších 
spolupracujúcich  subjektov  

 participácia komunity, jej zmocnenie 

 nadviazanie spolupráce 
s potencionálnymi  zamestnávateľmi 

 výkon pracovného mentoringu pre 
zamestnaných 

 

 trvalá finančná udržateľnosť sociálnej 
služby, 

 udržanie   kontinuity  poskytovania 
sociálnej služby po skončení  realizácie 
národného projektu,  

 možný odliv odborných a kvalifikovaných 
sociálnych pracovníkov KC do iných 
odvetví a miest,  

 nepriaznivá situácia v súvislosti s covid 
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2.Základné sociálno- demografické údaje 

Na základe údajov  z evidencie obyvateľov obce Cerovo, má obec  aktuálne 609 obyvateľov. 

Najväčšia časť z uvedeného počtu obyvateľov je sústredená a žije  priamo v obci. V  lokalite 

Kamenica, ktorá sa nachádzajúca  tesne za obcou, smer Cerovské lazy žije 58 obyvateľov, 

v druhej  lokalite  Pavňa, ktorá sa nachádza za obcou, smer Čelovce,  žije 16 obyvateľov. Do 

katastrálneho územia obce Cerovo patrí aj časť „Cerovské lazy a Chotár“,  kde žije 61 

obyvateľov. 

 

V tabuľke nižšie uvádzame prehľad počtu obyvateľov obce Cerovo   podľa rokov:  

Cerovo 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Muži 269 285 291 290 288 295 301 

Ženy 290 295 303 298 301 296 306 

Spolu 559 580 594 588 589 591 607 

 

Tab. 1 Prehľad počtu obyvateľov 

Zdroj: Evidencia obyvateľov Cerovo 

Na základe údajov o počte obyvateľov, v obci žije približne rovnaký počet mužov a žien. 

Najväčšie zastúpenie majú osoby v produktívnom veku a to 412 osôb. V tabuľke nižšie 

uvádzame základný prehľad o počte obyvateľov obce  podľa vekových skupín. 

 

 

Spolu 

predproduktívny 

vek 

(0-14 rokov) 

produktívny 

vek 

(15-64 rokov) 

poproduktívny 

vek 

(65 a viac rokov) 

609 106 412 91 

 

Tab. 2  Štruktúra obyvateľstva podľa vekových skupín  

Zdroj: Evidencia obyvateľov Cerovo 

Vzdelanostná úroveň obyvateľov obce Cerovo je na základe zverejnených  údajov zo sčítania  

obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 nasledovná:  

Stupeň vzdelania abs. % 

bez ukončeného  vzdelania vek 0-14 rokov 67 11,7 

základné vzdelanie 153 26,75 

stredné odborné učňovské bez maturity  155 27,1 

úplné stredné vzdelanie s maturitou 112 19,58 

vyššie odborné vzdelanie 20 3,5 

vysokoškolské vzdelanie 50 8,74 

bez školského vzdelania , vek nad 15 rokov  0 0 

nezistené 15 2,62 
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Tab. 3 Štruktúra obyvateľstva podľa vzdelania v obci Cerovo 

Zdroj: https://www.scitanie.sk/obyvatelia/zakladne-vysledky/struktura-obyvatelstva-

podla-vzdelania/OB/SK0325518239/OB 

Národnosť skoro všetkých obyvateľov obce je slovenská, uviedlo ju  97,5 % obyvateľov obce, 

uvádzajú však aj maďarskú národnosť 0,7%, inú národnosť 0,52 % a 1,75 % obyvateľov ju 

neuviedlo. Náboženské vyznanie väčšiny obyvateľov obce je rímskokatolícke, uvádza ho 47,9 

% obyvateľov. Nižšie uvádzame ďalšie údaje o počte obyvateľov podľa náboženského 

vyznania: 

Náboženské vyznanie abs. % 
rímskokatolícke 274 47,9 

evanjelické (ECAV) 152 26,57 

bez náboženského vyznania 113 19,76 

gréckokatolícke  2 0,35 

Jehovovi svedkovia 8 1,4 

novoapoštolská cirkev 1 0,17 

pohanstvo a prírodné duchovno 2 0,35 

ad hoc hnutia 1 0,17 

iné  3 0,52 

nezistené  16 2,8 

 

Tab. 4 Štruktúra obyvateľov  podľa náboženského vyznania v obci Cerovo 

Zdroj:https://www.scitanie.sk/obyvatelia/zakladne-vysledky/struktura-obyvatelstva-podla-

nabozenskeho-vyznania/OB/SK0325518239/OB 

 

2.1  Infraštruktúra obce 
 

Na základe  údajov zo sčítania obyvateľov , domov a bytov z roku 2021  sa v obci nachádza 

275 rodinných domov a ich vlastníkmi sú v prevažnej miere fyzické osoby 214, právnické 

osoby 9, cirkev 2, štát 1, zahraniční vlastníci 4, obchodné spoločnosti 3, kombinácia 

vlastníkov 28, nezistení vlastníci 12 . Nižšie uvádzame prehľad domov v obci Cerovo podľa 

typu domov:  

Typ domu  počet 

rodinný dom 254 

bytový dom 3 

ostatné budovy  a núdzové objekty 16 

ostatné 5 

 

Tab. 5 Počet domov v obci Cerovo podľa typu 

Zdroj:https://www.scitanie.sk/domy/zakladne-vysledky/struktura-domov-podla-

typudomu/OB/SK0325518239/OB 
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Z uvedeného počtu má 165 domov vodovodnú prípojku z verejnej siete, 72 domov má  

vlastnú , bez vodovodnej prípojky  je 34 domov a nezistený typ prípojky je pri 4 domoch. Na 

kanalizačnú sieť je napojených 56 % domov v obci. Nižšie uvádzame prehľad ostaných typov 

kanalizačných systémov: 

Typ kanalizačného systému abs. % 

prípojka na kanalizačnú  sieť 155 56,36 

septik, žumpa 44 16,0 

domáca čistička odpadových  vôd 7 2,55 

bez kanalizácie 66 24 

nezistený 3 1,09 
 

Tab. 6 Počet domov v obci Cerovo podľa kanalizačného systému 

Zdroj: https://www.scitanie.sk/domy/zakladne-vysledky/struktura-domov-podla-typu-

kanalizacneho-systemu/OB/SK0325518239/OB 

V časti obce Kamenica žijú obyvatelia v rodinných domoch a tiež v provizórnych obydliach- 

unimobunkách. Všetci obyvatelia,  s výnimkou dvoch rodín majú zavedenú vo svojich 

domácnostiach vodu a elektrinu. Obyvatelia tiež majú možnosť čerpať vodu zo spoločného 

zdroja, vodovodná prípojka, ktorá sa nachádza pri nefunkčnej  „sociálnej budove“.  

V časti obce Pavňa žijú obyvatelia v dvoch rodinných  domoch a v dvoch unimobunkách. 

V troch domácnostiach  nemajú zavedenú vodu ani elektrinu. Vodu čerpajú zo spoločného 

zdroja.  Jedna domácnosť má zapojenú elektrinu. V obidvoch uvedených  častiach  obce nie 

je vybudovaná kanalizácia. 

V obci a v jej častiach je zabezpečené triedenie a odvoz separovaného odpadu (komunálny 

odpad, plasty, sklo, papier, elektro odpad) externou firmou. Obec súčasne zabezpečuje aj 

likvidáciu bio odpadu, ktorý je následne uskladnený na vybudovanom kompostovisku, 

v priestoroch  bývalých kasární.  

 

Medzi základnú vybavenosť obce patrí:  

 verejný vodovod a kanalizácia,  

 verejné osvetlenie,  

 obecný rozhlas, v lokalitách obce, kde nie je dostupný obecný rozhlas je 

informovanie obyvateľov zabezpečené prostredníctvom informačných sms správ  

v rámci obecného rozhlasu a tiež prostredníctvom telekomunikačných sietí 

a pracovníkmi KC v rámci terénneho programu, 

 bezpečnostný kamerový systém na vybraných  verejných priestranstvách,  

 bezplatná verejná WIFI sieť, 

 autobusová doprava 
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Medzi ďalšie  zložky infraštruktúry obce patrí: 

 verejné priestory a priestranstvá - Park SNP, Evanjelický kostol,Park pri ev. kostole, 

v ktorom sa nachádza pamätník padlých hrdinov,  Kaplnka BSJ v areály ZŠ, futbalové 

ihrisko za obcou, detské ihrisko v „škôlkárskej“ záhrade, Dom smútku v obci a na 

lazoch, Požiarna zbrojnica,  

 vybavenosť službami- Obecný úrad, Základná škola s materskou školou, Komunitné 

centrum, PotravinyCoop Jednota, Pošta, Pohostinstvo, Obecná knižnica 

Obyvatelia obce najčastejšie cestujú do okresného mesta Krupina, či už v rámci dochádzania 

za prácou, návštevou ZŠ a SŠ, za návštevou lekára, nákupmi alebo trávením voľného času. 

Najčastejšie využívaný spôsob dopravy u obyvateľov je osobná doprava, za ňou  nasleduje 

autobusová doprava. Čo sa týka zamestnanosti v obci, mnoho obyvateľov dochádza za 

prácou do najbližších miest, väčšinou  do Krupiny  a Zvolena. Značnú časť obyvateľov obce 

v produktívnom veku zamestnávajú aj miestni zamestnávatelia a inštitúcie: 

 Roľnícke družstvo Cerovan,  

 Potraviny Coop Jednota, 

 ZŠ s MŠ Cerovo, 

 Obecný úrad, 

 Sociálny podnik zriadený obcou Cerovo,  

 miestni podnikatelia 

Obec Cerovo sa tiež snaží ponúknuť prácu nezamestnaným obyvateľom  prostredníctvom 

menších obecných služieb s cieľom, aby obdobie, kedy nemôžu nájsť uplatnenie na trhu 

práce využili na udržiavanie svojich doterajších zručností a pracovných návykov. Podľa 

mesačnej  štatistiky Úradu práce o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie podľa obcí je 

v obci Cerovo ku koncu Januára 2022 evidovaných uchádzačov o zamestnanie 35. 

 

2.2  Inštitúcie v obci  

V obci Cerovo pôsobia nasledovné inštitúcie: 

 Obecný úrad, 

 ZŠ s MŠ Cerovo,  ktorú navštevujú deti a mládež z našej obce a tiež so susednej obce 

Litava (žiaci od 5. ročníka),  

 Komunitné centrum, sociálna služba dostupná pre všetky cieľové skupiny obyvateľov 

obce,  

 občianske združenia- OZ Vidiek v nás, OZ Občania obci,  

 cirkevné organizácie- ECAV Cerovo, Rímsko katolícka cirkev, pod farnosťou Litava,  

 Dobrovoľný hasičský zbor,  

 Poľovnícke združenie,  
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 neformálne združenia záujmových skupín obyvateľov- klub dôchodcov, folklórny 

súbor Cerovianka. 

2.3 Neformálna sociálna štruktúra  

V obci sú vytvorené podmienky na realizáciu rôznych spoločenských, kultúrnych a 

športových podujatí. Do ich realizácie sa aktívne zapájajú všetky  inštitúcie pôsobiace v obci.  

Spoločenský život v obci je aktívny, zúčastňujú sa na ňom všetky vekové kategórie 

obyvateľov, od detí až po seniorov. Pravidelné aktivity, ktoré sa v obci realizujú sú napr. 

Páračky, Deň matiek, Deň detí,  Deň úcty k starším, Stretnutie s Mikulášom, Vianočné trhy, 

Tvorivé dielne, a iné. Na uvedených aktivitách sa pravidelne zúčastňujú aj obyvatelia žijúci 

v časti obce Cerovské lazy (seniori) a tiež obyvatelia žijúci v časti obce Kamenica a Pavňa, 

čomu tak nebolo v minulosti. Obyvatelia týchto častí obce sa aktívne nezapájali do diania 

v obci a nezúčastňovali sa na spoločenských aktivitách. Do obce prichádzali za účelom 

nákupu, či vybavenia potrebných náležitostí. 

Na účely športových aktivít a aktívneho trávenia voľného času obyvatelia využívajú 

najčastejšie futbalové ihrisko, detské ihrisko v „škôlkárskej  záhrade“ a tiež vonkajší areál ZŠ, 

telocvičňu ZŠ, spoločenskú sálu OCÚ a  priestory KC. Počas zimných mesiacov je tiež 

obyvateľmi obce využívaná plocha rybníka pri cintoríne ako prírodné klzisko. 

V obci pôsobia neformálne sociálne skupiny obyvateľov, ktoré môžeme rozčleniť na základe: 

 vierovyznania- skupiny  osôb s evanjelickým a rímsko katolíckym vierovyznaním, 

ktoré sa združujú okrem slávenia bohoslužieb aj pri rôznych spoločných 

ekumenických aktivitách, či už v kostole, v kaplnke BSJ,  v priestoroch spoločenskej 

sály OCÚ, prípadne v komunitnom centre, 

 veku - skupiny mládeže a seniorov, ktoré sa združujú predovšetkým za účelom 

aktívneho trávenia voľného času. Seniori majú zriadený  klub dôchodcov 

v priestoroch komunitného centra, kde sa pravidelne stretávajú. Skupiny mládeže  sa 

najčastejšie stretávajú na verejných priestranstvách- zastávka, bar, priestory 

Požiarnej zbrojnice, ihrisko za obcou, 

 záujmov a záľub- mládež a dospelí, ktorí sa venujú športovým aktivitám, hraniu 

futbalu a tiež volejbalu. Na účely týchto aktivít využívajú futbalové ihrisko za obcou 

a priestory telocvične ZŠ. Ako druhú skupinu môžeme uviesť členov poľovníckeho 

združenia, ktorí sa stretávajú v priestoroch „poľovníckej budovy“ a v prípade potreby 

v spoločenskej sále OCÚ 

 

Každá z uvedených skupín obyvateľov a komunít v obci má svoje prirodzené autority, ktoré 

v skupine pôsobia ako iniciátori (organizovanie aktivít, podpora ostatných členov skupiny). 

Medzi iniciátorov realizovaných aktivít v obci tiež môžeme zaradiť  starostku  obce Cerovo, 

farárku ECAV Cerovo a pracovníkov Komunitného centra.  
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3.  Mapovanie potrieb 

V priebehu mesiaca september a október 2021 pracovníci Komunitného centra realizovali 

mapovanie potrieb obyvateľov obce Cerovo, ktorého cieľom bolo zistiť potreby obyvateľov, 

ako aj názory, ako sa im žije v obci a čo by chceli  zmeniť, tak vo svojej sociálnej situácii, ako 

aj v živote v obci.  

Mapovanie bolo realizované  v troch častiach obce a to v  osade Kamenica, v osade Pavňa  

a   priamo v obci, formou rozhovoru s obyvateľmi  v ich prirodzenom prostredí a taktiež  aj  

v priestoroch Komunitného centra v rámci aktivít. Pracovníci sa cielene zamerali na uvedené 

časti obce, pretože každá z nich je  špecifická a má iné problémy. Hlavným kritériom bolo 

osloviť obyvateľov  zo všetkých cieľových skupín, teda majoritu, minoritu, mládež, dospelých  

aj seniorov. 

Ako metódu realizácie mapovania potrieb si pracovníci zvolili štruktúrovaný rozhovor, 

v rámci ktorého osloveným obyvateľom kládli polootvorené a otvorené otázky, ktoré boli 

rozdelené do siedmych oblastí: Sociálna oblasť, Zdravie, Bývanie, Vzdelávanie,  Diskriminácia, 

Život v našej obci a Spätná väzba na činnosť KC. V rámci realizácie mapovania potrieb 

pracovníci KC  využili aj metódu odborného  poradenstva osloveným obyvateľom, ktoré sa 

týkalo riešenia ich nepriaznivej situácie v dotknutých oblastiach. Oslovených bolo 82 

obyvateľov  obce Cerovo, 22 z osady Kamenica, 10 z osady Pavňa a 50 priamo z obce Cerovo. 

 

4. Výsledky z mapovania potrieb 

Výsledky z realizovaného mapovania potrieb pracovníci spracovali do Správy z mapovania 

potrieb. Počas realizácie  mapovania potrieb a po ich následnom  súhrnnom spracovaní 

pracovníci získali rôzne informácie od obyvateľov obce. Na niektoré potreby, uvedené 

v mapovaných oblastiach týkajúcich sa sociálnej  oblasti, zdravia, diskriminácie  

a vzdelávania,  budú môcť v rámci činnosti komunitného centra pracovníci  reagovať 

prostredníctvom metódy práce s jednotlivcom a skupinou.  

Na mapované oblasti týkajúce sa bývania a života v našej obci budú pracovníci komunitného 

centra za aktívnej participácie obyvateľov v rámci činnosti komunitného centra reagovať  

metódou komunitnej práce. Nižšie uvádzame spracované údaje zo všetkých troch častí obce. 

Zameriavame sa na uvedené problémy a potreby, ktoré mali najväčšie zastúpenie a viacero z 

opýtaných osôb ich považuje za dôležité. 
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Výsledky mapovania časť  obce Kamenica 

Ako  problémové  v súvislosti s bývaním obyvatelia najčastejšie uviedli:  

 Počet 

Odpadky  8 

Kosenie  4 

Stredisko osobnej hygieny 14 

 Voda  8 

 

Pri otázke čo vám  v obci chýba väčšina obyvateľov uviedla:  

 Počet 

Lekár  17 

Zastávka  7 

autobusové spojenie   5 

 

Na otázku čo by v obci chceli zmeniť  väčšina obyvateľov uviedla: 

 Počet 

Nič  9 

Mať vlastnú elektrinu  2 

Súpisné čísla  2 

Pouličné svetlá  2 

Rozhlas  2 

 

Ako problémové v súvislosti s bývaním väčšina z obyvateľov osady Kamenica uvádza  

neporiadok v okolí obydlí, odpadky , potrebu kosenia trávy  a nefunkčnú „sociálnu budovu“. 

V obci im tiež chýbajú večerné autobusové spoje, zastávka SAD pri cintoríne, pouličné 

osvetlenie, rozhlas a lekár, ktorý  v minulosti v obci  ordinoval. Viacerí z obyvateľov uviedli, 

že k zmene prispejú realizáciou brigád. 

 

Výsledky mapovania časť obce Pavňa 

Ako  problémové  v súvislosti s bývaním obyvatelia najčastejšie uviedli:  

 Počet 

Žijem v maringotke, nemám kúpeľňu – chcem 

podnájom v obci – mám žiadosť             

1 

Mám vodu aj elektrinu 1 

Nemám vodu, elektrinu  5 

 
Pri otázke čo vám v obci chýba väčšina obyvateľov uviedla:  

 Počet 

Autobusové spojenie na V. Krtíš  3 

Lekár  6 
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Na otázku čo by v obci chceli zmeniť  väčšina obyvateľov uviedla: 

 Počet 

Vybavenie, byty, hygienické stredisko 3 

Nič  2 

 

Ako problémové v súvislosti s bývaním obyvatelia osady Pavňa uviedli chýbajúcu vodu 

a elektrinu v ich domácnostiach, čo uviedla polovica obyvateľov. Súčasne však uviedli, že 

pripojiť ich domácnosti na elektrinu je z hľadiska ich možností a dostupnosti terénu nereálne. 

V obci im chýba lekár, služby, byty a „hygienické stredisko“.  

Výsledky mapovania časť  Obec 

Ako  problémové  v súvislosti s bývaním obyvatelia najčastejšie uviedli:  

 Počet 

Žiadne  43 

Kanalizácia, Spoločný dvor so susedmi 2 

 

Na otázku čo vám   v obci chýba väčšina obyvateľov uviedla: 

 Počet 

Nič  8 

Služby- Lekár, zubár, kaderníctvo 38 

Autobusové spojenie- večerné spoje 10 

Autobusové spojenie VK 4 

Priestor na stretávanie mládeže  4 

Cesta na lazy  2 

Využívanie telocvične na volejbal, futbal, posilňovňa 3 

využitie  v hornej  časti obce – park, napr. lavičky, bránky  2 

Detské ihriská s preliezkami 3 

 
Na otázku čo by v obci chceli zmeniť  väčšina obyvateľov uviedla: 

 Počet 

Ide to k lepšiemu 5 

Nič  25 

Prerobiť socialistickú budovu  4 

Opraviť cestu na lazy  3 

Umelé multifunkčné ihrisko, posilňovňa 3 

Byty, prilákať mladé rodiny do obce 4 

 

Obyvatelia žijúci priamo v obci nevnímajú závažnejšie problémy v súvislosti s ich bývaním. 

V obci im chýbajú služby, ktoré v minulosti boli v obci dostupné, večerné autobusové spoje, 

priestor pre aktívne trávenie voľného času, ihrisko, posilňovňa, priestor, kde by sa mohla 

mládež stretávať, efektívne využitie priestoru v hornej časti obce pri kanceláriách RD, vadí im 

tiež chátrajúca budova v centre obce a rozbitá cesta na lazy. 
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5. Ciele a úlohy komunitného centra 

Nato, aby bolo možné reagovať na potreby a problémy miestnych komunít a dosahovať  

zmeny, je potrebná  aktívna participácia obyvateľov obce. Za týmto účelom pracovníci 

komunitného centra iniciovali vznik Rady komunitného centra, ktorú tvoria zástupcovia 

miestnych komunít a záujmových skupín a tiež vznik pracovných skupín, ktoré sa budú 

priamo podieľať na realizovaní potrebných aktivít a úloh.  Na realizovaných stretnutiach Rady 

komunitného centra boli s účastníkmi vzájomne konzultované  aktuálne potreby a podnety 

obyvateľov obce, ktoré boli vyhodnotené  v Správe z mapovania potrieb. Pre pretrvávajúcu 

nepriaznivú situáciu v súvislosti s covid boli stretnutia realizované v obmedzenom počte 

osôb, doposiaľ len s účastníkmi z časti obce Kamenica. V najbližšom období do pôsobenia 

v Rade KC prizveme aj ďalších zástupcov záujmových skupín obyvateľov, a to za časť  Pavňa 

a Obec a v rámci pravidelných stretnutí budeme konzultovať zmapované  a tiež aktuálne 

potreby v týchto častiach obce.   

Po vzájomnej konzultácii  s vytvorenou pracovnou skupinou a členmi Rady KC boli určené 

oblasti, ktorým je podľa ich názoru potrebné sa venovať a tiež ciele na nadchádzajúce 

obdobie. Ich hlavným cieľom je obnova prevádzky „sociálnej budovy“, ktorá sa nachádza 

priamo v osade, udržiavanie poriadku v priestoroch osady (odstraňovanie odpadu, kosenie 

trávy) .  

Stanovený hlavný cieľ obyvateľov osady Kamenica,  obnoviť prevádzku „sociálnej budovy“, 

ktorý vzišiel z mapovania potrieb a ďalších konzultácií s obyvateľmi,  sme uviedli v  Pláne 

komunitného centra, časť Akčný plán, kde sú podrobne rozčlenené čiastkové ciele, úlohy,  a 

aktivity KC.  

Ďalšie ciele a úlohy komunitného centra budú formulované a spracované do Akčného plánu 

Komunitného centra po realizácii  ďalších stretnutí s členmi Rady KC, za účasti ďalších 

zástupcov záujmových skupín obyvateľov obce z časti Pavňa a Obec.  

V prehľade  nižšie uvádzame ciele vychádzajúce z mapovania potrieb a následných 

konzultácií v rámci Rady KC 

Potreba/problém  
komunity 

Cieľ Čiastkové ciele Úlohy KC 

Nefunkčná „sociálna 
budova“ v osade 
Kamenica 

Obnovenie prevádzky 
„sociálnej budovy“ 

viď spracovaný Akčný 
plán KC 

Realizácia stretnutí 
Rady KC a pracovných 
skupín 
Pomoc pri vzájomnej  
komunikácii 

Neporiadok  
v priestoroch osady 

Udržiavanie poriadku 
v priestoroch osady 

Odstraňovanie odpadu 
Kosenie trávy 
Realizácia „brigád“ 

Realizácia stretnutí 
Rady KC a pracovných 
skupín 
Pomoc pri vzájomnej 
komunikácii 

Priestor pre stretávanie  
sa mládeže 

Vybudovanie 
posilňovne  

Oslovenie mládeže 
k spolupráci 

Realizácia stretnutí 
Rady KC a pracovných 
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Oslovenie 
dobrovoľníkov 
Získanie vhodných 
priestorov 
Získanie finančných 
zdrojov 
Nákup vybavenia 
Vytvorenie posilňovne 

skupín 
Pomoc pri vzájomnej 
komunikácii 

 
Zapojenie 
dobrovoľníkov do 
aktivít KC 
 

Realizácia 
dobrovoľníckeho 
programu v KC 

Nábor dobrovoľníkov 
Získanie dobrovoľníkov 
k spolupráci 
Pôsobenie 
dobrovoľníkov v rámci 
činnosti KC 

Propagačná kampaň na 
získanie dobrovoľníkov 
Informovanie 
záujemcov o činnosti 
dobrovoľníka 
Uzatvorenie dohody 
o výkone dob. činnosti 
Výkon dob. činnosti 

 

6. Akčný plán  

Potreba/problém Oblasť  Hlavný cieľ Čiastkové 
ciele 

úlohy Aktivity KC Zdroje Partneri/ 
zodpovednosť 

Čas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nefunkčnosť  
„sociálnej budovy“, 

v ktorej sa 
nachádzajú sprchy, 

WC a práčovňa. 
Budova sa nachádza 
v osade Kamenica 

a slúži na zvyšovanie 
hygienického 

štandardu 14 rodín, 
ktoré v osade žijú. 
Budovu využívajú 
výlučne obyvatelia 

osady a jej 
sprevádzkovanie je 

primárnou potrebou 
komunity 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Komunitná 
práca, 

Práca Rady 
KC, 

participácia 
komunity, 
dobrovoľní
cka práca  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opätovné 
obnovenie 
prevádzky 
„sociálnej 
budovy“, 

ktoré 
zahŕňa 
opravu 

vodovodné
ho 

potrubia, 
výmenu 
batérií, 

vchodových 
dverí, 

zakúpenie 
elektrickéh
o bojlera 

 
 
 

 
 
Participácia 
cieľovej 
skupiny 
 
 
 
 
 
 
 

Predstavenie 
zámeru cieľovej 
skupine . 
Vytvorenie 
pracovnej skupiny 
z obyvateľov 
osady – určiť 2 
ľudí z tejto 
skupiny za 
„vedúcich“ – 
vyberie si ich 
komunita 
 

Pravidelné stretnutia s  
s obyvateľmi osady za 
účelom vytvorenia 
pracovnej skupiny 
a participácie čo 
najväčšieho počtu 
komunity 

 
 
 

-zodpovedný za KC, 
KPKC, Mgr. Rastislav 
Kocoň 
- členovia rady KC, 
Žaneta Kováčová, 
Marek Kováč 

 
marec/ 
apríl 
2022 

Vytvorenie plánu 
prác  a rozdelenie 
úloh pre 
komunitu 

Realizácia stretnutia 
s pracovnou skupinou 
za účelom vytvorenia 
plánu prác, 
spracovanie plánu 
prác, prijímanie 
nápadov, podnetov zo 
strany komunity 

 Ľudské 
zdroje 
 

 
 
-zodpovedný  za KC, 
KPKC Mgr. Rastislav 
Kocoň 
-členovia rady KC, 
Žaneta Kováčová, 
Marek Kováč  
-starostka obce  

 
 
 
 
apríl/máj 
2022 

Získanie 
súhlasu 
majiteľa 
budovy 
k obnoveni
u 
prevádzky  
budovy 

Stretnutia Rady 
KC , ktorej členom 
je aj zástupca 
obce – majiteľ  
budovy  

Príprava stretnutí 
Rady KC, prizvanie 
zástupcov komunity – 
časť Kamenica, ale aj 
zástupcov vedúcich  
z novovytvorenej 
pracovnej skupiny 
 – predstavenie konkr. 
pomoci zo strany 
komunity. 

 
 
Získanie 
finančných 
prostriedko
v  na nákup 
potrebného 
materiálu  
Finančná 
participácia 
komunity 

Dosiahnutie 
finančnej 
participácie cieľ. 
skupiny formou 
sporiaceho 
programu „ Naša 
oprava  a naša 
pomoc“  

Pravidelné stretnutia 
s komunitou – 
finančná gramotnosť - 
náklady na opravu 
budovy , ktoré bude 
slúžiť ich potrebám , 
prejednanie návrhov 
sporiaceho programu, 
ich podnety, námety. 
Po dohode 
s obyvateľmi realizácia 

 
 
Vlastné 
finančné 
zdroje 
obyvateľ
ov 
komunit
y, 
finančná 
pomoc 

 
 
 
zodpovedný  za KC, 
KPKC, Mgr. Rastislav 
Kocoň 
- členovia pracovnej 
skupiny, 
-zástupcovia obce, 
starostka 

 
 
 
 
jún 2022 
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pravidelných stretnutí- 
výber splátok 
-spravovanie financií  

zo strany 
obce, 
zbierka 
grant  

Oslovenie 
zástupcov obce 
k finančnej 
výpomoci 

Pravidelná realizácia 
stretnutí Rady KC – 
možnosti, výzvy, 
dotácie 
Realizácia stretnutia 
so zástupcami obce 

 
 
 
 
 
Získanie 
materiálu 
na 
sprevádzko
vanie 
budovy 

 
Vyhľadanie 
vhodných 
cenových ponúk 
potrebného 
materiálu 
 
 

 
 
Pomoc pri vyhľadaní 
cenových ponúk 
 

 
 
 
internet, 
miestne 
zdroje,  
ľudské 
zdroje 

 
 
 
zodpovedný  za KC, 
KPKC, Mgr. Rastislav 
Kocoň, 
OGKC, Mgr. Jana 
Prétiová 
- členovia pracovnej 
skupiny, 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
júl 2022 
 

 
Nákup materiálu 

 
Pomoc s dopravou 
v prípade potreby 

 
 
Zabezpečen
ie 
odborných 
pracovníko
v, 
potrebných 
na výkon 
odb. prác  -  
vodoinštala
téra na 
opravu 
vodovodné
ho potrubia  

 
Získanie 
kontaktov na 
vodoinštalatérov/
oslovenie 
vodoinštalatéra 

 
Zabezpečiť pomocné 
práce z radov 
komunity ako 
doplnkové práce 
k odborným prácam 
Pomoc pri vyhľadávaní 
kontaktov a tiež  
Vyhľadávanie 
odborníkov/pomoc pri 
komunikácii 
 
 

 
 
internet, 
miestne 
zdroje,  
ľudské 
zdroje 

 
 
 
-zodpovedný  za KC, 
KPKC, Mgr. Rastislav 
Kocoň 
- členovia pracovnej 
skupiny, Marek 
Kováč 
 

 
 
 
august 
2022 

 
 
 

Realizácia 
naplánovan

ých prác 

Oprava 
vodovodného 
potrubia, batérií, 
vchodových dverí 
 
 
 

 
Participácia pri 
realizácii prác/podľa 
potreby 
 
 

 
 
materiál
ne 
a ľudské 
zdroje 
komunit
y 

 
-členovia  pracovnej 
skupiny 
-vodoinštalatér 

 
 
septemb
er  2022 

  
 
 
 

Propagácia  
zrealizovaných prác na 
sprevádzkovanej 
„sociálnej budove“  

sociálne 
siete, 
vytvoren
é plagáty  

OGKC, Mgr. Jana 
Prétiová 

október  
2022 

   Dobrovoľní
cka činnosť 
a udržateľn

osť stavu 
budovy po 
obnovení 
prevádzky 

Nájsť vhodných 
dobrovoľníkov 
v pozícii – 
„správca budovy“ 

Výber dobrovoľníkov 
z radov komunity, 
ktorá využíva služby 
sociálnej budovy, 
práca s pracovnou 
skupinou, motivácia 
dobrovoľníkov, 
prípadné 
zabezpečenie 
financovania 
dobrovoľníckej 
činnosti, v rámci 
aktivačných prác pre 
obec, projektové 
výzvy, dotácie 

Ľudské 
zdroje 
 
 
Finančné 
zdroje 

zodpovedný  za KC, 
KPKC– Mgr. 
Rastislav Kocoň,  
koordinátor 
dobrovoľníkov z DP 

od- 
október  
2022 
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7. Monitorovanie plnenia cieľov 

Plnenie stanovených čiastkových cieľov budeme vyhodnocovať predovšetkým kvalitatívnou 

metódou, a to  v rámci stretnutí s členmi Rady komunitného centra a tiež s členmi 

vytvorených pracovných skupín v intervale 1x za 3 mesiace.  So zainteresovanými členmi 

komunity budeme konzultovať ich názory na to, či sa im v rámci vzájomnej spolupráce darí 

stanovené čiastkové ciele dosahovať a napĺňať, či vnímajú  nejaké problémy alebo prekážky 

pri ich napĺňaní, v čom potrebujú pomoc, aké vnímajú silné či slabé stránky komunity  pri ich 

realizácii, a iné. V prípade potreby spoločne prekonzultujeme správnosť a postupnosť  

zvolených krokov a postupov. Zdrojom spätnej väzby budú pre nás aj podnety zapojených  

subjektov (zriaďovateľ KC, spolupracujúci odborníci, dobrovoľníci). Plnenie stanovených 

cieľov budeme  vyhodnocovať aj  z pohľadu komunitného centra, v rámci pravidelných porád 

zamestnancov KC.  

Plnenie hlavného cieľa budeme vyhodnocovať  v rámci stretnutia  s členmi Rady 

komunitného centra  a pracovných skupín, v intervale 1x ročne, v mesiaci december,  kedy 

zhodnotíme ako sa nám darilo stanovené ciele napĺňať. Výstupy z hodnotenia plnenia 

stanovených cieľoch budú písomne spracované v Správe o činnosti komunitného centra za 

rok 2022 a budeme na ne reagovať aj v rámci aktualizácie Plánu KC na r. 2023. 
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8. Záver 

Na to, aby bolo možné reagovať na potreby a problémy miestnych komunít a dosahovať  

v nich pozitívne zmeny, je potrebná  aktívna participácia obyvateľov obce. Za týmto účelom 

pracovníci komunitného centra iniciovali vznik Rady komunitného centra, ktorú tvoria 

zástupcovia miestnych komunít a záujmových skupín a tiež vznik pracovných skupín, ktoré sa 

budú priamo podieľať na realizovaní potrebných aktivít a úloh. Cieľom realizácie týchto 

aktivít a úloh je naučiť  obyvateľov obce navzájom spolupracovať, hľadať možnosti pomoci,  

keď vzniknú problémy, naučiť sa jednať a vyjednávať s inštitúciami a prispievať k pomoci za 

účelom spoločného prospechu. 

S členmi Rady komunitného centra a následne s členmi pracovných skupín plánujeme 

realizovať pravidelné stretnutia v intervale min. jeden krát mesačne . Do pôsobenia v Rade 

komunitného centra prizveme aj ďalších zástupcov záujmových skupín obyvateľov, a to za 

časť  Pavňa a Obec  a v rámci pravidelných stretnutí budeme konzultovať zmapované a 

aktuálne potreby v týchto častiach obce, na ktoré je potrebné podľa ich názoru reagovať. Na 

stretnutia budeme tiež prizývať podľa potreby zástupcov miestnych inštitúcií, ktoré nám 

môžu byť nápomocné pri realizácii zmien.  V ďalšom období plánujeme do činností a aktivít 

komunitného centra zapojiť aj dobrovoľníkov, ktorí budú ochotní venovať svoj čas a tiež  svoj 

osobný potenciál k ďalšiemu rozvoju zručností ostatných obyvateľov obce.  
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9. Použité zdroje 

Komunitný plán sociálnych služieb obce Cerovo na roky 2018-2023 

https://bokku.gov.sk/wp-content/uploads/2022/03/Standardy-kvality-KC-B5-

2022.pdf?csrt=13956151525605656889 

https://bokku.gov.sk/wp-content/uploads/2021/12/Profil-komunity_aktualizovany-

2.pdf?csrt=13956151525605656889 

https://obeccerovo.sk/obec/o-obci/ 

https://www.scitanie.sk/obyvatelia/zakladne-vysledky/struktura-obyvatelstva-podla-

vzdelania/OB/SK0325518239/OB 

https://www.scitanie.sk/obyvatelia/zakladne-vysledky/struktura-obyvatelstva-podla-

narodnosti/OB/SK0325518239/OB 

https://www.scitanie.sk/obyvatelia/zakladne-vysledky/struktura-obyvatelstva-podla-

nabozenskeho-vyznania/OB/SK0325518239/OB 

https://www.scitanie.sk/domy/zakladne-vysledky/pocet-domov/OB/SK0325518239/OB 

https://www.scitanie.sk/domy/zakladne-vysledky/struktura-domov-podla-typu-vodovodnej-

pripojky/OB/SK0325518239/OB 

https://www.scitanie.sk/domy/zakladne-vysledky/struktura-domov-podla-typu-

kanalizacneho-systemu/OB/SK0325518239/OB 

https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/mesacne-statistiky-miest-a-

obci/2022.html?page_id=1157401 

 

https://bokku.gov.sk/wp-content/uploads/2021/12/Profil-komunity_aktualizovany-2.pdf?csrt=13956151525605656889
https://bokku.gov.sk/wp-content/uploads/2021/12/Profil-komunity_aktualizovany-2.pdf?csrt=13956151525605656889

