
Mestský úrad Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01  Banská Bystrica, www.banskabystrica.sk  
IČO: 00313271, DIČ: 2020451587, tel.: 0800 14 15 14, e-mail: podatelna@banskabystrica.sk 
Ochrana osobných údajov (GDPR): www.banskabystrica.sk/urad/ochrana-osobnych-udajov 

1/33 

 

 

 

 

 

 

SPRÁVA O ČINNOSTI                                                                   

 ZA ROK 2021       

 

 

ODBOR SOCIÁLNYCH VECÍ 

Komunitné centrum Fončorda       

 

  

 

 

Vypracované: 31.01.2022   

 Funkcia Meno Dátum Podpis 

Vypracovali: koordinátori KC   
PaedDr. Martina Macíková  

Ing. Dorota Líšková 
01.02.2022  

 referent MsÚ Mgr. Ivana Konôpková 03.02.2022  

Schválil: vedúca OSV PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD. 04.02.2022  

 

 



Mestský úrad Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01  Banská Bystrica, www.banskabystrica.sk  
IČO: 00313271, DIČ: 2020451587, tel.: 0800 14 15 14, e-mail: podatelna@banskabystrica.sk 
Ochrana osobných údajov (GDPR): www.banskabystrica.sk/urad/ochrana-osobnych-udajov 

2/33 

 

 

 

 

SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2020 

 

ODBOR SOCIÁLNYCH VECÍ 

 

 

Obsah 

 

1. Základné údaje ................................................................................................................................ 3 

2. Poslanie Komunitného centra Fončorda a jeho činnosť ................................................................. 3 

2.1 Členovia a cieľové skupiny ............................................................................................................. 4 

2.2 Prehľad činností ........................................................................................................................... 5 

2.2.1  Pravidelné aktivity ..................................................................................................................... 5 

3. Personálne, finančné, materiálno-technické a prevádzkové podmienky KCS ................................ 9 

3.1 Personálne zabezpečenie v roku 2020 .......................................................................................... 9 

3.2 Materiálno-technické zabezpečenie a prevádzkové podmienky ................................................ 10 

3.3 Finančné podmienky - rozpočet .................................................................................................. 11 

4. Realizované projekty ..................................................................................................................... 12 

5. Vyhodnotenie stanovených úloh za rok 2020 ............................................................................... 14 

6. Návrhy úloh pre rok 2021 .............................................................................................................. 15 

Príloha – Fotodokumentácia z aktivít KCF ......................................................................................... 15 

 

 

 

 

 

 

 



Mestský úrad Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01  Banská Bystrica, www.banskabystrica.sk  
IČO: 00313271, DIČ: 2020451587, tel.: 0800 14 15 14, e-mail: podatelna@banskabystrica.sk 
Ochrana osobných údajov (GDPR): www.banskabystrica.sk/urad/ochrana-osobnych-udajov 

3/33 

 

1. Základné údaje 

 

Názov:    Komunitné centrum Fončorda 

Sídlo:    Havranské 9, 974 01 Banská Bystrica 

Zriaďovateľ:   Mesto Banská Bystrica 

Uznesením MsZ číslo 1538/2014 zo dňa 28.10.2014 

IČO:    00 313 271 

Zodpovedná osoba:  PaedDr. Martina Macíková, koordinátorka komunitného centra  

   Ing. Dorota Líšková, koordinátorka komunitných aktivít  

Kontakt: +421 917 505 922, kcfoncorda@gmail.com 

https://www.facebook.com/kcfbb, www.banskabystrica.sk 

 

 

2. Poslanie Komunitného centra Fončorda a jeho činnosť  

    

Komunitné centrum Fončorda (ďalej len „KCF“) vzniklo v roku 2014 ako nekomerčný a neutrálny 

priestor, vytvorený najmä pre aktívne občianstvo, na nadväzovanie pozitívnych medziľudských 

vzťahov, na motivovanie ku kvalitnejším susedským väzbám na sídlisku aj v komunite, na sieťovanie 

partnerov, na podporu efektívnej medzigeneračnej komunikácie, na prevenciu sociálno-patologických 

javov najmä na sídlisku Fončorda. Vytvára priestor na spoluprácu jednotlivcov, rodín, mesta, rôznych 

inštitúcii a organizácií.  

KCF je priestor, ktorý vytvára podmienky a možnosti pre napĺňanie rôznorodých potrieb, rozvíjanie 

potenciálu, zručností a schopností jednotlivcov, rozvíjanie medzigeneračného dialógu, a podporovanie 

rozvoja na banskobystrickom sídlisku Fončorda. Hlavným poslaním, respektíve jeho cieľom, je 

podporovať pozitívny občiansky aktivizmus, talent a tvorivý potenciál jednotlivcov, formálnych aj 

neformálnych skupín.  

Za ďalšiu je veľmi významnú časť poslania KCF považujeme vytvárať priestor pre podporovanie 

dobrovoľníckych aktivít a dobrovoľníctva v praxi, organizovať a koordinovať komunitné podujatia a 

projekty, do ktorých sa môžu zapojiť rôzne cieľové skupiny. Pomáhať pri riešení problémov v 

sídliskových komunitách ľuďom v ohrození, ktorí majú obmedzené finančné a sociálne možnosti, 

podporovať aktivity členov miestnych komunít k svojpomocnému riešeniu sociálnych problémov v 

rámci miestneho spoločenstva, poskytovať priestor na sebarealizáciu, neformálne vzdelávanie, 

organizovanie stretnutí, odborných, kultúrnych, relaxačných a voľnočasových aktivít, integrovať 

zdravotne znevýhodnené osoby a odstraňovať tak medzigeneračné či sociálne bariéry medzi ľuďmi a v 

neposlednom rade spolupracovať, sieťovať a vytvárať komunitné partnerstvá, či spoločenstvá.  

 

 

mailto:kcfoncorda@gmail.com
https://www.facebook.com/kcfbb
http://www.banskabystrica.sk/
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2.1 Členovia a cieľové skupiny 

Aktívne komunity v roku 2021 a počty ich členov: 

Komunita Počet členov k 31.12.2021 

Spevokol Radosť 23 

Klub Guľomet – Petang 13 

Športové tréningy pre seniorov 9 

Ping pong – ženy 11 

Ping pong – muži 6 

Parkour 22 

Showdown (aplikovaný stolný tenis pre nevidiacich) 4 

Spolu 88 

 

V roku 2021 navštevovalo KCF 7 komunít, čo je v porovnaní s rokom 2020 o 1 menej, konkrétne 

skončila svoju činnosť – Jóga.  

 

Zoznam členov koordinačnej rady (KOOR) v roku 2021: 

Pôsobisko/pozícia/zástupca komunity Meno a priezvisko 

  
AkSen OZ BB 

 

 
Ing. Janka Slaná MBA 

 

 
Guľomet, Petang 

 

 
Ing. Natália Ceglédyová 

 

 
OZ SPOSA BB 

 

 
Mária Helexová 

 

 
Spevokol Radosť 

 

 
Mária Lehocká 

 

 
OZ SFF/parkour 

 

 
Ing. Jakub Forgács 

 

 
OZ BBOS 

 

 
Mgr. Diana Javorčíková 

 

 
OZ KOMPAS – centrum rozvoja 

 

 
Ing. Silvia Žabková 

 

 
OZ Erika Karová 

 

 
Erika Karová 

 

 
ÚNSS KS BB/Showdown 

 

 
Pavol Kuboško 

 

 
Ping pong – muži 

 
Marián Mihok 
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Ping pong – ženy 

 

 
Vlasta Seninová 

 

 
Športové tréningy seniorov 

 

 
Jozef Debnár 

 

 
Tvorivé inkluzívne dielne 

 

 
Miriam Korineková 

 

 
Správa objektu a areálu KCF 

 

 
Mgr. Richard Vrbovský 

 

 
Poslankyňa za mestskú časť Fončorda 

 

 
Ing. Hana Kasová 

 

 
Vedúca skupiny dobrovoľníkov/čok  

 

 
Kamila Bullová 

 

 
Vedúci skupiny dobrovoľníkov/čok 

 

Jaroslav Trnik 

 

 

KOOR skupina vznikla dobrovoľne z členov komunít KCF za účelom prípravy podujatí, smerovania 

činností, riešenia problémov v komunite, nastavovania a dodržiavania komunitných pravidiel, 

informovania svojich členov o živote v KCF a pod. Ich počet v porovnaní s rokom 2020 ostal zachovaný. 

V roku 2021 sa KOOR stretla s koordinátormi KCF celkovo na  9 poradách. Komunikácia prebiehala 

podľa aktuálnych pandemických opatrení, online alebo osobne, resp. písomnou formou 

prostredníctvom e-mailov. 

 

2.2 Prehľad činností  

2.2.1  Pravidelné aktivity 

 

Činnosť KCF bola výrazne ovplyvnená aj v roku 2021 zavedením pandemických opatrení na zabránenie 

šírenia COVID 19. Napriek tomuto stavu bol  záujem, aby miestne komunity a skupiny ostali v kontakte.   

V KCF boli zo strany zriaďovateľa vymenené okná vo všetkých miestnostiach, čím došlo ku skvalitneniu 

priestoru, kde sa komunity a  ich členovia stretávali. Neoddeliteľnou súčasťou vykonaných stavebných 

prác bolo aj upratovanie a zveľaďovaniu priestoru. Vo veľkej miere sa na ňom podieľali seniori z prvého 

banskobystrického petangového klubu Guľomet, ktorí boli ochotní vytvoriť si harmonogram 

a postupne upratať KCF za dodržania platných epidemiologických opatrení. 

Snažili sme sa aj napriek prekážkam naďalej napĺňať poslanie KCF, spolupracovať s komunitami 

a realizovať rôzne aktivity či už pravidelné alebo jednorazové.  
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Dvakrát boa činnosť KCF prezentovaná v Rádiu BBFM. Pravidelne sme sa zúčastňovali zasadnutí 

Občianskej rady Fončorda a Výboru mestskej časti Fončorda.  Počas celého obdobia dostalo KCF 

množstvo darov od ľudí z komunít alebo obyvateľov mesta v podobe nábytku, elektrospotrebičov, ale 

tiež sa komunity zapájali do zbierok potrieb, oblečenia a potravín pre obyvateľov Fončordy, ktorí 

takúto pomoc potrebujú. Po vzájomnej konzultácií s komunitami, po zvážení možností na využívanie 

priestorov sme zmenili spôsob využívania jednotlivých miestností v KCF - z pôvodnej „obývačky na 

rodičovskú izbu“, ktorá sa viac otvorila pre aktivity určené pre rodiny, pre deti i po seniorov. Veľká 

miestnosť bude prioritne využívaná na prednášky a športové aktivity.  

 

Predkladáme stručný prehľad aktivít, ktoré sa podarilo zorganizovať v roku 2021: 

 

Názov aktivity Cieľová skupina Cieľ Splnené očakávania 

LÁSKAvosť v komunite 
      
2021 
      
Valentín inak - 
nekomerčne, rodinne, 
susedsky, online 

neobmedzená spoločne stráviť čas pri 
príležitosti sviatku sv. 
Valentína 

nahranie virtuálnych 
prianí, povzbudení a 
poďakovaní, vyčariť 
úsmev na tvári, vniesť 
lásku do sŕdc a 
príbytkov, zaspomínať 
si, čo všetko sa v KC 
zažilo a prežilo 

Hurá prázdniny neobmedzená pri príležitosti 
ukončenia školského 
roka spoločne sa 
stretnúť pod 
pamätníkom SNP 

zasúťažiť si s našimi 
najmenšími a potešiť 
sa krásnym kultúrnym 
programom 

Zbierka školských 
pomôcok a potrieb 

neobmedzená zozbierať školské 
pomôcky a darovať ich 
ďalej deťom zo 
sociálne slabších rodín 

rodičia mali možnosť 
prísť si vybrať pre svoje 
ratolesti pomôcky do 
školy 

Piknik v tráve neobmedzená stretnutie v malebnom 
prostredí areálu KCF 

oddýchnuť si, 
podebatiť si na rôzne 
témy, stretnúť sa s 
priateľmi a členmi KCF 

Letná melónová párty neobmedzená sused hostí suseda   
(v záhrade KCF) 

posedenie v 
spoločnosti milých 
ľudí, zoznámenie sa s 
novými ľuďmi a  
podelenie sa o recepty 
na melónové zákusky a 
nápoje 

Prednáška na tému: 
Učíme sa zvieracej 

neobmedzená snažiť sa porozumieť 
domácemu miláčikovi 

ako pochopiť 
správanie zvieracieho 
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komunikácii člena rodiny 

Prednáška na tému: 
Sebavedomie ti 
pomôže získať prácu, 
po ktorej túžiš 

neobmedzená ako sa pripraviť na 
pohovor, reč tela, 
podanie ruky 

praktické cvičenia - ako 
pôsobiť 
sebavedomejšie na 
pracovnom pohovore 

Detský jarmok neobmedzená súťaže pre deti v 
spolupráci s CVČ 

burza školských 
pomôcok a potrieb 

Športiáda seniorov 
2021 

neobmedzene športovo - zábavné 
podujatie v spolupráci 
s AkSen 

spoločne si zmerať sily 
v rôznych športových 
disciplínach 

Týždeň dobrovoľníctva 
v spolupráci s Centrom 
dobrovoľníctva v BB 

neobmedzene stretnutie sa na 
brigáde v KC a 
privítanie nových 
členov KC 

upratovanie KC - 
stretnutie sa pri práci a 
spoločnom 
zveľaďovaní interiéru 
aj exteriéru KC 
(21 dobrovoľníkov a 
105 dobrovoľníckych 
hodín)  

Prezentácia výsledkov 
prieskumu: “Akí sme? 
Čoho sa bojíme a čo je 
pre nás dôležité?” 

neobmedzene KNZM - diskusia 
vychádzajúca z 
prieskumu o dôležitých 
hodnotách ľudí žijúcich 
v BB 

zhodnotenie 
prieskumu a následná 
diskusia o tom, čo je 
pre nás v dnešnej dobe 
dôležité a čo nie 

Prezentácia s názvom: 
“Potulky po Českém 
ráji”  

neobmedzene predstavenie 
zaujímavostí a 
prírodných zvláštností 
krásnej oblasti 

skúsený dlhoročný 
turista p. Jozef Melek 
prezentoval vlastný 
pohľad na krajinu v ČR 

Komunitná 
prehrabávačka 
(hračky, oblečenie, 
školské potreby) 

neobmedzene darovanie vecí, ktorým 
sa ľudia rozhodli dať 
druhú šancu a posunúť 
ich ďalej iným 

stretnutie sa s členmi 
komunít, 
dobrovoľníkmi a 
rodičmi, ktorí si prišli 
pre svoje deti 
povyberať hračky, 
oblečenie a školské 
pomôcky 

Tepovanie KC neobmedzene tepovanie kobercov, 
stoličiek, gaučov a 
kresiel 

upratovanie KC - 
zdarma tepovacia 
služba Jovitep 

Prednáška: 
Aloe vera 

neobmedzene dozvedieť sa viac o 
účinkoch tejto vzácnej 
rastliny 

diskusia ohľadom 
imunity a možnostiach 
jej podpory, pre koho 
je vhodná aloe vera a 
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komu sa neodporúča 

Komunitné 
fončorďácke hody 
2021 

neobmedzene online stretnutia pre 
susedov a členov KC 

dôležitosť mrkvy v 
našom jedálničku, 
zapojenie MŠ do 
výtvarných prác a 
výrobkov z mrkvy 

NIE SI SÁM - Aby mal 
pekné Vianoce každý 

neobmedzene zbierka potravín pre 
rodiny zo sociálne 
slabšieho prostredia 

uvedomenie si 
hodnoty Vianoc a 
priorít, beseda, 
vianočná pošta 
susedovi, recepty  

Počas obdobia, keď bolo KCF otvorené pre komunity a verejnosť, realizovali sa aktivity podľa 

nasledovného rozvrhu:  

ROZVRH AKTIVÍT  

 

KC 

Fončorda 

8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 

pondelok  Ping 
pong 
muži 

Ping pong 
ženy 

      

utorok  Rodičovský klub 

Stonožka 

     
Showdown 

 

streda  Športový tréning         

štvrtok  Petang Guľomet   
 

  

 

piatok  Spevokol Radosť        

Pohybové aktivity 

Rodičovský klub 

Fončorďáčik 

Showdown 

Rodičovský klub 

Fončorďáčik 

Prednášky, 

workshopy 

Rodičovský klub 

Fončordáčik 

 

Petang Guľomet 

 

Petang Guľomet Rodičovský Klub 

Fončorďáčik 

Tvorivé inkluzívne 

dielne (1x mesačne) 

Klubovň

a 

Parkour 

 

Ping pong ženy 

 

 

Ping pong 

mužy 

 

 

Ping pong ženy 

Šachy 
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Zhrnutie: 

- v roku 2021 prebiehalo v KCF v celkovom počte  9  pravidelných aktivít a 17 nepravidelných aktivít,  

na ktorých sa stretávali stáli členovia komunít, ale taktiež nepravidelní návštevníci. 

 

Nové poznatky a podnety: 

Na základe získaných poznatkov a podnetov z komunít i individuálnych návštevníkov vznikla idea na 

vytvorenia nových možností pomoci, resp. usmernenia členov komunít ako aj širokej verejnosti pri 

riešení rôznych životných situácií, v ktorých sa ocitajú. O to viac, keď sú skryté, či sa o nich „nehovorí“. 

Riešenie sociálno – patologických javov, rodinných situácií, medziľudských vzťahov, ale i osobnostného 

rozvíjania sa a získavania informácií tiež patrili v roku 2021 medzi dôležité poslania/ciele KCF. Na 

zdôraznenie potreby riešenia nepríjemných alebo tabuizovaných tém sme zvolili viacero foriem 

oslovenia občanov mesta Banská Bystrica. Zaradením odborných prednášok každý 1. a 3. štvrtok 

v mesiaci na aktuálne témy vzhľadom aj na situáciu v spoločnosti, podnety členov komunít i občanov 

širokej verejnosti a snažili sme sa poradiť, informovať a možno k niektorých prípadoch ukázať smer na 

riešenie negatívnych sociálnych situácií za podpory odborníkov ako špeciálnych pedagógov, 

psychológov a iných. Sociálnym poradenstvom osobným, alebo poskytnutým vizuálnou formou na 

nástenkách v KCF (anonymnejšie) sme sa snažili osloviť osoby, ktoré potrebujú pomôcť, informovať ich 

o možnostiach riešení svojich individuálnych potrieb anonymne, nakoľko môžu mať rôzne dôvody na 

udržanie anonymity, resp. neformálneho poradenstva. Na nástenkách mohli návštevníci nájsť základné 

informácie o tom, kde a kto im môže pomôcť s riešením problému podľa jeho charakteru. Telefonický 

kontakt, informácie o poskytovateľoch poskytujúcich pomoc z rôznych oblastí ako napr.: psychológ, 

linka dôvery, týrané ženy, projekty prebiehajú v meste Banská Bystrica na podporu aktívneho a 

zmysluplného trávenia času, ponuky voľnočasových aktivít a samozrejme pripravovaných aktivít 

realizovaných KCF. Pre rok 2022 bol stanovený nový cieľ (časť 6. správy), ktorý vzišiel z potrieb člnov 

i návštevníkov KCF. 

 

 

3. Personálne, finančné, materiálno-technické a prevádzkové 
podmienky KCS 

 

KCS  nemá právnu subjektivitu, je organizačnou súčasťou odboru sociálnych vecí Mestského úradu 

mesta Banská Bystrica (Organizačná štruktúra MsÚ B. Bystrica). 

3.1 Personálne zabezpečenie v roku 2020 

Personál Počet 

Koordinátor  komunitného centra 1  

Koordinátor  komunitných aktivít  1  
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Koordinátori Komunitného centra  

Bc Lucia Remišová  (01-04/2021) 

PaedDr. Martina Macíková (08-12/2021) 

Koordinátorka komunitných aktivít 

Ing. Dorota Líšková (05-12/2021) 

 

KCF si v roku 2021 prešlo personálnou výmenou. Počet zamestnancov ostal zachovaný – počet 2. 

Koordinátor komunitného centra zabezpečoval komunikáciu so širokou verejnosťou, v prípade potreby 

zabezpečoval prenájom priestorov a spracovával odborné administratívne podklady  a koordinátor 

komunitných aktivít sa sústredil na koordináciu voľnočasových aktivít existujúcich komunít a pracoval 

na možnom rozšírení o ďalšie komunity. Rozdelenie pracovných pozícií na koordinátora komunitného 

centra a na koordinátora komunitných aktivít mal svoje opodstatnenie. Prax ukázala, že tento počet je 

potrebný  a aj zatiaľ dostatočný. Bola snaha o zlepšenie komunikácie medzi požiadavkami zriaďovateľa 

a požiadavkami členských komunít, čo sa aj začalo dariť. Pričinil sa o to i postupne nastavený systém 

práce, vzájomná participácia na veciach a spolupráca, pravidelné stretávania a toky informácií medzi 

všetkými. 

Medzi bežné činnosti koordinátorov patrili aj určité administratívne práce súvisiace s riadnym 

fungovaním KCF. Týkali sa aktualizácie členstva v KCF (prihlášky/odhlášky), aktualizácia potrebných 

tlačív na ochranu osobných údajov (ďalej „GDPR“), nakoľko KCF je otvorený priestor pre všetkých, 

väčšina aktivít/činností/podujatí sa zverejňovalo/propagovalo, spracovávala sa fotodokumentácia, 

uverejňovali sa príspevky v online priestore apod. V tomto bol nápomocný zazmluvnený partner 

zriaďovateľa – fy Osobný údaj. Koordinátori spracovávali propagačné materiály, pripravovali príspevky 

do radničných novín a iných periodík, propagovali činnosť prostredníctvom facebookovej stránky, 

online vysielaní. Koordinovali činnosť jednotlivých komunít, pripravovali spolu s komunitami 

aktivity/podujatia. Spolupracovali pravidelne s pracovníkom OSV, ktorý aktualizoval údaje na webovej 

stránke zriaďovateľa www.banskabystrica.sk, kde občania mesta našli potrebné  informácie 

o fungovaní KCS: mená koordinátorov spolu s telefónnym a e-mailovým kontaktom, rozvrh 

pravidelných aktivít, rozvrh online vysielania, mená s telefónnymi číslami zamestnancov mestského 

úradu, zodpovednými za chod KCS. Všetci sa zároveň pravidelne stretávali, priebežne vyhodnocovali 

chod centra, požiadavky a námety na činnosť zo strany komunít. 

  

 

3.2 Materiálno-technické zabezpečenie a prevádzkové podmienky  

KCF je zriadené v budove vo vlastníctve mesta Banská Bystrica, ktorá je daná do správy CVČ.  

KCF sa nachádza v časti budovy v pavilóne B, celková výmera 221,48 m², samostatný vchod, v objekte 

bezbariérovosť nie je riešená. Dispozičné riešenie:   

SPOLU 2 

http://www.banskabystrica.sk/
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- prízemie: vstup do KCF  

- 1. poschodie:  knižnica, spoločenská miestnosť, rodičovská miestnosť, kuchynka, 2x sklad,  kancelária 

pre pracovníkov KCF 

- exteriér KCF je oplotený, časť areálu má spevnený povrch, časť tvorí zeleň; priestor využívaný na 

exteriérové komunitné aktivity; priestor patrí do správy CVČ  

V KCF (interiér aj exteriér) sú vytvorené podmienky pre stretávanie sa komunít, zároveň priestor 

umožňuje aj realizáciu rôznych podujatí, či menších školení. 

Využívanie priestorov sa riadilo dokumentom - „Smernica o využívaní nebytových priestorov 

komunitných centier v Banskej Bystrici VP22/2020 OSV“ účinného od 1.10.2020. Počas roka neboli 

priestory KCF využité v zmysle tejto smernice pre iný subjekt z dôvodu pandemických opatrení 

s COVID-19. 

Priestory KCF boli počas roka využívané najmä členmi centra, na stretávanie KOOR skupiny a ako 

podpora online akcií.  

Materiálno-technické vybavenie v roku 2021 v KCF boli zakúpené závesy do spoločenskej miestnosti, 

rebrík a uskutočnila sa výmena zámkov, kancelárske potreby, hygienické potreby. Boli uspokojené 

požiadavky na zakúpenie potrebného materiálu, tovaru, pomôcok  pre riadne fungovanie KCF 

a zároveň podľa skutočných potrieb komunít. 

 

3.3 Finančné podmienky - rozpočet  

Činnosť KCF je financovaná z rozpočtu mesta B. Bystrica. 

Rozpočet pre KCF pre rok 2021:   

- mzdové výdavky boli vo výške 8 020,21 eur 

- ostatné výdavky: 5 001,19 eur 

Všetky výdavky boli včas uhradené, bolo vyhovené aj požiadavkám najmä v materiálnom vybavení pre 

KCF. 
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4. Realizované projekty 

 

Projekty v KCF boli realizované a aj spolufinancované v spolupráci s Výborom mestskej časti (VMČ) 

Fončorda.  

Názov 
projektu 

Cieľová skupina Obdobie 
realizácie 

Miesto 
realizácie 
projektu 

Prínos projektu Rozpočet 
schválený 

z VMČ 

LÁSKAvosť 
v komunite 

rodiny s deťmi, 
mládež, seniori, 
zapojenie 
miestnych MŠ a 
ZŠ, jednotlivci, 
páry 
 

Február Online 
priestor  

Poukázať na 
dôležitosť prejavov 
vnímavosti pre 
potreby iných v 
medziľudských a 
susedských 
vzťahoch, ako aj 
šíriť v komunite 
nielen lásku, ale 
najmä láskavosť a 
pripomenúť si tak 
vzájomnú 
dôležitosť a 
pozornosť medzi 
všetkými 
generáciami, 
spájať ľudí a búrať 
akékoľvek bariéry 
 

0 eur 

Bylinkáreň 
na Fončorde 

všetky vekové 
kategórie - ZŠ, 
mládež, rodiny s 
deťmi, seniori, 
dobrovoľníci KC 
 

Máj, 
dlhodobý 
projekt – 
celoročná 
starostlivosť 
o bylinkovú 
záhradu 

exteriér 
Komunitného 
centra 
Fončorda, 
komunitná 
záhrada 
 

Zapájanie 
dobrovoľníkov do 
celoročnej 
starostlivosti o 
ekologicko- 
edukačné aktivity v 
sídliskovej 
komunite a 
využitie 
svojpomocne 
dopestovaných 
bylín na 
podujatiach pre 
verejnosť počas 
celého roka. Ide o 
aktívnu 
medzigeneračnú 
spoluprácu pri 
starostlivosti a 
údržbe komunitnej 
záhrady, a 
súčasťou projektu 

497,79 - 
eur 
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sú celoročné 
sprievodné aktivity 
s dobrovoľníkmi. 
 

Komunitné 
fončorďácke 
hody 
MRKVOVÁ 
SLÁVNOSŤ 
2021  

rodiny s deťmi, 
zdravotne 
znevýhodnené a 
zdravé 
komunity 

November Online 
priestor  
Interiér 
Komunitného 
centra 
Fončorda 
využívaný len 
ako podpora 
pri skladovaní 
materiálu 
(táto akcia sa 
propagovala 
na fb stránke 
KC Fončorda, 
a realizovala 
sa v súlade s 
aktuálnymi 
nariadeniami 
vlády SR kvôli 
pandémii) 

Komunitné hody 
na Fončorde sú už 
niekoľko rokov 
obľúbenou 
tradíciou a 
zvykom. Každý rok 
je kreatívne 
spracovaná vždy 
iná téma, ktorá 
spája rôznorodé 
aktivity aktívnych 
jednotlivcov a 
spoločenstiev, v 
ktorej je zostavený 
celý program a 
ktorá ľudí na 
sídlisku spája. Po 
hodoch 
jablkových, 
muffinkových, 
medovníčkových, 
zemiakových, 
medových a 
paradajkových, 
strukovinových by 
sme chceli tento 
rok zorganizovať 
hody mrkvové, na 
ktorých by sme 
mali výstavu 
mrkiev, súťaž 
o najsmiešnejšiu 
mrkvu, najväčšiu 
mrkvu, mrkvu 
najzaujímavejšieho 
tvaru a ocenili by 
sa plody práce zo 
záhrad/ balkónov 
obyvateľov nášho 
sídliska Fončorda. 
Hľadalo by sa ich 
rôznorodé využitie 
pri komunitnom 
pohostení susedov 
i pri kreatívnych 
aktivitách.  
 

499,43 - 
eur  
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Nie si sám všetky vekové 
kategórie, 
sociálne slabé a 
marginalizované 
rodiny s deťmi 
 

December Online 
priestor  
Interiér 
Komunitného 
centra 
Fončorda 
využívaný len 
ako podpora 
pri skladovaní 
darov (táto 
akcia sa 
propagovala 
na fb stránke 
KC Fončorda, 
a realizovala 
sa v súlade s 
aktuálnymi 
nariadeniami 
vlády SR kvôli 
pandémii) 

Posilnenie 
synergie spájania 
sa, sieťovania v 
pomoci pre iných, 
pričom sa snažíme 
podporiť sociálne 
slabé a 
marginalizované 
skupiny v núdzi na 
Fončorde. Vyvíjaná 
snaha smeruje 
teda k vytvoreniu 
takých podmienok, 
aby aj sociálne 
slabšie rodiny 
mohli dôstojne 
osláviť  Vianoce. 
 

399,79 - 
eur 

 

 

5. Vyhodnotenie stanovených úloh za rok 2020 

 

1. naďalej vytvárať priestor pre aktívne občianstvo – v rámci možností súvisiacich s pandémiou 
splnené 

 
2. udržiavať pozitívne medziľudské vzťahy – stretávanie sa členov KC na besedách, prednáškach, 

pikniku 
 

3. podporovať efektívnu medzigeneračnú komunikáciu a spoluprácu – Fončorďácke komunitné 
hody 

 
4. venovať sa búraniu možných bariér a predsudkov – spolupráca so SPOSA BB, Úniou nevidiacich 

BB 
 

5. vytvárať pozitívne prostredie pre ľudí z Fončordy ako aj pre priaznivcov komunitného centra 
a komunitnej práce – Komunitná prehrabávačka 

 
6. aktivity, činnosť KCF rozšíriť o odborné témy v oblasti sociálnych vecí, sociálneho poradenstva, 

do ktorých budú zapojení viacerí odborníci a poradne – CPPPaP, IP 
 

7. pripraviť a organizovať preventívne aktivity zamerané na prevenciu sociálno-patologických 
javov, ako aj na prevenciu v oblasti porúch duševného zdravia a psychiky – IP, CPPP a P 

 
8. smerovať ľudí prostredníctvom KCF na základné sociálne poradenstvo – nástenky 

s informáciami na koho sa s daným problémom je možné obrátiť 
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9. program online vysielania prispôsobovať aktuálnym potrebám, požiadavkám komunít ako aj 
aktuálnym témam – Bezpečnosť na internete, Kyberšikana 

 
10. zorganizovať spoločné upratovanie interných priestorov KCF – 21.9.2021 – týždeň 

dobrovoľníctva 
 

11. počas roka zorganizovať  viacero charitatívnych zbierok (potravinových, zbierok oblečenia, 
hygienických potrieb, školských vecí...apod.), ktoré budú darované rodinám s deťmi na sídlisku 
Fončorda, ktoré sa ocitli v ťažkej finančnej, či sociálnej situácii a svojpomocne si tieto veci 
nedokážu zabezpečiť, ďalej osamelým a nevládnym seniorom, ľuďom s nepriaznivým 
zdravotným stavom – NIE SI SÁM, zbierka školských pomôcok 

 
12. osloviť a predstaviť KCF novým komunitám – vznikla nová komunita  - šachisti 

 

 

6. Návrhy úloh pre rok 2021 

 

Úlohy na rok 2022: 

1. Pokračovať v realizovaní tradičných podujatí prezenčnou a online formou.  

2. Rozvíjať sociálne poradenstvo pre všetkých: 

- forma: osobné sociálne poradenstvo, prednášky, nástenky, sieťovanie, poskytovanie cielenej 

a adresnej sociálnej pomoci pri riešení rôznych sociálnych situácií. 

3. Rozvíjať medziľudské vzťahy a medzigeneračné prepojenie, rozvíjať komunitný rozvoj.  

4. Budovať dôveru KCS pre komunity, verejnosť, rozvíjať komunitnú prácu. 

 

 

 

 

 

 

Príloha – Fotodokumentácia z aktivít KCF 
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Prílohy – Fotodokumentácia  

 

Máj 2021 Upratovanie priestorov KC Fončorda  

Stav po výmene okien:   
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Stav po uprataní:  

   

    

 

Revitalizácia Komunitnej bylinkovej záhradky  

    

 

Jún 2021 

Prezentácia KC Fončorda v Rádiu BB FM  
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Letné brigády v KC Fončorda  
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Hurá prázdniny  

    

     

   

Júl  2021 

Letná melónová párty  
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August 2021 

Zbierka školských potrieb a pomôcok  

Prednáška Učíme sa zvieracej komunikácii  

     

   

    

 

Prednáška Sebavedomie Ti pomôže získať prácu po ktorej túžiš  
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Detský jarmok, prevzatie vecí zo Zbierky školských potrieb a pomôcok  

     

    

    

 

September 2021 

Športiáda seniorov organizované občianskym združením AkSen, o.z.  
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Kampaň Centra dobrovoľníctva n.o.- Týždeň dobrovoľníctva – akcia Upracme si komunitko  
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Október 2021 

Diskusia Akí sme? Čo je pre nás dôležité a čoho sa bojíme?  

 
 

 

 

Upratovanie a triedenie hračiek v KC Fončorda  

   

 

Prezentácia Potulky po Českom raji  
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Komunitná prehrabávačka  

    

   

 

Tepovanie v KC Fončorda – dobrovoľnícka akcia firmy Jovitep  
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November 2021 

Prednáška Aloe vera  

  

 

Komunitné Fončorďácke hody Mrkvová slávnosť 2021 presunuté do online priestoru  
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December 2021 

Mikuláš na Fončorde – Mikulášske duše 2021  
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NIE SI SÁM – potravinová zbierka  

 

   

   

 

Prezentácia akcie Nie si sám a KC Fončorda a Sásová v Rádiu BB FM  
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Diskusia s psychológom Vianočný stres  

  

 

Logo KC F prispôsobené formátu do online sveta (ig, fb) 

 

Novinka v KCF - Rodičovský klub Fončorďáčik  
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Plagáty a letáky k akciám uverejnené na FB KC Fončorda   
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Prednášky  
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Akcie s partnermi  

   

       

  

 Motivačné   
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Komunitné fončorďácke hody – MRKVOVÁ SLÁVNOSŤ 2021   
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NIE SI SÁM a Mikuláš  

    

   

 

   

 

 

 

 

 

 


