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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:  Mgr. Petronela Klimentová, koordinátorka komunitného centra  

   Ing. Marianna Pivolusková, 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 ponúka priestor a vytvára podmienky a možnosti pre napĺňanie rôznorodých potrieb, rozvíjanie 

potenciálu, zručností a schopností jednotlivcov, rozvíjanie medzigeneračného dialógu najmä na 

banskobystrickom sídlisku Fončorda. Hlavným poslaním, respektíve jeho cieľom, je podporovať 

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

skupín.  

Ďalším poslaním KCF je podpora 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 2022 a počty ich členov: 

Komunita Počet členov k 31.12.2022 

Spevokol Radosť 23 

Stretnutie JDS 17 

Klub Guľomet – Petang 13 

Športové tréningy pre seniorov 3 

Ping pong – ženy 7 

Ping pong – muži 5 

Magnetka Nepravidelná aktivita 

Šach 6 

Bylinkáreň na Fončorde 5 

Showdown (aplikovaný stolný tenis pre nevidiacich) 4 

Spolu 83 

 

V roku 2022 navštevovalo KCF 10 komunít, čo je v porovnaní s rokom 2021 o 3 komunity viac. Medzi 

nové komunity boli zaradené Bylinkáreň na Fončorde, Magnetka a Šach.  Svoju činnosť ukončili 

komunity Parkour a Stonožka.  KCF má v oproti roku 2021 o 5 členov menej. Pravidelnú činnosť 

realizuje v KC aj rybársky krúžok Tornádo, priestory si prenajímajú. 

Zoznam členov koordinačnej rady (KOOR) v roku 2022: 

Pôsobisko/pozícia/zástupca komunity Meno a priezvisko 

  
Ping pong 

 

 
Vlasta Seninová 
Marián Mihok 

 

 
Showdown 

 

 
Pavol Kuboško 

 

 
Športové tréningy seniorov 

 

 
Jozef Debnár 

 

 
Magnetka 

 

 
Ing. Silvia Žabková 
Miriam Korineková 

 

 
Tornádo 

 
 

 
Radoslav Lichý 
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Petang-Guľomet 

 

 
Ing. Natália Ceglédyová 

 

 
Šach 

 

 
Pavol Spišiak 

 

 
Spevokol Radosť, Stretnutie JDS 

 

 
Mária Lehocká 

 

 
Bylinkáreň na Fončorde 

 
Kamila Bullová 

 

 
OZ Aksen BB 

 

 
Ing. Jana Slaná 

 

 
OZ BBOS 

 

 
Mgr. Diana Javorčíková 

 

 
OZ Erika Karová 

 

 
Erika Karová 

 

 
ŠK Junior 

 

 
Zdenek Gregor 

 

 
Mestská časť Fončorda 

 

 
Ing. Hana Kasová 

 

 
Riaditeľ CVČ 

 

 
Mgr. Richard Vrbovský 

 

 
 

 

Ing. Dorota Líšková 

 

 

KOOR rada 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. V súčasnosti tvorí KOOR radu 18 členov, oproti roku 2021 je to 

nárast o jedného člena. V roku 2022 sa KOOR stretla s koordinátormi KCF celkovo na  4 poradách, ktoré 

boli určené obzvlášť organizačným zmenám a konalo sa aj niekoľko menších porád v súvislosti 

s plánovanými udalosťami v KCF. Ako koordinátori komunitných centier sme mali spolu s KC Sásová 4 

porady počas roka. Komunikácia prebiehala podľa aktuálnych protipandemických opatrení, online, 

telefonicky alebo osobne a písomnou formou prostredníctvom e-mailov. 
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2.2 Prehľad činností  

2.2.1  Pravidelné aktivity 

Začiatkom roka 2022 bola činnosť KCF  výrazne ovplyvnená zavedením protipandemických opatrení na 

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

v kontakte. Na to nám poslúžili aktivity v online priestore, ale najmä prednášky zamerané na 

poradenstvo a prevenciu sociálno-patologických javov. 

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

a realizovať rôzne aktivity či už pravidelné alebo jednorazové a po zlepšení situácie a zrušení 

protipandemických opatrení v súvislosti s COVID 19 opäť rozbehnúť chod komunitného centra. 

Počas obdobia, keď bolo KCF otvorené bez obmedzení, sa realizovali aktivity podľa nasledovného 

rozvrhu:  

 

ROZVRH AKTIVÍT: 

 

 

 

 

 



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 

7/29 

 

Vyhodnotenie pravidelných aktivít za rok 2022: 

PRAVIDELNÉ 

AKTIVITY 
Jan. Feb. Mar. Apr. Máj Jún Júl Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. SPOLU 

1. PING PONG      10 49 32 16 39 38 39 13 19 255 
 

2. SHOWDOWN    0 0 0 4 
 

0 
 

0 
 

4 
 

0 0 
 

8 

3. ŠPORTOVÉ 

TRÉNINGY 

SENIOROV 

   15 10 5 0 0 10 0 11 12 63 

4. MAGNETKA    0 0 12 0 25 0 0 0 50 87 

5. TORNÁDO    0 0 0 0 
 

0 22 0 
 

30 14 
 

66 

6. PETANG 

GUĽOMET 
 

 
 34 21 13 0 0 19 17 3 8 115 

7. ŠACH    4 6 4 8 
 

6 10 10 6 4 58 

8. SPEVOKOL 

RADOSŤ 
   46  25 53 38 58 42 62 12 409 

9. STRETNUTIE 

JDS 
   

 
0 0 0 17 0 17 52 22 14 122 

10. BYLINKÁREŇ 

NA 

FONČORDE 
 

 

 0 45 5 5 5 5 5 15 0 85 

SPOLU    109 204 96 103 113 179 169 162 133 1268 

 

2.2.2 Nepravidelné aktivity 

V rámci možností sme sa zúčastňovali zasadnutí Občianskej rady Fončorda a Výboru mestskej časti 

Fončorda, stretávali sa s inými organizáciami ako napríklad Space. Komunity sa zapájali do zbierok 

potrieb, oblečenia a potravín pre obyvateľov Fončordy, ktorí takúto pomoc potrebujú. Po vzájomnej 

dohode s komunitami, sme v rámci akcie „Týždeň dobrovoľníctva“ zorganizovali brigádu, počas ktorej 

sme upratali spoločenskú miestnosť a hlavne menšiu miestnosť  „obývačku“ a vytvorili tak otvorený 

a plnohodnotný priestor. Veci, ktoré sme vytriedili počas tejto brigády, prevažne išlo o hračky a detské 

knižky, boli darované Zariadeniu núdzového bývania Kotva  a Nadácii Eriky Karovej. Spolupracovali 

sme so subjektami ako: 

- Centrum dobrovoľníctva, n.o. v rámci Týždňa dobrovoľníctva,  

- Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, OZ počas akcie Fončordácky deň zvierat 

- OZ Celiastred Banská Bystrica počas akcie Fončordácke palacinkové komunitné hody. 
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V roku 2022 sme v rámci komunity - Bylinkáreň na Fončorde, uskutočnili niekoľko brigád, počas 

ktorých sa stretlo veľa vášnivých záhradkárov a milovníkov byliniek. V priebehu nich sme zveľaďovali 

komunitnú záhradku, čím sme prispeli ku skrášleniu prostredia okolo KCF a zároveň spoločne strávili 

príjemné chvíle.  

Stručný prehľad nepravidelných aktivít organizovaných v roku 2022: 

Názov aktivity Cieľová skupina Cieľ Splnené očakávania 

Online prednášky na 
FB stránke 

neobmedzená Poradenstvo a prevencia 
v rámci sociálno-
patologických javov 

- bezpečnosť na  
   internete 
- tínedžer v online svete 
- kritické myslenie 
- sebapoškodzovanie 
- subkultúry mládeže 
- kybergrooming 
- prevencia užívania  
   látkových drog 

Láskavosť v  komunite 
2022 

neobmedzená Vzájomná inšpirácia 
v konaní dobra a ľudskosti 

- rozšírenie empatie v  
   spoločnosti 

Bylinkáreň na 
Fončorde 

neobmedzená Stretnutie dobrovoľníkov, 
ktorým na peknom 
a zdravom prostredí záleží 

- úprava komunitnej  
   bylinkovej záhrady 

Bylinkáreň na 
Fončorde-Technická 
brigáda 

neobmedzená Príprava na sadenie - maľovanie, úprava  
   a údržba bylinkárne 

Bylinkáreň na 
Fončorde-Spoločné 
sadenie byliniek 

neobmedzená Spoločné sadenie 
a spoznávanie sa 

- sadenie byliniek a  
   socializácia 

DNI MESTA-
prezentácia KCF 

neobmedzená Prezentovanie 
jednotlivých komunít  

- nové kontakty a  
   spolupráca 

Prednáška o pohánke 
OZ Celiastred 

neobmedzená Príprava a ochutnávka 
rôznych jedál pre 
celiatikov 

- recepty z rôznych  
  druhov pohánky 

Magnetka-Handmade 
prázdninový denník 

neobmedzená Integrácia zdravotne 
znevýhodnených detí 

- vytvorenie obalu na  
  knihy alebo záložky do  
  knihy 

Škola volá/Detský 
jarmok 

neobmedzená Súťaže pre deti v 
spolupráci s CVČ 

-burza školských  
 pomôcok a potrieb 

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 
upratovaní a zveľaďovaní 
interiéru aj exteriéru KC 
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Fončorďácky deň 
zvierat 

neobmedzene Prednášky o problematike 
chovu spoločenských 
zvierat, starostlivosť o 
zvieratá 

- priblížiť verejnosti  
  riešenie problémov  
  chovu zvierat v meste 

Bylinkáreň na 
Fončorde-zazimovanie 

neobmedzene Zazimovanie záhradky - spoločné stretnutie  
  a práca v komunitnej  
  záhradke 

Fončorďácke 
palacinkové 
komunitné hody 2022 

neobmedzene Ochutnávky rôznych 
druhov palaciniek, 
dekorovanie, škola 
pečenia 

- spojiť ľudí všetkých  
  generácií pomocou   
  jedla 

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  

 

Vyhodnotenie nepravidelných aktivít: 

 

Názov aktivity Počet stretnutí Počet zúčastnených 

Bylinkáreň na Fončorde 5 60 zúčastnených 

Magnetka 1 25 zúčastnených 

Detský jarmok v spolupráci s CVČ/Škola volá 1 150 zúčastnených 

Brigáda v rámci „Týždňa dobrovoľníctva“ 1 10 zúčastnených 

Fončorďácky deň zvierat   1 21 zúčastnených 

Komunitné fončorďácke hody   1 157 zúčastnených 

Nie si sám    1 17 zúčastnených 

SPOLU: 11 440 zúčastnených 

       

Zhrnutie: 

V roku 2022 prebiehalo v komunitnom centre 10  pravidelných aktivít, ktorých sa zúčastnilo 1268 ľudí 

a 11 nepravidelných aktivít oranizovaných komunitami KCF, určené nielen pre stálych členov komunít, 

ale aj pre širšiu verejnosť, ktorých sa zúčastnilo 440 ľudí. 

 

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

rozvíjania sa a získavania informácií tiež patrili v roku 2022 medzi dôležité poslania/ciele KCF. Na 

zdôraznenie potreby riešenia nepríjemných alebo tabuizovaných tém sme využívali viacero foriem 

oslovenia občanov mesta Banská Bystrica : 

-  zaradenie odborných prednášok niekoľkokrát v mesiaci na aktuálne témy vzhľadom na 

situáciu v spoločnosti,  

- riešenie podnetov členov komunít i občanov širokej verejnosti, 
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- poskytovanie informácií a  poradenstva   

- nasmerovanie na možnosť riešenia negatívnych sociálnych situácií za podpory odborníkov ako 

špeciálnych pedagógov, psychológov a iných.  

Individuálnym sociálnym poradenstvom alebo prostredníctvom informácií na nástenkách v KCF 

(anonymnejšie) sme sa snažili upovedomiť verejnosť o možnostiach riešenia problému. Na nástenkách 

mohli návštevníci nájsť základné informácie o tom, kde a kto im môže pomôcť v nepriaznivej situácií; 

telefonický kontakt, informácie o poskytovateľoch z rôznych oblastí ako napr.: psychológ, linka dôvery, 

pomoc pre týrané ženy apod. Propagovali sa projekty prebiehajúce v meste Banská Bystrica na 

podporu aktívneho a zmysluplného trávenia času, ponuky voľnočasových aktivít a samozrejme 

pripravovaných podujatí realizovaných 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 2022 

 

Koordinátori Komunitného centra  

PaedDr. Martina Macíková ( do 01/2022) 

Mgr. Petronela Klimentová ( od 04/2022) 

Koordinátorka komunitných aktivít 

Ing. Dorota Líšková (01-02/2022) 

Ing. Marianna Pivolusková (od 04/2022)  

KCF si v roku 2022 prešlo personálnou výmenou. Počet zamestnancov (2) ostal zachovaný. 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 malo svoje opodstatnenie. Prax ukázala, že tento počet 

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

Personál Počet 

Koordinátor  komunitného centra 1  

Koordinátor  komunitných aktivít  1  

SPOLU 2 
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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 administratívne práce súvisiace s riadnym fungovaním 

KCF. Týkali sa aktualizácie členstva (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 – spoločnosť 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 KCF: 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 KCF. 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:   

- prízemie: vstup do KCF  

- 1. poschodie:  knižnica, spoločenská miestnosť, obývačka, 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 : petangové ihrisko, vonkajšia šachovnica, bylinkáreň;  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. Na začiatku roka 

neboli priestory KCF využité v zmysle tejto smernice pre iný subjekt z dôvodu protipandemických 

opatrení s COVID-19. Počas roku sa však situácia začala zlepšovať a komunitné centrum sa pomaly 

začalo rozbiehať a koncom roka organizovať aj väčšie stretnutia. 

Priestory KCF boli počas roka využívané najmä členmi centra, spolupracujúcimi subjektami, na 

stretávanie KOOR rady a ako podpora online akcií.  

Materiálno-technické vybavenie v roku 2022 v KCF:  

- z rozpočtu zriaďovateľa, mesta Banská Bystrica, bola upravená podlaha v spoločenskej miestnosti, 

realizovaná kúpa elektrického sporáka, varnej kanvice, kancelárskych a hygienických potrieb. Boli 

http://www.banskabystrica.sk/
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uspokojené požiadavky na zakúpenie potrebného materiálu, tovaru, pomôcok  pre riadne fungovanie 

KCF a podľa skutočných potrieb komunít. 

3.3 Finančné podmienky - rozpočet  

Činnosť KCF je financovaná z rozpočtu mesta B. Bystrica. 

Z rozpočtu mesta bolo na personálne a prevádzkové náklady KCF vyčerpaných celkovo 15 912,40 €:   

- mzdové výdavky boli vo výške:  8 459,26  € 

- materiálne výdavky: 1323,3 € 

- výdavky na údržbu: 998,48 € 

- výdavky na služby a prenájom: 5 131,36 € 

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

KCF. 

 

4. Realizované projekty 

Projekty v KCF boli realizované a niektoré aj spolufinancované v spolupráci s Výborom mestskej časti 

(VMČ) Fončorda.   

Názov aktivity Cieľová skupina Cieľ Splnené očakávania Suma v € 

Bylinkáreň na 
Fončorde 

neobmedzená Stretnutie dobrovoľníkov, 
ktorým na peknom 
a zdravom prostredí záleží 

- úprava komunitnej 
bylinkovej záhrady 

0 

Bylinkáreň na 
Fončorde-
Technická brigáda 

neobmedzená Príprava na sadenie - maľovanie, úprava 
a údržba bylinkárne 

700 

Bylinkáreň na 
Fončorde-
Spoločné sadenie 
byliniek 

neobmedzená Spoločné sadenie 
a spoznávanie sa 

- sadenie byliniek a 
socializácia 

0 

Škola volá/Detský 
jarmok 

neobmedzená Súťaže pre deti v 
spolupráci s CVČ 

-burza školských 
pomôcok a potrieb 

250 

Fončorďácky deň 
zvierat 

neobmedzená Prednášky o problematike 
chovu spoločenských 
zvierat, starostlivosť o 
zvieratá 

- priblížiť verejnosti 
riešenie problémov 
chovu zvierat v meste 

250 

Bylinkáreň na 
Fončorde-
zazimovanie 

neobmedzená Zazimovanie záhradky - spoločné stretnutie 
a práca v komunitnej 
záhradke 

0 
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Fončorďácke 
palacinkové 
komunitné hody 
2022 

neobmedzená Ochutnávky rôznych 
druhov palaciniek, 
dekorovanie, škola 
pečenia 

- spojiť ľudí všetkých 
generácií pomocou jedla 

850 

NIE SI SÁM - Aby 
mal pekné 
Vianoce každý 

neobmedzená Zbierka potravín pre 
rodiny zo sociálne 
slabšieho prostredia 

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

450 

 

 

5. Vyhodnotenie stanovených úloh za rok 2022  

 

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

  - začiatok roka bol výrazne poznačený pandémiou Covid-19, počas ktorej bolo KCF zatvorené 

a od februára fungovalo len v OTP režime. Z toho dôvodu bola činnosť prenesená do online 

priestoru, kde sme kontakt s komunitami udržiavali prostredníctvom prednášok na rôzne témy. 

Do online priestoru sa presunulo aj podujatie „Láskavosť v komunite“. Po zrušení opatrení sme 

pokračovali aj v organizovaní tradičných podujatí. Realizovalo sa viacero tradičných 

charitatívnych zbierok (potravinových, zbierok oblečenia, hygienických potrieb, školských 

potrieb a pod.), ktoré boli 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 –podujatia “ŠKOLA VOLÁ“  

a  „NIE SI SÁM“. V decembri nechýbali obľúbené „FONČORĎÁCKE KOMUNITNÉ HODY“. Okrem 

týchto aktivít sa realizovali aj nové podujatia ako „ FONČORĎÁCKY DEŇ ZVIERAT“.  

 Cieľ splnený 

 

2. Rozvíjať sociálne poradenstvo pre všetkých: 

  - v online priestore sme realizovali prednášky zamerané na prevenciu sociálno-patologických 

javov, ako aj na prevenciu v oblasti porúch duševného zdravia a psychiky. KCF základné sociálne 

poradenstvo poskytovalo prostredníctvom násteniek s informáciami na koho sa môžu osoby 

s daným problémom obrátiť, ako aj prostredníctvom letákov a brožúr, ktoré boli voľne 

dostupné v priestoroch KCF. Ďalšie informácie o formách pomoci boli zverejňované na FB 

stránke KCF. Ďalšia  možnosť na poskytnutie základného sociálneho poradenstva bola formou 

osobného stretnutia. 

 Cieľ splnený 

 

3.   Rozvíjať medziľudské vztahy a medzigeneračné prepojenie, rozvíjať komunitný   

rozvoj:  

- vytváraním atmosféry pozitívneho prijatia pre ľudí z Fončordy, pre priaznivcov KCF 

a organizovaním aktivít na zmysluplné trávenie voľného času, sme podporovali komunitný 
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život najmä na sídlisku Fončorda. Rozvíjať medziľudské vzťahy sa darilo formou komunitných 

zbierok a pomáhaním tým, ktorí to potrebujú. Vzájomná pomoc, či už išlo o materiálne veci 

alebo o psychickú podporu, napomáha udržiavať pozitívne medziľudské vzťahy. Organizovanie 

podujatí určené pre všetky vekové kategórie umožňuje prepájať generácie a vytvárať nové 

vzťahové väzby. 

 Cieľ splnený 

 

4.  Budovať dôveru KCF 

 - budovať dôveru sme sa snažili najmä komunikáciou s verejnosťou, formou charitatívnych 

zbierok, prostredníctvom príspevkou do Radničných novín, kde sme informovali o 

realizovaných podujatiach v KCF. Možnosť predstaviť verejnosti našu činnosť sme dostali na 

Dňoch mesta Banská Bystrica, kde naše komunity Šach a Petang – Guľomet predvádzali hru, so 

zapojením verejnosti. Spolupráca s ďalšimi subjektami pôsobiacimi v meste BB (OZ ÚNSS, OZ 

Celiastred, Nadácia Eriky Károvej, OZ Kompas, OZ Centrum dobrovoľníctva) pomáha šíriť dobré 

meno KCF. 

 Cieľ splnený 

 

6. Návrhy úloh pre rok 2023  

1. Pokračovať v realizovaní tradičných a organizovanie nových podujatí podľa potrieb 

komunity prezenčnou a online formou: 

✓ Organizovanie tradičných zbierok počas roka 

✓ Vytváranie nových aktivít na základe  podnetov komunít 

✓ Organizovanie plánovaných podujatí v rámci rozpočtu VMČ 

2. Poskytovanie sociálneho poradenstvo pre všetkých rôznymi formami 

3. Udržanie a nadviazanie spolupráce s ďalšími subjektami pôsobiacimi na území mesta BB. 

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

5. Rozšíriť činnosť KC o nové komunity, ktoré by zastrešovali potreby ďalších cieľových skupín  

(ZŤP, Mamičky na RD a pod.)  
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Príloha – Fotodokumentácia z aktivít KCF 

 

Máj/Jún 2022 Bylinkáreň na Fončorde  

    

       

    

 



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 

16/29 

 

Jún 2022 DNI MESTA, prezentácia KCF 
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Júl/August 2022 Škola volá, v spolupráci s KC Sásová a CVČ (detský jarmok CVČ) 
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September 2022 Tyždeň Dobrovoľníctva, brigáda v KCF 
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Október 2022 Fončorďácky deň zvierat v KCF 
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November 2022 Bylinkáreň na Fončorde 
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November/December 2022 Nie si sám 
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December 2022 Palacinkové Fončorďácke hody 
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Plagáty a letáky k akciám uverejnené na FB KC Fončorda   
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Ostatné Plagáty a letáky uverejnené na FB KC Fončorda   
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