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ZOZNAM SKRATIEK: 

KC Ľubotín   -  Komunitné centrum Ľubotín 

OG KC   - Odborný garant komunitného centra 

OP KC   - Odborný pracovník komunitného centra 

KP KC   - Komunitný pracovník komunitného centra 

P KC    - Pracovník komunitného centra 

IA MPSVR SR - Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny  
                            Slovenskej republiky 
 
PVSSKIKÚ   - Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej   
                         úrovni 
 
BOKKÚ - Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni  

SSŠ Kežmarok - Súkromná spojená škola Kežmarok (elokované pracovisko) 

ÚPSVaR  - Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 
 
RÚVZ   - Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
 
TSP    - Terénna sociálna práca 
 
OÚ Ľubotín - Obecný úrad Ľubotín 
 
ZŠ s MŠ          - Základná škola s Materskou školou 

 

 

 

 

 

        

 

 



 

4 
 

  
„Pamätajme a vážme si minulosť, lebo nám umožnila prejsť do prítomnosti, ochraňujme 
prítomnosť, aby nás preniesla do budúcnosti, majme rešpekt pred budúcnosťou, aby sa stala 
našou prítomnosťou!“ A. Mokriš 

 

1. História obce Ľubotín  
 

Obec Ľubotín leží na úpätí Čergovského pohoria v Ľubotínskej kotline na severe 
Šariša. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1300. Najstarší zápis pochádza od farára Štefana 
de Lubetin z roku 1330.  V súčasnosti má Ľubotín  1 353 obyvateľov.  

1.1. Obec Ľubotín   

    Obec Ľubotín je stredisková obec, má plnú občiansku vybavenosť; obchody, 
reštauráciu, zdravotné stredisko, lekáreň, hasičskú zbrojnicu, Obvodné oddelenie policajného 
zboru, farský úrad a kostol, Poštu, ZŠ s MŠ, knižnicu, komunitné centrum, polyfunkčný dom, 
amfiteáter, futbalové a tenisové ihriská, posilňovňu, kadernícke a kozmetické služby. V dedine 
je veľká autobusová zastávka, železničná stanica, čistička odpadových vôd. 

 

Symboly obce  

              

               erb                                         vlajka                                       pečať 

 

 

1.2. História  komunity obce Ľubotín (ulica Hliník) 

     V okrajovej časti obce Ľubotín žije približne 300  Rómskych obyvateľov. Z 28.februára 
1951 sa zachovala zápisnica „spísaná medzi miestnym národným výborom a cigánskym 
táborom“ v ktorej sa rómovia „ zaväzujú pre zveľadenie obce lámaním kameňov“. Zdroj: Kniha 
Ľubotín včera a dnes, rok vydania 2013, str. 68 

Fyzická infraštruktúra 

Na ulici Hliník v 47 domoch, prevažne murovaných, žijú Rómovia. 
Snažia sa zveľaďovať svoje obydlia. Na ulici je zavedený obecný vodovod, v domoch majú kúpeľne 
a WC. Sprístupnené sú 3 stojany na vodu (na čipy).  
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V súčasnosti prebehlo vysporiadanie pozemkov, domácnosti sa môžu prostredníctvom 

nájomných zmlúv pripájať na odber elektriny. Kúrenie je zabezpečené prevažne pieckami na tuhé 
palivo, v troch domácnostiach majú ústredné kúrenie. 

V obci Ľubotín a okolí pôsobia  zamestnávatelia, u ktorých sa môžu obyvatelia ulice Hliník 
zamestnať. Sú to: PL- Profy Orlov, sro., EUROKOV SK, s.r.o. Orlov, Obec Ľubotín (cez ÚPSVaR), 
Welmont s.r.o., Ľubotín. 
 

Neformálna sociálna štruktúra 

 
Na ulici Hliník je zamestnaných cca 40 mužov. Je to jeden z pozitívnych ukazovateľov rozvoja 

komunity v Ľubotíne. Zarobené financie  umožňujú zveľaďovať si svoje domy a okolie. Rodiny sa 
navzájom podporujú, motivujú, chcú žiť lepšie.  

 

2. Komunitné centrum Ľubotín 

       V snahe pomôcť spojiť obyvateľov obce sa v Ľubotíne v roku 2015 vybudovalo 
komunitné centrum, jeho zriaďovateľom je obec Ľubotín. Objekt komunitného centra je 
umiestnený v centre obce, kde svojou polohou umožňuje inklúziu obyvateľov obce, poskytuje 
priestor pre spoločný dialóg a aktivity.  

Implementačná agentúra od roku 2015 zrealizovala pre KC tri projekty: 

 1. projekt IA MPSVR SR s názvom „Komunitné centrá“ bol zameraný na podporu 
sociálnej inklúzie a pozitívnych zmien v komunitách s dôrazom na MRK prostredníctvom 
rozvoja komunitnej práce v komunitných centrách.  

2. projekt IA MPSVR SR „Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie 
na komunitnej úrovni“ (PVSSKIKÚ). Cieľom bola podpora rozvoja poskytovateľov vybraných 
sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni, ktorí budú poskytovať dostupné, 
štandardizované odborné činnosti, ďalšie činnosti a aktivity realizované v oblasti podpory 
sociálnej inklúzie osôb v nepriaznivej sociálnej situácii, ohrozených sociálnym vylúčením 
alebo s obmedzenou schopnosťou sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy. 

3. projekt IA MPSVR SR“ Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni“ 
(BOKKÚ) cez ktorý sa realizuje komunitná práca v obci.  

 

2.1. Poslanie a ciele Komunitného centra Ľubotín 

    Poslaním KC je prostredníctvom poskytovania komplexných sociálnych služieb, 
odborných činností, iných činností a aktivít prispieť k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne 
vylúčených. Zdroj: Štandardy komunitných centier NPKC, rok 2014.  

   Cieľom KC bude rozšíriť priestor na oddych a relax bližšie k obydliam, ale aj riešenie iných 
potrieb zistených pri mapovaní. 
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 2.2. Zamestnanci Komunitného centra Ľubotín 

Odborný garant komunitného centra (OG KC) 
Odborný pracovník komunitného centra (OP KC) 
Komunitný pracovník komunitného centra (KP KC) 
Pracovník komunitného centra (P KC) 

 

 

2.3. Činnosti  KC: 

 Základne sociálne poradenstvo 

 Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov 

Pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského   
zariadenia 

 Preventívne aktivity  

 Záujmová činnosť 

 Aktivity v oblasti komunitnej práce 

 Nízko prahové  aktivity 

 Nepravidelné skupinové aktivity 

  

2.4. Spolupracujúce organizácie  

Základná škola s materskou školou Ľubotín 
SSŠ Kežmarok 
Komunitné centrá v blízkom okolí 
Terénno-sociálna práca 
Okresné riaditeľstvo policajného zboru, obvodné oddelenie Ľubotín 
ÚPSVaR Stará Ľubovňa 
RÚVZ  Stará Ľubovňa 
Ambulancie praktických lekárov v Zdravotnom stredisku Ľubotín 
Zariadenia sociálnych služieb 
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2.5.  SWOT analýza Komunitného centra Ľubotín 

Silné stránky: 
 

 Dobrá spolupráca s inštitúciami v obci 
a okolí – zosieťovanie  

 Umiestnenie KC umožňuje inklúziu  
 Znalosť rómskej komunity 
 Činnosti komunitného centra, príprava 

programov a účasť na podujatiach 
 Kvalita poskytovaných  sociálnych 

služieb 
 Veľké priestory, dostatok financií 
 Flexibilnosť zamestnancov k potrebám 

komunity 
 KC ako miesto ľudského a odborného 

prístupu k človeku 
 

Slabé stránky: 
 

 Slabá propagácia činnosti KC  
 Vzdialenosť KC od obydlí užívateľov 

sociálnych služieb 
 Atraktivita aktivít ( málo aktivít pre 

dospelých) 
 

 
 

 

Príležitosti: 
 

 samospráva – možnosť propagácie KC 
na akciách  

 Podpora a rozvoj dobrovoľníctva 
 propagácia – nadviazanie cielenej 

a hlbšej spolupráce k rozvoju užívateľa 
zatraktívnením aktivít  

 strategické umiestnenie obce- rozvoj 
aktivít s inštitúciami  

 
 

Ohrozenia a riziká: 
 

 Pandemické obmedzenia 
 Ukončenie činnosti KC 

 
 

 

 3. Mapovanie potrieb komunity v obci Ľubotín 
 

Mapovanie potrieb sme realizovali od júna 2021 do októbra 2021. Pre účely mapovania 
potrieb komunity sme použili metódu  - rozhovoru. Mapovania potrieb sa zúčastnilo 109 ľudí. 
Tímom KC boli zostavené otázky, ktoré sme kládli respondentom. Vyjadrenie detí sme 
realizovali pomocou spätnej väzby, prostredníctvom smajlíkov. 

 

 3.1. Výsledky „Mapovania potrieb komunity“ 

 

Pri mapovaní potrieb u obyvateľov MRK boli zistené tieto potreby: 

 bývanie, nedostatok miesta v domácnosti 
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 voda, elektrina – z dôvodu nevysporiadaných pozemkov sa rodiny nemohli napojiť na 
odber elektriny  

 vývoz kontajnerov – stále sú preplnené  
 šatstvo, školské pomôcky – niektoré rodiny  
 nezamestnanosť – ženy si nevedia nájsť prácu v blízkosti bydliska 
 potreba spoločenského vyžitia - chceli by nacvičovať rómske tance, zúčastniť sa s 

pásmom na Rómskom festivale 
 zmysluplné trávenie voľného času - priestor na trávenie voľného času nie len v KC 

a okolí, ale aj na  ulici Hliník, ihrisko 
(postup procesu napĺňania tejto potreby „Oddychová zóna“ je uvedený v akčnom pláne) 

 

 3.2. Demografické údaje 

 

Počet obyvateľov k 31. 12. 2021  

 spolu obyvateľov:  1353     
 muži    665     
 ženy    688 

 Predproduktívny vek (0-14)  spolu  352 
 Produktívny vek (15-54)  ženy  390 
 Produktívny vek (15-59)  muži  411 
 Poproduktívny vek  spolu 200 
 Počet sobášov 10 
 Počet rozvodov 1 
 Počet živonarodených spolu 17 
 muži 8 
 ženy 9 
 Počet zomretých spolu 6 
 muži 1 
 ženy 5 
 Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu -4 
 muži 1 
 ženy -5         

Charakteristika cieľových skupín: 

Primárnou cieľovou skupinou KC sú prevažne sociálne vylúčené skupiny obyvateľstva, 
jednotlivci, ako aj celé rodiny, ktoré majú sťažený prístup k získaniu inštitucionálnej pomoci, či 
zamestnaniu. Sekundárnou cieľovou skupinou sú všetci ďalší obyvatelia obce.  

 

3.3. Potreby, problémy, sny komunity 

 

Po analýze potrieb získaných v mapovaní boli Radou KC na realizáciu vybrané 2 potreby a to: 

1. Potreba zmysluplného trávenia voľného času 
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Cieľom je vytvoriť priestor na oddych a relax, vybudovať priestor na trávenie voľného času nie 
len v KC a okolí, ale aj na  ulici Hliník, formou zrekonštruovania ihriska a úpravy priľahlého 
priestoru  na stretávanie sa. Rada KC bude robiť všetko preto, aby  obyvateľov ulice Hliník zmocnila v 
ich snahe sebarealizovať sa. 

 
 
 

 
2. Potreba prepojenia majority s minoritou 

  Cieľom je spojiť majoritu s minoritou zrealizovaním „Kultúrneho leta“. Do tvorby programu 
a úpravy verejného priestranstva sa chcú zapojiť aj členovia našej komunity. Nácvikom rómskych  
 
tancov sa podporí rozvoj tradičnej rómskej kultúry a členovia našej komunity by chceli vytvoriť 
hodnotný program, aby sa s ním prezentovali nielen pred obyvateľmi celej obce, ale súčasne by sa radi 
zúčastnili Rómskeho festivalu v Prešove. Táto potreba sa bude realizovať formou nepravidelných 
skupinových aktivít. Do nácviku rómskych tancov a tradičných rómskych piesni sa chcú zapojiť  
dobrovoľníci. 

 

4.1.Monitorovanie plnenia cieľov 

 

Kvalitatívne monitorovanie plnenia cieľov  

Aktuálne prebieha realizácia rozšírenia priestoru na trávenie voľného času. Niekoľko krát sa 
stretla Rada KC, zrealizovalo sa stretnutie so samosprávou, zástupcami SSŠ Kežmarok a komunitou. 
Do procesu identifikovania a výberu potreby na realizáciu podľa Akčného plánu sa zapojili členovia 
Rady KC, členovia pracovnej skupiny a skoro všetci obyvatelia komunity na ulici Hliník. 

Cieľom bude rozšíriť priestor na oddych a relax bližšie k obydliam. 

My pracovníci KC Ľubotín, hľadáme ľudí túžiacich po zmene, ochotných konať v prospech 
komunity. Učíme členov Rady KC nechať členov komunity, aby samy realizovali svoje sny. Riadime 
sa heslom M. Montessori: „ Pomôž mi, aby som to urobil sám“. 

Členovia Rady KC sa naučili nebáť sa počúvať iných a nebáť sa vyjadriť svoj názor. Sme hrdí 
na ich chuť zapojiť sa do práce. 

Aby sme zabezpečili udržateľnosť priestoru na oddych a relax, na denný monitoring sa podujali 
dvaja členovia Rady KC, ktorých príbytky susedia s oddychovou zónou. Mesačne na Rade KC budú 
informovať nielen o stave oddychovej zóny, ale aj o využití priestoru a aktivitách tam prebiehajúcich. 
V prípade výskytu problému, hneď zvolajú Radu KC, aby sa predišlo ďalšiemu zhoršeniu situácie. Počas 
stretnutí sa bude monitorovať záujem o ďalšie využitie priestoru, aby sme aktivizovali celú komunitu 
a všetky vekové kategórie. 

Pri úprave a rozšírení priestoru na oddych a relax je samospráva nápomocná zdrojmi: 
personálnymi, materiálno technickými a finančnými. 

 

Kvantitatívne monitorovanie plnenia cieľov 

Počas procesu realizácie rozšírenia priestoru na oddych a relax sa Rada KC stretne 
minimálne 12x. Hodnotiť sa bude plnenie úloh z Akčného plánu. Veľkú chuť zapojiť sa do práce 
majú aj študenti SSŠ Kežmarok. S nimi máme naplánovaných 13 stretnutí. 2x v týždni pri 
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stretnutiach s obyvateľmi Hliníka budeme diskutovať o postupe prác rozšírenia priestoru na 
oddych a relax. Denná spolupráca s TSP nám pomôže častejšie monitorovať realizáciu riešenia 
potrieb a využitia rozšíreného priestoru na oddych a relax.  

 

5. Záver 
 

    Po analýze potrieb získaných v mapovaní, bola Radou KC Ľubotín na realizáciu vybraná  
potreba zmysluplného trávenia voľného času. Preto je potrebné vytvoriť priestor na oddych a relax, 
vybudovať priestor na trávenie voľného času nie len v KC a okolí, ale aj na  ulici Hliník formou 
zrekonštruovania ihriska a úpravy priľahlého priestoru  na stretávanie sa. Akčný plán pomôže naplniť 
túto potrebu a snahu našich klientov sebarealizovať sa. Komunitné centrum pozitívne vníma aktivitu 
členov rady KC a členovia Rady KC si uvedomujú, že je dôležitá neustála aktivizácia všetkých členov 
komunity. Tých aktívnejších zaraďujú do pracovnej skupiny, menej aktívnych pozývajú na pravidelné 
skupinové aktivity.  

 Plán KC je otvoreným dokumentom, ktorý sa bude priebežne aktualizovať min. 1x ročne. Po 
vytvorení priestoru na oddych a relax bude Rada KC  monitorovať využitie priestoru členmi komunity 
a bude sa snažiť ponúkať atraktívne aktivity na zmysluplné trávenie voľného času. Zároveň sa budeme 
zaujímať aj o ostatné potreby zistené pri mapovaní a hľadať riešenia k ich naplneniu. 

 
 
  

 
 

Zdroje: 

https://www.lubotin.sk/historia/ 

https://www.lubotin.sk/zakladne-informacie/ 

Andrej Mokriš, Marie Kalfasová, 2013, Ľubotín včera a dnes, Obec Ľubotín, ISBN 978-80-971260-6-
3 

PhDr. M. Čerešníková, PhD., Mgr. Miroslava Hapalová, Mgr. Anastazij Momot a kolektív, 
Štandardy komunitných centier NPKC, rok 2014  

 

 

 


