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Komunitné centrum KopCany

Výrocná správa 2018ˇ  



VZDELAVáCIE  AKTIVITY

Školská príprava

Aj v roku 2018 prebiehala školská príprava 
(alebo „doučko“) v klubových priestoroch 
dvakrát týždenne v pondelok a stredu, 
rozdelená pre žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ. Deti 
pracovali pod dohľadom kvalifikovaných 
pracovníčok, pripravovali si úlohy, projekty 
do školy, precvičovali cudzie jazyky, učili 
sa pracovať s počítačom. Pre deti je táto 
aktivita veľmi atraktívna a rady ju navštevujú. 
Individuálny prístup, tempo, ktoré zvládajú 
a príjemné pracovníčky sú to, čo ich motivuje 
k učeniu. V rámci tejto aktivity získavajú aj 
zvyk pripravovať sa priebežne na školskú 
dochádzku a nie nárazovo pred testom, či 
pred vysvedčením. Úspešné zvládanie učiva 
na základnej škole dáva deťom možnosť 
vybrať si medzi viacerými strednými školami, 
čo môže byť dôležitým krokom v budúcnosti, 
pri ich nástupe na pracovný trh.

( 57 detí, kontakt 990-krát )

Predškolská príprava

Predškolská príprava je určená pre deti 
od 5 rokov a uľahčuje im nástup do školy.   
Počas predškolskej prípravy sa deti učia 
základné hygienické a samoobslužné 
činnosti, učia sa rozlišovať a pomenovať 
farby a číslice, rozvíjajú si slovnú zásobu, 
jemnú a hrubú motoriku. Predškolská 
príprava dopomáha k vyrovnávaniu 
šancí detí pri nástupe do školy. Špeciálny 
program pre predškolákov prebiehal vždy 
v pondelok. V rámci predškolskej prípravy 
sme mali kontakt tento rok s 26 deťmi 
170-krát. 

( 26 detí, kontakt 170-krát )

Letná predškolská príprava
Samostatnou súčasťou vzdelávacích aktivít je 
intenzívna týždňová predškolská príprava, ktorá 
tento rok prebehla koncom augusta. Deti si 
precvičovali zručnosti potrebné pre nástup do 
školy. Úspešné zvládnutie letnej predškolskej 
prípravy deti ukončili výletom do Bibiany.

Angličtina
Lekcie anglického jazyka na začiatku roka 
prebiehali 2-krát týždenne, zvlášť pre deti 
mladšie a staršie. Anglický jazyk je vyučovaný 
aj pomocou hier a za účasti zahraničných 
dobrovoľníkov. Od septembra prebieha 
vyučovanie anglického jazyka raz týždenne 
a je viac zameraná na konkrétnu pomoc pri 
zvládaní učiva, ktoré deti preberajú v škole.

Reparát
Tento rok sme pripravovali a sprevádzali na 
reparát dvoch žiakov, ktorí ho úspešne zvládli 
a mohli tak pokračovať v štúdiu s pôvodnou 
triedou.

SKUPINOVÉ  AKTIVITY

Klubkáč (6-10)
Skupinové stretnutia pre deti vo veku 6-10 
sa zameriavali na témy „telo“ a v druhom 
polroku “najväčšie vynálezy sveta“ o ktorých 
sa deti učili formou zážitkového učenia. 
Klub 10-13
Skupinové stretnutia pre deti 10-13 rokov 
prebiehali vždy v utorok. Deti sa v klube 
hrali spoločenské hry, venovali sa rôznym 
tvorivým aktivitám. Viacero skupinových 
stretnutí sa uskutočnilo mimo KC Kopčany 
na rôznych kultúrnych a poznávacích 
podujatiach. 
Klub 13-20
Skupinové stretnutia pre 13-20-ročných 
prebiehali raz týždenne vo štvrtok. Aktivity 
počas skupinových stretnutí boli rôznorodé 
– niekedy sa účastníci chceli zahrať a byť 
spolu, niečo vyrábať a tvoriť, niekedy sa 
rozprávať s kamarátmi a pracovníkmi o 
aktuálnych témach, ako voľba strednej 
školy, hľadanie brigády, partnerské vzťahy 
atď. 

( 77 detí a mladých ľudí, kontakt 725-krát ) 

Priestor klubu bol v roku 2018 otvorený pravidelne pre deti a mladých ľudí vo veku 6-20 rokov. 
Klub slúži ako bezpečný priestor, v ktorom sa môžu mladí ľudia stretávať a tráviť voľný čas podľa 
svojich záujmov 

EPA
So skupinou mladých ľudí vo veku 15 – 20 
rokov sme sa počas roka pripravovali na 
medzinárodnú výmenu mládeže v Portugalsku, 
tento rok s témou "Our voice, our choice 
our community" (Náš hlas, naša voľba, naša 
komunita). Stretnutie prebehlo od 21.7-
4.8.2018 na Madeire a v Lisabone. 
Dielničky
V rámci novej skupinovej aktivity tzv. 
„Dielničky“- sme sa venovali raz týždenne 
učeniu sa rôznym výtvarným technikám. 
KPČN
So staršími deťmi od 13 rokov sme prvý pol rok 
realizovali tzv. „projekt KPČN“, v rámci ktorého 
sa mladí ľudia venovali tvorbe a predaju 
oblečenia s logom nosiacim meno sídliska. 

V roku 2018 sme taktiež začali podporovať 
deti pri návšteve rôznych externých krúžkov 
ako napr. box, parkour, tanečná príprava 
atď. V týchto aktivitách ich podporujeme 
spolufinancovaním, vyhľadávaním 
a komunikáciou s trénermi týchto krúžkov. S 
podporenými deťmi pracujeme individuálne.



TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA

Priamo v prostredí sídliska sme sa s deťmi, 
mladými ľuďmi a ostatnými obyvateľmi 
sídliska stretávali 2 až 3-krát týždenne. V 
pondelok a štvrtok sme otvárali sklad a 
požičiavali deťom voľnočasový materiál, 
stredajšie služby boli zamerané na 
rozhovory a konzultácie, prácu s komunitou, 
úpravy sídliskového priestoru, prípadne 
kolektívne hry s deťmi. Okrem terénnych 
sociálnych pracovníčok sme v tíme zapojili 
aj dobrovoľníkov, ktorí sa venovali hrám 
s deťmi, stážistov a dvoch zahraničných 
dobrovoľníkov cez program EVS. Počas 
letných prázdnin doplnili tím terénnych 
pracovníkov aj kolegyne z tímu vzdelávacích 
aktivít. Venovali sa predovšetkým menším 
deťom v rámci „Klubu na ihrisku“, 
pripravovali jednoduché skupinové hry 
na rozvoj zručností, ale aj precvičovanie 
školských zručností. So staršími deťmi 12+ 
sme utorky mávali športové aktivity na 
Magio pláži. Pre mamy a malé deti sme 
organizovali letné pikniky raz týždenne 
počas leta.

( 206 klientov/tiek, kontakt 2099-krát )

PRIESKUM POTRIEB

V roku 2018 sme uskutočnili aj 
prieskum potrieb formou individuálnych 
rozhovorov, dotazníkov, online 
dotazníkov, fokusovej skupiny a 
mapovaním terénu. Cieľom prieskumu 
potrieb bolo zistiť, či naše poskytované 
služby vyhovujú klientom/kám, resp. aké 
služby by uvítali a či o našich službách 
má miestna komunita dostatočné 
množstvo informácii.

PORADENSKÉ SLUZBY

Okrem iných pravidelných služieb 
centra mali deti, mladí ľudia a 
rodičia možnosť využiť individuálne 
poradenstvo. Túto službu vyhľadávali 
hlavne v čase akútnej krízy (napr. 
hrozba straty bývania, finančná 
núdza, konflikt v práci a pod.). V 
centre vieme poskytnúť základné 
sociálne, psychologické poradenstvo, 
príp. právnu konzultáciu „na 
diaľku“. Zároveň je naším cieľom 
sprostredkovať kontakty na nadväzné 
služby, ktoré môžu klienti využívať 
dlhodobejšie alebo inštitúcie, kde 
môžu hľadať pomoc. 
V septembri tohto roku sme  
nadviazali na úspešné letné pikniky 
pre matky s malými deťmi  a začali 
sme realizovať aktivity pre rodičov s 
malými deťmi raz týždenne. V rámci 
nich podporujeme vzťahy medzi 
rodičmi a ich deťmi. Pre rodičov 
poskytujeme poradenstvo a pomoc 
pri riešení ich problémov. 

ˇ  



FINANcná podpora

v roku 2018
ˇ  

10 350,97,- €

Pontis/Dobrá krajina

Juraj Šťavina

Rotary Club Bratislava

2% z dane

SAS

1515,05 ,- €

2000 ,- €

2740 ,- €

3895,92 ,- €

200 ,- €

dary od individuálnych darcov a preteku Tvrďák

nákup potravín a realizáciu aktivít

 financovanie krúžkov a jednorázových výletov

čiastka pokrývajúca položky, ktoré nie 
je možné uhradiť z iných zdrojov

príspevok sme použili na nákup šijacieho 
stroja a chladničkyuhradiť z iných zdrojov

Financné daryˇ  

Magistrát hl . mesta BA

Nefinancná 

podpora

symbolický nájom priestorov 
a pozemku ihriska

Slovak telekom
paušály na mobilné telefóny

uniCORE
softvérová podpora

Eset
antivírové programy

Komunitná nadácia Bratislava
zastrešenie projektu Daruj knižku

Rotary Club Bratislava
zabezpečenie lyžiarskeho pobytu pre mladých

ˇ  

33 565,- € Európsky sociálny fond a Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

31 050,- €

750,- €

1 345,- €

2 300,- €

10 710,- €

Bratislavský samosprávny kraj

Nadácia Tatra Banky

Magistrát hlavného mesta SR

EPA

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Finančný príspevok nám pomohol pokryť približne polovicu mzdových nákladov na realizáciu aktivít. Tieto aktivity pomáhajú rozvíjať zručnosti, zvyšovať 
dostupnosť služieb pre deti a mladých ľudí a predchádzať náročným životným situáciám.

Z dotácie sme hradili časť výdavkov spojených s realizáciou terénnej sociálnej práce na sídlisku Kopčany. Aktivity sú vykonávané v otvorenom prostredí, 
poskytujú nízkoprahové, voľnočasové a sociálne služby pre deti a mládež.

5 000,- € Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality
Projekt bol zameraný na zvýšenie kvality ponúkaných služieb prostredníctvom vzdelávania pracovného tímu a zabezpečenia pravidelných 
supervíznych stretnutí. Zároveň bol na rozvoj nových zručností u mladých ľudí  a podporu ich aktívneho zapojenia sa do diania v sídliskovej 
komunite. Neodmysliteľnou súčasťou práce s mládežou na sídlisku je podpora aktívneho a bezpečného trávenia voľného času.

1 000,- € Mestská časť Bratislava - Petržalka
Projekt Aktivity komunitného centra finančne pokryl časť režijných nákladov.

8 500,- € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Hlavným zámerom projektu Kultúra bližšie ku deťom, deti ku bližšie kultúre bola podpora kultúrnych aktivít a rovnosti príležitostí v oblasti kultúry detí a mládeže. 
V rámci projektu sa realizovali tieto aktivity: tvorivé dielne, podpora talentov, návšteva kultúrnych podujatí, ako aj jednorazové sídliskové akcie so zameraním na 
kultúru. Všetky tieto aktivity boli zamerané na rozvoj tvorivosti, talentu, sebadôvery a uvedomovania si vlastných schopností. No najmä sprístupňujú deťom a 
mládeži kultúru a umožňujú im tak aktívne tráviť voľný čas.

Cieľom projektu Za svetom bolo poskytnúť možnosť deťom cestovať. Aj prostredníctvom tohto projektu sme mohli prokryť časť nákladov na Medzinárodnú 
výmenu mládeže v Portugalsku a dvoch víkendových pobytov na Slovensku.

Naša partnerská organizácia E.p.a. nám prispela na kúpu leteniek na Medzinárodnú výmenu mládeže v Portugalsku.

Vďaka podpore Magistrátu sme realizovali projekt Učenie nás baví a Bližšie k prírode.

60,- € Naše mesto

Okrem finančnej podpory sme získali dobrovoľníkov ktorí nám pomohli zrealizovať hrový deň a upratovanie sídliska.

Vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje sme od októbra 2017 
spustili dlhodobý 4-ročný projekt, ktorý  sa zameriava na prioritnú os č.4 - Sociálne začlenenie so špecifickým cieľom - Prechod z inštitucionálnej na komunitnú 
starostlivosť. Prostredníctvom  hlavnej aktivity a podaktivitami prispieva k podpore oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na vykonávanie 
programov a odborných metód práce.  Veríme, že včasné riešenie problémov pomáhajú predchádzať vyňatiu dieťaťa z rodiny a zvyšovanie dostupnosti aktivít 
zameraných na rozvoj zručností znižuje riziko sociálneho vylúčenia detí a plnoletých a pomáha tiež prekonávať jeho dopady. 

94 280,- €

Tím 
Ing. Antalová Veronika, Mgr. Barnová Andrea, Búci Janko,  JUDr. Fajnorová Katarína, Ing. Furjelová Miroslava, Mgr. Gajarská Veronika, Gašparovič Lukáš, Mgr. Goghová Dominika, 

Ing. Griač Peter, Ing. Hudáčková Katarína, Mgr. Hricová Petra, Mgr. Javorková Natália, Mgr. Juríková Monika, MSc. Kontríková Zuzana, Ing. Kortišová Martina, Mgr. Kupcová Soňa, Mgr. Kvartová Júlia,
 Ing. Maťášová Kristína, MSc. Morháčová Veronika, Oscar David Colorado Ospina, Mgr. Nina Paulenová, Mgr. Porubčanská Veronika, Mgr. Šmajdová Jana, Thomas da Silva,

 LL.M. Skřivánková Viktória, Ing. Vráblcová Patrícia, Ing. Zelinková Veronika

Externí spolupracovníci

Ing. Ján Fukas- účtovník, Ing. Roman Šúň- účtovník, Mgr. Barbora Kuchárová- supervízorka, Mgr. Andrea Zelinová- grafička, Ondrej a Peter Hrvol- PC podpora

Ďakujeme dobrovoľníkom, stážistom, kamarátom 
a známym, ktorí nám pri aktivitách s deťmi 

a mládežou tiež pomohli.



Jednorazové aktivity mimo sídliska Kopcany

JEDNORAZOVÉ AKCIE

JANUÁR

FEBRUÁR

MAREC

APRÍL

MÁJ

15/1/ Kreatívne čítanie v KC Mareena
22/1/ Muzikoterapia v KC Mareena
29/1/ Výlet do KC Mareena

19/2/ Postav si svoj dom v KC Mareena

17/3/ Rodinná návšteva kina
22/3/ Návšteva kina s deťmi

22/4/ Futbalový turnaj
24/4/ Návšteva EDUdramy v Ulite
25/4/ Divadelné predstavenie
26/4/ Návšteva Galérie Nedbalka

10/5/ Výlet do Cyklokuchyne
22/5/ Preventívna akcia  o.z. Prima 
23/5/ Divadelné predstavenie: Flash back

JÚN - JÚL - AUGUST
20/6/ Výlet do Cyklokuchyne
29.6-1.7./ Víkendový pobyt s mladými ľuďmi vo Veľkom Mederi
16-19.7./ Víkendový pobyt s deťmi na Duchonke
21.7.-4.8./ Medzinárodná výmena mládeže, Portugalsko-Madeira, Lisabon
2.7 - 6.7./, 9.7 - 12.7./, 20.8 - 24.8./ Výlety po petržalských ihriskách
27.-30.8./ Malí kuchári- varenie s deťmi

29/11/  Výlet do Galérie mesta Bratislavy
29/11/ Výroba prírodnej kozmetiky s firmou Mark body and face
4/12/ Návšteva Lab.cafe workshopu

OKTÓBER

NOVEMBER - DECEMBER

10/10/ Výlet do Cyklokuchyne
30/10/ Výlet do Jump arény

14/4/  Komunitné upratovanie              
  1/9/ Sídliskový piknik 
17/10/ Premietanie na sídlisku 
6/12/ Mikuláš 
19/12/ Daruj knihu 

ˇ  

v roku 2018

Komunitné aktivity na sídlisku

v roku 2018



Tím 
Ing. Antalová Veronika, Mgr. Barnová Andrea, Búci Janko,  JUDr. Fajnorová Katarína, Ing. Furjelová Miroslava, Mgr. Gajarská Veronika, Gašparovič Lukáš, Mgr. Goghová Dominika, 

Ing. Griač Peter, Ing. Hudáčková Katarína, Mgr. Hricová Petra, Mgr. Javorková Natália, Mgr. Juríková Monika, MSc. Kontríková Zuzana, Ing. Kortišová Martina, Mgr. Kupcová Soňa, Mgr. Kvartová Júlia,
 Ing. Maťášová Kristína, MSc. Morháčová Veronika, Oscar David Colorado Ospina, Mgr. Nina Paulenová, Mgr. Porubčanská Veronika, Mgr. Šmajdová Jana, Thomas da Silva,

 LL.M. Skřivánková Viktória, Ing. Vráblcová Patrícia, Ing. Zelinková Veronika

Externí spolupracovníci

Ing. Ján Fukas- účtovník, Ing. Roman Šúň- účtovník, Mgr. Barbora Kuchárová- supervízorka, Mgr. Andrea Zelinová- grafička, Ondrej a Peter Hrvol- PC podpora

Ďakujeme dobrovoľníkom, stážistom, kamarátom 
a známym, ktorí nám pri aktivitách s deťmi 

a mládežou tiež pomohli.

Ulita, o.z.
Kopčianska 2984/90

851 01 Bratislava
www.ulita.sk


