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ÚVOD
Kaţdé Komunitné centrum má potrebu vytvoriť Plán Komunitného centra. Cieľom je vyššia
kvalita ţivota obyvateľov v komunite, ktorý slúţi na dosiahnutie cieľa, naplnenie potrieb obyvateľov,
zníţenie rizika učenia sa bezmocnosti, zvýšenia vlastnej zodpovednosti za verejné veci a podporiť
sebaúctu.
Plán Komunitného centra je proces zisťovania potrieb a problémov komunity, ktorým
hľadáme riešenie a zdroje na odstránenie nedostatkov v komunite. Tento dokument ani z ďaleka
nekončí, je to jeden z jeho etáp. V priebehu jeho realizácie je rovnako nevyhnutné sledovať,
vyhodnocovať časový plán realizácie. Pre komunitu vytvára podmienky pre rozvoj, dobrý prístup
k sociálnym sluţbám a podporuje kvalitný komunitný ţivot a viacgeneračné aktivity.
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1. CHARAKTERISTIKA OBCE SLAVEC
Obec Slavec (obrázok č.1) leţí v Slovenskom krase v úzkej kaňonovitej doline Slanej. Chotár
je v doline a na strmých svahoch skrasovatených vápencových planín (Plešivskej a Silickej).
Posledná má v svahu niekoľko jaskýň, priepastí a vyvieračiek. Sprístupnená je Gombasecká jaskyňa
s potokom, ktorý vystupuje na povrch ako mohutná vyvieračka. Svahy planín sú porastené sutinovým
lesom s prevahou hrabu a buka. Nadmorská výška obce v jej strede je 232, v jej chotári je 220 - 672
m. Obec Slavec sa nachádza uprostred Národného parku Slovenský kras. Úzky kaňon, kde leţí obec
Slavec a samosprávne k nej patriaca obec Vidová, z východu ohraničuje Silická, zo západu
Plešivecká náhorná planina. Obidve planiny skrývajú vo svojom vnútri nespočetné jaskynné systémy,
z ktorých Gombasecká jaskyňa, nachádzajúca sa v katastri obce, svojou krásou si vyslúţila hrdý titul
„Súčasť svetového dedičstva UNESCO“.
Obrázok č. 1 – Obec Slavec

1.1 Historický vývoj obce
Samotná obec vznikla v 13. storočí vyčlenením z Brzotína. Spomína sa v r. 1326, keď bola
predmetom sporu medzi zemianskymi rodmi Mariássyovcov a Bebekovcov. Prvá písomná zmienka o
obci pochádza z roku 1243, kedy sa spomína v listine jágerskej kapituly. Obec bola v týchto časoch
majetkom Bebekovcov. Koncom 14. stor. prešla do vlastníctva Štítnickovcov. Časť obce patrila do r.
1556 poulínskemu kláštoru Program rozvoja obce Slavec 2016 - 2023 27 v Gombaseku, ktorý zaloţil
v roku 1371 Juraj Bebek (Bebek György). Členila sa na sedliacku a valašskú časť. Okrem uvedených
rodov patrila viacerým iným zemianskym rodom: Hámossyovcom, Eszterháziovcom, Ragályiovcom.
Aţ do roku 1945 Andrássyovcom, ktorí boli jej poslednými vlastníkmi.
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Podobným osudom prešli aj blízka obec Vidová, od roku 1961 patriaca samosprávne k Slavcu,
osada Gombasek a osada Hámor, ktoré sú miestnymi časťami obce Slavec. Prvá písomná zmienka o
časti obce Vidová pochádza z roku 1320. Osada Gombasek, ktorá toho času nie je obývaná sa
spomína uţ v r. 1243 ako osada „vila“. V tomto roku po vymretí rodu Borsovcov osadu daroval kráľ
Béla IV. Bebekovcom v Plešivci. Osada mala v roku 1891 92 obyvateľov. V 16.- 17. storočí boli
obce vystavené tureckým nájazdom a drancovaniu cisárskych vojsk. V 19. storočí tu bol hámor
Rimamuránskej spoločnosti a vo Vidovej vznikla huta a elektráreň. V minulosti sa obyvatelia
zaoberali prevaţne poľnohospodárstvom, pas- tierstvom, pálením vápna a prácou v hute. Obyvatelia
uţ v stredoveku pálili uhlie pre ţeleziarske podniky. V obci samej vznikli ţeleziarne v 2. pol. 18.
storočia.

1.2 História KC Slavec
Komunitné centrum Slavec vzniklo v roku 2015 prostredníctvom projektu Implementačnej
agentúry pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Zámer zriadiť a prevádzkovať
Komunitné centrum v obci Slavec bol reakciou na riešenie aktuálnych problémov obyvateľstva. Obec
Slavec nemá k dispozícii školské ani predškolské zariadenie a neposkytuje ani ţiadne iné sociálne
sluţby, ako napríklad terénnu sociálnu prácu, opatrovateľskú sluţbu a iné. Poslaním Komunitného
centra je poskytovanie komplexných sociálnych a komunitných sluţieb, prispievať k sociálnemu
začleňovaniu osôb sociálne vylúčených a znevýhodnených na lokálnej i individuálnej úrovni.
Hlavným cieľom je odstraňovanie bariér medzi majoritou a minoritou a hľadanie vhodných
programov a foriem na riešenie sociálnych problémov a integrácií. Zabezpečenie priestoru pre
sebarealizáciu minority, ale aj ostatných obyvateľov obce ohrozených sociálnym vylúčením.
Podporovať vzájomnú toleranciu obyvateľov obce a eliminovanie nerovností šancí pri uplatňovaní sa
na trhu práce. Komunitné centrum je dostupné pre uţívateľov minimálne 30 hodín týţdenne počas
celého roka.

1.2.1

SWOT analýza Komunitného centra Slavec

S - Silné stránky
 moţnosť vyuţívania predškolského klubu detí
 pomoc pri vybavovaní náleţitostí, príspevkov, práce, či bývania a komunikácia s úradmi pre

dané rodiny
 prednášky a pomoc pri výchove, hygienických návykov, zvládaní vzdelávania, školského

učiva, a školských povinností, či dodrţiavania školskej dochádzky, zdravia
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 preventívne aktivity, tútoring, kurzy, školenia, tréningy
 poskytovanie sociálneho poradenstva pre rodiny s deťmi, seniori, nezamestnaní
 trávenie voľného času po škole a vyuţívanie voľnočasových aktivít, získavania zručností

vedomostí
 terénna soc. práca
 spolupráca so školami, stakeholders, komunitou
 aktívna činnosť pre seniorov – výtvarná činnosť, prednášky, turistika
 vyuţitie dobrovoľníckeho programu
 KC dbá na kvalifikovanosť zamestnancov – ich odbornosť a profesionalitu. Umoţňuje

vzdelávanie a informovanosť pracovníkov: pravidelné semináre zamerané na zvyšovanie
kvality poskytovaných SS vedené odborníkmi, školenia a kurz
W – Slabé stránky
 prístup (ľahostajnosť) rodičov, podpory svojich detí k potrebe vzdelávania, vôbec ukončenia

základného vzdelania a moţnosti vyuţívania voľného času
 neschopnosť zabezpečenia ani dočasného bývania matkám s deťmi, ktoré sa náhle ocitnú v

nepriaznivej ţivotnej situácii
 malé priestory komunitného centra

O – Príleţitosti
 viesť dialóg a získavať subjekty či jednotlivcov, donorov, pre aktivity, zapájanie a ich

participovanie sa do projektov a získania finančných prostriedkov v rámci voľnočasových
aktivít sa orientovať na preventívne a osvetové projekty
 podpora inkluzívneho vzdelávania a integrácia týchto cieľových skupín do ţivota majoritného

obyvateľstva a dosiahnutia ich svojpomoci a samostatnosti v ţivote

T – Ohrozenia
 nezáujem o komunikáciu zo strany rodičov najmä ohrozených detí
 hodnotová kríza v rodinách ohrozených hmotnou núdzou
 zniţovanie tolerancie medzigeneračného spolunaţívania (seniori a mládeţ sú izolované

spoločenstvá, minorita a majorita)
 malá participácia ohrozených rodín na riešení problémov
 neistá finančná podpora sluţieb – aktivít
 ukončenie programového obdobia EÚ
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2. MAPOVANIE POTRIEB A JEJ VÝSLEDKY
Mapovanie potrieb komunity v obci Slavec sa uskutočnilo v mesiacoch júl – október 2021
prostredníctvom rozhovoru a dotazníka (príloha č. 3), pričom bolo oslovených 148 obyvateľov vo
veku od 15 – 75 rokov.
Graf č. 1 popisuje vekovú štruktúru obyvateľstva, ktorí boli zapojení do mapovania potrieb.
Najmladším účastníkom bol muţ vo veku 15 rokov a najstaršou účastníčkou bola ţena vo veku 82
rokov.
Graf č. 1 - Veková štruktúra respondentov
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V grafe č. 2 je znázornené najvyššie dosiahnuté vzdelanie obyvateľstva resp. respondentov,
ktorí boli zapojení do mapovania. V rámci dosiahnutého vzdelania prevaţovalo stredné s maturitou a
to 48% opýtaných respondentov.
Graf č. 2 - Vzdelanostná úroveň respondentov
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V grafe č. 3 je znázornená ekonomická situácia respondentov, najväčšou skupinou účastníkov
bolo 43,9% zamestnaných, ďalšou skupinou boli
opýtaných boli dôchodcovia 20.9%.
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nezamestnaní 25.7% a najniţšou skupinou

Graf č. 3 - Ekonomická situácia respondentov

V rámci zisťovania spokojnosti so ţivotom v obci bolo zistené, ţe 54% respondentov je
spokojných v obci a nespokojných je 46 % opýtaných. Tieto údaje sú znázornené v grafe č.4.
Graf č.4 - Celková spokojnosť obyvateľov so ţivotom v obci

spokojný
nespokojný

Svoju spokojnosť vyjadrili v nasledujúcich oblastiach a to : bývanie, sociálne služby, stav
komunikácií, stav verejného osvetlenia, stav budovy obecného úradu, ochota zamestnancov OcÚ,
telekomunikačná a internetová sieť, plyn a elektrina.
Dôvody, ktoré účastníci uvádzali k nespokojnosti boli nasledovné: čistota obce, kultúrne
akcie, športoviská, detské ihriská, technický stav zástaviek a autobusu, zimná údržba komunikácie,
vodovod a kanalizácia, ktorá je uvedená v grafe č. 5 – spokojnosť a nespokojnosť so životom v
obci.
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Graf č. 5 – Spokojnosť resp. nespokojnosť obyvateľov v jednotlivých oblastiach
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V súvislosti so spokojnosťou v obci bola vyhodnotená aj otázka č. 2, ktorá sa zároveň zaoberá
aj najväčším problémom v obci. Na túto otázku bolo viac odpovedí. K najčastejším odpovediam
patrili: vysoká úroveň kriminality, nedostatok smetných košov a kontajnerov, nedostatok možností
trávenia voľného času a staré nevyhovujúce (žiadne) ihrisko, nedostatok obecných pozemkov,
ktoré sú znázornené v grafe č. 6.
Graf č. 6 - Problémy obce
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Na otázku č. 3 - Bezpečnosť v obci respondenti odpovedali, ţe 55% sa cíti stredne bezpečne,
22% skôr bezpečne a 23% skôr nebezpečne (graf č. 7).
Graf č. 7 - Bezpečnosť v obci
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Otvorená otázka č. 4 bola zameraná na pozitíva v obci Slavec. Medzi najčastejšie odpovede
90% patrilo okolie v ktorom ţijú – krásy prírody, jaskyňa Gombasek, ticho a kľud v obci, Komunitné
centrum ako jediná inštitúcia, ktorá v obci pôsobí. 10% respondentov sa nevyjadrilo.
Otázka č. 5 bola zameraná na návrhy – ktoré sa týkali vybudovania, zrekonštruovania, opravy a
odstránenia v obci. Otázka bola individuálna, ale odpovede obyvateľov sa zhodovali.


vybudované - kanalizácia, kamerový systém, retardéry



rekonštruované - materská škôlka, detské ihrisko, vodovod, autobusová zastávka



opravené - cesta na cintorín



odstránené - čierne skládky
V grafe č.8 je znázornený spôsob, akým obyvatelia sledujú dianie v obci. Najviac vyuţívajú

miestny rozhlas a to 56% opýtaných, 21% vyuţíva internet – sociálne siete, obecná stránka, stránka
KC, 7% opýtaných vyuţíva osobné stretnutie na verejnom zasadnutí zastupiteľstva.
Graf č. 8 - Vyuţitie zdrojov na informácie

úradná tabuľa
internet
obecný
rozhlas
verejné
zastupiteľstvo
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Okrem hodnotenia bolo zamerané aj na zozbieranie návrhov, čo by zlepšilo ţivot v obci.
Otázka č. 7 bola zameraná na návrhy respondentov ohľadom podujatí a aktivít v obci. V tejto oblasti
bolo zistené, ţe 80% opýtaných by prijalo spoločenské, športové, vzdelávacie akcie a voľnočasové
aktivity – dni obce, diskotéky, plesy, zábavy, tance, remeslá, hudobné skupiny, fitnes centrum,
zumba, prednášky, počítačové kurzy, 20% respondentov vo veku nad 65 rokov nemalo záujem o
aktivity spoločenského charakteru.

Graf č. 9 - Záujem o spoločensko, vzdelávacie, športové a voľnočasové aktivity

áno
nie

15

3. DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE OBCE SLAVEC
Početnosť obce Slavec
Obec Slavec a časť Vidová sa so svojím počtom obyvateľstva zaraďuje k malým obciam
Slovenska. Ku 01.01.2021 bolo v obci registrovaných spolu 473 trvale ţijúcich obyvateľov.
Z hľadiska pohlavia väčšiu časť tvoria muţi v počte 239 a ţeny v počte 234.
Graf č. 10 Štruktúra obyvateľov podľa pohlavia

Zdroj: ŠÚ SR-SOBD 2021

Veková štruktúra produktívnosti obyvateľstva
Významným ukazovateľom je veková štruktúra produktívnosti v obci Slavec, časť Vidová.
Delíme ho na 3 skupiny: predproduktívne – obyvateľstvo vo veku do 14 rokov (deti a mládeţ),
produktívne – obyvateľstvo od 15 rokov do 64 a poproduktívne – 65 a viac (dôchodcovia).
Najpočetnejšia skupina obyvateľstva je v produktívnom veku, čo tvorí

71,47 % z celkového počtu

obyvateľstva.
Tabuľka č. 1 – Veková štruktúra obyvateľstva podľa produktívnosti
Vek
predproduktívny (0-14 rokov)
produktívny (15 - 64 rokov)
poproduktívny (65 - viac rokov)
SPOLU

muži
32
179
28
239

Zdroj: ŠÚ SR-SOBD 2021
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ženy
34
159
41
234

SPOLU
66
338
69
473

%
13,95
71,47
14,58
100

Graf č. 11 – Veková štruktúra obyvateľstva podľa produktívnosti

Zdroj: ŠÚ SR-SOBD 2021

Štruktúra obyvateľstva podľa národnosti
Národnostnú štruktúru z roku 2021 zobrazuje tabuľka č. 2, podľa ktorej tu ţije 42,49%
Slovákov, najviac 47,36% bolo v zastúpení Maďarov a k Rómskej národnosti len sa prihlásilo 3,81%
obyvateľstva. Ostatné zastúpenie nie je výrazné a je tieţ uvedené podielom v percentách.
Tabuľka č. 2 – Štruktúra obyvateľstva podľa národnosti
Národnosť
Slovenská
Maďarská
Rómska
Česká
Ukrajinská
Ostatné
SPOLU

SPOLU
201
224
18
2
2
26
473

Zdroj: ŠÚ SR-SOBD 2021

Graf č. 12 – Štruktúra obyvateľov podľa národnosti

Zdroj: ŠÚ SR-SOBD 2021
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Podľa oficiálnych štatistík je v obci 3,81% zastúpenie Rómskej národnosti. Podiel
príslušníkov rómskej komunity v obci je v skutočnosti vyšší a tvorí ho z celkového počtu
obyvateľstva okolo 30 – 40%. Je potrebné poznamenať, ţe tieto údaje sú orientačné, nakoľko nie
všetci príslušníci rómskej komunity sú prihlásení na trvalý pobyt v obci a k národnosti. Vzhľadom na
zloţitú situáciu v obci, a vysoký počet príslušníkov rómskeho etnika, je nevyhnutné tejto časti
obyvateľstva venovať dostatočnú pozornosť vzhľadom na špecifické podmienky, v ktorých Rómovia
ţijú.
Vzdelanostná štruktúra
Zo sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 vyplýva, ţe v obci Slavec ţije 6,13 %
obyvateľov vysokoškolsky vzdelaných, 5,19% s vyšším odborným vzdelaním. Úplné stredné
vzdelanie má 22,41 %, stredné odborné vzdelanie bez maturity 23,04 %, základné 25,37 %

a bez

školského vzdelania (nad 15 rokov) 0,21% obyvateľov a bez ukončeného vzdelania (0-14 rokov)
11,42 % . Bliţšia špecifikácia je v tabuľke č.3.
Tabuľka č. 3 – Vzdelanostná štruktúra
Vzdelanie

SPOLU

Základné
Stredné odborné vzdelanie (bez maturity)
Úplné stredné vzdelanie (s maturitou)
Vyššie odborné vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie
Bez školského vzdelanie (15 rokov a viac)
Bez ukončeného vzdelania (0- 14 rokov)
Nezistené
SPOLU
Zdroj: ŠÚ SR-SOBD 2021

120
109
106
25
29
1
54
29
473

%
25,37
23,04
22,41
5,29
6,13
0,21
11,42
6,13
100

Graf č. 13 – Štruktúra obyvateľov podľa najvyššieho vzdelania

Zdroj: ŠÚ SR-SOBD 2021
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Nezamestnanosť v obci
Pre východné Slovensko je charakteristická dlhodobo vysoká miera nezamestnanosti. Ani táto
obec nie je výnimkou. Nepriaznivý vývoj nezamestnanosti v okrese je dôsledkom nedostatočného
počtu pracovných príleţitostí, výraznou mierou na nezamestnanosť vplýva aj neschopnosť niektorých
skupín obyvateľstva zapojiť sa do pracovného procesu a to vzhľadom na nedostačujúce vzdelanie,
kvalifikáciu a nízku flexibilitu pracovnej sily.
Situácia nezamestnanosti je závaţná aj v obci Slavec z dôvodu, ţe prevaţná časť
nezamestnaných je dlhodobo nezamestnaná. U dlhodobo nezamestnaných je predpoklad začlenenia
sa do pracovného procesu veľmi nízky. Pri dlhodobej nezamestnanosti nastávajú problémy týkajúce
sa získavania, motivovania a obnovy pracovných návykov.
V roku 2021 bolo v obci Slavec evidovaných na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny 16,57%
obyvateľstva. Tento stav ovplyvňuje ich slabá vzdelanostná úroveň určitej skupiny obyvateľstva
a kvalifikácia.
Tabuľka č. 4 – Nezamestnanosť v obci Slavec
počet obyvateľov v
produktívnom veku

počet
nezamestnaných

% nezamestnanosti

166
172
338

24
32
56

14,46
18,60
16,57

muži
ženy
SPOLU
Zdroj: Obec Slavec

Graf č. 14 – Miera nezamestnanosti
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3.1 Fyzická infraštruktúra a inštitúcie
Ide o vybavenosť v oblasti technickej infraštruktúry, bývania, sluţieb, sociálnych sluţieb,
zdravotníctva, školstva a športového vyţitia. Obec nemá rozvinutú infraštruktúru. Chýba kanalizácia,
ktorá je prepojená na ČOV. Zároveň chýba aj verejný vodovod. Obyvatelia vyuţívajú svoje studne,
ktorý je jediný zdroj pitnej vody. Obec Slavec má vybudované inţinierske siete a to elektrina a plyn,
väčšina obyvateľov vyuţíva kúrenie na tuhé palivo.
Obrázok č. 2 – katastrálna mapa obce Slavec

Obrázok č. 3 – katastrálna mapa Vidová

3.1.1 Bývanie
Obec Slavec tvoria obce Slavec a Vidová a dve katastrálne územia. Samostná obec Slavec,
miestna časť Gombasek, miestna časť Hámor - k.ú. Slavec a miestna časť Vidová - k.ú. Vidová. Ku
dnešnému dňu sa v obci nachádza 116 obývaných rodinných domov a

1 bytovka so 4

bytovými jednotkami. V obci Slavec je 21 domov neobývaných. V časti Vidová sa nachádza 32
obývaných rodinných domov, z toho 8 domov je neobývaných.
V katastri obce je evidovaná 1 hlavná ulica. V srdci obce sa nachádza Kostol referenčný
gotický, klasicistický prestavaný v roku 1801; maľovaná drevená povala z konca 18. storočia.
3.1.2 Odpadové hospodárstvo
Odvoz komunálneho odpadu v obci Slavec a časti Vidová zabezpečuje spoločnosť Fúra s.r.o,
SNP 77, 044 42 Rozhanovce a to 2-krát mesačne (kaţdý druhý piatok v mesiaci, resp. podľa
harmonogramu zberu odpadov pre obec Slavec, časť Vidová). Odvoz veľkokapacitných kontajnerov
sa koná podľa dohody. Separovaný tzv. triedený odpad je zabezpečený spoločnosťou Natur-Pack,
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a.s., Čučmianska dlhá 2, 048 01 Roţňava podľa harmonogramu zberu v obci na daný rok. Raz
mesačne je zber plastového a skleneného odpadu, dvakrát ročne elektroodpadu. Zber biologicky
rozloţiteľného kuchynského odpadu a papierového odpadu je vopred oznámený, nie je zahrnutý do
harmonogramu zberu.
Kaţdá z domácností disponuje 120 litrovými nádobami na odpad. Vrecia na plastový odpad
a následne ich zber je zabezpečený kaţdý pondelok. Plastové vrecia sú následne sústredené
v priestoroch obecného úradu. Kontajnery na separovaný odpad v podobe papieru a skla sú
umiestnené na 4 miestach v obci Slavec a pred kultúrnym domom časti Vidová.

3.1.3 Zdravotníctvo a sociálna oblasť
Na zdravotnú starostlivosť sú občania zaradení pod privátnu ambulanciu v obci Brzotín a
Plešivec, kde vyuţívajú ambulancie pre dospelých. Pediatrická starostlivosť poskytovaná deťom
a mládeţi je v meste Roţňava. Akútne prípady, ako aj hospitalizácia sa uskutočňuje v Nemocnici s
poliklinikou v Roţňave.

3.1.4 Zariadenia pre vzdelávanie
Obec Slavec nemá k dispozícii ţiadne vzdelávacie zariadenie. Pre predprimárne a primárne
vzdelávanie deti navštevujú predškolské a školské a zariadenia v obci Plešivec, Brzotín a Roţňava.
Predprimárne vzdelávanie v obci Slavec bolo ukončené v roku 2011 z dôvodu nízkeho počtu
zapísaných detí do materskej školy.

3.1.5 Verejná doprava
Do obce Slavec je zabezpečený školský autobus v smere Roţňava – Slavec, Slavec –
Roţňava, ktorý premáva počas školského roka. Tento spoj je hradený z rozpočtu obce Slavec.
Na ceste I/50 (hlavná cesta v blízkosti obce Slavec) sú zriadené zastávky Slavec rázcestie
vápenka a Slavec nová cesta. Osobnú dopravu zabezpečuje Eurobus a.s. a SAD Lučenec.

3.1.6 Kultúra, šport a turistika
Obec Slavec sa nachádza uprostred Národného parku Slovenský kras. Úzky kaňon, kde leţí
obec Slavec a samosprávne k nej patriaca obec Vidová, z východu ohraničuje Silická, zo západu
Plešivecká náhorná planina. Obidve planiny skrývajú vo svojom vnútri nespočetné jaskynné systémy,
z ktorých Gombasecká jaskyňa, nachádzajúca sa v katastri obce, svojou krásou si vyslúţila hrdí titul
„Súčasť svetového dedičstva UNESCO“.
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V obci sa organizujú nasledovné kultúrne podujatia:


Deň matiek



Deň detí



Úcta k starším



Mikuláš

Kultúrny dom
Sa nachádza na Obecnom úrade, v priestoroch kultúrneho domu sa realizujú:
 vystúpenia amatérskych umelcov
 kultúrne slávnosti,
 slávnostné podujatia pri príleţitosti štátnych sviatkov, ako aj významných kultúrno–
historických výročí,
 kultúrno-spoločenská činnosť.
V obci sa nenachádzajú ţiadne kluby, športoviská, ihriská, obecné múzeá ani kniţnica.

3.1.7 Podnikateľské subjekty, živnostníctvo a neziskové inštitúcie v obci
Živnostníci a podnikatelia
Potraviny:


Potraviny COOP Jednota Revúca

Stavebníctvo:


Carmeuse Slovakia, spol. s r.o.

Autodoprava:


Gabriel TÖMÖL – Autodoprava

Poľnohospodárstva:
V katastrálnom území obce Slavec a Vidová poľnohospodársku pôdu (orná pôda a trvalý trávnatý
porast) vo veľkom obhospodarujú celkom piati súkromne hospodáriaci roľníci:


Melinda BALÁZSOVÁ – SHR,



Ing. Attila FAZEKAS – SHR.



Katarína BENYÜSOVÁ – SHR,



Michal ANDRIČÍK – SHR,



Marian HAMELLI – SHR,
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Sluţby:
Rozličný tovar – Tibenský
Ubytovanie - Vidiecky dom – Nostalgia – Iveta Básthyová
Ubytovanie – Csefová Ida – Chalupa Ida
Občianske zdruţenie – SINEMETU
Občianské zdruţenie – SZALÓKA
3.2 Vzťahy v komunite
Komunita je rozdelená na majoritnú a minoritnú časť. Vzťahy v majoritnej časti fungujú na
báze spolupráce, priateľstva a spolupatričnosti. Vzťahy v minoritnej časti sú neutrálne, väčšinou
fungujú rodinné vzťahy a väzby, ktoré sú si navzájom nápomocné a priateľské. Vzťahy minority
a majority fungujú na veľmi nízkej úrovni, ktoré vychádzajú z minosti, kedy bola v obci vysoká
kriminalita (krádeţe).
Väčšina obyvateľstva majoritnej spoločnosti sa stretáva na rodinných oslavách, alebo
v miestnom pohostinstve. Minoritná spoločnosť sa navzájom navštevuje vo svojich príbytkoch, na
ulici alebo vyuţívajú priestory komunitného centra Slavec.
V majoritnej spoločnosti neevidujeme prirodzenú autoritu, avšak v minoritnej spoločnosti
autoritu môţeme nazvať vynútenou autoritou, ktorá vychádza z mnohopočetnosti danej rodiny.
3.3 Ţivotný štýl
Na základe mapovania sme zistili, ţe muţi z dôvodu nízkeho uplatnenia sa na trhu práce
v okrese odchádzajú za pracovnou príleţitosťou do zahraničia. Ţeny sa starajú o ich spoločné deti
a svoj voľný čas vyplňujú tým, ţe navštevujú Komunitné centrum, kde sa môţu realizovať.
Vyuţívajú svoju kreativitu, ktorú prenášajú do domácnosti.
3.4 Potreby, problémy a sny komunity
Potreby a problémy boli zistené z mapovania. Najviac realizovateľné a dôleţité pre komunitu
je vytvorenie priestoru a ihriska na trávenie voľného času. Z mapovania sa zistilo, ţe 146 ľudí má
záujem o túto potrebu, nakoľko sa v obci nenachádza ţiadne detské ihrisko sprístupnené verejnosti
a ani priestor na vyuţívanie voľnočasových aktivít okrem Komunitného centra, ktoré je časovo
ohraničené otváracími hodinami.
Potrebou 130 ľudí sú kultúrne aktivity/akcie, ktoré chýbajú v obci. Obec nedisponuje
s potencionálnymi partnermi, s ktorými by mohli zorganizovať kultúrne podujatia.
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Ako tretím najdôleţitejšim problémom v lokalite je obnovenie autobusových zástaviek
a revitalizácia obce s počtom hlasov dokopy 195. Obec Slavec disponuje s niekoľkými autobusovými
zástavkami, ktoré sú v dezolátnom stave, nespĺňajú svoj účel a je potrebné ich obnoviť, čo zároveň
spočíva s revitalizáciou obce, ktorej súčasťou je aj zabezpečenie odpadkových košov, zavedenie
kamerového systému, vybudovanie retardérov, výsadzba a údrţba zelene v extravilánoch
a intravilánoch atď.
3.5 Ciele a úlohy Komunitného centra pri plnení potrieb obyvateľstva
Pôsobnosť Komunitného centra je ohraničená trvaním projektu NP BOKKÚ obdobím od
09/2019 do 08/2022, preto sú ciele a úlohy Komunitného centra pri plnení potrieb vytvorené akčným
plánom na potrebu: Vytvorenie priestoru pre komunitu na spoločné trávenie voľného času.
V obci Slavec sa nenachádza miesto, kde by sa komunita spoločne stretávala. Hlavným cieľom
je vytvoriť priestor pre jednotlivcov a rodiny, kde by uţitočne trávili voľný čas, ktorý by mal funkciu
zábavy aj pokoja. Priestor by v budúcnosti slúţil na rôzne aktivity, ktorých cieľom je skvalitnenie
komunitného ţivota a vytvorenie priestoru pre nadviazanie nových priateľstiev, stretávanie rodín a
podporovanie občianskej spolupatričnosti a záujmu o veci verejné.
Úlohou Komunitného centra pri plnení potrieb je zistiť majiteľov pozemkov, nakoľko obec
Slavec nedisponuje vyhliadnutým pozemkom na realizáciu. Úlohou členov Rady Komunitného
centra bude vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá sa bude podielať na realizácii vytvorenia priestoru na
trávenie voľného času, manaţovať a koordinovať ich prácu, informovať o aktivite prostredníctvom
pozvánok, letákov, rozhlasu a pod. Ďalšou úlohou bude zabezpečenie pracovného náradia
a zorganizovanie brigády na vyčistenie pozemku a zabezpečiť kontajner na odvoz odpadu.
Komunitné centrum získa finančné prostriedky od sponzorov prostredníctvom oslovenia
a spísania ţiadostí. Po získaní finančných prostriedkov člen RKC s pomocou dobrovoľníkov zakúpi
stavebný materiál na vytvorenie ohniska, lavičiek, hracích prvkov a smetných košov.
Dobrovoľníci a člen RKC bude koordinovať a dohliadať na prácu a zabezpečí náradie.
Komunita sa bude svojpomocne podielať na realizácii pri tvorbe priestoru na trávenie voľného času.
Spoločne si určí pravidlá uţívania priestoru, vytvorí tabule, ktoré za pomoci dobrovoľníkov a členov
RKC následne osadia.
Ako posledným krokom akčného plánu bude oslovenie moţných obyvateľov, ktorí budú
dohliadať na vytvorený priestor určený pre komunitu.
Ak sa komunita bude spolupodielať na vytvorení a realizácií akčného plánu v budúcnosti sa
naučí vyjadrovať svoje potreby, prevzme zodpovednosť za realizáciu svojich potrieb a následne
udrţiavanie, Komunikácia s partnermi, Posilnenie vzájomných vzťahov v komunite, sebavedomia,
Vzájomná spolupráca a participácia pri realizácii potrieb komunity
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3.6 Akčný plán
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3.7 Monitorovanie plnenia cieľov
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ZÁVER
Činnosť Komunitného centra Slavec môţe slúţiť ako inšpirácia a motivácia pre ľudí, ktorí chcú
pomáhať ľuďom v núdzi a rodinám zo sociálne znevýhodneného prostredia. Ponúka im podnety
vyplývajúce z individuálnych potrieb týchto ľudí, so snahou podporovať u nich chuť vzdelávať sa,
podporiť sebarealizáciu, nájsť spôsob spolupráce majority a minority obce Slavec. Prostredníctvom
detí môţe vzbudiť záujem u rodičov o spoločné aktivity, iniciovať vnútorné sily na zmeny. Práca
a fungovanie komunitného centra má z nášho pohľadu do budúcna značný a preukázateľný význam
a je prínosom pre širokú verejnosť, pre komunitu, ale aj pre obec Slavec.
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