
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunitný plán sociálnych služieb mesta 

Krompachy 

2010 - 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2 

 

Zoznam skratiek 

 
CVČ – Centrum voľného času 

DCS – Denné centrum seniorov 

EF – Európsky fond 

EÚ – Európska únia 

IKT – Informačno – komunikačné technológie 

KSK – Košický samosprávny kraj 

MPSVaR – Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny 

MR – Mestský rozpočet 

MRK – Marginalizované rómske komunity 

MsÚ – Mestský úrad 

MsZ – Mestské zastupiteľstvo 

MO JDS – Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska 

MVO – Mimovládne organizácie 

OZ – občianske zdruţenie 

PCO – Pravoslávna cirkevná obec 

PHSR – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

SZBk – Sociálna, zdravotná a bytová komisia 

SZČO – Samostatne zárobkovo činná osoby 

SZZP – Slovenský zväz zdravotne postihnutých 

ŠR – Štátny rozpočet 

ÚPSVaR – Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 

ZP – Zdravotne postihnutý 

Z. z. – Zbierka zákonov 

LSKxP – Lokálna stratégia komplexného prístupu 
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Ú V O D 
 

 

Mesto Krompachy v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych sluţbách 

vypracovalo Komunitný plán sociálnych sluţieb mesta Krompachy na roky 2010 – 2018. 

 

 Komunitný plán sociálnych sluţieb mesta Krompachy je dlhodobý strategický 

dokument, ktorého cieľom je :  

 vytvoriť podmienky pre poskytovanie kvalitných a dostupných sociálnych sluţieb pre 

jednotlivé sociálne skupiny; 

 vytvoriť podmienky na podporu komunitného rozvoja za účelom predchádzania 

vzniku, či zhoršovanie nepriaznivých sociálnych situácií a riešenie miestnych 

sociálnych problémov; 

 podporovať trvalo udrţateľný rozvoj mesta s moţnosťou budovania ďalších 

sociálnych zariadení. 

 

Ide o otvorený dokument, ktorý rieši základné fungovanie mesta a zainteresovaných 

subjektov v sociálnej oblasti. Dokument je vypracovaný na obdobie rokov 2010 - 2018. 

V zmysle zákona o sociálnych sluţbách 448/2008 Z. z., obec vypracúva a schvaľuje 

komunitný plán sociálnych sluţieb na základe národných priorít rozvoja sociálnych sluţieb, 

v ktorom zohľadňuje miestne špecifiká a potreby fyzických osôb v oblasti sociálnych sluţieb 

poskytovaných v jej územnom obvode, určuje potreby rozvoja sociálnych sluţieb a určuje 

personálne, finančné, prevádzkové a organizačné podmienky na ich zabezpečenie. 

Koncepcia sociálnych sluţieb vychádza zo základných strategických dokumentov 

vypracovaných na národnej a regionálnej úrovni a z platnej legislatívy pre sociálnu oblasť. 

Dokument je v súlade s územným plánom mesta Krompachy a PHSR mesta 

Krompachy do roku 2015, ktorý bude aktualizovaný a budú v ňom zapracované ciele 

a aktivity tohto komunitného plánu. 

Zámerom mesta Krompachy je vytvorenie dokumentu , ktorý bude citlivo pristupovať 

k potrebám občanov aj poskytovateľom sociálnych sluţieb. 

 

Obsahom Komunitného plánu je analýza stavu poskytovaných sociálnych sluţieb, 

analýza poţiadaviek prijímateľov sociálnych sluţieb, analýza sociologických 
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a demografických údajov, určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych sluţieb, časový plán 

realizácie a spôsob vyhodnocovania plnenia plánu.  

Komunitné plánovanie sociálnych sluţieb je metóda, ktorá umoţňuje spracovávať 

rozvojové materiály v oblasti sociálnych sluţieb verejného ţivota na úrovni obce i kraja  

a ktorá výrazne posilňuje princípy zastupiteľskej demokracie. Charakteristickým znakom 

metódy je dôraz kladený na: 

 zapájanie všetkých, ktorých sa spracovávaná oblasť týka; 

 dialóg a vyjednávanie; 

 dosiahnutie výsledku, ktorý je prijatý a podporovaný väčšinou účastníkov. 

 

Pri komunitnom plánovaní je potrebné zváţiť potreby občanov, potreby a moţnosti 

poskytovateľov sluţieb a moţnosti tých, ktorí poskytujú zdroje na napĺňanie potrieb 

komunity. V záujme napĺňania spoločnej predstavy o budúcnosti sociálnych sluţieb v danej 

komunite sa stretávajú a spoločne plánujú jednotliví aktéri: 

 objednávatelia sluţieb; 

 poskytovatelia sluţieb; 

 príjemcovia sluţieb (klienti). 

 

Prínosom komunitného plánovania sociálnych sluţieb je: 

 zapojenie všetkých účastníkov systému sociálnych sluţieb (prijímateľov, 

poskytovateľov, objednávateľov) do prípravy a uskutočňovania plánu sociálnych 

sluţieb a zvýšenie podielu občanov na rozhodovacom procese o spôsobe ich 

zabezpečenia, zvýšenie miery zapojenia občanov do diania v meste; 

 zvyšovanie dostupnosti a kvality sociálnych sluţieb a rozšírenie ich ponuky, 

zabezpečenie toho, aby sociálne sluţby zodpovedali zisteným miestnym 

potrebám, reagovali na miestne odlišnosti; 

 zvyšovanie efektivity investovaných finančných prostriedkov, lebo sú 

vynakladané len na také sluţby, ktoré sú potrebné; 

 rozširovanie potrebných sociálnych sluţieb a ich kvality; 

 podporovanie dialógu a spolupráce medzi obyvateľmi, zvyšovanie pocitu 

príslušnosti ku komunite, získavanie nových ľudských a materiálnych zdrojov. 
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Vymedzenie jednotlivých pojmov 

 

Prijímateľ 

je osoba, ktorá vyuţíva sociálne sluţby, pretoţe sa ocitla v nepriaznivej sociálnej situácii. 

 

Poskytovateľ 

je subjekt poskytujúci sociálne sluţby (na základe podmienok stanovených zákonom). 

 

Objednávateľ 

je zodpovedný za zaistenie sociálnych sluţieb v danej komunite. Objednávateľom sú najmä 

obce a vyššie územné celky, v kompetencii ktorých je sociálna oblasť. 

 

Sociálna sluţba 

je odborná činnosť, obsluţná činnosť alebo iná činnosť, alebo súbor týchto činností, ktoré sú 

zamerané na: 

 prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej 

situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny 

alebo komunity; 

 zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný 

ţivota na podporu jej začlenenia do spoločnosti; 

 zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných ţivotných 

potrieb fyzickej osoby; 

 riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny; 

 prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny. 

 

Komunita  

je tvorená ľuďmi, ktorí ţijú na jednom mieste, majú medzi sebou rôzne sociálne väzby a sú 

viazaní nielen k sebe navzájom, ale aj k miestu, kde ţijú. 
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1   ANALÝZA STAVU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 
 
 Obsahom tejto časti je prehľad poskytovaných sociálnych sluţieb na území mesta 

Krompachy. 

 

1.1 Sociálne sluţby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na 

uspokojovanie základných ţivotných potrieb 

 

1.1.1 Nocľaháreň 

 V nocľahárni sa fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na 

uspokojovanie základných ţivotných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie, alebo 

nemôţe doterajšie bývanie uţívať poskytuje ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel 

prenocovania. Taktieţ sú tu utvorené podmienky na vykonávanie nevyhnutnej základnej 

osobnej hygieny a na prípravu stravy. Prevádzku tohto zariadenia zabezpečujú dvaja 

zamestnanci. 

 

1.1.2 Útulok 

 V Útulku sa fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nemá zabezpečené nevyhnutné 

podmienky na uspokojovanie základných ţivotných potrieb a ktorá nemá zabezpečené 

ubytovanie, alebo nemôţe doterajšie bývanie uţívať poskytuje ubytovanie na určitý čas 

nevyhnutné ošatenie a obuv. Taktieţ sú vytvorené podmienky na vykonávanie nevyhnutnej 

základnej osobnej hygieny, prípravu stravy, pranie, ţehlenie a údrţbu bielizne a šatstva. 

Prevádzku tohto zariadenia zabezpečujú dvaja zamestnanci. 
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1.2 Sociálne sluţby nariešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu 

ťaţkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu 

alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku  

 

1.2.1 Opatrovateľská služba 

1.2.1.1 Mesto ako poskytovateľ opatrovateľskej sluţby 

 Opatrovateľská sluţba sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej 

fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri 

základných sociálnych aktivitách.  

 Pre občanov mesta je k dispozícii 12 bytov v Dome s opatrovateľskou sluţbou. Ide 

o byty osobitného určenia, ktoré sú vylúčené z predaja. Občania v tomto dome sú 

umiestňovaní v zmysle ustanovení VZN Mesta Krompachy č. 1/1996 o zásadách 

prenajímania mestských bytov v meste Krompachy. 

  Mesto Krompachy zabezpečuje opatrovateľskú sluţbu prostredníctvom 12 

opatrovateľov, z toho 2 opatrovateľky poskytujú sluţby v Dome s opatrovateľskou sluţbou. 

1.2.1.2 Damián 

 Sociálny program opatrovateľskej sluţby je zaloţený na poskytovaní sluţby 

v domácom prirodzenom prostredí klienta. Cieľovou skupinou sú chorí a starí občania. Okrem 

opatrovateľskej sluţby poskytujú aj duchovnú sluţbu. 

Projekt Damián zastrešuje Pravoslávna cirkevná obec Krompachy (PCO).  

1.2.1.3 ADOS VIA s. r. o. 

Organizácia poskytuje zdravotnícke sluţby - domácu ošetrovateľskú starostlivosť 

a terénne opatrovateľské sluţby. 

Cieľové skupiny na ktoré sa zameriava sú najmä seniori. Územná pôsobnosť 

organizácie je v rámci mesta a v rámci KSK.  

Činnosť zabezpečujú 4 zamestnanci na plný pracovný úväzok a 2 zamestnanci na 

dohodu o vykonaní práce. 
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1.3 Podporné sluţby 

 

1.3.1 Denné centrum seniorov  

 V Krompachoch je zriadené „Denné centrum seniorov“, ktoré slúţi na uspokojovanie 

kultúrnych a spoločenských záujmov seniorov. „Denné centrum seniorov“ hospodári 

s prostriedkami vyčlenenými z prostriedkov rozpočtu mesta a so svojimi členskými 

príspevkami. Mesto uhrádza všetky náklady spojené s prevádzkou centra. 

 „Denné centrum seniorov“ kaţdoročne zabezpečuje pre svojich členov rôzne akcie, 

ako napr. spoločenské akcie a poznávacie zájazdy, odborné prednášky so zameraním na 

zdravotnú a sociálnu prevenciu. 

 

1.3.2 Špecializované sociálne poradenstvo 

 Špecializované sociálne poradenstvo je zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu 

problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a poskytnutie im konkrétnej odbornej 

pomoci. 

1.3.2.1 OZ Ľudia a perspektíva (OZ ĽaP) 

 Dlhšiu dobu zabezpečuje v rámci aktivačných prác prípravu mladých ţien  

zo znevýhodnených skupín obyvateľov dlhodobo nezamestnaných pre výkon pomocnej 

kontaktnej terénnej sociálnej práce a prípravu na pracovnoprávny zamestnanecký vzťah. 

 Na Druţstevnej ulici v budove bývalého múzea má priestory pre poskytovanie 

sociálneho poradenstva a na ďalšie vzdelávanie cieľovej skupiny (segregované komunity 

s veľkým počtom občanov rómskej etnickej príslušnosti, dlhodobo nezamestnaní občania 

odkázaní na dávky v hmotnej núdzi, mladí ľudia po skončení základnej školy patriaci do 

rodín zo znevýhodnených skupín obyvateľov). 

 

 

Okrem týchto subjektov vykonávajú činnosť  na území mesta aj tieto organizácie: 

 Únia ţien Slovenska 

 Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku 

 Farská katolícka charita 

 Slovenský zväz zdravotne postihnutých 
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2 ANALÝZA POŽIADAVIEK PRIJÍMATEĽOV POSKYTOVANIA 
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

 

 Súčasťou komunitného plánu sociálnych sluţieb je aj analýza poţiadaviek 

prijímateľov poskytovania sociálnych sluţieb. Analýza vychádza zo SWOT analýzy 

a dotazníka.  

SWOT analýza je analýza vonkajšieho a vnútorného prostredia analyzovanej oblasti 

(sociálna oblasť). Zaoberá sa súčasnou a budúcou sociálnou situáciou a obsahuje aj prehľad 

silných a slabých stránok ako aj príleţitosti a ohrozenia v sociálnej oblasti v meste 

Krompachy. 

 

2.1 Analýza SWOT pre oblasť sociálnych sluţieb v meste Krompachy 

 

Silné stránky Slabé stránky 

 

Sociálne sluţby všeobecne 

 

 Prevádzka a činnosť  Denného centra pre 

seniorov (klubu dôchodcov) 

 Príprava projektu prestavby bývalej škôlky na 

sociálne zariadenie pre seniorov 

 Realizácia projektu terénnej sociálnej práce 

 Existencia MVO 

 Spolupráca Mesta a MVO 

 Podpora aktivít občanov a MVO v sociálnej 

oblasti formou dotácií z rozpočtu mesta 

 Organizovanie verejnoprospešných prác 

Mestom pre získanie pracovných návykov 

nezamestnaných 

 Príprava Komunitného plánu sociálnych 

sluţieb 

 Dostatok kvalifikovaných sociálnych 

pracovníkov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociálne sluţby všeobecne 
 

 Nedostatočná sieť sociálnych zariadení 

z hľadiska druhu a kapacity 

 Nedostatočné  materiálne a priestorové 

podmienky niektorých zariadení 

 Nedostatočná aktivita ľudí odkázaných na 

pomoc iných 

 Nedostatok prevenčných aktivít 

 Slabá informovanosť občanov o aktivitách 

inštitúcií v oblasti sociálnych sluţieb 

 Nekoordinovaný postup a nedostatočná 

spolupráca inštitúcií pôsobiacich v sociálnej 

oblasti 

 Potreba ďalšieho vzdelávania ľudí 

pracujúcich v oblasti sociálnej práce a charity 

 Nedostatok cenovo dostupných bytov 

beţného štandardu a sociálnych bytov 

niţšieho štandardu 

 Nedostatok vlastných finančných zdrojov 

mesta na rozvoj sociálnych sluţieb 

 Nedostatok údajov o počte a štruktúre 

jednotlivých sociálnych skupín 

 Absencia komplexného prístupu a systému 

riadenia sociálnych sluţieb. 

 

 



11 

 

Silné stránky Slabé stránky 

 

Seniori 
 

 Dlhoročné skúsenosti pri poskytovaní 

opatrovateľskej sluţby 

 Aktívny prístup seniorov k ţivotu 

 Dostatok seniorov - lídrov a organizátorov 

aktivít pre seniorov 

 Funkčné denné centrum seniorov 

 Funkčná komisia sociálna, bytová a zdravotná 

pôsobiaca pri MsZ 

 

 
Zdravotne postihnutí občania 
 

 Existencia organizácia SZZP (Slovenský zväz 

ZP)  

 Opatrovateľská sluţba 

 Projekty „Chránené dielne“  

 

 

 

 

 

 

Seniori 

 
 Chýbajú sociálne zariadenia pre seniorov 

poskytujúce sociálne sluţby 

 Chýbajúci penzión pre seniorov (zariadenie 

vyššieho štandardu) 

 Chýbajúca IKT v kluboch dôchodcov (PC, 

internet, kurzy) 

 Chýba monitorovací systém pre seniorov 

(privolanie pomoci) 

 Neinformovanosť osamelých a izolovaných 

seniorov 

 Chýbajúca prepravná sluţba 

 

Zdravotne postihnutí občania 
 

 Nedostatočná bezbariérovosť komunikácií 

a objektov 

 Chýbajúce odborné poradenstvo pre rodiny s 

dieťaťom so zdravotným postihnutím 

 Chýbajúce terénne odľahčovacie sluţby pre 

rodiny, ktoré sa starajú o člena so zdravotným 

postihnutím 

 Nedostatok chránených dielní pre ZP 

v závislosti od druhu postihu (chýba agentúra 

podporovaného zamestnávania ľudí so ZP) 

 Nedostatok MVO v oblasti obhajoby záujmov 

zdravotne postihnutých 

 Nezabezpečenie bezbariérového prostredia 

pre zdravotne postihnuté deti v MŠ a ZŠ 

 Nízka motivácia a aktivita ZP pracovať 

 Chýbajúca  prepravná sluţba 

 Nedostatočné vzdelanie a chýbajúce vhodné 

rekvalifikačné kurzy pre ZP. 
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Silné stránky Slabé stránky 

 

Rodiny s deťmi v ohrození 

 

 Pôsobenie odborných subjektov pre oblasť 

práce s rodinami – ÚPSVaR 

 Aktívna činnosť  MsZ – Sociálna, zdravotná 

a bytová komisia, 

 Aktívna činnosť Únia ţien Slovenska, 

 Aktívna činnosť CVČ a aktivity v školských 

kluboch 

 

 

 

Rodiny s deťmi v ohrození 

 

 Nedostatok nájomných štartovacích bytov pre 

mladé rodiny 

 Chýbajúce zariadenia sociálnych sluţieb pre 

deti a rodinu v ohrození (domov pre 

osamelých rodičov, stanica opatrovateľskej 

sluţby) 

 Chýbajúce zariadenia na výkon 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately (krízové stredisko) 

 Chýbajúce poradenské centrum 

 Obmedzená kapacita predškolských zariadení 

 Nedostatok MVO zameraných na pomoc 

rodinám s deťmi 

 Chýbajúce sluţby pre starostlivosť o maloleté 

deti v sociálne slabších rodinách 
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Silné stránky Slabé stránky 

Občania vyţadujúci osobitnú pomoc 

 

 Realizovaný projekt komunitnej /terénnej 

práce 

 MVO poskytujúce pomoc občanom v núdzi 

 Činnosť charitatívnych organizácií 

 Vytvorenie sociálneho podniku 

 Prevádzka sociálneho zariadenia Útulku 

„MAŠKA“ 

 

 

 

 

 

 

Marginalizované rómske komunity 

 

 Pôsobenie pedagogických  asistentov učiteľa 

na ZŠ 

 CVČ - aktivity pre deti a rodiny z 

marginalizovanej rómskej komunity aj plne 

integrovane 

 Existencia Rómskej komisie pri MsZ 

 Realizácia projektu terénnej sociálnej práce 

 Aktivity školských a predškolských zariadení 

 Činnosť rómskej poriadkovej hliadky 

 Existencia rómskych špecialistov v rámci 

činnosti štátnej polície 

 Aktivity MVO zamerané na rómsku 

problematiku 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občania vyţadujúci osobitnú pomoc 

 

 Chýbajúce sociálne sluţby pre občanov 

v núdzi 

 Nedostatočná  práca s osobami v núdzi a v 

kríze, nedostatočný rozsah poskytovania 

terénnych sluţieb a prevencie 

 Chýbajúca záchytná stanica pre občanov pod 

vplyvom alkoholu 

 Pasivita a neochota neprispôsobivých riešiť 

svoju sociálnu situáciu 

 

Marginalizované rómske komunity 

 

 Benevolencia štátnych inštitúcií pri riešení 

rómskych problémov 

 Nedostatok pracovných príleţitosti 

 Minimálne pracovné návyky a neukončené 

základné vzdelanie mnohých Rómov 

 Zlé ţivotné podmienky Rómov (veľká 

chudoba, sociálna izolácia, slabé hygienické 

návyky, nízky hodnotový rebríček) 

 V blízkosti lokalít s väčšou koncentráciou 

MRK chýba komunitné centrum s komplexom 

sluţieb (práčovňa, hygienické centrum, a 

pod.) a poradenské centrum 

 Obava obyvateľov zo susedstva s rómskou 

komunitou (devastácia bytového fondu, 

znečisťovanie prostredia, zvýšenie 

kriminality, zníţenie bezpečnosti, 

koncentrácia príbuzných Rómov, odpájanie 

neplatičov od energií) 

 Neexistujúca činnosť rómskych MVO 

 Pasivita a neochota neprispôsobivých riešiť 

svoju sociálnu situáciu  

 Zanedbaná predškolská a školská príprava 

rómskych detí zo strany rodičov (jazyková 

bariéra a zlé správanie detí, neplnenie 

povinnej školskej dochádzky, nedostatočný 

počet asistentov učiteľov, zlá komunikácia s 

rodičmi pri riešení problémov) 

 Slabá ponuka prístupných voľnočasových 

aktivít pre rómske deti a dospelých 

 Neexistencia silných rómskych podnikateľov 
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Príleţitosti Ohrozenia 

 

 Dostatok počtu vysokoškolských vzdelaných 

ľudí pre oblasť sociálnych sluţieb 

 Vyuţitie fondov EÚ 

 Príprava projektu prestavby bývalej škôlky 

na sociálne zariadenie pre seniorov 

 Spolupráca Mesta a MVO 

 Spolupráca  s KSK v sociálnej oblasti 

 

 

 Nárast počtu obyvateľov vyţadujúcich 

sociálne sluţby. 

 Nedostatok financií v sociálnej oblasti, 

nedostatočná podpora sociálnych sluţieb zo 

strany štátu 

 Neurčitosť ďalšieho vývoja legislatívy 

v sociálnej sfére 

 Nepresvedčivá politika štátu v oblasti riešenia 

rómskej problematiky, realizácia 

nesystémových krokov 

 Duplicita a neefektívnosť programov 

a projektov s rómskou problematikou 

 Odliv kvalifikovaného personálu zo sociálnej 

sféry do iných oblastí 

 Migrácia obyvateľov za prácou a rozpad rodín 

 Rýchlejšie tempo starnutia populácie 

 Zvýšené tempo rastu počtu rómskych 

obyvateľov (prirodzený prírastok a prírastok 

sťahovaním) 

 Zväčšujúca sa apatia Rómov, neochota riešiť 

svoju sociálnu situáciu (vzdelávanie detí a 

dospelých, cestovanie za prácou, riešenie 

bývania...) 

 Nárast negatívnych spoločenských javov 

alkoholizmus a toxikománia, prostitúcia 

a úţerníctvo 

 Tolerancia spoločnosti k pitiu alkoholu a 

fajčeniu, preberanie týchto postojov a 

návykov mladými ľuďmi. 

 Benevolencia štátnych inštitúcií pri riešení 

rómskych problémov 
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2.2 Dotazník pre obyvateľov mesta Krompachy  

 

Súčasťou analytickej časti komunitného plánu sociálnych sluţieb sú aj výsledky 

z dotazníkového prieskumu v rámci mesta Krompachy. Dotazníkovú metódu  sme zvolili 

preto, lebo nám umoţnila v relatívne krátkom čase získať potrebné mnoţstvo informácií od 

občanov mesta Krompachy. Výhodou dotazníka je  moţnosť širokej škály otázok, finančná 

nenáročnosť a jednoduchý spôsob odpovedania. V neposlednom rade nám dotazník umoţnil 

rýchle spracovanie údajov.  

Dotazník bol distribuovaný do domácnosti členmi pracovných skupín komunitného 

plánovania. Občania mohli vyplnené  dotazníky odovzdať na MsÚ osobne, alebo poštou. 

Rozdaných bolo 450 dotazníkov a vrátených bolo 326 dotazníkov, čo predstavuje 72,44 % 

návratnosť. 

 

Podľa očakávania väčšina respondentov boli ţeny. Podiel ţien predstavoval 65 % 

a muţov 35 %. 

 

 
Otázka č. 1 Pohlavie 

 
Graf č. 1 
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Môţeme skonštatovať, ţe do dotazníkového prieskumu sa zapojili všetky vekové 

kategórie. Najviac sa zapojili ľudia z vekovej kategórie 18 – 35 rokov (22%). Pribliţne 

rovnaké zastúpenie mali vekové kategórie 36 – 45 rokov (19%), 46 – 55 rokov (19%), 56 – 65 

rokov (18%) a 66 -75 rokov (16%). Najmenšie % zastúpenie mali občania z vekovej kategórie 

76 – viac rokov (6%). 

 

 
Otázka č. 2 Vek 

 
Graf č. 2 

  

 
Z hľadiska dosiahnutého vzdelania najviac respondentov uvádzalo dosiahnuté 

stredoškolské vzdelanie s maturitou (38%), stredoškolské vzdelanie bez maturity (24%). 

Vysokoškolské vzdelanie uvádzalo 20% respondentov a základné vzdelanie 18%. 

 
Otázka č. 3 Stupeň ukončeného vzdelania 

 
Graf č. 3   
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Pre potreby dotazníkového prieskumu bolo mesto rozčlenené na štyri lokality. 

Najväčšie zastúpenie predstavovala „Lokalita č. 1“ (66%), pričom táto lokalita zahŕňa ulice 

centra mesta. Okrajové lokality mesta boli zastúpené pribliţne v rovnakom percentuálnom 

zastúpení (viď. graf. č. 4).   

 
 

 

Otázka č. 4 Bydlisko 

 
Graf. č. 4 

 
 

 

 

 

Lokalita 1 

Maurerova, Poštová, Hlavná, Lorencova, Mlynská, Slovinská,  M. Šprinca, SNP, Námestie 

slobody, Veterná, Robotnícka, Stará cesta 

Lokalita 2  

Druţstevná, Rázusova, Kpt. Nálepku, Hornádska, 29. augusta, J.  Jesenského, Trangusova, 

Stará Maša 

Lokalita 3  

Banícka štvrť, Zemanská, Banská, J. B. Ivana,  Kúpeľná, Lesnícka, Dolina 

Lokalita 4  

Cintorínska, Horská, Sadová, Turistická, Partizánska 
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Najčastejšie dotazník vyplnili a vrátili zamestnanci (40%) a dôchodcovia (30%). 

Pribliţne rovnaký počet vyplnených dotazníkov sa vrátil od invalidných dôchodcov (8%) 

a občanov, ktorí sú toho času nezamestnaní (13%). Iné zamestnanie uviedli 2 respondenti – 

ţeny na materskej dovolenke (1%) 

 

 

 

 
Otázka č. 5 Aké je Vaše zamestnanie? 

 
Graf č. 5 
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Z hľadiska zloţenia domácnosti, najčastejšie prevládali obaja rodičia 

s dieťaťom/deťmi (36%). Nasledovala  skupina „manţelia ţijúci v domácnosti bez detí“ 

(23%) a „jednotlivec“ (17%). Najmenšiu skupinu predstavovali páry ţijúce vo voľnom 

zväzku bez detí (1%). 

 

 

 

 
Otázka č. 6 Aké je zloţenie Vašej domácnosti? 

 
Graf. č. 6 
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Najväčšie zastúpenie mala sociálna kategória „dôchodcovia“ (31,61%) a „iné“, kam 

patrili zamestnanci a SZČO (25,57%). Rovnaké zastúpenie mali nezamestnaní a osoby, ktoré 

sa starajú, alebo bývajú v jednej domácnosti s osobou, ktorá spadá do kategórie vyţadujúcu si  

sociálnu starostlivosť (12,07%). 

 

 

 
Otázka č. 7 Do ktorej sociálnej kategórie patríte? 

 
Graf. č. 7 
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Z dotazníkového prieskumu vyplýva, ţe respondenti ako najčastejší sociálny problém 

uvádzali problém so získaním zamestnania (18%), s mobilitou – pohybom (16%) a s bývaním 

(14%). Najmenej respondentov má problém s uplatňovaním práv a právom chránených 

záujmov (1%), ako aj so zabezpečovaním osobnej starostlivosti o dieťa (2%). 

 

 
Otázka č. 8 Aký je Váš / Vášho príbuzného súčasný sociálny problém? 

 
Graf. č. 8 
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Viac ako ¾ opýtaných nevyuţíva v súčasnosti ţiadnu sociálnu sluţbu. 

 

 
Otázka č. 9 Vyuţívate v súčasnosti niektorú sociálnu sluţbu? 

 
Graf č. 9 
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Na otázku „Na ktoré oblasti sociálnej pomoci by sa malo mesto v budúcnosti zamerať“ 

najviac respondentov uviedlo zariadenie pre seniorov (14,21%) a zariadenie opatrovateľskej 

sluţby (9,78%). Taktieţ ţiadanou sociálnou sluţbou zo strany respondentov je opatrovateľská 

sluţba (6,91%). 

 

 
Otázka č. 10  Na ktoré oblasti sociálnej pomoci by sa malo mesto v budúcnosti zamerať? 

 
Graf č. 10 
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V rámci prevencie v sociálnej oblasti občanom chýbajú najmä detské ihriská, moţnosť 

spoločenského vyţitia. Okrem uvedených moţností respondenti dávali podnety aj na ďalšie 

aktivity, resp. zariadenia, ktoré by slúţili ako prevencia pre vznik sociálno - patologických 

javov. Najčastejšie opakujúcimi podnetmi boli zimný štadión a letné kúpalisko. 

 

 

 
Otázka č. 12  

V rámci prevencie v sociálnej oblasti, aké zariadenia, resp. aktivity Vám vo Vašom meste chýbajú? 

 
Graf č. 12 

 

 

 

 
V rámci dotazníka dostali respondenti priestor na vyjadrenie prípadných podnetov, 

postrehov, námetov v oblasti poskytovania sociálnych sluţieb.   

Najčastejšie občania uvádzali problém s umiestnením detí v predškolských 

zariadeniach, s čistotou mesta a  spolunaţívaním s marginalizovanou rómskou komunitou 

mesta Krompachy. 
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3   Analýza sociologických a demografických údajov 
 

V súčasnosti v meste Krompachy ţije 8670 obyvateľov. Priemerný vek obyvateľstva 

je 35 rokov.  

 
Tab. č. 1 

Stav k 31. 12. 2009 

Počet obyvateľov 8670 

                                      z toho muţi  

                                      z toho ţeny  

Predproduktívny vek (0-14) 1579 

                                      z toho muţi 761 

                                      z toho ţeny 818 

Produktívny vek 6864 

Produktívny vek          z toho(15-60) muţi 3344 

Produktívny vek          z toho  (15-60) ţeny 3520 

Poproduktívny vek 995 

Poproduktívny vek      z toho muţi 61+ 375 

Poproduktívny vek      z toho  ţeny 61+ 620 

Počet sobášov 17 

Počet rozvodov 11 

Počet ţivonarodených 117 

                                       z toho muţi 64 

                                       z toho ţeny 53 

Počet zomrelých spolu 85 

                                       z toho muţi 47 

                                       z toho ţeny 38 

Celkový počet  prisťahovaných obyvateľov 66 

                                        z toho muţi 25 

                                        z toho ţeny 41 

Celkový počet odsťahovaných obyvateľov 122 

                                        z toho muţi 61 

                                        z toho ţeny 61 

         Zdroj: MsÚ Krompachy 
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3.1 Počet obyvateľov 

 
Z demografických údajov mesta vyplýva, ţe vývoj počtu obyvateľov mesta má 

kolísavú tendenciu. Kaţdoročne sa prejavuje silný trend migrácie, kde počet odsťahovaných 

prevláda nad prisťahovanými. Konkrétne údaje sú uvedené v nasledovnej tabuľke (tab. č. 2). 

 
Tab. č. 2 

 Rok 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Mesto Krompachy 8620 8622 8626 8709 8647 8670 
         Zdroj: MsÚ Krompachy 
 

 

 

3.2 Obyvateľstvo podľa národnosti a náboţenského vyznania 

 
Z hľadiska národnostného zloţenia obyvateľstva má v Krompachoch najväčšie 

zastúpenie slovenská národnosť – 7512 obyvateľov, čo je takmer 87%. K rómskej národnosti 

sa hlási 9% občanov a k českej národnosti 0,6%. V malom počte je zastúpená národnosť 

maďarská, rusínska, ukrajinská, nemecká (viď. tab. č. 3). 

  

 
Tab. č. 3 

Národnosť mesto Krompachy 

Slovenská 7512 

Rómska 736 

Maďarská 6 

Česká 49 

Rusínska 3 

Ukrajinská 4 

Nemecká 4 

Iná 14 

Nezistená 317 

Spolu: 8645 
(Sčítanie obyvateľov v roku 2001)      Zdroj: MsÚ Krompachy 
  

 

Pozn.: 

Rómska národnosť:  

 ide o počet oficiálne prihlásených k rómskej národnosti, 

 počet občanov rómskeho etnika je v Krompachoch veľmi blízky číslu 1 900. 
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Najviac obyvateľov Krompách sa hlási k rímskokatolíckej cirkvi – 70%. Nasledujú 

ateisti 14%, obyvateľstvo pravoslávneho vyznania 3,4%, gréckokatolíckeho vyznania  

2,37%, príslušníci evanjelickej augsburskej cirkvi 1,68%. Údaje v počtoch obyvateľov uvádza 

tabuľka č. 4. 

 
 

Tab. č. 4 

Náboţenské vyznanie mesto Krompachy 

rímskokatolícka 6081 

Evanjelická augsburského vyznania 145 

gréckokatolícka 205 

reformovaná kresťanská 8 

pravoslávna 298 

náboţenská spoločnosť Jehovovi svedkovia 24 

evanjelická metodistická 3 

bez vyznania 1212 

nezistené resp. iné 669 

Spolu: 8645 
(Sčítanie obyvateľov v roku 2001)                 Zdroj: MsÚ Krompachy 
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4  URČENIE CIEĽOV A PRIORÍT ROZVOJA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 
 

VÍZIA: „Do roku 2018 chceme vybudovať komplexnú sieť sociálnych 

sluţieb, ktorá bude dostupná pre všetky sociálne skupiny“ 

 

Strategický cieľ 1:  

Vybudovať komplexnú ponuku, dostupnosť a kvalitu sociálnych sluţieb 

 

Špecifické ciele: 
1.1 Vybudovať sieť sociálnych zariadení podľa zistených potrieb mesta Krompachy 

1.2 Zvyšovať kvalitu poskytovaných sociálnych sluţieb 

1.3 Zabezpečiť informovanosť občanov o poskytovaných sociálnych sluţbách 

 

 

Strategický cieľ 2:  

Zabezpečiť komplexné a efektívne riadenie, spoluprácu a komunikáciu 

v oblasti poskytovania sociálnych sluţieb 

 

Špecifický cieľ: 
2.1  Koordinovať spoluprácu inštitúcií pôsobiacich v sociálnej oblasti 

  

Strategický cieľ 3:  

Vybudovať náväznú infraštruktúru sociálnych sluţieb 

 

Špecifické ciele: 
3.1  Riešiť bývanie pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva 

3.2  Zlepšovať prístup znevýhodnených občanov na trh práce  

3.3  Pripraviť programy zamerané na zlepšenie ţivotných podmienok Rómov 

3.4 Zabezpečiť dostatok predškolských zariadení s poţadovanou kapacitou 
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5   ČASOVÝ PLÁN REALIZÁCIE 

 
Časový plán popisuje aktivity, ktoré je potrebné realizovať pre naplnenie cieľov 

a opatrení. Určuje termín realizácie, zodpovedné subjekty a predpokladané zdroje 

financovania. Časový plán je rozpracovaný na obdobie rokov 2010 -2018.   

 
Strategický cieľ 1:  

Vybudovať komplexnú ponuku, dostupnosť a kvalitu sociálnych sluţieb 

 

Aktivity: 
P.č. Názov Časový plán 

1.1.1 Analýza a vyhodnotenie potrieb mesta v oblasti poskytovania 

sociálnych sluţieb 

1 x ročne 

1.1.2 Vypracovanie a schválenie investičného plánu pre rozvoj 

a skvalitnenie sociálnych sluţieb 

1 x ročne 

1.1.2.1 Vybudovanie zariadení pre fyzické osoby odkázané na pomoc 

inej fyzickej osobe a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili 

dôchodkový vek (Zariadenie pre seniorov, Zariadenie 

opatrovateľskej sluţby, Zariadenie Denného stacionára) 

2010 - 2018 

1.1.2.2 Zriadenie Strediska osobnej hygieny 2014 - 2018 

1.1.2.3 Sprevádzkovanie Zariadenia núdzového bývania „NÁDEJ“ 2010 

1.1.3 Zabezpečenie poskytovania sociálnej sluţby v jedálni 2010 - 2014 

1.1.4 Zabezpečovanie sociálneho poradenstva priebeţne 

1.1.5 Zabezpečovanie špecializovaného sociálneho poradenstva priebeţne 

1.2.1 Zvyšovanie kvality opravou, rekonštrukciou a modernizáciou  

existujúcich sociálnych zariadení  

1 x ročne 

1.2.2 Zabezpečovanie vzdelávacích aktivít pre poskytovateľov 

sociálnych sluţieb  

priebeţne 

1.3.1 Vytvorenie a aktualizovanie priebeţných informácií 

o sociálnych sluţbách na www stránke mesta 

priebeţne 

1.3.2 Vytvorenie a naplnenie príspevkami  v Krompašskom 

spravodajcovi rubriku s témou „Sociálne sluţby“ 

priebeţne 

 

 

 

Zodpovedný za realizáciu: 

Mesto Krompachy a subjekty pôsobiace v oblasti poskytovania sociálnych sluţieb (OZ ĽaP, 

ADOS VIA, Únia Ţien, Slovenský zväz ZP, MO JDS, PCO, DCS, ÚPSVaR, Damián). 

 

Predpokladané zdroje financovania:  

Európske fondy, štátny rozpočet, mestský rozpočet, nadácie, dary a príspevky 
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Strategický cieľ 2:  

Zabezpečiť komplexné a efektívne riadenie, spoluprácu a komunikáciu 

v oblasti poskytovania sociálnych sluţieb 

 

  Aktivity: 

P.č. Názov Časový plán 

2.1.1  Organizačne zabezpečovať systém spolupráce a koordinácie 

subjektov poskytujúcich sociálne sluţby  

priebeţne 

2.1.2 Vypracovanie databázy o počte a štruktúre jednotlivých 

sociálnych skupín 

priebeţne 

 
Zodpovedný za realizáciu: 

Mesto Krompachy a subjekty pôsobiace v oblasti poskytovania sociálnych sluţieb (OZ ĽaP, 

ADOS VIA, Únia Ţien, Slovenský zväz ZP, MO JDS, PCO, DCS, ÚPSVaR, Damián). 

 

 

Strategický cieľ 3:  

Vybudovať náväznú infraštruktúru sociálnych sluţieb 

 

Aktivity: 
P.č. Názov Časový plán 

3.1.1 Výstavba bytov niţšieho štandardu 2010 - 2018 

3.2.1 Vytváranie pracovných príleţitostí pre znevýhodnené skupiny 

občanov 

priebeţne 

3.2.1.1 Vyuţívanie inštitútu chránených dielní a pracovísk v zmysle 

zákona 5/2004 Z. z. o sluţbách zamestnanosti 

priebeţne 

3.2.1.2 Zamestnávanie znevýhodnených občanov prostredníctvom 

inštitútu Sociálny podnik v zmysle zákona 5/2004 Z. z. 

o sluţbách zamestnanosti 

2010 - 2015 

3.2.2 Vypracovanie projektu na vzdelávanie Rómov (umoţniť 

ukončenie základného vzdelávania) 

2010 - 2012 

3.3.1 Realizovanie jednotlivých projektových zámerov spracovaných 

v LSKxP (schválená MsZ) 

2010 - 2015 

3.3.2 Realizovanie projektu terénnych sociálnych pracovníkov  2010 - 2012 

3.4.1 Analyzovanie potrebnej kapacity predškolských zariadení priebeţne 

3.4.2 Vypracovanie technického projektu na rekonštrukciu 

a dobudovanie predškolských zariadení 

2010 - 2011 

3.4.3 Realizácia rekonštrukcie a dobudovania predškolských  

zariadení  

2011 - 2015 
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Zodpovedný za realizáciu: 

Mesto Krompachy a subjekty pôsobiace v oblasti poskytovania sociálnych sluţieb (OZ ĽaP, 

ADOS VIA, Únia Ţien, Slovenský zväz ZP, MO JDS, PCO, DCS, ÚPSVaR, Damián). 

 

Predpokladané zdroje financovania:  

Európske fondy, štátny rozpočet, mestský rozpočet, nadácie, dary a príspevky  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

6 SPÔSOB VYHODNOCOVANIA PLNENIA KOMUNITNÉHO 
PLÁNU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

 
Komunitné plánovanie je dlhodobý proces. Spracovanie a odovzdanie dokumentu je 

zavŕšením len jednej jeho etapy. V priebehu realizácie komunitného plánu je nevyhnutné 

sledovať a vyhodnocovať časový plán realizácie, implementovať do komunitného plánu 

zmeny, ktoré nastanú v priebehu realizácie jednotlivých aktivít. 

Úspešná realizácia navrhovaného komunitného plánu bude závisieť na organizačnom 

a riadiacom zabezpečení komunitného plánovania. 

 

Pre vyhodnotenie plnenia komunitného plánu je potrebné: 

 kaţdoročne spracovať správu o plnení komunitného plánu, predkladať ju sociálnej, 

bytovej a zdravotnej komisii pôsobiacej pri  MsZ; 

 zachovať pracovné skupiny, ktorých činnosť by mala zotrvať aj v realizačnej fáze 

komunitného plánovania; 

 jedenkrát za 3 roky vykonať analýzu poţiadaviek prijímateľov sociálnej sluţby 

a ďalších obyvateľov mesta Krompachy. 
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Z Á V E R 

 
Strategické plánovanie je nepretrţitý proces zabezpečenia rovnováhy medzi 

stanovenými cieľmi a moţnosťami mesta. Účelom strategického plánovania je stanoviť ciele 

a spôsoby ich dosiahnutia.  

 

Medzi hlavné ciele komunitného plánu mesta Krompachy patrí: 

 

 poznať plány a predstavy poskytovateľov sociálnych sluţieb; 

 poznať poţiadavky a potreby príjemcov (klientov, obyvateľov mesta Krompách); 

 rozšíriť a skvalitniť poskytované sociálne sluţby a snaha pomôcť všetkým 

cieľovým skupinám; 

 spracovať aktuálny dokument o sociálnych sluţbách; 

 koordinovať ponuky a potreby v oblasti sociálnych sluţieb; 

 zvýšiť dostupnosť sociálnych sluţieb v meste Krompachy. 

 

Komunitný plán sociálnych sluţieb mesta Krompachy je výsledkom spolupráce mesta 

(objednávateľ), poskytovateľov sociálnych sluţieb a občanov, ktorí sú prijímateľmi 

sociálnych sluţieb. Komunitný plán sociálnych sluţieb bol pripravovaný na základe stretnutí 

pracovných skupín. 

 

 

 

 

Záverom chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na procese tvorby 

komunitného plánu. 

 

 

        Ing. Iveta Rušinová  

         primátorka mesta 
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      Príloha č. 1 

D o t a z n í k   

pre vypracovanie Komunitného plánu sociálnych 

sluţieb 

 
 

Vážený prijímateľ sociálnych služieb, 

Mesto Krompachy pripravuje Komunitný plán sociálnych služieb mesta Krompachy, preto sa na Vás 
obracia s prosbou o spoluprácu. Vyplnením dotazníka sa nielenže zapojíte do samotného procesu 
komunitného plánovania, ale s Vašou pomocou tak dokážeme najúčinnejšie zistiť nedostatky v 
doterajšom poskytovaní sociálnych služieb, najefektívnejšie určiť potreby občanov v oblasti 
poskytovania sociálnych služieb a stanoviť ciele a priority budúceho rozvoja sociálnych služieb v meste 
Krompachy. 

Dotazníkový prieskum je anonymný a získané údaje z vyplnených dotazníkov budú použité výlučne pre 
potreby spracovania Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Krompachy. 

 Vhodnú odpoveď označte  . 
Mestský úrad Krompachy 

1. Pohlavie:  muţ    ţena 

 

2. Vek: 

 

  18 – 35   36 – 45   46 - 55  

  

  56 – 65   66 – 75   76 a viac 

 

 

3. Stupeň ukončeného vzdelania: 

   

  základné     stredná škola bez maturity 

  

  stredná škola s maturitou   vysokoškolské 

 

 

4. Bydlisko: 

 

 Lokalita 1 (Maurerova, Poštová, Hlavná, Lorencova, Mlynská, Slovinská,  M. Šprinca, SNP, 

Námestie slobody, Veterná, Robotnícka, Stará cesta) 

  

 Lokalita 2 (Druţstevná, Rázusova, Kpt. Nálepku, Hornádska, 29. augusta, J.  Jesenského, 

Trangusova, Stará Maša) 

 

  Lokalita 3 (Banícka štvrť, Zemanská, Banská, J. B. Ivana,  Kúpeľná, Lesnícka, Dolina) 

 

  Lokalita 4 (Cintorínska, Horská, Sadová, Turistická, Partizánska) 
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5. Aké je Vaše zamestnanie: 

 

 zamestnanec      študent / ka 

 

 podnikateľ / ka (SZČO)   dôchodca / dôchodkyňa 

 

 v domácnosti     invalidný dôchodca / dôchodkyňa 

 

dobrovoľne nezamestnaný    nezamestnaný 

 

 iné (vypíšte): …………………………………………………………………… 

 

 

6. Aké je zloţenie Vašej domácnosti:  

 

 jednotlivec     obaja rodičia s dieťaťom / deťmi 

 

 jednotlivec s dieťaťom / deťmi  viac generačná domácnosť 

 

 manţelia ţijúci v domácnosti bez detí /resp. detí sú dospelé a ţijú inde/  

 
  iný typ: ………………………………………………………………………. 

 

    

7. Do ktorej sociálnej kategórie patríte: 

 
  dôchodca     zdravotne postihnutý: 

 

  nezamestnaný    občan s telesným postihnutím 

  

  osamelý rodič    občan so zmyslovým postihnutím 

 

  občan v hmotnej núdzi   občan s mentálnym postihnutím 

 

  občan po výkone trestu   občan s duševným ochorením 

 

 občan bez prístrešia  občan s chronickým, nevyliečiteľným ochorením 

 

  mladý dospelý po náhradnej starostlivosti 

 

  závislý na návykových látkach 

 

 obeť násilia 

 

  starám sa alebo bývam v jednej domácnosti s osobou / osobami  hore uvedených  kategórií 

 

  iné (prosím dopíšte): ................................................................................................... 
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8. Aký je Váš / Vášho príbuzného súčasný sociálny problém: 

 

 s mobilitou (pohybom)     s uplatňovaním práva na vzdelanie 

  

 s nedostupnosťou zdravotnej starostlivosti   s získaním zamestnania 

 

 so zabezpečovaním prípravy stravy    s potrebnou rehabilitáciou 

 

 so starostlivosťou o domácnosť    s bývaním 

 

 s vykonávaním sebaobsluţných prác    s komunikáciou 

 

 so zabezpečovaním osobnej starostlivosti o dieťa 

 

 problém s uplatňovaním práv a právom chránených záujmov (vybavovanie úradných 

náleţitostí, pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných 

podaní, vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácií v úradnom styku...) 

 

 iné (prosím dopíšte): .................................................................................................. 

 

 

9. Vyuţívate  v súčasnosti niektorú sociálnu sluţbu ?       

  áno      nie 

10. Na ktoré oblasti sociálnej pomoci by sa malo mesto v budúcnosti zamerať? 

 

 nocľaháreň (prenocovanie pre osoby, ktoré nemajú zabezpečené bývanie) 

 

 útulok (ubytovanie na určitý čas) 

 

 domov na pol ceste (ubytovanie na určitý čas po ukončení starostlivosti v detskom domove, po 

výkone trestu s pod.) 

 

 nízkoprahové denné centrum (denný pobyt pre osoby, ktoré nemajú vytvorené podmienky na 

uspokojenie svojich základných  ţivotných potrieb) 

 

 zariadenie núdzového bývania (dočasné bývanie pre obete domáceho násilia, tehotné ţeny 

a rodiny v krízovej situácii, ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie) 

 

 pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného a pracovného 

ţivota (sociálna sluţba v teréne, t.j. pomoc v rodine) 

 

 poskytovanie sociálnej sluţby v zariadení dočasnej starostlivosti o deti (ubytovanie pre deti, ak 

rodič na základe rozhodnutia súdu nemôţe zabezpečiť starostlivosť o dieťa sám) 

 

 poskytovanie sociálnej sluţby v nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu (poskytovanie 

sociálnej pomoci počas dňa) 

 

 zariadenie podporovaného bývania (ubytovanie s dohľadom pre osobu pre osoby zdravotne 

alebo mentálne postihnuté) 

 

 zariadenie pre seniorov (bývalý domov dôchodcov) 

 

 zariadenie opatrovateľskej sluţby (opatrovanie zdravotne postihnutých a starých ľudí 

v domácnosti) 
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 rehabilitačné stredisko (rehabilitácia) 

 

 domov sociálnych sluţieb (stupeň odkázanosti najmenej V, zariadenie  pre nevidiacich, )  

 

 špecializované zariadenie (zariadenie pre ťaţko zdravotne postihnutých – parkinsonova 

choroba, hluchoslepota .....) 

 

 denný stacionár (denný pobyt pri odkázanosti na pomoc inej osoby) 

 

 opatrovateľská sluţba (zabezpečenie opatrovania na určitý čas) 

 

 prepravná sluţba (zabezpečenie prepravy osobitným autom pre osoby ťaţko zdravotne 

postihnuté) 

 

 sprievodcovská sluţba a predčitateľská sluţba (sprievod, osobná asistencia a predčítavanie 

osobám so zrakovým postihom) 

 

 tlmočnícka sluţba 

 

 poţičiavanie pomôcok 

 

 sociálne sluţby s pouţitím telekomunikačných technológií 

 

 odľahčovacia sluţba (opatrovanie v čase, keď určený opatrovateľ túto činnosť nemôţe 

zabezpečiť) 

 

 poskytovanie sociálnych sluţieb v dennom centre (Klub dôchodcov) 

 

 integračné centrum (denné centrum pre osoby ohrozené vylúčením zo spoločnosti, napr. 

bezdomovci) 

 

 poskytovanie sociálnej sluţby v jedálni 

 

 poskytovanie sociálnej sluţby v práčovni 

 

 stredisko osobnej hygieny 

 

 sociálne poradenstvo (poradenstvo v oblasti sociálnych vecí) 

 

 iné (uveďte, prosím): 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

11. Podnety, postrehy, prípadné námety na spoluprácu v oblasti poskytovania sociálnych 

sluţieb: 
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12. V rámci prevencie v sociálnej oblasti, aké zariadenia, resp. aktivity Vám vo Vašom meste 

chýbajú? 

 

 voľne prístupné športoviská 

 

 detské ihriská, miesta na hranie s deťmi 

 

 kultúrno – spoločenské aktivity 

 

 Klubovne, záujmové krúţky 

 

 iné (uveďte) 

 
............................................................................................................................................................. 

 

 

 

Ďakujeme za Váš čas, ktorý ste venovali dotazníku! 

 

Vyplnený dotazník prosím doručte do 14. 04. 2010  poštou alebo osobne na adresu: 

- Mestský úrad Krompachy, Námestie slobody č. 1, 053 42  Krompachy - informátor 

- e-mailom na adresu: kp.krompachy@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:kp.krompachy@gmail.com
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Na tvorbe komunitného plánu sociálnych sluţieb sa podieľali: 

 

Stanislav Barbuš   - poslanec  

Miloslav Masaryk   - poslanec a predseda SZBk 

Mgr. Jozef Valek   - poslanec 

Helena Mosinová   - predsedníčka MO JDS 

ThLic. Štefan Kosturko  - Rímsko-katolický farský úrad 

Silvester Hvizdoš   - predseda Zväzu invalidov 

ThDr. Štefan Šak, PhD.  - Pravoslávny farský úrad 

Ruţena Kiseľová   - predsedníčka DCS 

MUDr. Ján Ruţiak   - podpredseda SZBk 

Jarmila Bognárová   - členka SZBk 

Oľga Dzimková   - členka SZBk 

Viera Repaská    - členka SZBk 

Izabela Slobodníková   - členka SZBk 

Boţena Slivková   - členka SZBk 

Mária Lonská    - členka SZBk  

Mgr. Helena Pačanová  - ADOS VIA s. r. o. 

Ing. Belo Varga   - OZ ĽaP 

Ing. Miroslava Fonfárová  - ÚPSVaR 

Mgr. Jana Bucová   - riaditeľka ZŠ SNP 47, Krompachy 

Alena Dachová   - riaditeľka MŠ SNP 44, Krompachy 

 

 

Riadiaca pracovná skupina: 

Ing. Iveta Rušinová   - primátorka mesta 

Ing. Imrich Holečko   - zástupca primátorky 

Mgr. Emil Muľ   - prednosta MsÚ 

Ing. Ján Ivančo   - vedúci odd. organizačno – správneho a sociálnych vecí 

PhDr. Imrich Papcun   - odborný zamestnanec MsÚ 

Silvia Zavadová   - odborná zamestnankyňa  MsÚ 

Boţena Brutvanová   - odborná zamestnankyňa MsÚ 

Bc. Alena Kalafutová   - terénna sociálna pracovníčka 

Bc. Mária Šomšáková  - terénna sociálna pracovníčka 

Ivan Horváth    - terénny sociálny pracovník 

 

Spracovateľský tím: 

PhDr. Imrich Papcun    

Silvia Zavadová  
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„Komunitný plán sociálnych sluţieb mesta Krompachy pre roky 2010 – 2018“ bol schválený 

Uznesením mestského zastupiteľstva mesta Krompachy č. 17 mim./E-1 dňa 10. mája 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Iveta Rušinová 

            primátorka mesta 

 

 

  

 

 


