
Z á p i s n i c a    č. 4 

 zo zasadnutia Komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej a pre rómsku komunitu,   
konaného dňa 13. 4. 2016 

 
Prítomní:   Dzimková Oľga – predsedníčka komisie, poslankyňa MsZ 

Zahuranec Ján – podpredseda  komisie, poslanec MsZ 
Bátorová Marta – členka komisie 
Kraková Anna -  členka komisie 
Repaská Viera -  členka komisie 
Slobodníková Izabela – členka komisie 

 
Pozvaní: MUDr. Lukáčová, Doc.ThDr. Šak 
   
Program:   

1. Vyhľadávanie občanov odkázaných na pomoc spoločnosti. 

2. Informácia o Komunitnom centre  

3. Spolupráca s Nemocnicou Krompachy – gynekologické oddelenie; MUDr. Lukáčová 

4. Spolupráca s Pravoslávnou cirkevnou obcou v Krompachoch 

5. Rôzne 

 

K bodu 1. Vyhľadávanie občanov odkázaných na pomoc spoločnosti 
PhDr. Papcun informoval o nových žiadosť podaných na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu 

poskytovanú formou opatrovateľskej služby. Sociálne oddelenie MsÚ Krompachy v spolupráci 

s príbuznými začalo riešiť sociálnu situáciu p. A.K. – poskytovanie opatrovateľskej služby. 

Komisii bola podaná informácia o stave riešenia sociálnej situácie p. H.Ď. Zo Sociálnej poisťovne bolo 

vyžiadané potvrdenie o príjme pre sociálne účely.  

K bodu 2. Informácia o komunitnom centre 
PhDr. Papcun podal informáciu o pripravovanom projekte TAKE AWAY v súvislosti s prevádzkou 

Komunitného centra. Mesto Krompachy sa zapojilo do Národného projektu TAKE AWAY, ktorý 

zastrešuje Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Komunitné centrum je zaregistrované 

ako sociálna služba v registri poskytovateľov sociálnych služieb vedenom na Košickom 

samosprávnom kraji. V súčasnosti sa čaká na vyzvanie, aby sa mohla spustiť prevádzka komunitného 

centra. Predpokladaný termín, ktorý bol prezentovaný z Úradu splnomocnenca vlády pre rómske 

komunity je 07/2016. 

K bodu 3. Spolupráca s Nemocnicou – gynekologické oddelenie 
Na zasadanie komisie bola prizvaná primárka gynekologického oddelenia  MUDr. Lukáčová, ktorá sa 

vzhľadom na pracovnú zaneprázdnenosť ospravedlnila. Základné informácie poskytla predsedníčka 

komisie p. Dzimková, ktorá informovala o problémoch, s ktorými sa stretávajú na gynekologickom 

oddelení. Najväčší problém je nedisciplinovanosť prvorodičiek, ktoré prichádzajú na oddelenie bez 

základných hygienických návykov, bez základného vybavenia, ktoré je potrebné mať pri nástupe do 

nemocnice. Veľmi časté sú úteky, opustenie dieťaťa, fajčenie na izbách a sociálnych zariadeniach. 

PhDr. Papcun uviedol, že terénni sociálni pracovníci vykonávajú pohovory s tehotnými ženami 

a dievčatami, za účelom základnej prípravy pred nástupom do nemocnice. Uviedol, že v rámci výkonu 

terénnej sociálnej práce, nemôžu vykonávať dozor priamo na oddelení. Riešením by bolo, aby 

Nemocnica prijala ženu, ktorá by dozerala na poriadok na oddelení a mala prirodzenú autoritu 

u cieľovej skupine. Na tento účel je možné využiť rôzne inštitúty podpory zamestnávania, ktoré 

poskytuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Komisia zobrala uvedenú informáciu na vedomie.  



K bodu 4. Spolupráca s Pravoslávnou cirkevnou obcou v Krompachoch. 
Na zasadnutie komisie bol prizvaný Doc.ThDr. Štefan Šak, duchovný správca Pravoslávnej cirkevnej 

obci v Krompachoch. Vzhľadom na časovú vyťaženosť sa Doc.ThDr. Šak ospravedlnil zo zasadnutia 

komisie.  

K bodu 5. Rôzne 
Komisia bola informovaná o požiadavke p. Rigdovej o vyasfaltovanie chodníka za bytovým domom 
Poštová č. 5. Predsedníčka komisie uvedenú požiadavku prednesie na najbližšom zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva. 
 
Členovia komisie boli informovaný o žiadosti Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím 
o podanie písomného stanoviska k zabezpečeniu bezbariérového vstupu do bytového domu na 
Lorencovej č. 12. 
 
Predsedníčka komisie informovala o zámere mesta odkúpiť dom v katastrálnom území Slovinky. 
 
Hlasovanie: prítomní: 6     za: 6    proti: 0    zdržal sa: 0 

Komisia súhlasí s odkúpením predmetného rodinného domu. 
 
 
 

Na záver zasadnutia komisie sa predsedníčka  poďakovala všetkým prítomným za účasť.  

 
 
Krompachoch dňa 13.4.2016 
 
 
 
 
 
Zapísal:  PhDr. Imrich Papcun    Oľga Dzimková 

     zapisovateľ           predsedníčka  komisie 


