
Z á p i s n i c a    č. 2 

 zo zasadnutia Komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej a pre rómsku komunitu,   

konaného dňa 13. 3. 2019 

 
Prítomní:   Dzimková Oľga – predsedníčka komisie, poslankyňa MsZ 

Derdáková Eva, Ing. – podpredsedníčka  komisie, poslankyňa MsZ 

Bátorová Marta – členka komisie 

Kraková Anna – členka komisie 

Repaská Viera -  členka komisie 

Slobodníková Izabela – členka komisie 

 

Pozvaní:   Dubiňák Dárius, Ing. – zástupca primátorky mesta 

   Miháliková Kristína, Mgr. – odborný garant komunitného centra  

             
Program:   

1. Informácia o podaných žiadostiach o pridelenie nájomného bytu 

2. Príprava Dňa Rómov v spolupráci s Komunitným centrom 

3. Informácia o zabezpečení a poskytovaní sociálnych služieb mestom Krompachy  

4. Rôzne 

 

K bodu 1. Informácia o podaných žiadostiach o pridelenie nájomného bytu 

PhDr. Papcun informoval, že ku dňu zasadania komisie, neboli podané žiadne žiadosti o pridelenie 

nájomného bytu. 

 

K bodu 2. Príprava Dňa Rómov v spolupráci s Komunitným centrom 
V súvislosti s Dňom Rómov sa členovia komisie dohodli, že v spolupráci s Komunitným centrom 

Krompachy. Po konzultácii s odbornou garantkou p. Mgr. Mihalíkovou z komunitného centra bolo 

dohodnuté, že komunitné centrum pripraví s deťmi program. V rámci možností sa pokúsia zapojiť  

do aktivít aj rodičov detí navštevujúcich komunitné centrum. Oslava dňa Rómov sa uskutoční dňa 

8.4.2019 v čase od 11:00 hod. v priestoroch Komunitného centra. Pozvánky na akciu budú zaslané 

vedeniu mesta, poslancom mestského zastupiteľstva. 

 

K bodu 3. Informácia o zabezpečení a poskytovaní sociálnych služieb mestom Krompachy 

PhDr. Papcun oboznámil členov komisie s podanými žiadosťami o posúdenie odkázanosti na sociálnu 

službu, resp. žiadosťami o zabezpečenie sociálnej služby. Za sledované obdobie boli podané  

4 žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu formou opatrovateľskej služby. 

Manželia Merjaví podali žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Dome 

s opatrovateľskou službou. Nakoľko obaja manželia budú mať vydané kladné rozhodnutie 

o odkázanosti na sociálnu službu a mesto má k dispozícii voľný 1-izbový byt, členovia komisie 

odporúčali uzatvoriť nájomnú zmluvu s menovanými a zabezpečovať opatrovateľskú službu v DOSe. 

O pomoc pri riešení sociálnej situácie bolo mesto Krompachy požiadané z oddelenia dlhodobo chorých 

v Kežmarku, kde je hospitalizovaná pacientka z Krompách. Žiadali preveriť sociálne a bytové pomery 

v rodine p. Ďasekovej, nakoľko sa príbuzní nehlásili ani nekontaktovali zariadenie. V spolupráci 

s terénnymi sociálnymi pracovníkmi bude vykonané šetrenie v rodine a príbuzní budú usmernení ako 

ďalej postupovať pri zabezpečení potrebnej starostlivosti. 

 

K bodu 4. Rôzne 

Pani Ing. Derdáková sa dopytovala ako je zabezpečená starostlivosť počas víkendov a voľných dní 

o klientov, ktorým je poskytovaná opatrovateľská služba. PhDr. Papcun uviedol, že opatrovateľská 

služba je zabezpečovaná len počas pracovných dní a v čase od 7:30 hod. – 15:30 hod. V minulosti bol 

realizovaný prieskum záujmu o poskytovanie opatrovateľskej služby počas víkendov, avšak prevažná 

časť klientov neprejavila záujem o takúto možnosť. 

Členovia komisie navrhli rozdistribuovať anonymný dotazník klientom, v rámci ktorého sa bude 

zisťovať spokojnosť klientov ako aj záujem o rozšírenie opatrovateľskej služby počas voľných dní, resp. 

počas celého dňa. 

 

Krompachoch dňa 13.3.2019 

 

Zapísal:  PhDr. Imrich Papcun    Oľga Dzimková 

     zapisovateľ              predsedníčka  komisie 


