
Z á p i s n i c a    č. 9 

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

konaného dňa 26. 9. 2018 

 
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:   Anna Nemčíková – prednostka MsÚ 

    

             
Program:   

1. Vyhľadávanie občanov odkázaných na pomoc spoločnosti 

2. Informácia o zabezpečení opatrovateľskej služby v meste Krompachy 

3. Rôzne 

 

K bodu 1. Vyhľadávanie občanov odkázaných na pomoc spoločnosti 

 

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

službu, resp. žiadosťami o zabezpečenie sociálnej služby. Za sledované obdobie bola podaná 1 žiadosť 

o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu.  

Členovia komisie boli informovaní o záujme zabezpečenia opatrovateľskej služby v Dome 

s opatrovateľskou službou zo strany p. Badaničovej a jej brata p. Majchroviča. Svoj záujem zdôvodnili 

tým, že v súčasnosti obývajú rodinný dom na Hornádskej ulici. Majú problém so zabezpečením 

starostlivosti a taktiež uviedli problém s neprispôsobivými susedmi. Členovia komisie odporúčali 

vykonať sociálne šetrenie za účelom zistenia skutkového stavu. V prípade zistenia, že menovaní sú 

odkázaní na sociálnu starostlivosť, členovia komisie odporúčali riešiť sociálnu situáciu v rámci 

možnosti mesta.   

 

K bodu 2. Informácia o zabezpečení opatrovateľskej služby v meste Krompachy 
 

Členovia komisie sa informovali o zabezpečení opatrovateľskej služby u jednotlivých klientov. 

Zaujímali sa, či postačuje rozsah opatrovateľskej služby v súvislosti s personálnym zabezpečením 

opatrovateliek. PhDr. Papcun uviedol, že v súčasnosti je zabezpečovaná opatrovateľská služba pre 

všetkých klientov a sú uspokojené ich nároky, čo sa týka rozsahu poskytovaných hodín. Taktiež uviedol, 

že opatrovateľská služba je zabezpečovaná v normálnom režime – opatrovateľky čerpali letné 2 – 

týždňové dovolenky. 

 

K bodu 3. Rôzne 

 

PhDr. Papcun informoval, o poskytovaní zdravotných pomôcok. Vyjadril sa, že najväčší záujem zo 

strany občanov je o polohovaciu posteľ mechanickú, antidekubitný matrac s kompresorom, chodúľky 

a chodítka a skladací invalidný vozík. Zo strany občanov bola požiadavka aj o zapožičanie toaletnej 

stoličky, čo sa riešilo zapožičaním z Nemocnice na preklenutie obdobia dokiaľ si občan nezabezpečil 

zdravotnú pomôcku sám. 

 

Krompachoch dňa 26.9.2018 

 

 

 

 

Zapísal:  PhDr. Imrich Papcun    Oľga Dzimková 

     zapisovateľ              predsedníčka  komisie 


