
Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Krompachy 

pre roky 2021 - 2025 za obdobie roka 2021 

 

V zmysle § 80 ods. a), b) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách má obec povinnosť 

vypracúvať a schvaľovať komunitný plán sociálnych služieb (ďalej len KPSS) ako hlavný 

nástroj na podporu rozvoja a financovania sociálnych služieb. Prostredníctvom KPSS sa 

zvýrazňuje zodpovednosť samospráv za uspokojovanie potrieb občanov v sociálnej oblasti.  

Mestské zastupiteľstvo mesta Krompachy minimálne 1x ročne prerokuje Správu o sociálnej 

situácii v meste Krompachy. 

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Krompachy pre roky 2021 – 2025 bol Schválený 

Uznesením Mestského Zastupiteľstva mesta Krompachy č. 25/B.17 dňa 24.2.2021. 

Mesto Krompachy v roku 2021 na základe Priorít z KPSS poskytovalo alebo zabezpečovalo 

sociálne služby pre obyvateľov mesta. Plnenie stanovených cieľov je realizované v súlade so 

schváleným rozpočtom Mesta Krompachy na príslušný kalendárny rok. 

 

Priorita č. 1 – Terénna opatrovateľská služba 

Aktivita:  

 Zabezpečenie  sociálnej služby pre obyvateľov so zreteľom na ich zotrvanie v domácom 

prostredí 

 Aktivity smerujú k skvalitneniu životnej úrovne,  k vytvoreniu podmienok pre 

plnohodnotný spoločenský a kultúrny rozvoj cieľovej skupiny a na zlepšenie 

medziľudských vzťahov. 

 

Vyhodnotenie: 

Mesto Krompachy zabezpečuje opatrovateľskú službu. V roku 2021 bolo vyhovené všetkým 

žiadateľom o zabezpečenie sociálnej služby formou opatrovateľskej služby. 

 

Priorita č. 2 – Sociálna služba vo vlastnom zariadení - nocľaháreň 

Aktivita:  

 Zabezpečenie  sociálnej služby pre obyvateľov so zreteľom na ich zotrvanie v komunite 

obce 

 Aktivity smerujú k skvalitneniu životnej úrovne, k vytvoreniu podmienok pre 

plnohodnotný spoločenský a kultúrny rozvoj cieľovej skupiny. 

Vyhodnotenie: 

Nocľaháreň je zriadená v ZSS Maška od decembra 2006.  Ide o celoročnú prevádzku, kapacita 

zariadenia je 7 miest. Za bežných okolností nocľaháreň umožňovala iba prespanie klienta. 

Počas mimoriadnej situácie v dôsledku COVID - 19 (zákaz vychádzania) fungovala nocľaháreň 

ako celodenná prevádzka z dôvodu zamedzenia šíreniu koronavírusu v rizikovej skupine ľudí. 



Priorita č. 3 – Sociálna služba v zariadení 

Aktivita:  

 

 Zabezpečenie pobytovej sociálnej služby v registrovanom zariadení 

 

Vyhodnotenie: 

V roku 2021 mestu Krompachy nebola doručená žiadna žiadosť o zabezpečenie sociálnej 

služby v zariadení.  

 

Priorita č. 4 – Stravovanie starších a odkázaných osôb 

Aktivita: 

 Zabezpečenie možnosti  stravovania 

 Zabezpečenie finančnej podpory stravovania 

Vyhodnotenie: 

Mesto Krompachy poskytuje finančný príspevok v zmysle Zásad poskytovania finančného 

príspevku na stravovanie dôchodcov od roku 2009. V roku 2021 bolo zabezpečené stravovanie 

dôchodcov prostredníctvom školských jedálni v Základných školách v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta.  

 

Priorita č. 5 – Integrácia detí vo výchovno-vzdelávacom procese 

Aktivita: 

 Individuálny prístup pri integrácií detí vo vyučovacom procese so zdravotným 

znevýhodnením, zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo s nadaním 

 Zabezpečenie asistenta učiteľa 

Vyhodnotenie: 

Na všetkých základných školách pôsobí asistent učiteľa, ktorý napomáha k integrácií detí so 

zdravotným postihnutím do vyučovacieho procesu. Na základných školách v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Krompachy v roku 2021 pôsobili 4 asistenti učiteľa. 

Zriaďovateľom základných škôl je mesto Krompachy, špeciálnej základnej školy je Okresný 

úrad v Košiciach, stredná škola gymnázium patrí pod VÚC Košice, zriaďovateľom Súkromnej 

spojenej školy EDURAM , Maurerova 55, Krompachy je právnická osoba EDURAM s.r.o. 

Spišská Nová Ves.  

 

 

 

 



Priorita č. 6 – Spoločensky neprispôsobivé osoby 

Aktivita: 

 Osobitný príjemca dávky 

 Začlenenie spoločensky neprispôsobivých osôb do spoločenského života 

Vyhodnotenie: 

Mesto Krompachy vykonáva inštitút osobitného príjemcu na rodinné prídavky a príspevok 

k rodinným prídavkom v zmysle zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a doplnení 

zákona 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. (§ 12 ods. 1 

z dôvodu, že oprávnená osoba nevyužíva prídavok na účel, na ktorý je určený, t.j. výchovu 

a výživu nezaopatreného dieťaťa, § 12 ods. 2 z dôvodu zanedbávania povinnej školskej 

dochádzky). V roku 2021 mesto Krompachy vykonávalo inštitút osobitného príjemcu pre 41 

rodín. 

 

Mesto Krompachy bolo rozhodnutím Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves 

bolo určené za osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke. V roku 2021 

bolo mesto Krompachy určené za osobitného príjemcu pre 95 poberateľov rodinných prídavkov 

a príspevkov k rodinným prídavkom. 

 

Priorita č. 7 – Vybudovanie bezbariérovosti v meste 

Aktivita: 

Predinvestičná fáza: 

 Spracovanie výkresovej dokumentácie (pre územné konanie, pre stavebné povolenie) 

 Vydanie stavebného povolenia 

Investičná fáza: 

 Získanie zdrojov financovania 

 Verejné obstarávanie podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

 Realizácia 

Vyhodnotenie: 

Bezbariérovosť v meste Krompachy je riešená čiastočne. Realizácia tejto aktivity sa vykonáva 

priebežne. V roku 2021 bolo zrekonštruované ihrisko „Areál“ na Hlavnej ulici. V rámci 

rekonštrukcie bola riešená aj bezbariérovosť – vstup na ihriská. 

 

 

 

 



Priorita č. 8 – Legislatíva, registrácia nových sociálnych služieb 

Aktivita: 

 Vypracovanie a schválenie VZN a zásady finančnej podpory v oblasti sociálnych 

služieb  

 Novelizácia 

 Registrácia sociálnych služieb na VÚC – podľa potreby – Ambulantná sociálna služba 

v dennom stacionári, Terénna sociálna služba krízovej intervencie 

Vyhodnotenie: 

Mesto Krompachy v roku 2021 neupravovalo vlastnú legislatívu majúcu dosah na poskytovanie 

sociálnych služieb, z dôvodu že neregistrovalo novú sociálnu službu ani nezačalo poskytovať 

nový druh sociálnej služby. V roku 2021 začala príprava projektovej dokumentácie na zriadenie 

novej sociálnej služby – Denný stacionár ako aj príprava podkladov pre registráciu terénnej 

sociálnej služby krízovej intervencie. 

 

Priorita č. 9 – Vytvorenie zariadenia sociálnych služieb, Podpora poskytovania sociálnej 

služby pre potreby mesta 

Aktivita: 

 Spolupráca 

 Podpora  

 Zabezpečenie  sociálnej služby pre obyvateľov so zreteľom na ich zotrvanie v domácom 

prostredí 

 

Vyhodnotenie: 

V roku 2021 začalo mesto Krompachy prípravu na vybudovanie nového sociálneho zariadenia 

– Denný stacionár a taktiež rekonštrukciu Denného centra seniorov s výhľadom ukončenia 

stavebných a rekonštrukčných prác v roku 2022. V uvedenom roku bola podaná aj žiadosť na 

vybudovanie zariadenia pre seniorov, ktorá je v procese schvaľovania. 

Na území mesta pôsobia aj ďalšie subjekty poskytujúce sociálne služby – OZ Ľudia 

a perspektíva (komunitné centrum), OZ Deti slnka (špecializované sociálne poradenstvo).  

 

 

 

 

 

 



Priorita č. 10 – Komunitné centrum, sociálne služby krízovej intervencie 

Aktivity:  

 Zabezpečenie  sociálnej služby pre obyvateľov so zreteľom na ich zotrvanie v domácom 

prostredí 

 Aktivity smerujú k skvalitneniu životnej úrovne, k vytvoreniu podmienok pre 

plnohodnotný spoločenský a kultúrny rozvoj cieľovej skupiny a na zlepšenie 

medziľudských vzťahov 

Vyhodnotenie: 

Mesto realizuje kontinuálne terénnu sociálnu prácu od roku 2004. Od 1.11.2019 v rámci II. fázy 

národného projektu „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou 

marginalizovaných rómskych komunít“, v rámci balíka národných projektov „Take away“. 

Na území mesta Krompachy pôsobia 2 komunitné centrá. Zriaďovateľom komunitného centra 

na Hornádskej ulici je mesto Krompachy. Činnosť tohto komunitného centra je zameraná 

predovšetkým na prácu s deťmi a mládežou ako aj na sociálne poradenstvo pre rodiny. 

Zriaďovateľom Komunitného centra na Hornádskej ulici je OZ Ľudia a perspektíva, so sídlom 

v Krompachoch. Činnosť tohto komunitného centra sa zameriava na kariérne poradenstvo a na 

zamestnávanie obyvateľov zo znevýhodneného prostredia. 

 

Ciele stanovené v Komunitnom pláne sociálnych služieb mesta Krompachy sa priebežne 

vykonávajú a ich plnenie vyplýva najmä z aktuálnych potrieb občanov a finančných možností 

jednotlivých poskytovateľov  

 

Krompachy, dňa 30.5.2022 

Vypracoval: PhDr. Imrich Papcun 


