
 
 

Z á p i s n i c a 
 

z  riadneho zasadnutia Komisie sociálnej pri 
MsZ v Kežmarku, ktoré sa konalo dňa 21.01.2019  v zasadacej miestnosti MsÚ  

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 
PhDr. Andrej Zreľak    člen komisie ( poslanec MsZ) 
Daniela Anovčinová   člen komisie  
Bc. Ivana Kaprálová  člen komisie 
PhDr. Ján Sýkora         člen komisie 
Alžbeta Vaverčáková  člen komisie 
 
Mgr. Mária Marhefková   zapisovateľka  komisie 
 
Pozvaný hostia: 
JUDr. Jana Trautmanová   vedúca sociálneho oddelenia 
Mgr. Marcela Ištocyová riaditeľka ZPS a ZOS  
 
 
Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 
2. Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Kežmarok pre roky 

2014 -2020 za obdobie roka 2018 
3. Informácie o rekonštrukcii a modernizácii ZPS a ZOS Kežmarok – oddelenie  C a A1 
4. Námety, podnety a inšpirácie na prípravu osláv 750. Výročia udelenia mestských práv 
5. Rôzne 
6. Záver 

 
 

 
1. Zasadnutie komisie otvoril a viedol PhDr. Andrej Zreľak – poslanec MsÚ 

poverený predsedníčkou Ing. Eleonórou Levickou, ktorá je PN. PhDr. Andrej 
Zreľák privítal členov sociálnej komisie a pozvaných hosti. Zároveň dal slovo 
JUDr. Jane Trautmanovej – vedúcej sociálneho oddelenia, aby predniesla správu 
o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Kežmarok pre roky 2014 – 
2020 pre obdobie roka 2018.  

2. JUDr. Jana Trautmanová po prednesení správy upozornila v Komunitnom pláne na 
Aktivitu 2.4, ktorú navrhuje z Komunitného plánu sociálnych služieb vypustiť, 
nakoľko Terénna sociálna práca je realizovaná prostredníctvom Národného 
projektu „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou  
marginalizovaných  rómskych komunít“, a to prostredníctvom jedného terénneho 
sociálneho pracovníka a dvoch terénnych pracovníkov. Ďalej navrhovala prípravu 
nového Komunitného plánu ktorý má byť schválený do konca roka 2019 zapojiť aj 
širšiu verejnosť. Požiadala členov komisie, aby bolo vytvorených 5 skupín 
z rôznych oblastí, ktoré by sa týmto komunitným plánom zaoberali a aby navrhli aj 
garanta nad týmito vytvorenými skupinami. 



- Sociálna komisia berie na vedomie správu o plnení komunitného plánu 

sociálnych služieb mesta Kežmarok pre roky 2014 -2020 za obdobie roka 

2018 

- Sociálna komisia jednohlasne odsúhlasila Ing. Eleonóru Levickú za granta  

pracovných skupín vytvorených pre nový Komunitný plán mesta 

Kežmarok 
 

3. Pani riaditeľka Zariadenia pre seniorov (ZPS) a Zariadenia opatrovateľskej služby 
(ZOS) Ing. Marcela Ištocyová informovala prítomných členov komisie a hostí  
o rekonštrukcií zariadenia blok C, C1. Prvé bunkové oddelenie už je 
zrekonštruované a v plnej prevádzke. V každej izbe je samostatné WC 
a sprchovací kút. Druhé oddelenie bude dokončené do konca januára. Postupne 
prejde rekonštrukciou celé zariadenie. Kapacita celého zariadenia  bola 135 
klientov – z toho 115 klientov v ZPS a 20 klientov v ZOS. Momentálne je kapacita 
celého zariadenia 110 klientov. 
- Sociálna komisia berie na vedomie  správu o rekonštrukcii Zariadenia pre 

seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby. 

 
4. Komisia sociálna k bodu 4 nemala žiadne námety, nakoľko ešte nemajú vedomosť 

aké podujatie mesto Kežmarok  na tento rok k príležitosti 750 Výročia udelenia 
mestských práv pripravuje. Tento bod programu jednohlasne odsúhlasili na ďalšie 
zasadnutie komisie 

5. PhDr. Andrej Zreľák v bode rôzne navrhol vytvoriť pracovné skupiny na 
vytvorenie Komunitného plánu a menný zoznam skupín určiť so konca februára. 
Ďalej prezentoval návrh Ing. Levickej, aby boli v exterieri mesta Kežmarok 
vybudované priestory, kde budú umiestnené rôzne športové stroje.  
Otvoril aj otázku ktorou by sa mala komisia do budúcnosti zaoberať, a to 
bezbarierovosť v meste Kežmarok. Poukázal na to, že na ulici Petržalská pri 
obchode je potrebné  vybudovať zábradlie okolo schodov, najmä kvôli bezpečnosti 
starších občanov. 
JUDr. Jana Trautmanová navrhovala do budúcnosti v meste Kežmarok vybudovať 
Zariadenie pre týrané matky s deťmi a stacionár pre dospelých. 
PhDr. Ján Sýkora preto navrhoval urobiť prieskum aké sociálne služby sú 
nevyhnutne potrebné v našom meste. 
p. Alžbeta Vaverčáková – predsedníčka Denného centra oboznámila prítomných 
členov komisie o klubovej činnosti seniorov ( zapájajú sa aj do kreatívnej tvorby). 

6. Na záver PhDr. Andrej Zreľák - zastupujúci predseda komisie poďakoval všetkým 
členom komisie a prítomným hosťom. 

 
 
 
 
            
                                                                        Ing. Eleonóra Levická 
                                                                            predseda komisie 
 
 
 
V Kežmarku, dňa  31.01.2019 
Zapísala: Mgr. Mária Marhefková – zapisovateľka komisie 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


