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Z á p i s n i  c a 
 

zo zasadnutia Komisie sociálnej pri Mestskom zastupiteľstve v Kežmarku 

zo dňa 24.05.2022  o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Kežmarku. 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

 

Ing. Eleonóra Levická  predsedníčka komisie (poslankyňa MsZ) 

Ing. Vojtech Wagner   člen komisie   (poslanec      MsZ) 

PhDr. Ondrej Zreľak    člen komisie  (poslanec      MsZ) 

Mgr. Janka Bartošová   člen komisie 

PhDr. Ján Sýkora   člen komisie   

Peter Mikulášik   člen komisie 

 

JUDr. Mária Gibľáková  zapisovateľka komisie 

 

Pozvaní hostia:  

Mgr. Marcela Ištocyová  riaditeľka ZPS a ZOS Kežmarok 

Mgr. Bc. Nikola Krempaská  Sociálna posudková činnosť 

   

1. Otvorenie  

2. Príprava Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Kežmarok na roky 2023 – 

2030   

3. Záver 

 

1. Otvorenie 

 

Zasadnutie komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie Ing. Eleonóra Levická, ktorá 

privítala všetkých prítomných členov komisie a pozvaných hostí, zároveň uviedla, že sú 

prítomní 6 (šiesti) členovia a komisia je uznášaniaschopná.  

 

2. Príprava  Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Kežmarok na roky 2023 – 

2030 

 

Predsedníčka komisie skonštatovala, že Komunitný plán sociálnych služieb mesta 

Kežmarok pre roky 2014 – 2022 je platný do konca roku 2022, členovia komisie si mali 

pripraviť návrhy, pripomienky, čo by bolo vhodné zapracovať do nového Komunitného plánu 

tak, aby sa to odvíjalo od reality a demografického vývoja nášho mesta.  

 

Mgr. Bartošová informovala, že požadované číselné údaje do Komunitného plánu sa jej 

nepodarilo zabezpečiť pre vecnú vyťaženosť správcu IT ÚPSVaR Kežmarok. Zabezpečenie 

údajov, ktoré by bolo vhodné uviesť v Komunitnom pláne doplní čo najskôr.  

Predsedníčka komisie prechádzala postupne jednotlivé body Komunitného plánu, ktoré budú 

určite aj v novom Komunitnom pláne: 

- opatrovateľská služba (aktualizácia počtu klientov a opatrovateliek),  

- odľahčovacia služba,  

- Terénna sociálna práca,  
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- stravovanie dôchodcov, 

- donáška obedov do domácnosti  

ZPS zabezpečuje donášku pre 66 klientov, v poradovníku je 21 klientov, o túto 

sociálnu službu je zvýšený záujem. Preto je na zváženie zabezpečenia ďalšieho 

dopravného prostriedku na rozvoz stravy pre všetkých klientov, ktorí potrebujú túto 

sociálnu službu. 

- Denné centrum  

v meste pôsobia: Klub dôchodcov Kežmarok a Združenie kresťanských seniorov 

- Komunitné centrum bolo zrušené,  

Mgr. Bartošová navrhuje dať do plánovania komunitné centrum 

Mgr. Bc. Krempaská informovala, že komunitné centrum bolo zrušené, pretože 

o akékoľvek aktivity nebol zo strany občanov mesta záujem, komunitné centrum 

ponúkalo rôzne formy pomoci a aktivity pre rôzne skupiny obyvateľov (deti, sociálne 

slabšie rodiny, matky). Je potrebné zvážiť opätovné otvorenie takéhoto zariadenie 

vzhľadom na skutočnosť, že v komunitnom centre sa nevykonávali žiadne aktivity. 

Vhodnejšie by bolo uvažovať nad zabezpečením inej sociálnej služby pre občanov 

mesta. 

Mgr. Bartošová uviedla, že komunitné centrum slúži nielen pre deti, sú aj iné 

voľnočasové aktivity pre rôzne cieľové skupiny – pre dospelé ženy (kurz varenia) 

a pod.. Nie je potrebné stavať nové komunitné centrum, pretože mesto určite 

priestory má, cez projekt je možné prihlásiť sa do výzvy, pričom sa zamestnajú 3 

ľudia. Jedinečná možnosť pre mesto je, že štát zaplatí 3 zamestnancov cez projekt 

tak, ako napríklad v projekte Terénnej sociálnej práce. Zabezpečovanie rôznych 

aktivít a služieb pomáha pri socializácii ľudí, dobrá propagácia ponuky služieb KC 

v lokálnych médiách  by určite pomohla k vyššiemu záujmu zo strany občanov 

mesta. 

Predsedníčka komisie necháva otázku komunitného centra otvorenú. 

 

PhDr. Sýkora poznamenal, že možno by bolo vhodné uvažovať o zriadení núdzového bývania 

pre týrané ženy.  

V širšom okolí sa podobné zariadenie nenachádza, iba Inštitút Krista veľkňaza poskytuje 

takéto služby, ale v obmedzenom množstve, tieto zariadenia sú väčšinou obsadené. Musí to 

byť však realizovateľné. 

Mgr. Bartošová potvrdila, že pre všetky takéto zariadenia je najprv potrebný objekt alebo 

priestory a následne v rámci dotácie je možné požiadať o finančné prostriedky na 

rekonštrukciu, zariadenie, vybavenie a pod.. 

 

- Zariadenie pre seniorov 

Riaditeľka ZPSaZOS informovala, že uvažujú o špecializovanom zariadení, je to 

služba, ktorú v meste nikto neposkytuje, aj v našom ZPS sú klienti na jedno 

špecializované zariadenie v počte 12 miest, je lepšie financované, ale zároveň je aj 

vyššia potreba obslužného kvalifikovaného personálu, má už ďalšie informácie 

z plánu obnovy – veľa finančných prostriedkov pôjde na podporu ambulantných 

a pobytových foriem komunitného typu. Je dobré byť pripravený, rozhodnutý, či sa 
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pôjde do týchto projektov, sú už rôzne projekty na konkrétne typy týchto zariadení – 

finančné prostriedky na rekonštrukciu a vybavenie zariadenia.  

Predsedníčka komisie sa opýtala, ak by bolo špecializované zariadenie, či odborný 

personál – lekári  musia byť v pracovnom pomere alebo sa ZPS dohodne  s lekárom 

len na nejakom pracovnom úväzku. 

Riaditeľka vysvetlila, že aj teraz  chodí do ZPS raz do týždňa lekárka, ZPS jej 

poskytuje priestor a zdravotnú sestru, lekárka má uzatvorenú zmluvu s konkrétnym 

klientom v ZPS. Rozdiel je v tom, že pri špecializovanom zariadení sú vyššie stupne 

demencie spolu s vyššou potrebou odborného personálu (sociálni pracovníci, 

ergoterapeuti) a starostlivosť o klientov je náročnejšia.  

Pri výbere špecializácie je  potrebné sa poradiť, už teraz sa v zariadení nachádzajú 

klienti, ktorý patria do špecializovaného zariadenia (Parkinson, demencia...) 

PhDr. Zreľak uviedol, že možno bude vhodnejšie zvážiť výstavbu nového zariadenia 

pre seniorov komunitného typu, ako riešenie možnej rekonštrukcie nejakého už 

plánovaného objektu vo vlastníctve mesta tak, aby to bolo v súlade so Zásadami 

hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok (vhodné prediskutovať s majetkovým 

oddelením). 

- Centrum sociálnych služieb (DSS, služba včasnej intervencie) 

- ADOS 

- SKCH (požičiavanie pomôcok, mobilný hospic) 

- Denné detské sanatórium, Záhradná 2, KK 

- aktualizácia demografických a štatistických údajov do nového komunitného plánu 

- začlenenie prvkov na cvičenie pre aktívne starnutie v jednotlivých častiach mesta 

(JUH, SEVER) 

  

 Do stratégie poskytovania sociálnych služieb sa navrhuje zahrnúť: 

- zariadenie pre seniorov komunitného typu podľa toho, ako budú nastavené 

podmienky vo výzve pre schválenie projektov z plánu obnovy (rekonštrukcia alebo 

nové zariadenie); 

- zabezpečenie zvýšenej potreby donášky stravy do domácnosti – kúpa ďalšieho 

motorového vozidla na rozvoz stravy zo ZPSaZOS 

- krúžková činnosť pre seniorov. 

 

3. Záver 
Na záver predsedníčka komisie poďakovala všetkým prítomným za účasť  a ukončila 

zasadnutie. 

 

            

            

              Ing. Eleonóra Levická 

              predsedníčka komisie 

                  v. r.   

 

V Kežmarku, dňa 30.05.2022 

Zapísala: JUDr. Mária Gibľáková – zapisovateľka komisie 


