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Z á p i s n i  c a 
 

zo zasadnutia Komisie sociálnej pri Mestskom zastupiteľstve v Kežmarku 

zo dňa 26.04.2022  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) 

Mgr. Janka Bartošová   člen komisie 

Mgr. Ivana Kaprálová   člen komisie 

Peter Mikulášik   člen komisie 

Alžbeta Vaverčáková   člen komisie 

 

JUDr. Mária Gibľáková  zapisovateľka komisie 

 

Pozvaní hostia:  

Mgr. Marcela Istocyová  riaditeľka ZPS a ZOS Kežmarok 

JUDr. Jana Trautmanová  vedúca Oddelenia sociálnych vecí 

   

1. Otvorenie  

2. Návrh na priznanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi  

3. Príprava KPSS mesta Kežmarok na roky 2023 – 2030 

4. Rôzne 

5. 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. Návrh na priznanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi  

 

 Predsedníčka komisie predniesla Návrh na priznanie jednorazovej dávky v hmotnej 

núdzi pre p. Martina T. podľa VZN č. 4/2010 v znení VZN č. 4/2014. 

 

Hlasovanie:    Za:           6 

     Ing. Levická, Ing. Wagner, Mgr. Bartošová,  

Mgr. Kaprálová, Mikulášik, Vaverčáková 

     Proti:        0 

     Zdržal sa: 0 

 

Stanovisko Komisie sociálnej zo dňa 26.04.2022: 

Komisia vyhovuje žiadosti o priznanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre p. Martina T. 

podľa VZN č. 4/2010 v znení VZN č. 4/2014 a menovanému priznáva peňažnú dávku vo 

výške 300,- eur. 
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3. Príprava KPSS mesta Kežmarok na roky 2023 – 2030 

 

 Predsedníčka komisie uviedla, že pripravovaný Komunitný plán je na roky 2023 až 

2030, teda príprava by mala zahŕňať sociálne služby, ktoré potrebujú občania mesta 

Kežmarok,  prípadne ďalšie sociálne služby, o ktoré by bol záujem.  

Riaditeľka ZPS a ZOS Mgr. Ištocyová (ďalej len „riaditeľka ZPS a ZOS“) informovala 

prítomných o návrhoch za ZPS a ZOS, ktoré sú v troch kategóriách, a to: 

- v prvej kategórii plánovanie nových sociálnych služieb – v tejto kategórii sa vychádza 

zo skutočných potrieb a dopytu po sociálnych službách občanov mesta Kežmarok, 

teda rozšírenie sociálnych služieb pobytového (špecializované zariadenie), 

ambulantného (denný stacionár), terénneho aj podporného typu pre cieľovú skupinu  - 

seniori, s cieľom udržania seniorov čo najdlhšie v ich domácom prostredí, 

- v druhej kategórii – deinštitucionalizácia, ZPS a ZOS je zapojené do Národného 

projektu – Deinštitucionalizácia a tvorba transformačných plánov, zatiaľ je to ešte 

stále v prípravnom konaní, termín podávania žiadostí je stanovený na III. kvartál roku 

2022, transformačný tím pokračuje vo vzdelávaní, pripravuje sa transformačný plán, 

prebiehajú rokovania so spoločnosťou B. Braun Avitum ohľadne odpredaja 

vytypovanej nehnuteľnosti na rekonštrukciu zariadenia komunitného typu (12 lôžok), 

- zvyšovanie kvality existujúcich poskytovaných služieb – v tejto oblasti ZPS a ZOS 

chce pracovať na zlepšovaní poskytovania služieb, ako aj v oblasti fyzického 

prostredia a vybavenia zariadenia, sledovať trendy, inovovať, vzdelávať a stabilizovať 

personál (zabezpečovanie profesionálnych služieb v každej oblasti – v oblasti sestier, 

ošetrovateľskej starostlivosti, ako aj v oblasti opatrovateľskej a sociálnej). 

Z fyzického prostredia by bolo potrebné zaoberať sa rekonštrukciou kuchyne, v ďalšom rade 

možno aj zriadenie protipožiarneho výťahu, pretože v ZPS a ZOS nie je (možná pomoc 

z MPSVaR, pretože zariadenia nemajú evakuačné výťahy, možno budú aj nejaké výzvy). 

Vedúca oddelenia sociálnych vecí JUDr. Trautmanová informovala, že dňa 01.02.2022 

zverejnila na webovej stránke mesta Kežmarok informáciu o príprave strategického 

dokumentu -  Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2023 – 2030 s výzvou pre 

verejnosť. Podnety, návrhy a odporúčania mohli kežmarčania zasielať do 31.03.2022. Okrem 

toho oslovila všetkých poskytovateľov sociálnych služieb na území mesta Kežmarok - 

Centrum sociálnych služieb, Slovenská katolícka charita, Denné detské sanatórium, ADOS 

NÁDEJ, Regionálne združenie zdravotne postihnutých PSK, Klub dôchodcov, Združenie 

kresťanských seniorov, Jednota dôchodcov. Z verejnosti nebol vyjadrený záujem na príprave 

uvedeného dokumentu, neboli doručené žiadne podnety, námety, okrem návrhov riaditeľky 

ZPS a ZOS. 

Vedúca oddelenia informovala, že bola vypracovaná  Analýza poskytovaných sociálnych 

služieb na území mesta Kežmarok a Analýza demografických údajov, k dispozícii predložila 

zatiaľ pracovnú verziu. Je potrebné ešte pripraviť úvod, ktorým sa začína Komunitný plán 

a právny rámec, taktiež je potrebné sa venovať strategickej časti, analytickej časti, vybrať 

porovnávacie obdobie vzhľadom na to, že je to dokument mesta. 

Pripravený Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2023-2030 by mal byť následne 

predložený verejnosti  na pripomienkovanie a potom schválený mestským zastupiteľstvom. 
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Vedúca oddelenia  po spoločnej dohode požiadala členov komisie sociálnej o zistenie údajov 

k príprave Komunitného plánu, s čím členovia komisie súhlasili.  

 

Hlasovanie:   Berie na vedomie: 6 

    Proti:        0 

    Zdržal sa: 0 

4. Rôzne 

 

 Vedúca oddelenia informovala predsedníčku Komisie sociálnej o pripomienke 

poslanca Ing. Maitnera z posledného mestského zastupiteľstva o prijatí nejakých opatrení, 

pretože z  Prieskumu spokojnosti poskytovania sociálnych služieb v ZPS a ZOS za rok 2021 

v porovnaní  vyhodnotených Prieskumov spokojnosti za predchádzajúce roky došlo 

k zníženiu spokojnosti prijímateľov.   

Riaditeľka ZPS a ZOS informovala o tom, že bola vyhodnocovaná menšia skupina 

respondentov ako v predchádzajúcom roku a teda na základe tejto skutočnosti bolo celkové 

percento hodnotiteľov nižšie.  Taktiež ako aj jednotlivé otázky z dotazníka spokojnosti 

prijímateľov sociálnych služieb napríklad ohľadne stravy (čo sa týka stravy nie je možné 

vyhovieť všetkým prijímateľov v ZPS a ZOS, vždy bude nejaká nepokojnosť) 

zabezpečovania starostlivosti o prijímateľov (počet opatrovateliek na jedného klienta). 

Predsedníčka komisie navrhla ďalšie zasadnutie Komisie sociálnej na deň 24.05.2022, 

členovia komisie si rozdelili úlohy k príprave Komunitného plánu mesta Kežmarok na roky 

2023 - 2030, s uvedeným termínom všetci prítomní členovia súhlasili.  

 

5. Záver 

 

     Na záver predsedníčka komisie poďakovala všetkým prítomným za účasť  a ukončila 

zasadnutie. 

 

 

            

            

              Ing. Eleonóra Levická 

              predsedníčka komisie 

                   v.  r. 

 

 

 

V Kežmarku, dňa 29.04.2022 

 

Zapísala: JUDr. Mária Gibľáková – zapisovateľka komisie 


