Sociálno-zdravotná komisia pri MsZ v Spišských Vlachoch
Zápisnica č. 5
z 5. riadneho zasadnutia komisie sociálneho a zdravotného zabezpečenia pri MsZ
v Spišských Vlachoch zo dňa: 02.02.2022 o 15:30 hod.
Prítomní: Mgr. Monika Koperdáková, Mgr. Eva Dorocáková, Bc. Alena Sajdáková, Milan
Biroščák, Mgr. Mária Dzurillová
Neprítomní: Mgr. Pavol Maliňák, Ing. Rastislav Bečker, PaedDr. Marcela Satmáryová
Ďalší prítomní podľa prezenčnej listiny.
Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Správa o plnení KPSS na obdobie rokov 2021-2031 ku 31.12.2021
4. Rôzne, diskusia
5. Záver
K bodu 1)
Zasadnutie komisie otvorila predsedníčka komisia Mgr. Monika Koperdáková privítaním
členov komisie a skonštatovala, že sociálna komisia je uznášania schopná.
K bodu 2)
Program zasadnutia sociálnej komisie bol schválený jednohlasne.
K bodu 3)
Členovia sociálnej komisie oboznámení sa so stavom poskytovania sociálnych služieb na území
mesta a po prerokovaní pripraveného materiálu Správu o plnení KPSS na obdobie rokov 20212031 k 31.12.2021 (v prílohe) berú na vedomie a odporúčajú MsZ v Spišských Vlachoch
zobrať na vedomie.
Úloha: Pripraviť materiál na zasadnutie MsZ.
Zodpovedá: tajomníčka komisie.
K bodu 4)
Mgr. Mária Dzurillová – sociálna pracovníčka mesta oboznámila členov komisie so Stavom
poskytovania sociálnych služieb v meste ku dňu 31.12.2021 a výpočtom EON na poskytovanie
opatrovateľskej služby za rok 2021 (v prílohe).
Trend starnutia obyvateľov Slovenska sa prejavuje aj na území mesta Spišské Vlachy. Ku
31.12.2021 máme 7mich občanov v dôchodkovom veku umiestnených v zariadeniach
sociálnych služieb, 5 sú v zariadení pre seniorov a 2 v zariadení opatrovateľskej služby.
V zmysle zákona o sociálnych službách má mesto povinnosť poskytnúť finančný príspevok
na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi. Zatiaľ o tento
príspevok bolo požiadané v jednom prípade vo výške 100,00 € na mesiac. Zvýšené výdaje
finančných prostriedkov v oblasti sociálnych služieb sa mesto snaží získať prostredníctvom
dotácii a nenávratných finančných prostriedkov z projektov. V minulom roku, tak ako je to
uvedené v správe bolo mesto Spišské Vlachy zapojené do Dopytového projektu ,,Podpora
opatrovateľskej služby v meste Spišské Vlachy“. Realizácia projektu bola ukončená
28.02.2021, ďalšie finančné prostriedky v rozpočtovom roku 2021 sa podarilo získať
z MPSVaR na mimoriadnu odmenu opatrovateliek za II. vlnu pandémie a od 1.12.2021 sme
zapojený do dopytového projektu ,, Pokračovanie OS“. Vzhľadom na túto skutočnosť sa úhrada
za poskytovanie OS nebude zvyšovať aj keď EON na jednu hodinu poskytovanej sociálnej

služby sú za rok 2021 vo výške 8,21 €. Úhrada za poskytovanie OSL ostáva vo výške 2,00 €
za jednu hodinu poskytnutej opatrovateľskej služby.
V januári 2022 bol uskutočnený dotazníkový prieskum spokojnosti s poskytovaním OS.
Prijímatelia sú spokojní s rozsahom a kvalitou poskytovania OS. Správa v prílohe.
Pán prednosta Stanislav Kandrik informoval členov komisie o zmene riaditeľa Social. Trans.
n.o.
Pani Alena Sajdáková oboznámila komisiu s možnosťou získania zariadenia, ktoré pomocou
elektrického výboja pomáha zachraňovať životy, je konštruované tak, aby malo čo
najjednoduchšie ovládanie. Veľkou praktickou výhodou je to, že AED vydáva hlasové povely.
Na jeho inštaláciu a zakúpenie je potrebné vyčleniť resp. získať finančné prostriedky a nájsť
vhodné miesto na jeho inštaláciu. Jedno také zariadenie je nainštalované aj Za Hurou v chate
Sabinka.
Sociálna komisia odporúča naďalej spolupracovať s poskytovateľmi sociálnych služieb
na území mesta a zapájať sa do výziev na získavanie financií v sociálnej oblasti. Ďalej
vykonávať depistáž a vyhľadávať aj za pomoci občanov mesta osoby, ktoré sa nachádzajú
v nepriaznivej sociálnej situácii a poskytnúť im akúkoľvek formu pomoci.
K bodu 5)
Predsedníčka sociálnej komisie Mgr. Monika Koperdáková poďakovala prítomným za účasť
a zasadnutie komisie ukončila.
V Spišských Vlachoch, dňa 02.02.2022
Zapísala: Mgr. Mária Dzurillová

Overila: Mgr. Monika Koperdáková

...........................................
predsedníčka komisie, v.r.

Príloha:
1. Prezenčná listina
2. Správa o plnení KPSS na obdobie rokov 2021-2031 ku 31.12.2021
3. Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu spokojnosti s poskytovaním OS.
4. EON poskytovanej sociálnej služby za rok 2021.

