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Návrh uznesenia

UZNESENIE č. ......./2019
zo dňa 08. 11. 2019

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

menuje

podľa § 11 ods. 2 písm. h) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch v znení
neskorších predpisov Ing. Editu Kruzslíkovú do funkcie riaditeľky Domova sociálnych služieb,
Plavecké Podhradie 19, 906 36 Plavecké Podhradie s účinnosťou od 1. decembra 2019.

Dôvodová správa
Menovanie Ing. Edity Kruzslíkovej do funkcie riaditeľky Domova sociálnych služieb, Plavecké
Podhradie 19, 906 36 Plavecké Podhradie vychádza z potreby obsadenia postu riaditeľa tejto
organizácie po odchode predchádzajúceho riaditeľa Ing. Jozefa Sádovského na výkon
verejnej funkcie starostu dňom 31. 12. 2018.
Predseda Bratislavského samosprávneho kraja vypísal 12. 02. 2019 v súlade s § 5 zákona
č. 552/2003 Z. z. výberové konanie na pracovnú pozíciu riaditeľa Domova sociálnych služieb,
Plavecké Podhradie 19, 906 36 Plavecké Podhradie. Výberové konanie sa uskutočnilo 14. 05.
2019. Výberová komisia po zhodnotení písomných materiálov a osobného vystúpenia troch
zúčastnených uchádzačov skonštatovala, že najúspešnejšia podľa bodového hodnotenia bola
Ing. Edita Kruzslíková. Komisia odporučila predsedovi Bratislavského samosprávneho kraja
navrhnúť menovanú zastupiteľstvu na vymenovanie za riaditeľku organizácie Domov
sociálnych služieb, Plavecké Podhradie 19, 906 36 Plavecké Podhradie.
Ing. Edita Kruzslíková v roku 1986 úspešne ukončila štúdium na Fakulte ekonomiky a riadenia
výrobných odvetví Vysokej školy ekonomickej v Bratislave v študijnom odbore ekonomika
priemyslu. Prvé pracovné skúsenosti počas 5-tich rokov získavala prácou v organizáciách
štátnej správy a samosprávy (Obvodný národný výbor Bratislava IV, Mestský úrad Karlova
Ves) v oblasti ekonomiky ako plánovanie, účtovníctvo, kontrola, rozpočtovníctvo. Vo februári
1995 nastúpila do Domova sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých na
pozíciu vedúcej ekonomicko-technického úseku. V tejto pozícii sa venovala riadeniu všetkých
podporných procesov za oblasť ekonomiky, personalistiky, stravovania a technickej prevádzky
zabezpečujúcich predpoklady pre optimálny chod zariadenia. Nevyhnutnou súčasťou jej práce
bolo získať znalosti z oblasti hlavného zamerania a poslania domova – poskytovanie
sociálnych služieb klientom tak, aby výsledkom zosúladenia všetkých činností bola kvalitná
úroveň poskytovaných služieb a spokojnosť klientov a ich rodín. Po necelých troch rokoch
výkonu funkcie reagovala na odchod riaditeľa daného zariadenia prihláškou do výberového
konania na uvoľnenú pozíciu riaditeľa, v ktorom bola úspešná. Ing. Kruzslíková 1. novembra
1997 nastupuje do funkcie riaditeľky a prijíma zodpovednosť za plnenie úloh a cieľov
zariadenia – poskytnúť potrebné sociálne služby pre stovku prijímateľov s duševnými
poruchami, poruchami správania a mentálnym postihnutím v spektre prijímateľov od detí, cez
mládež, dospelých až po seniorov. Po dobu viac ako 20-ročného pôsobenia vo funkcii
riaditeľky zariadenia neustále zvyšovala svoju odbornosť vzdelávaním cez odborné kurzy,
programy a projekty. Získala napr. certifikát trénera v špecializácii Sexuálna výchova mentálne
postihnutých detí, mládeže a dospelých (2002), certifikát zo vzdelávania „Profesionalizácia
práce v miestnych združeniach ZPMP“ (2004 – 2006), osvedčenie z kurzu Projektové riadenie
– príprava projektu, implementácia a finančné riadenia (2008), absolvovanie medzinárodného
projektu Divadelná terapia pre ľudí s mentálnym postihnutím (2008 – 2010), osvedčenie zo
vzdelávania Manažment dobrovoľníkov (2011), osvedčenie z kurzu Práca s rizikom
v sociálnych službách (2011), účasť v medzinárodnom projekte Grundtvig “Posilňovanie
sociálnych zručností hendikepovaných Európanov prostredníctvom divadelných projektov“
(2013 – 2015), osvedčenie z workshopu Stratégia odbornej práce s prijímateľmi sociálnej
služby v ZSS (2016) a ďalšie. Jej odbornosť, schopnosti, záujem a snaha sa odrazili
v dosiahnutých výsledkoch činnosti zariadenia.

Špecifické problémy výchovy prijímateľov sociálnej služby s poruchou autistického spektra
zariadenie riešilo intenzívnymi kontaktmi s odborníkmi, vzdelávaním pracovníkov v zahraničí,
čo v roku 1998 vyústilo do zriadenia samostatného úseku autizmu. Doteraz je Domov
sociálnych služieb prof. K. Matulaya konzultačným, supervíznym a poradenským centrom pre
prijímateľov sociálnej služby s autizmom aj v ďalších DSS na celom Slovensku.
V roku 2002 zariadenie rozšírilo sociálne služby na ambulantnú, týždennú a celoročnú
pobytovú formu. V zrekonštruovaných priestoroch v súčasnosti je priestor pre bývanie
12 prijímateľov sociálnej služby.
Od augusta 2005 zariadenie pod vedením Ing. Kruzslíkovej zriadilo Regionálne diagnostickoporadenské centrum pre osoby s autizmom a inými vývinovými poruchami, ktorého cieľom je
pomáhať rodinám riešiť situácie spojené s výchovou dieťaťa s pervazívnou alebo inou
závažnou vývinovou poruchou. Služby sa poskytujú ambulantne – prostredníctvom
konzultácií, terapií, poradenstva alebo aj mobilného poradenstva.
Od februára 2012 bolo autistické oddelenie pretransformované na špecializované
zariadenie v rozsahu 17 miest pre prijímateľov sociálnej služby s poruchou autistického
spektra. Od augusta 2017 sa kapacita zvýšila na 23 miest.
Od januára 2013 bolo pod zariadenie presunuté zariadenie podporovaného bývania na
Hontianskej 16, kde sa poskytuje bývanie pre 12 dospelých občanov s duševnými poruchami
a poruchami správania. Od augusta 2013 sa rozšírili sociálne služby zariadenia
podporovaného bývania o 12 miest na Hontianskej 12 pre dospelé osoby s mentálnym
postihnutím.
Po viac ako 20-ročnom pôsobení vo funkcii riaditeľky Ing. Kruzslíková požiadala zriaďovateľa
o ukončenie pôsobenia a z funkcie riaditeľky odišla 31. marca 2018 ukončením pracovného
pomeru. Podľa jej vyjadrenia dôvodom tohoto kroku bolo naplnenie pracovných cieľov
a nevyhnutná potreba regenerácie fyzických a duševných síl. Po polročnej prestávke nastúpila
do práce na Mestskom úrade Malacky ako vedúca oddelenia ekonomiky.
Po podaní prihlášky a absolvovaní výberového konania na funkciu riaditeľa Domova
sociálnych služieb prijala Ing. Kruzslíková ponuku pracovať vo funkcii riaditeľky tohto
zariadenia od 1. júla 2019 na základe dočasného poverenia.
Dosiahnuté odborné vzdelanie, viac ako 20-ročná úspešná prax vo funkcii riaditeľky v Domove
sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých a pozitívny rozbeh činnosti
v Domove sociálnych služieb v Plaveckom Podhradí po jej nástupe 1. júla 2019 poskytujú
dostatočné predpoklady pre úspešné uplatnenie Ing. Kruzslíkovej v navrhovanej pozícii
riaditeľky daného zariadenia.
Navrhujeme, aby Ing. Edita Kruzslíková bola Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho
kraja vymenovaná do funkcie riaditeľky Domova sociálnych služieb, Plavecké Podhradie 19,
906 36 Plavecké Podhradie od 1. decembra 2019.

