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Návrh uznesenia
UZNESENIE č. .../2020
zo dňa 28. 02. 2020

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

schvaľuje
DODATOK č. 6 k Zriaďovacej listine číslo: 002/2009 zo dňa 22. 06. 2009 rozpočtovej
organizácie Bratislavského samosprávneho kraja GAUDEAMUS – zariadenie komunitnej
rehabilitácie, Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava.

Dôvodová správa
Dňa 22.06.2009 vydal Bratislavský samosprávny kraj Zriaďovaciu listinu rozpočtovej
organizácie GAUDEAMUS – zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska cesta 3,
845 12 Bratislava (Príloha č. 1) v znení DODATKU č. 1 zo dňa 11.09.2009 (Príloha č. 2),
DODATKU č. 2 zo dňa 12.12.2011 (Príloha č. 3), DODATKU č. 3 zo dňa 25.08.2014
(Príloha č. 4), DODATKU č. 4 zo dňa 10.07.2015 (Príloha č. 5) a DODATKU č. 5 zo dňa
25.01.2018 (Príloha č. 6).
GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie (ďalej aj ako „GAUDEAMUS“),
poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého
zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu fyzickej osoby. Poskytuje dva
druhy sociálnych služieb, podľa § 37 (rehabilitačné stredisko) a § 38 (domov sociálnych
služieb) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“).
K zmene zriaďovacej listiny sa pristupuje z dôvodu zmeny vymedzenia cieľovej skupiny
v oboch druhoch služieb, v ktorých sa sociálna služba poskytuje. V DODATKU č. 2 zo dňa
12.12.2011 sa vymedzila veková skupina prijímateľov sociálnej služby v domove sociálnych
služieb od 3 do 35 rokov veku. Toto vymedzenie sa v praxi ukázalo ako nadbytočné z hľadiska
dopytu po sociálnej službe pre fyzické osoby mladšie ako 6 rokov a naopak, nedostatočné pre
osoby staršie ako 35 rokov veku.
GAUDEAMUS dlhodobo neeviduje žiadosti o poskytovanie sociálnej služby pre osoby
mladšie ako 6 rokov, čo súvisí s existenciou integrovaných škôlok v bratislavskom regióne,
ktoré deti navštevujú a snaha ich príbuzných udržať ich čo najdlhšie v ich prirodzenom
prostredí. Hranica 6 rokov je determinovaná prítomnosťou Spojenej školy v bezprostrednej
blízkosti zariadenia, ktorá zabezpečuje vzdelávanie žiakov s rôznymi druhmi zdravotného
znevýhodnenia spolu so zdravými žiakmi počas plnenia povinnej školskej dochádzky, čo
v kombinácii s poskytovaním sociálnej služby vytvára celostný efekt.
Dopyt po sociálnych službách pre fyzické osoby s telesným postihnutím, či
s duševnými poruchami v produktívnom a poproduktívnom veku kontinuálne rastie.
Analogický postup je aj v poskytovaní sociálnej služby v rehabilitačnom stredisku, ktoré
poskytuje sociálne služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa
prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, fyzickej osoby, ktorá je slabozraká a fyzickej osobe,
ktorá je nepočujúca alebo ktorá má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť.
Po schválení DODATKU č. 6 k Zriaďovacej listine GAUDEAMUS, Bratislavský
samosprávny kraj vykoná zmenu v Registri poskytovateľov sociálnych služieb rozpočtovej
organizácie Bratislavského samosprávneho kraja GAUDEAMUS – zariadenie komunitnej
rehabilitácie.

DODATOK č. 6

k Zriaďovacej listine číslo: 002/2009 zo dňa 22. 06. 2009
rozpočtovej organizácie Bratislavského samosprávneho kraja

GAUDEAMUS – zariadenie komunitnej rehabilitácie
Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava
Zriaďovateľ Bratislavský samosprávny kraj so sídlom Sabinovská 16,
820 05 Bratislava 25, IČO: 36063606, zastúpený predsedom Mgr. Jurajom Drobom,
MBA, MA podľa § 4 ods. 1 písm. f) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov,
§ 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 81 písm. i)
zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) vydáva tento DODATOK č. 6,
ktorým sa mení Zriaďovacia listina číslo: 002/2009 zo dňa 22.06.2009 v znení
DODATKU č. 1 zo dňa 11.09.2009, DODATKU č. 2 zo dňa 12.12.2011,
DODATKU č. 3 zo dňa 25.08.2014, DODATKU č. 4 zo dňa 10.07.2015
a DODATKU č. 5 zo dňa 25.01.2018:

Čl. IV., ods. 2 Zriaďovacej listiny číslo: 002/2009 zo dňa 22. 06. 2009 nasledovne:
2. V GAUDEAMUS – zariadenie komunitnej rehabilitácie možno poskytovať sociálne
služby:
a. domov sociálnych služieb:
1. fyzickej osobe najmä s telesným postihnutím, s ľahkými duševnými poruchami
a ľahkými poruchami správania (nezapríčinenými užívaním psychoaktívnych
látok), so zmyslovým postihnutím alebo v kombinácii uvedených postihnutí od
6 roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je:
1.1. odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je
najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, účinného do
31.12.2013 podľa § 110l ods. 3 zákona o sociálnych službách,
1.2. odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je
najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a je jej
poskytovaná sociálna služba podľa § 38 zákona o sociálnych službách
ambulantnou a týždennou pobytovou sociálnou službou a celoročnou

pobytovou sociálnou službou podľa § 110l ods. 4 zákona o sociálnych
službách,
1.3. odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je
najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a je jej
poskytovaná sociálna služba podľa § 38 zákona o sociálnych službách
ambulantnou a týždennou pobytovou sociálnou službou podľa § 110l
ods. 13 zákona o sociálnych službách,
2. na určitý čas fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych
službách, ak je jej život alebo zdravie vážne ohrozené, ak fyzická osoba nemá
zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných
potrieb alebo ak fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby skončila
pobyt v zariadení podľa § 55 ods. 3 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a nemá zabezpečené podmienky na bývanie v prirodzenom rodinnom
prostredí a je jej poskytovaná sociálna služba v súlade s § 110l ods. 4 zákona
o sociálnych službách.
b. rehabilitačné stredisko:
fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa
prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, fyzickej osobe, ktorá je slabozraká
a fyzickej osobe, ktorá je nepočujúca alebo ktorá má ťažkú obojstrannú
nedoslýchavosť od 6 roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku.
V ostatných častiach Zriaďovacia listina číslo: 002/2009 zo dňa 22.06.2009 v znení
DODATKU č. 1 zo dňa 11.09.2009, DODATKU č. 2 zo dňa 12.12.2011, DODATKU č. 3
zo dňa 25.08.2014, DODATKU č. 4 zo dňa 10.07.2015 a DODATKU č. 5 zo dňa
25.01.2018 zostáva nezmenená.
Tento DODATOK č. 6 nadobúda účinnosť dňom 01.03.2020 a tvorí neoddeliteľnú
súčasť Zriaďovacej listiny číslo: 002/2009 zo dňa 22.06.2009, v znení jej dodatkov.

V Bratislave, dňa .....................

_____________________________
Mgr. Juraj Droba, MBA, MA
predseda
Bratislavského samosprávneho kraja

Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK
Bod ... :„Návrh na schválenie DODATKU č. 6 k Zriaďovacej listine číslo: 002/2009 zo dňa 22. 06. 2009 rozpočtovej organizácie Bratislavského
samosprávneho kraja GAUDEAMUS – zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava“
Názov komisie

Komisia zdravotníctva
a sociálnych vecí

Komisia dopravy

Komisia európskych
záležitostí,
regionálnej spolupráce a
cestovného ruchu

Komisia kultúry

Komisia životného prostredia,
regionálneho rozvoja,
územného plánovania

Stanovisko komisie k návrhu materiálu

Hlasovanie

Prítomní 8
Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí odporúča Zastupiteľstvu BSK Za 8
Proti 0
uvedený materiál prerokovať a schváliť.
Zdržal sa 0
Nehlasoval 0
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval

Akceptované /
Neakceptované

Zapracované /
Nezapracované

Názov komisie

Stanovisko komisie k návrhu materiálu

Hlasovanie

Prítomní
Za
Komisia školstva, mládeže a
Proti
športu
Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní 6
Za 6
Finančná komisia odporúča Zastupiteľstvu BSK prerokovať predložený
Finančná komisia
Proti 0
materiál a schváliť v predloženej podobe.
Zdržal sa 0
Nehlasoval 0
Prítomní
Za
Komisia na ochranu verejného
Proti
záujmu
Zdržal
Nehlasoval
Komisia majetku, investícií a verejného obstarávania odporúča Prítomní 4
Zastupiteľstvu BSK prerokovať predložený materiál
a schváliť Za 4
Komisia majetku, investícií
Proti 0
v predloženej podobe.
a verejného obstarávania
Zdržal sa 0
Nehlasoval 0
Prítomní
Za
Dotačná komisia
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní
Za
Mandátová komisia
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
V stĺpci zapracované / nezapracované pripomienky uviesť či boli / neboli zapracované, ak nie, uviesť dôvod.

Akceptované /
Neakceptované

Zapracované /
Nezapracované

