TP-Ĺiĺlnt 4
Bratislavský

samosprávny
kraj

číslo:002/2009

zRnĎoVAclA LlsTlNA
rozpočtovej organizácie Bratĺslavského samosprávneho kraja

GAU

D

EAM Us

-

zar,aden i e ko

mun

i

tnej rehabi itácie
!

Mokrohájska 3, 844 08 Bratislava

Zriadbvatel' Bratislavský samosprávny krajso sídlom Sabinovská 16, 82o 05 Bratislava 25,
lČo: gooog606, zastúpený pred'sedoň lng. Vladimírom Bajanom, podi'a $ 4 ods. 1 písm. f)
zákona č. 30212001 Z. z. o samospráve vyššíchúzemných celkov (zákoň o samosprávnych
krajoch) vznení neskorších predpisov, $ 21 zákona č.523l2OO4Z' z' o rozpočtových pravidÉch
verejnej správy a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskoršíchpredpiiov a v súlade
S gĺ písm' i) zákona č' 448ĺ2008 Z' z. o sociálnych sluŽbách a o zmene a doplnení zákona
9
č. 455/1991 Zb' o Živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení neskorších pľedpisov
(dalej len
'zákon o sociálnych sluŽbách")vydáva túto zriadbvaciu listinu:

Preambula

zo skutočnosti, Že, GAUDEAMUS zariadenĺe komunĺtnej rehabilitácie
Mokrohájska 3, Bratislava, prešiel odo dňa svojho vzniku viaceými zmenamí a prechodom
zriad'ovatel'skej kompetencie, z dôvodu legislatívnych zmien, ako aj z nevyhnutnosii vymedzit'
u9clý a finančný majetok a špecifikovať predmet jeho činnosti, zriad'ovatel'sa iozhodol vydať novú
zrĺa dbvaciu isti n u tejto rozpočtovej o rga n izá cie'
Vychádzajúc

l

Názov a sídlo
Názov organizácie
Sídlo organĺzácĺe:
lČo:

GAUDEAM US - za riaden ie komunitnej rehabilitácie
Mokrohájska 3, B44 08 Bratislava
603287

il.

Forma hospodárenia

GAUDEAMUS _ zariadenie komunitnej rehabĺlitácie, Bratislava, je rozpočtovou organizáciou,
ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Bratislavskeho samosprávnlho kraja.
Sabinovská ul. 1ó, P.o.BoX 106, B20 05 Bratistava 25, ir,ĺ,rv'llrĺtislarrĺkvkľlri'sk,lčo 3ó063ó0ó

il!.

Dátum zriadenla
a doba, na ktorú sa zrlad'uje

GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie bol zriadený okresným úradom Bratislava
od 01. januára 'l991 pod názvom Ústav sociálnej starostlivosti pre tebsňe postihnutú mládeŽ.
Qd 24' júla 1996 zariadenio fungovalo ako rozpočtová organizácia pod Kľajským úradom
v Bratislave pod názvom Domov sociálnych sluŽieb pre deti, kde prešlo viaceými zmenami.
Zákonom č.41612001 Z. z' o prechode niektoých pôsobnostíz orgánov štátnej správy na obce
a na vyššieúzemnécelky v znení neskoršíchpredpisov, došlo s účinnost'ouod 1 ' januára 2004
k prechodu zriad'ovatelskej funkcie Domova sociálnych sluŽĺeb pre deti GAUĎEAMUS do
pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.

2' GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácĺe sa zriad'uje

na dobu neurčitú'

lv.
Predmet činnosti
1. V GAUDEAMUS

- zariadení komunitnej rehabilitácie sa poskytujú sociálne sluŽby na riešenie
nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu t'aŽkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého
zdravotného stavu.

2. V GAUDEAMUs - zariadení komunitnej rehabilitácie, ľnoŽno poskytovať sociálne sluŽby:
a) v domove sociálnych sluŽieb pre deti a dospelých:
1' det'om s telesným postĺhnutím, duševnými poruchamĺ typu ,,vzdelávatel'ní V ,,A'' Variante"
a poruchami správania alebo so zmyslor,ným postihnutím, alebo v kombinácii uvedených
postihnutí od 3 rokov veku do skončenia povinnej školskej dochádzky alebo do
skončenia vzdelania za osobitných podmienok a v prípade dalšej prípravy na povolanie
do skončenia tejto prípravy na povolanie, najdlhšie do 25 rokov veku (v odôvodnených
prípadoch aj dlhšie)' ak sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň
odkázanostije najmenej V podl'a prílohy č. 3 zákona o sociálnych sluŽbách,
2. občanovi od skončenia povinnej školskej dochádzky, od skončenia vzdelania za
osobitných podmienok, od skončenia d'alšej prĺpravy na povolanie a dalšímdospelým
občanom so zdravotným postihnutím od 25 rokov veku, ak je odkázaný na pomoc inej
fyzickej osoby a jeho stupeň odkázanosti je najmenej V podl'a prÍlohy č. 3 zákoná
o sociálnych sluŽbách.
b) v

zariadení podporovaného bývania:
fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podl'a prílohy č.3 zákona
o sociálnych službách, ak je odkázaná na dohl'ad, pod ktoným je schopná viest'
samostatný Život.

c) v rehabilitačnom stredisku:
fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podl'a prílohy č' 3,
fyzickej osobe, ktorá je slabozraká afyzickej osobe, ktorá je nepočujÚca alebo ktorá má
t' ažkúobojstrannú nedoslýchavosť.
d) v útulku:

sociálne sluŽby pre občanov regiónu BSK, ktorí sa stali imobilní v dôsledku t'aŽkého
zdravotného postihnutia a po úraze, v rámci ich opätovnéhozačtenenia do beŽného
Života. lntervencia sa poskytuje krátkodobo, formou prechodného ubytovania v čase
prípravy a prestavby ich bytu na bezbariérový.
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e) v zarĺadenÍnúdzového bývania:
1. sociálne sluŽby pre rodičov detí s telesným znevýhodnením, ktorÍ nemajú zabezpečené
ubytovanie a u ktoých nastala z dôvodu sociálnej núdze akÚtna potreba riešenia ich
situácie,
2. sociálne služby pre mladĺstvématky s telesným znevýhodnením, ktoré nemajú
zabezpečenéubytovanĺe, alebo nemôžu zváŽnych dÔvodov užívaťbývanie,
3. sociálne sluŽby pre občanov s telesným postihnutím nachádzajúcich sa v iných
krízových situáciách (napr. osamelej tehotnej Žene s telesným postihnutím, ktorá nemá
zabezpečené ubytovanie aĺebo nemôŽe z váŽnych dôvodov uŽívaťbývanie, rodičovi s
telesným postihnutím alebo rodičom s telesným postihnutím s det'mi, ktorí nemÔŽu z
váŽnych dÔvodov uŽívať bývanie).

f)v domove na pol ceste:
sociálne sluŽby pre občanov s telesným znevýhodnením, ktorí nemajú zabezpečené
nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných Životných potrieb a ktorí nemajú
zabezpečené poskytovanie sociálnej sluŽby po skončeníposkytovania sociálnej sĺuŽby
v zariadení sociálnych sluŽieb, alebo po skončenípobytu v zariadení podla osobitného
predpisu (zákon č. 57812004 z. z. o poskytovatelbch zdravotnej starostlivosti,
zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotnĺctve a o zmene a
doplnení niektoých zákonov v znení neskoršíchpredpisov).

3. GAUDEAMUS _ zariadenie komunitnej rehabilitácie, ako poskytovatel' sociálnej sluŽby je
povinný vykonávat' odborné činnosti, obsluŽné čĺnnostia d'alšie činnosti, zabezpečovať
vykonávanie týchto činnostíalebo utvárať podmienky na ich vykonávanie v rozsahu
ustanovenom zákonom o sociálnych sluŽbách, pre druh sociálnej služby, ktoý poskytuje'

4' GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie môŽe v rámci zdravotno-sociálneho úseku
vytvárat' podmienky pre poskytovanie sociálnych sluŽieb ambulantnou formou pre občanov
domova sociálnych sluŽieb s takými poruchami správania a diagnózou, ktorá im neumoŽňuje
bezproblémový kolektívny pobyt vo výchovnej skupine s ostatnými občanmi domova sociálnych
sluŽieb a z toho dôvodu potrebujú individuálnu pedagogicko-psychologickú a zdravďnú
starostlivost'. Domov sociálnych sluŽieb poskytuje túto špecifickú starostlivost'občanom domova
sociá lnych sluŽieb na áklade pedagog icko-psychologického vyšetrenia.

5' GAUDEAMUS - zarĺadenie komunitnej rehabilitácie sa podiel'a na zabezpečovanívzdelávania
detí a prípravy na ich povolanie. Zariadenie sociálnych sluŽieb poskytuje sociálne sluŽby
zodpovedajúce individuálnym schopnostiam prijímatel'ov sociálnych sluŽieb, prostrednĺctvom
špeciálnych foriem

a

metód zodpovedajúcich ĺch postihnutiu.

6' GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie je povinné pri poskytovaní celoročnej
pobytovej sociálnej služby alebo týždennej pobytovej sociálnej sluŽby uzatvoriť písomnú
dohodu o úschove cenných vecí ($ 747 až 753 občianskeho zákonníka), ak ho o to prijímatel'
sociálnej sluŽby poŽiada'

7. GAUDEAMUs - zariadenie komunitnej rehabilitácie je povinné plánovať poskytovanie sociálnej
sluŽby podlä individuálnych potrieb, ichopností a'cielbv prijimatel'a sociáhej sluŽby, viesť
pĺsomnéindividuálne záznamy o priebehu poskytovania sociálnej sluŽby a hodnotiť priebeh
poskytovania sociálnej sluŽby za účastiprijímatel'a sociálnej sluŽby. Učast'prijímatel'asociálnej
sluŽby sa nevyŽaduje, ak to neumoŽňuje jeho zdravotný stav. Ak je prijímatel' sociálnej sluŽby
fyzická osoba s ťažkýmzdravotným postihnutím alebo fyzická osoba odkázaná na pomoc inej
fyzickej osoby, súčast'ouindividuálneho rozvojového plánu je aj program sociálnej rehabilitácie.
8. GAUDEAMUS - zariadenie komunĺtnej rehabilitácie je povinné plnit'procedurálne podmienky,
personálne podmienky aprevádzkové podmienky poskytovania sociálnejsluŽby podla prílohy č.
2 písm. A zákona o sociálnych sluŽbách. Zároveň je povinný s postupmi, pravidlarni a
podmienkami spracovanými v súlade s predmetnou prílohou oboznámĺt' svojich zamestnancov
a prijímatel'ov sociálnej sluŽby v im zrozumitelhej forme. Zariadenie sociálnych sluŽieb je
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povinné umoŽnit' Vykonanie hodnotenia podmienok kvality poskytovanej sociálnej sluŽby a
poskytnúť súčinnost' pri tomto hodnotení'

- zariadenie komunitnej rehabilitácie je povinné na Účel zvýšenia odbornej
úrovne a kvality poskytovanej sociálnejsluŽby vypracovať a uskutočňovat'program supervízie.

9. GAUDEAMUS
10.

V GAUDEAMUS

zariadení komunitnej rehabilitácie nemoŽno pouŽívat'

prostriedky

netelesného a telesného obmedzenia prijímatel'a sociálnej sluŽby. Ak je priamo ohrozený Život
alebo priamo ohrozené zdravie prijímatela sociálnej sluŽby alebo iných fyzických osÔb, moŽno

pouŽiť prostriedky obmedzenia prijímatelä socĺálnej sluŽby,

a to len na čas nevyhnutne

potrebný na odstráneníe priameho ohrozenia za podmienok stanovených zákonom o sociálnych

službách.

11.

V GAUDEAMUS _ zariadení komunitnej rehabilitácie nemoŽno poskytovat' sociálnu sluŽbu
fyzickej osobe, ktorej zdravotný stav si vyŽaduje ústavnúzdravotnú starostlivosť V
zdravotníckom zaľiadení.

12. v GAUDEAMUS _ zariadení komunĺtnej rehabiĺitácie sa poskytuje sociálna sluŽba na základe
zmluvy o poskytovaní sociálnej sluŽby ($ 51 občianskeho zákonníka). Zmluva o poskytovaní
sociálnej sluŽby musí byt' uzatvorená pÍsomne a spôsobom, ktoni je pre prijímatel'a sociálnej
služby zrozumitel'ný.

13' V GAUDEAMUS _ zariadení komunitnej rehabilitácie sa poskytujú sociálne sluŽby ambulantnou

formou, týŽdennou pobytovou formou a celoročnou pobytovou formou na čas neurčitý alebo čas
určitý'

14. Kapacita GAUDEAMUS

_ zariadenie komunitnej rehabilitácie
, je 22O miest, z toho:
100 miest v rehabilitačnom stredisku, forma sociálnej sluŽby: ambulantná,
28 miest v domove sociálnych sluŽieb, forma sociálnej služby: ambulantná,
45 miest v domove sociálnych sluŽieb, forma sociálnej sluŽby: týŽdenná pobytová,
21 miest v domove sociálnych sluŽieb, forma sociálnej sluŽby celoročná pobytová,
14 miest v zariadení podporovaného bývania, forma sociálnej sluŽby: celoročná pobytová,
6 miest v zariadení núdzovéhobývania, forma socĺálnej sluŽby: pobytová na čas určitý,
4 miesta v útulku, forma sociálnej sluŽby: pobytová na čas určitý,
2 miesta v domove na pol ceste, forma sociálnej sluŽby: pobytová na čas urcitý.

15. Práva, povinnosti a postavenie poskytovatel'a sociálnych sluŽieb, ktoré nie sú uvedené vtejto
zriad'ovacej listine, sa riadia príslušnýmiustanoveniami všeobecne záväzných právnych
predpisov.

V.
Štatutárny orgán
1. Štatutárnym orgánom GAUDEAMUS _ zariadenie komunitnej ľehabilitácie je riaditel', ktorého
vymenúva a odvoláva Zastupitel'stvo Bratislavského samosprávneho kraja.

2. Riaditel'zastupuje GAUDEAMUS _ zariadenie komunitnej rehabilitácie navonok a je opÉvnený
konat' v jeho mene Vo všetkých veciach, týkajúcich sa činnosti GAUDEAMUS _ zariadenie
komunitnej rehabilitácie v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, touto
zriad'ovacou listinou a v sÚlade s uzneseniami Zastupitel'stva Bratislavského samosprávneho
kraja.

3. organizačnúštruktúrua organĺzačnýporiadok vydá riaditel' GAUDEAMUS
komunitnej rehabilitácie po predchádzajÚcom písomnom súhlase zriad'ovatel'a.
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-

zariadenie

vt.
Vecné a Íinančnévymedzenie maietku

- zariadenie komunitnej rehabilitácie hospodári s majetkom vo vlastníctve
Bratislavského samosprávneho kraja, ktoý mu bol zverený na plnenie predmetu jeho činnosti.
Vo vzťahu kiným právnickým afyzickým osobám vystupuje ako správca a uŽívateľ tohto
GAUDEAMUS

majetku.

2' Zverený majetok je

:

dlhodobý nehmotný majgtok evidovaný na
- účte013 - software - v celkovej nadobÚdacej hodnote
- účte014 - licencie - v celkovej nadobúdacej hodnote

dlhodobý hmotný majetok evidovaný na
_ účte021 (budovy a stavby)
v celkovej nadobúdacej hodnote
_ účte031 (pozemky)
v ceĺkovej nadobúdacej hodnote

LV:

0€
0€
€

2'048.940,25

€

1'436.01B,73

1793

(príloha č. 1)
(príloha č. 1)

pre katastrálne územie : Karlova Ves

-

-

účte022 (stroje, prĺstroje a zariadenia)
v celkovej nadobúdacej hodnote
účte023 (dopravné prostriedky)
v celkovej nadobúdacej hodnote
účte028 (drobný dlhodobý hmotný majetok)
v celkovej nadobúdacej hodnote
účte032 (umelecké diela)
v celkovej nadobúdacej hodnote

188.099,87

€

(príloha č. 1)

152.167,54

€

(príloha č. 1)

0€
€

12'763,08

drobný hnotnÝ a nehmotný majetok evidovaný na
- účte750 - v celkovej nadobúdacej hodnote
ooeratĺvno_tqch n ická evidencĺa
v celkovej nadobúdacej hodnote

345.276,28
13.936,86

€

(príloha č.1)

€

(prĺloha č.2)
(príloha č. 2)

Celkové nadobúdacie hodnoty sú k 31.05.2009.

3' GAUDEAMUS - zariadenie

komunitnej rehabilitácie, zverený dlhodobý majetok vedie vo svojej
účtovnejevidencii podl'a platných právnych predpisov'

vil.

Záverečné ustanovenia
1. Nadobudnutím účinnostitejto zriadbvacej listiny sa rušíZriadbvacia lĺstina Ustavu sociálnej
starostlivosti pre telesne postihnutú mládeŽ zo dňa 02'01.1991, Zriaďovacia listina Domova
sociálnych sluŽieb pre deti číslo:1085/98-predn. zo dňa 01'07.1998 a Dodatok č.1 zo dňa
02.11.1998, Dodatok č.2 zo dňa 23.05'1999, Dodatok č.3 zo dňa 18.08.1999, Zriadbvacia
listina Domova sociálnych služieb pre deti GAUDEAMUS číslospisu 05/04 zo dňa 01'O1.2oo4,
Dodatok č'1 zo dňa 01'01.2005 a Dodatok č.2 zo dňa 20.06.2007, Dodatok č.3 zo dňa
01.04.2009.
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2. Táto zriad'ovacia listina nadobúda Účinnost'dňom 1' júla 2009.
V Bratislave, dňa 22'06.2009

t,'

Vladimír
Jan
predseda
Bratĺslavského samosprávneho kraja
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Bratislavský

samosprávny
kraj

Dodatok č.1 k Zriad'ovacej Iistine

V

B

nadväznosti na zriadbvaciu listinu

ratislavského samosprávneho kľaja

GAUDEAMUs

-

číslo:00212009 rozpočtovej organizácie

zar,adenie komunitnej rehabilitácie

Mokrohájska 3, 844 08 Bratislava

vydanú štatutárnym orgánom Bratislavského samosprávneho kraja s účinnostbuod 0.l.07.2009,
vydávam Dodatok c.l k Zrlad'ovacej listine:

članok tV ods. ĺ4. sa upravuje nastedovne:

'l4. Kapacita GAUDEAMUS

- zarĺadenie komunitnej rehabilitácĺe , je 22O miest, z toho:
100 miest v rehabilitačnom stredisku, forma sociálnej sluŽby: ambulantná,
5 miest v rehabilitačnom stredisku, forma sociálnejsluŽbý: týŽdenná pobytová,
5 miest v rehabilitačnom stredisku, Íorma socĺálnej sluŽby: celoročná'pobytová,
28 míest v domove sociálnych služieb, forma sociálnej slu2by: ambulantnál

40 miestv domove sociálnych sluŽieb, forma sociálneJsluŽbý:
ýždenná pobytová,
16 miest v domove sociálnych sluŽieb, forma sociálnej sluŽbý cébročnápobýtová,
14 miest v zariadení podporovaného bývania, forma sôciálné; služby: celbroéna
pobytová,

6 mĺest v zariadení núdzového bývania, forma sociálnejsluŽby: pobytová na čas určitý,
4 miesta v útulku' forma sociálnej sluŽby: pobytová na čas určit1y,
2 miesta v domove na pol ceste, forma sociálnej sluŽby: pobytova na čas určitý.

Tento dodatok nadobúda účinnost'dňom16'09.2009 a tvorí neoddelitel'nú súčasťZriad'ovacej
listiny číslo:00212009 zo dňa 22.06'2009.

V Bratislave, dňa 11'09.2009

ĺr
V^J

11l(

VladimÍr sa\an
predseda
Bratislavského sa mosprávneho kraja
Sabinovská ul. 'ĺó, P.o.BoX 10ó,82o05 Bratislava 25, lĺ.r},\,.l:ľiltislirrĺLr;rllrb, lČo 3ó063ó0ó

?PI L$Hft
Bratislavský

samooprávny
kraj

DoDAToK č.2
k Zriad'ovacej

listine čislo:002ĺ2009zo dňa 22.06.2009

rozpočtovej organizácĺe Bratislavského samosprávneho kraja

GAUDEAMUs _ zariadenie komunitnej rehabilitácie
Mokrohájska 3, 844 08 Bratislava

Zrĺad'ovatel'Bratislavský samosprávny krajso sídlom Sabinovská 16,820 05 Bratislava 25,
lČo: oooos606, zastúpený predsedom lng. Pavlom Frešom, podl'a $ 4 ods. 1 pĺsm' f) zákona
č. 30il2au Z. z. o samospráve vyššíchúzemných celkov (zákon o samosprávnych kra.;och)
v znení neskoršíchpredpisov, $ 21 zákona č. 52312004 Z' z' o rozpočtových pravidlách verejnej
správyao zmene adoplneníniektoých zákonovvzneníneskoršĺchpredpisova vsúlade s $ 81
písm. i) zákona č. 44812008Z. z. o sociálnych sluŽbách a o zmene a doplnení zákona č. 45511991
Zb. o Živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (d'alej len
,,zákon o sociálnych sluŽbách") vydáva tento dodatok, ktoým sa menÍ Zriaďovacia listina
č'00212009 zo dňa 20.6.2009 v znenídodatku č.1 zo dňa 11 '9'2a11:

Čl. lV', odsek 2 znie takto:

2' V GAUDEAMUS - zariadenĺkomunitnej

rehabilitácie moŽno poskytovať sociálne sluŽby:

a) v domove sociálnych sĺužieb:

1'

deťom s telesným postihnutím, duševnými poruchami typu "vzdelávatel'ni

v A variante" a poruchami správania alebo so zmyslovým postihnutím, alebo v kombinácii
uvedených postihnutí od 3 rokov veku do skončenia povinnej školskejdochádzky, alebo do
skončenia vzdelania za osobitných podmienok a v prípade d'alšej prípravy na povolanie do

skončenia tejto prípravy na povolanie, najdlhšie do 25 rokov veku (v odÔvodnených
prípadoch aj dlhšie), ak sú odkázanĺ na pomoc ĺnej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti
je najmenejV podl'a prílohy č.3zákona o sociálnych službách
2. fyzickým osobám, ktoÉsú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň
odkázanosti je najmenej V podl'a prílohy č. 3 zákona o sociálnych sluŽbách, u ktoých
nastala z dôvodu sociálnej núdze akútna potreba riešenia ich situácie.
b) v zariadení podporovaného bývania:

fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podla prílohy č. 3
zákona o sociálnych s|užbách, ak je odkázaná na dohl'ad pod ktoým je schopná viesť
samostatný Život.
c) v rehabilitačnom stredisku

fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc ĺnej fyzickej osoby podla prĺlohy č. 3
zákona o sociálnych sluŽbách, fyzickej osobe, ktorá je slabozraká afyzickej osobe, ktorá je
nepočujúcaalebo ktorá má ťaŽkúobojstrannú nedoslýchavosť.

ryl

Sabinovská ul. 'ló, P.o'BoX 106,8z0 05 Bratislava 25, www.bratislavskykraj.sk,
lČo 3ó0ó3ó0ó, Te[.: 07/48764111

$

Čt. v., odsek 14 znie takto
14. Kapacita GAUDEAMUS - zariadenia komunitnej rehabilitácie je 17'1 miest, z toho:
82 miest v rehabilitačnom stredisku, ambulantná forma na určitý a neuľčitýčas
10 miest v rehabilitačnom stredisku, ýždenná pobytová forma na určiý a neurčiý čas
3 miesta v rehabilitačnom stredisku, celoročná pobytová forma na určĺtýa neurčitý čas
10 miest v domove sociálnych sluŽieb, ambulantná forma na určiý a neurčitý čas
20 miest v domove sociáĺnych sluŽieb, týŽdenná pobytová forma na uróiý a neurčitý čas
20 miest v domove sociálnych služieb, celoročná pobytová forma na určiýa neurčitý čas
pre ciel'ovú skupinu podla čl. lV, ods. 2, bodu a-1 tohto dodatku
20 miest v domove sociálnych sluŽieb, celoročná pobytová forma na určiý čas pre cielbvú
skupinu podl'a čl. lV, ods' 2, bodu a-2 tohto dodatku
6 miest v zariadení podporovaného bývania, celoročná pobytová forma na určitý čas

V ostatných častiach zostáva Zriadbvacia listina číslo002l20a9 zo dňa 22'6.2009 v znení dodatku
č'1 zo dňa 11 .9.2011 nezmenená.

Tento dodatok č.2 nadobúda účinnosťdňom 1. januára 2012 atvorí neoddelitel'nú súčast'
Zriad'ovacej listiny č.002ĺ2009zo dňa 22'06.2009.
V Bratislave, dňa 12'12.2011

lng. Pavol Frešo
predseda
Bratislavského sa mosprávneho kraja

2

Tzŕiĺ:Ht4

Bľatislavslĺý

samosprávny

krď

DoDAToK č.3
k

Zriadbvacej !istine

rozpočtovej organ izácie

čÍslo:oo2l2009 zo dňa 22.06.2009
B rati sl

avského sa mosprávne ho kraja

GAUDEAMUs - zaraadenie komunitnej rehabilitácie
Mokrohájska cesta 3, B45 12 Bratislava

Zriad'ovatel' Bratislavský samospÉvny kľajso sídlom Sabinovská 't6, 82o 05 Bratislava 25,
lČo: goooa606, zastúpénýpredseooň lng.-Pavlom Frešom, podl'a $ 4 ods. 1 pÍsm. f) zákona
č.30212001 Z. z. o samospráve vyŠšĺchúzemných celkov (zákon o samósprávnych trajoch) v znení
neskorších predpisov, $ 21 zákona Ó,. 523ĺ2OO4 Z. z. o iozpočtových pravidÉch veŕejnej spÉvy
a_o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s
$'81'píšm.i)
zákona č,. 44812008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona i:. +ssĺlágl zĺi'
oŽivnostenskom podnikaní'(Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (d'alej len
,,zákon
osociálnych službách") vydáva tento dodatok, ktoým sa meníZriaďovacia listina e.oozl2oog žo dňa
20.6'2009 v znení dodatku é.1 zo dňa 1 1 '9.2011 a dodatku č.2 zo dňa 12.12'2011:

čl. l. zriad'ovacej listiny čĺslo002/2009 zo dňa22.06.2009 sa upravuje nasledovne:
Názov organĺzácie:
Sídlo organizácie:
lČo:

GAUDEAMUS - zariadenie komunĺtnej rehabilitácie

Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava
00603287

čl. lV., ods. 2 Zriad'ovacej listiny čĺslo002/2009 zo dňa 22.06.2009 sa upravuje nasledovne:

2. V GAUDEAMUS

_ zariadení komunitnej rehabilitácie moŽno poskytovat'sociálne

a) v domove sociálnych sluŽĺeb:

sluŽby:

s telesným postihnutím, duševnými poruchami, poruchami správania,
so zmyslovým postihnutím, alebo v kombinácii uvedených postihnutí od 3 ro'kov veku
do 35 rokov veku, ak je odkázaná na pomoc ĺnej ĺyzicte; osoby a jej stupeň
odkázanostije najmenej V podl'a prílohy i. 3 zákona o sociálnyc-h sluŽbäch, ' '
2- Íyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzic-ke1 osoby a jej stupeň
odkázanosti je
podl'a prílohy č. 3 zákona o sociálnýcn slu2oaón' u ktärej
-najmenej V
nastala z dôvodu sociálnej núdze akútna potreba riešenia jejsituácie,
1. fyzickej osobe

b) v rehabilitačnom stredisku
fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podla prílohy č. 3 zákona

o sociálnych službách, fyzickej osobe, ktorá je slabozraká a fyzlckej osóbe, ktorá je
nepočujúcaalebo ktorá má ťažkúobojstrannú nedoslýchavosť.

čl. M., ods. 4 Zľiadbvacej listiny číslo002/2009 zo dŕn 22.06.2009 sa vypúšta.

čl' !V., ods.

5 Zriadbvacej

!g!ĺlqy:q
-u!.
lco
3ó0ó3ó0ó,

listiny éísloOO2t2009 zo dňa

22.06.2009 sa vypúšt'a'

16l P.o.BoX 106,8z0 05 Bratislava 25, www.bratistavskykraj.sk,
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čl. v., ods. 7 Zriad'ovacej listiny čísto002/2009 zo dňa

22.o6.2009 sa upravuje nasledovne:

7. GAUDEAMUS - zaríadenie komunitnej rehabilitácie je povinné plánovat' poskytovanie sociálnej
sluŽby podl'a individuálnych potrieb, schopností a cielbv prijímatel'a sociálnej sluŽby, viesť
písomnéindivĺduáĺne záznamy o priebehu poskytovania sociálnej sluŽby a hódnotit'-priebeh
poskytovania sociálnej sluŽby za účastiprijímatel'a sociálnej sluŽby (d'alej len ,,individuálny plán").
Ak je prijímatel' sociálnej služby fyzická osoba s t'ažkým zdravotným póstihnutím alebo fy2cká
osoba odkázaná.na pomoc inej fyzickej osoby, súčastbuindividuálneho plánu je aj prógram
sociálnej rehabilitácie.
Č|. M., ods. 8 Zriad'ovacej listiny

8'

čĺslo002/2009 zo dňa 22.06.2009 sa upľavuje nasledovne:

zariadenie komunitnej rehabilitácie je povinné plnĺt' podmienky kvality
poskýovanej sociálnej sluŽby podľa prílohy č. 2 písm. A zákona o sociálnych sluŽbách. Zároveň jé
povinné s postupmi, pravidlami a podmienkami spracovanými v súlade s predmetnou prílohóu
o^o9111mit' svojich zamestnancov a prijĺmatel'ov sociálnej sluŽby v im zrozumítel'nej forme'
GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie je povinne umoŽniť vykonanie hoónotenia
podmĺenok kvality poskytovanej sociálnej sluŽby a poskytnút'súčinnosťpri tomto hodnotenĺ.

GAUDEAMUS

čl. v., ods.
13.

13

Zriad'ovacej listiny éislo 002t2009 zo dŕla 22.06.2009 sa upravuje nastedovne:

V GAUDEAMUS _zariadení komunitnej rehabilitácie sa poskytujú sociálne sluŽby ambulantnou

formou, týŽdennou pobytovou formou a celoročnou pobýovou formou na čas určitý.

čl. lV., ods.

14

Zriad'ovacej listiny číslo02/2009 zo dňa 22.06.2009 sa vypúšt'a.

čl. V. zriaďovacej listlny čislo oo2/2oo9 zo dňa 22'06.2009 sa dopíňa nasledovne:

4'

Kapacitu jednotlivých druhov sociálnych sluŽieb a foriem poskytovania sociálnych služieb
a celkovú kapacitu zariadenia určuje riaditel'GAUDEAMUS - zariadenia komunitnej iehabilitácie

v ,,Prevádzkovom poriadku" po predchádzajúcom písomnom súhlase zriadbvateľa.

V ostatných častiach zostáva Zriadbvacia listĺna čĺsloao22o}9 zo dňa 22.6.2009 v znení Dodatku
č.1zo dňa 11.9.2011 a Dodatku č,"2zodňa12.12'2011 nezmenená.

Tento Dodatok č. 3 nadobúda účinnosťdňom 1. septembra 2014 atvorí neoddelitel'nú súčast'

Zriad'ovacej listiny č.00212009 zo dňa 22.06.2009.

V Bratislave, dňa 25.8.20'14

lng. Pavol Frešo
predseda
o samosprávneho kraja

2

Ťtílent5
Bľatlslavslqý

samosprávny
kraj

DoDAToK č. 4
k Zriadbvacej listine číslo:002/2009 zo dňa 22.06.2009
rozpočtovej orga n izácie Bratis lavského samosprávneho kraja

GAUDEAMUS - zaľiadenie komunitnej rehabilitácie
Mokrohájska cesta 3,845 12 Bratislava

Zriad'ovatel' Bratislavský samosprávny krajso sídlom Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25'
lČo: 36063606, zastúpený predseoom lng' Pavlom Frešom, podľa $ 4 ods. 1 písm. f) zákona
é' 30212001 Z. z' o samospráve vyššíchúzemných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení
neskorších predpisov, $ 21 zákona č:. 52312004 Z. z. orozpočtových pravidlách verejnej správy
aozmeneadoplnení niektoýchzákonovvznení neskorších predpisov avsúlade s $81 písm' i)
zákona č;. 44812008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnenĺ zákona Ó. 45511991 zb.
o Žĺvnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon
o sociálnych sluŽbách") vydáva tento Dodatok č.4, ktoným sa mení Zriad'ovacia lĺstina č.002t2009 zo
dŕn 22'6.2009 v znení Dodatku č.1 zo dňa 11 .9.2011 a Dodatku č,'2 zo dňa 12.12.2011 a Dodatku
č.3 zo dňa25'8'2014:

čl. M., ods. ĺ Zriad'ovacej listiny éído0ail2009 zo dňa22.06.2009 sa upravuje nasledovne:

1. V GAUDEAMUS - zariadení komunitnej

rehabĺlitácie sa poskytujú sociálne sluŽby na riešenie
nepriaznivej sociálnej situácie z dÔvodu t'aŽkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého
zdravotného stavu a odborné činnosti na podporu samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti
tyzickej osoby.
Druh sociálnej sluŽby: domov sociálnych sluŽĺeb, rehabilitačnéstredisko, sociálna rehabilĺtácia
ako samostatná odborná činnosť.
Forma sociálnejsluŽby: terénna, ambulantná, týždenná pobytová, celoročná pobytová.

Čl. tv., ods. 2 Zriadbvacej listiny číslo002/2009 zo dňa22.06.2009 sa upravuje nasIedovne:

2. V GAUDEAMUs - zariadení komunitnej rehabilitácie moŽno poskytovat'sociálne

sluŽby:
a) domov sociálnych sluŽieb:
1. fyzĺckej osobe s telesným postihnutím, duševnýmĺporuchami, poruchamĺ správanĺa,
so zmyslovým postĺhnutím, alebo v kombinácii uvedených postihnutí od 3 rokov veku
do 35 rokov veku, akje:
1.1 odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej
V podl'a prílohy č. 3 zákona o sociálnych sluŽbách účinnéhodo 31.12.2013,
1'2 odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ajej stupeň odkázanosti je najmenej

V podl'a prílohy č. 3 zákona o sociálnych sluŽbách a je jej poskytovaná sociálna
sluŽba podl'a $ 38 zákona o sociálnych sluŽbách ambulantnou a týŽdennou
pobytovou sociálnou sluŽbou a celoročnou pobytovou sociálnou sluŽbou podľa s
110l ods. 4 zákona o sociálnych sluŽbách,
1.3 odkázaná na pomoc inej tyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej
V podl'a prílohy č. 3 zákona o sociálnych sluŽbách a je jej poskytovaná sociálna
sluŽba podl'a s 110 l ods. 13 zákona o sociálnych sluŽbách,

Sabĺnovská ul. 1ó, P.o.BoX 106,8z0 05 Bratislava 25, www'bratislavskykraj.sk,
lco 3ó0ó3ó0ó, Te[': 02148264111

2. íyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej

stupeň
odkázanosti je najmenej V podla prílohy é. 3 zákona o sociálnych sluŽbách, u ktorej
nastala z dôvodu sociálnej núdze akútna potreba riešenia jej situácie a je jej
poskytovaná sociálna sluŽba v súlade s $ 1 10l ods. 4 zákona o sociálnych sluŽbách,

stredisko :
b) ľehabiĺitačné
fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inejfyzickej osoby podl'a prílohy č. 3 zákona
o sociálnych sluŽbách, fyzickej osobe, ktorá je slabozraká a fyzíckej osobe, ktorá je
nepočujúcaalebo ktorá má ťaŽkúobojstľannú nedoslýchavost',
c) sociálna rehabĺlitácia ako samostatná odborná činnost':
1. osobám so zdravotným

povolanie,

so

zneýhodnením pred alebo po skončenísústavnejprípravy na

zníŽenou schopnost'ou vykonávať doterajšie zamestnanie,

po

dlhotrvajúcom obdobínesamostatného bývania, ktoré potrebujú podporu priadaptáciĺ i
postupnej opätovnej adaptácii na samostatný život a bývanie v prirodzenom prostredí,
2. osobám so zdravotným znevýhodnením, ktoré potrebujú pomoc pri začleňovaní sa
a hl'adaní uplatnenia sa v prĺrodzenom prostredí a pri vytvorení podmienok pre
zmysluplné trávenĺe vol'ného óasu.

T čl. lV., ods. 6 Zriad'ovacej listiny číslo002/2009 zo dňa 22.06'2009 sa upravuje nasIedovne:
' 6' GAUDEAMUS - zarĺadenie komunĺtnej rehabilitácíe je povinné pri poskytovaní sociálnej sluŽby

týŽdennou pobytovou formou a celoročnou pobytovou formou uzatvorit' pÍsomnúdohodu
o úschove cenných vecí ($ 747 až 753 občianskeho zákonníka), ak ho o úschovu cenných vecí
prijímatel' sociálnej sluŽby poŽiada'

Čl. !V., ods. 1í Zľiad'ovacej listiny číslo002/2009 zo dňa22.06.2009 sa upravuje nasledovne:

11'

#u

v

-

GAUDEAMUS
zariadení komunĺtnej rehabilĺtácie nemoŽno poskytovať sociálnu sluŽbu
fyzicke1osobe, ktorej zdravotný stav si vyŽaduje ústavnúzdravotnú starostlivosť v zdravotníckom
zariadení' V GAUDEAMUS _ zariadení komunitnej rehabilitácĺe nemoŽno poskytovat' sociálnu
sluŽbu fyzickej osobe, ktore1 súd uĺoŽil ochranné liečenie v zaĺiadeníústavnej zdravotnej
starostlivosti, ochrannú výchovu alebo jej nariadil umiestnenie v detenčnom ústave a to do
skončenia vykonávania týchto ochranných opatrení.

Čl. lV., ods. í3 Zriad'ovacej listiny čĺsto002/2009 zo dŕla22.06.2009 sa upravuje nasledovne:

13'V GAUDEAMUS _ zariadení komunitnej rehabilitácie sa poskytujú sociálne sluŽby

terénnou
formou, ambulantnou formou, týŽdennou pobytovou formou a celoročnou pobytovou formou na

čas určítý.

V ostatných častiach zostáva Zriadbvacia listina číslo002/2009 zo dňa 22'6.2009 v znení Dodatku
11 .g.2011, Dodatku é.2 zo dŕa 12.12.2011 a Dodatku č,.3 zo dňa 25.8'2014 nezmenená.

č.1 zo dňa

Tento Dodatok č. 4 nadobúda účinnosťdňom 1. augusta 2015 atvorĺ neoddelitel'nÚ súčasť
Zriadbvacej lĺstiny é,'00212009 zo dňa 22'06.2oo9.
_, ,,rt
V Bratĺsĺave,dňa 10'7.2015
,.'rr;.1)f
1.

lng. Pavol

predseda

Bratislavského samos

2

?Lt

lcľ't G

Bratiďavslcý

saĺncprávĺty
kraj

DoDAToK č' 5
k Zriad'ovacej listine číslo:002/2009 zo dňa 22.06'2009
rozpočtovej org a n izácie B rati s lavs ké ho sa rnosprávne ho kraja

GAUDEAMus - zariadenie komunitnej rehabilitácie
Mokrohájska cesta 3,845 12 Bratislava

-t

Zriad'ovatel' Bratislavský samosprávny kraj so sídlom Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25,
IČo: eooos606, zastúpený predsedom Mgr. Jurajom Drobom, MBA, MA, podl'a $ 4 ods. 1 písm'
f) zákona é.302ĺ20uZ. z. o samospráve vyššíchúzemných celkov (zákon o samosprávnych
krajoch) vznení neskoršíchpredpisov, $ 21 zákona č,. 523l20a4 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zrnene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade
s $ 81 pĺsm. i) zákona č' 44812008 Z. z. o sociálnych sluŽbách a o zmene a doplnení zákona
é. 45511991 Zb' o Živnostenskom podnĺkanĺ(Živnostenský zákon) v znení neskoršíchpredpisov
(d'alej len ,,zákon o sociálnych sluŽbách") vydáva tento Dodatok č' 5' ktoným sa mení Zrĺad'ovacia
listĺna č. 00212009 zo dňa 22.06.2009 v znení Dodatku č,. 1 zo dňa 1'ĺ .9.2a11 a Dodatku č. 2 zo dňa
12.12.2011, Dodatku č. 3 zo dňa25.8.2014 a Dodatkuč' 4zo dňa 10.07.2015:

I
J

cl. lV.' ods. í Zriad'ovacej listiny číslo002/2009 zo dňa

22.06.2009 sa upravuje nasledovne:

1' V

GAUDEAMUS - zarĺadení komunitnej rehabĺlitácie sa poskýujú sociálne sluŽby na riešenie
neprĺaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťaŽkého zdravotného postihnutĺa a nepriaznivého
zdravotného stavu'
Druh sociálnej sluŽby: domov sociálnych služieb, rehabilitačnéstredisko
Forma socĺálnej sluŽby: ambulantná, týždenná pobytová, celoľočnápobytová.

cl. lV'' ods.

2'

2

Zriadbvacej listiny éislo 002ĺ2009 zo dňa22.06.2009 sa upravuje nasledovne:

V GAUDEAMUS - zariadení komunitnej rehabilitácie moŽno poskytovať sociálne sluŽby:
a) domov sociálnych sluŽieb:
1. fyzickej osobe s telesným postihnutím, duševnými poruchami, poruchami správania,
so zmyslovým postihnutím, alebo v kombinácii uvedených postihnutí od 3 rokov veku
do 35 rokov veku, akje:
1'1 odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej
V podl'a príĺohyč. 3 zákona o sociálnych sluŽbách účinnéhodo 31.12.2013,
1.2 odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ajej stupeň odkázanosti je najmenej
V podľa prílohy č. 3 zákona o socĺálnych sluŽbách a je jej poskýovaná sociálna
sluŽba podľa $ 38 zákona o sociálnych sluŽbách ambulantnou a týŽdennou
pobytovou sociálnou sluŽbou a celoroÓnou pobytovou sociálnou sluŽbou podl'a
s 1 10l ods. 4 zákona o sociálnych sluŽbách,
1.3 odkázaná na pomoc ĺnej fyzickej osoby ajej stupeň odkázanosti je najmenej
V podl'a prílohy č. 3 zákona o sociálnych sluŽbách a je jej poskytovaná sociálna
sluŽba podl'a $ 1 10 l ods. 13 zákona o sociálnych sluŽbách,

Sabĺnovská ul. 16, P'o.BoX ĺ06, 820 05 Bratislava 25, www.bratislavskykraj'sk,
ĺco 3ó063ó06, Te[.: 0?/48264111
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b) rehabilitačnéstredisko:

Íyzickej osobe' ktorá je odkázaná
na pomoc ĺnejfyzickeiosobypodľa prílohy
sociálnych službáóh' fvzictei ó.Jnä"-ňtäiä
'i",
č.3 zákona
slabozraká' a fyzickej osobe, ktorá
je n epo čuj úca a le bo tĺtora'nr
a iáit ň
i ä Je ooslĺc rravo st,'
o

"ii,'].täi'

čl' lV" ods'

Zriad'ovacej listiny čislo O02t2009
zo dňa 22.06.2009 sa upravuje nastedovne:
13' V GAUDEAMUS - zarĺadení
komunitnej rehabilitácie sa poskyÍujú
formou' týždennou pobytovou
sluŽby ambulantnou
f";ň a celoročno'poĹytäuou formousociálne
na čas určĺtý.
13

V ostatných častiach zo-stáva
Zriadbvacia-listina čislo OO2:2OO9.
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V Bratislave , dňa 25.01.2018
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