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číslo:004/2009

zRnĎoVAclA L|STINA
rozpočtovej organizácie Bratislavského samosprávneho kraja

Domov sociálnych služieb pre deti a dospe!ých |NTEGRA
Tylova 21, 83'l 04 Bratislava

Zriaďovateľ Bratislavský samosprávny krajso sídlom Sabinovská 'ĺ6, 820 05 Bratĺslava 25,
tČo: 36063606, zastúpený predsedoň lng. Vladimírom Bajanom' podľa $ 4 ods. 1 pĺsm. f)
zákona č,- 30u2oo1 Z. z' o samospráve vyššíchúzemných celkov (zákon o samosprávnych
krajoch) v znení neskoršĺch predpĺsov, $ 21 zákona č,' 523l2oM Z' z. o rozpočtov'ých pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znenĺ neskoršíchpredpisov a v súlade
s $ 81 písm. i) zákona č,.448l2oo8 Z' z' o sociálnych sluŽbách a o zmene a dopInení zákona
č. 455/199ĺ Zb' oŽivnostenskom podnikanĺ (Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
(ďaĺej len ,zákon o sociálnych sluŽbách") vydáva túto zriaďovaciu listinu:

Preambula

zo skutoónosti, Že Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA,
Tylova 21, Bratislava, prešiel odo dňa svojho vzniku viacenými zmenami a prechodom
zriaďovateľskej kompetencie, z dôvodu legislatívnych zmien, ako aj z nevyhnutnosti vymedzit'
Vychádzajúc

vecný a finančný majetok a špecifikovať predmet jeho činnostl, zriaďovateľ sa rozhodol vydať novú
zriaďova ci u istlnu tejto rozpočtovej organ ĺzácie'
l

t.

Názov a sĺdlo
Názov organizácie:

S-ĺdlo organizácie:

lco:

Domov sociálnych sluŽieb pre detia dospelých
Tylova 21,831 04 Bratislava
30843251

INTEGM

il.

Forma hospodárenia

Domov sociálnych sluŽieb pre deti a dospelých INTEGM, Bratislava, je rozpočtovou
organĺzáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Bratislavského
samosprávneho kraja.
Sabinovská u[. 16, P.o.BoX 106, 820 05 Bratislava 25, yr'yw.b1afigla'ys_kylraje8'
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Dátum zriadenia
a doba, na ktorú sa zriad'uje

1.

Domov sociálnych sluŽĺeb pre deti adospelých |NTEGRA bol zriadený okresným úradom
Bratislava od 0í. júla 1992 pod názvom,,INTEGM" zarĺadenie sociálnej starostlivosti pre

viacnásobne postihnutých. od 24. júla í996 zariadenie fungovalo ako rozpočtová
organĺzácĺa pod Krajským úradom v Bratislave, kde prešie| viaceými zmenami. Zákonom
é,. 41612001 Z. z. o prechode niektoných pÔsobností z orgánov štátnej správy na obce a na
vyššieúzemnécelky v znení neskoršíchpredpisov, došlo s účinnosťouod 1. januára 2Oa4
k prechodu zriad'ovatel'skej funkcie Domova sociálnych sluŽieb pre deti INTEGRA do
pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.

2'

Domov sociálnych sluŽieb pre detia dospelých lNTEGRA sa zriad'uje na dobu neurčitú

tv,

Predmet činnosti
1

V Domove sociálnych sluŽieb pre detĺ a dospelých lNTEGRA sa poskytujú sociálne sluŽby
na riešenie nepriaznĺvej sociálnej sĺtuácie z dôvodu t'aŽkého zdravotného postihnutia a
nepriaznivého zdravotného stavu'

2

V Domove sociálnych sluŽieb pre deti a dospelých |NTEGRA moŽno poskytovať sociálne
sluŽby deťom s duševnými poruchami a poruchamĺ správania, ako E s telesným
postihnutím a duševnými poruchami a poruchami správania s pridruŽenými zmyslovými
postĺhnutiami od 3 rokov veku, najdlhšie do 25 rokov veku, v odôvodnených prípádocň aj
d]hšie, ako aj dospelým od skončenia vzdelania za osobitných podmienok, od skončenĺá
d'a!šej prípravy na povolanie a ďalším dospelým občanom od 25 rokov veku, ak sú
odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podl'a
prĺlohy č. 3 zákona o sociálnych sluŽbách.

3.

Domov sociálnych sĺuŽĺebpre detĺ a dospelých INTEGRA, ako poskytovatel' sociálnej
sluŽby je povinný vykonávat' odborné činnosti, obsluŽné činnosti a ďalšie činnosti,
zabezpečovat'vykonávanie týchto činnostíalebo utvárať podmienky na ich vykonávanĺe v
rozsahu ustanovenom zákonom o sociálnych sluŽbách, pre druh sociáĺnej sluŽby, ktoý
poskytuje.

4.

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých môže v rámci úseku starostlivosti vytvárat'
podmienky pre poskytovanie sociálnych služíebambulantnou formou pre občanov domova
sociálnych sluŽieb s lakými poruchamí správania a diagnÓzou, ktorá im neumoŽňuje
bezproblémový kolektĺvny pobyt vo výchovnej skupine s ostatnýmĺ občanmi domoúa
sociálnych sluŽieb a z toho dôvodu potrebujú individuálnu pedagogicko-psychologickú
a zdravotnú starostlivost'. Domov sociálnych služieb poskytuje túto špecifickúštarostlivosť
občanom domova socíálnych sÍuŽieb
základe pedagogicko-psychologického
a psychiatrického vyšetren ia.

na

5.

Domov sociálnych sluŽieb sa podieľa nazabezpečovanívzdelávania detí a prípravy na ich
povolanie. Domov sociálnych sluŽieb poskytuje sociálne sluŽby zodpoväda;úce
individuálnym schopnostiam prijímatel'ov sociálnych sluŽieb, prostredníčtvom špeciálňych
foriem a metód zodpovedajúcich ich postihnutiu.

2

6.

Domov sociálnych sluŽieb pre deti a dospelých |NTEGRA je povinný pri poskytovaní
týŽdennej pobytovej sociálnej sluŽby a ceĺoročnej pobytovej sociálnej sluŽby uzatvoriť
písomnú dohodu o úschove cenných vecí ($ 747 až 753 občianskeho zákonníka), ak ho o
to prijĺmatel' sociálnej sluŽby požiada.

7

Domov sociálnych sluŽieb pre deti a dospelých lNTEGRA je povinný plánovat' poskytovanie
sociálnej sluŽby podl'a individuálnych potrieb, schopností a ciel'ov prijímatel'a sociálnej
sluŽby, viest' písomné individuálne záznamy o priebehu poskytovania sociá|nej sluŽby
a hodnotĺt' priebeh poskytovania sociálnej sluŽby za účastiprijímatel'a sociálnej sluŽby.
Učasťprijímatel'a sociálnej sluŽby sa nevyŽaduje, ak to neumoŽňuje jeho zdravotný stav.
Ak je prijímatel' sociálnej sluŽby fyzická osoba s ťaŽkým zdravotným postihnutím alebo

fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, súčast'ouindĺviduálneho
rozvojového plánu je aj program sociálnej rehabilitácie,

8.

Domov sociálnych sluŽieb pre deti a dospelých lNTEGRA je povinný plnĺt' procedurálne
podmienky, personálne podmienky a prevádzkové podmienky poskytovania sociálnej
sluŽby podl'a prílohy č. 2 písm. A zákona o sociálnych sluŽbách. Zároveň je povinný s
postupmi, pravidlami a podmienkamĺ spracovanými v súlade s predmetnou prílohou
oboznámĺt'svojich zamestnancov a prijímatel'ov sociálnej sluŽby v im zrozumitel'nej forme.
Zariadeníe sociálnych služieb je povinné umožniťvykonanie hodnotenia podmienok kvality
poskytovanej sociálnej sluŽby a poskytnúť súčinnosťpritomto hodnotení.

9.

Domov sociálnych sluŽieb pre deti a dospelých INTEGRA je povĺnný na účelzvýšenia
odbornej úrovne a kvality poskytovanej socĺálnej sluŽby vypracovat' a uskutočňovať
program supervízie.

10.

V

Domove sociálnych sluŽieb pre deti a dospelých |NTEGRA nemoŽno pouŽívat'

prostriedky netelesného a telesného obmedzenĺa prijímatel'a sociálnej sluŽby. Ak je priamo
ohrozený žĺvotalebo priamo ohrozené zdravie prijímatet'a sociálnej sluŽby alebo iných
fyztckých osÔb, moŽno pouŽit' prostriedky obmedzenia prijímatel'a sociálnej siuŽby, a to ]en
na čas nevyhnutne potrebný na odstránenie priameho ohrozenia za podmienok
stanovených zákonom o sociálnych službách'

1.

V Domove sociálnych sluŽieb pre deti a dospelých lNTEGRA nemoŽno poskytovať sociálnu
sluŽbu Íyzickei osobe, ktorej zdravotný stav si vyŽaduje ústavnú zdravotnú starostlivost' v
zdravotn íckom zariadení.

12.

V Domove sociálnych sluŽieb pre deti a dospelých |NTEGRA sa poskytuje sociálna sluŽba

1

na základe zmĺuvy o poskytovanísociálnej sluŽby ($ 51 občianskeho zákonnĺka). Zmluva o
poskytovanĺ sociálnej služby musí byt' uzatvorená písomne a spôsobom, ktor1ý je pre
prij ímatel'a soci á l nej sluŽby zrozu m itel'ný.

13.V Domove sociálnych sluŽieb pre deti a dospelých lNTEGRA sa poskytujú sociálne sluŽby

ambulantnou formou, týŽdennou pobytovou formou a celoročnou pobytovou formou na čaš
neurčitý alebo čas určitý.

lNTEGM je 38 miest, z toho:
12 miest v domove sociálnych služieb, forma sociálnej sluŽby: ambulantná,
13 miest v domove sociáĺnych sluŽieb, forma sociálnej služby: týŽdenná pobytová,
13 miest v domove sociálnych sluŽieb, forma sociálnejslužby: celoročná pobytová.

14. Kapacita Domova sociálnych sluŽĺeb pre deti a dospelých

3

15' Práva, povinnosti a postavenie poskytovateľa sociálnych služieb, ktoré nie
v

tejto zriad'ovacej listine,

právnych predpisov.

sa riadia

sú uvedené
prÍslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných

V.
Štatutárny orgán

1.

Štatutárnym orgánom Domova sociálnych sluŽieb pre deti a dospetých lNTEGRA je riadĺtel',
ktorého vymenúva a odvoláva Zastupitel'stvo Bratislavského samosprávneho kraja.

2.

Riaditel' zastupuje Domov sociálnych sluŽieb pre deti a dospelých |NTEGRA navonok
a je oprávnený konat' v jeho mene vo vŠetkýchveciach, týkajúcich sa činnosti Domova
sociálnych sluŽieb pre deti a dospelých INTEGRA v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi, touto zriadbvacou listinou a v súlade s uzneseniami Zastupitel'stva
Bratislavského samosprávneho kraja.

3'

organizačnú štruktÚru a organizačný poriadok vydá riaditeľ Domova sociálnych služieb pre
detia dospelých lNTEGRA po predchádzajúcom písomnom súhlase zriadbvatel'a'

u.

Vecné a finančnévymedzenie majetku

1'

Domov sociálnych sluŽieb pre deti adospelých |NTEGRA hospodári smajetkom vo
vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, ktoný mu bolzverený na plnenie predmetu
jeho činnosti. Vo vzt'ahu k iným právnickým aÍyzickým osobám vystupuje ako správca
a uŽĺvatel' tohto majetku.

2.

-

Zverený majetok je
dlhodobý nehmotnÝ maietok evidovaný na
účte013 - softvare - v celkovej nadobúdacej hodnote 0 €
účte014 - licencie - v celkovej nadobúdacej hodnote 0 €
:

dlhodobý hmotnÝ maietoK evĺdovaný na
- účte021 (budovy a stavby)
v celkovej nadobúdacej hodnote 814 678,05
- účte031 (pozemky)
v celkovej nadobúdacej hodnote 889 597,03

LV: č.4196

€

€

(prĺloha č. 1

(príloha č. 2

)
)

pre katastrálne územie : Nové Mesto

-

účte022 (stroje, prístroje a zariadenia)
v celkovej nadobúdacej hodnote 86 176,38
_ účte023 (dopravné prostriedky)

-

€

v celkovej nadobúdacej hodnote 37 854,21€
účte028 (drobný dlhodobý hmotný majetok)
v celkovej nadobúdacej hodnote 0 €

(prĺloha č' 3

)

(príloha č. 4

)

drobný hmotný a nehmotný maietok evldovaný na
účte750 _ v celkovej nadobúdacej hodnote 89 634,26

4

€

(príloha č. 5

)

_

operatĺvno-technickáevidencĺa

v celkovej nadobúdacej hodnote 16 684,91

€

(priloha č. 6)

Celkové nadobúdacie hodnoty sú k 31.5.2009

3.

Domov sociálnych sluŽĺeb pre deti a dospelých lNTEGRA zverený dlhodobý majetok vedie
vo svojej účtovnejevidencii podľa platných právnych predpisov.

v!!.

Záverečnéustanovenia

1. Nadobudnutím účinnostitejto zriad'ovacej lĺstiny sa rušÍZriad'ovacia |ĺstina,,INTEGRA"
zariadenĺe sociálnej starostlivosti pre viacnásobne postihnutých zo dňa 01 .o7.1992,
Zriad'ovacia listĺna Domova sociálnych služieb pre deti lNTEGRA číslo:1082/98-predn' zo
dňa 01'07.1998 aDodatok č'1 zo dňa 18.08.1999, Dodatok č.2 zo dňa 2o.o2.2oa1,
Dodatok č.3 zo dňa22.08'2003, Zriad'ovacia listina čístospisu 07to4 zo dňa 01'o1'2oo4,
Dodatok č.1 zo dňa 15.12'2004, Dodatok é'2 zo dŕ. 20.06'2007, Dodatok č.3 zo dňa
16'10' 2008, Dodatok č'4 zo dňa 01,04.2009.

2'

Táto zriaďovacia listĺna nadobúda účinnost'dňom 1. júla 2009

V Bratislave, dňa 22.06.2009

j
;
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lng' Vladimír

L.

predseda
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DoDAToK č.1
kZriad'ovacej listine číslo:004/2009 zo dňa 22'06'2009
rozpočtovej o rg a n izácie B ratĺslavského samos právneho k raj a

Domov sociálnych služieb pľe deti a dospelých INTEGRA
Tylova 21,831 04 Bratislava,

Ft

Zriadbvatel'Bratislavský samosprávny krajso sídlom Sabĺnovská 16, 82o 05 Bratislava 25,
lČo: 36063606, zastÚpený predseoom lng.- Pavlom Frešom, podl'a $ 4 ods, 1 písm' f) zákona
é. 30212001 Z. z. o samospráve vyššíchúzemných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
vznení neskorších predpisov, $ 21 zákona é,. 523l2OO4 Z. z' o rozpočtových pravidlácn verejnej
správy a ozmene a doplneníniektoných zákonovvzneníneskoršíchpredpisovav súlade s
$e1
písm. i) zäkona č,. 448l20a8 Z. z. o sociálnych sluŽbách a o zmene a doplnení zákona č' 4551199ĺ
Zb' o Živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (d'alej len
,,zákon o sociálnych sluŽbách")vydáva tento dodatok:
Preambula

zo skutočnostĺ,Že Domov sociálnych sluŽieb pre deti a dospelých INTEGRA,
Tylova 21, Bratislava, bol uznesením Zastupitel'stva Bratíslavského samosprávneho kraja
č. 90/2010 zo dňa 15.12'2010, zlúčenýsúčinnosťouod 01 .o1'2o11, sDomovom sociálnyóh
Vychádza!Úc

sluŽieb, Lichnerova 86, 903 01 Senec, zriad'ovatel'sa rozhodol vydat'dodatok, ktoným sa mení:

Čl. lV., bod 14 zriad'ovacej listiny číslooo4t2oog zo dňa 22.06.zoogtýmto spÔsobom:
14. Kapacita Domova sociáĺnych sluŽieb pre deti a dospelých lNTEGRA, je 50 miest, z toho:
a) Tylova 21, 831 04 Bratislava:
12 miest v domove sociálnych sluŽieb, forma socĺálnej sluŽby: ambulantná,
13 miest v domove sociálnych sluŽieb, forma sociálnejsluŽby: týždenná pobytová,
13 miest v domove sociálnych sluŽieb, forma sociálnej služby: celoročná pobytová,

v

b) detašované pracovisko Lichnerova 86, 903 o1 Senec

12 miest v domove sociálnych sluŽĺeb, forma sociálnej sluŽby: celoročná pobytová.

Čl' Vl., bod 2zriad'ovacej listiny číslooo4t2oog zo dňa 22.a6.2oogtýmto spôsobom:

1.

-

Zverený majetok je
dlhodobÝ nehmotný maietok evidovaný na
účte013 - softvare _ v celkovej nadobÚdacej hodnote
účte014 - licencie - v celkovej nadobúdacej hodnote
:

0€
0€

/o4'/

Mgľ. Michaela Šopová - ľiaditel'ka odboru sociálnvch u*";ffi'/ /.
i
Mgr. Maľica Šikovĺ- vedťtca oddelenia sociálnej pomoci,1l!rfi1b. r ,o,l., lng. BysrľíkŽĺr.
$|
Mgr' Pave| Kotrbčík* refeľent oddelenia sociálnej pomoci
ria<litel'U BsKvľ
ĺ. t
1rt/o(

Sabinovská ut. 16, P.o.BoX 106, BzO 05 Bratis tava
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dlhodobý hmgtný maietok evidovaný na
účte021 (budovy a stavby)
v celkovej nadobúdacej hodnote

-

882 705'28 €

účte03í (pozemky)

v celkovej nadobúdacej hodnote

893 301,47 €

LV: č' 4196

pre katastrálne územie : Nové Mesto

-

-

účte022 (stroje, prÍstroje a zariadenia)
v celkovej nadobúdacej hodnote

110

účte023 (dopravné prostriedky)
v celkovej nadobúdacej hodnote

57 137,17 €

účte028 (drobný dlhodobý hmotný majetok)
v ceĺkovej nadobúdacej hodnote

0€

drobnÝ hmotný a nehmotný maietok evidovaný na
účte750 - v celkovej nadobúdacej hodnote

\{L

147 136,78€

oneratívno_technická evidenqia
v celkovej nadobúdacej hodnote

Celkové nadobúdacie hodnoty sú k

270,68€

19 207,54 €
31

'12.2010

V ostatných častiach zostáva zriadbvacia listina nezmenená.
Tento dodatok č. 1 nadobúda účinnosťdňom

V Bratĺslave, dňa

t

31

1 .

)anuára 2a1,|

'12.2010

fi^t
lng

predseda
Bratislavského samosprávneho kraja

2

TRlt-oľ4 b
Bratislarĺský

samosprávny

kĺaj

DoDAToK č.2
k

Zriad'ovacej listine číslo:004/2009 zo dňa22'06'2009

rozpo čtovej o rg an izáci e

B rati sl

avského sa mosprávneho kraja

Domov sociálnych sluŽieb pre deti a dospelých |NTEGRA
Tylova 21, 831 04 Bratislava

Zriadbvatel' Bratislavský samosprávny kraj so sídlom Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25,
lČo:gooos606, zastúpený predsedom lng. Pavlom Frešom, podl'a $ 4 ods. 1 písm. f) zákona
č. 30212001 Z, z. o samospráve vyššíchúzemných celkov (zakon o samosprávnych krajoch)
v znení neskoršĺch pľedpisov, $ 21 zákona č' 523ĺ2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy aozmene adoplnení niektoých zákonovvzneníneskorších predpisova vsúlade s $ 8'|
písm. ĺ) zákona č. 44812008 Z' z. o sociálnych sluŽbách a o zmene a doplnenĺ zákona č' 455/1991
Zb' oživnostenskom podnĺkaní (Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (dalej len
,,zákon o sociálnych sluŽbách") vydáva tento dodatok, ktoým sa mení Zriad|ovacia listina
č.004/2009 zo dňa22'6'2009v zneni dodatku č.1zo dňa 31 .12.2a10:

Článor !V ods. 2. sa upravuje nasledovne:
2' V Domove sociálnych sluŽieb pre deti a dospelých |NTEGRA možno poskytovat' sociálne
sluŽby:
v domove sociálnych sluŽieb:
Tylova 21, 831 04 Bratislava:
det'om s duševnýmĺporuchami a poruchami správania,

a)

ako aj s telesným postihnutím
a duševnýmĺporuchami a poruchami správania s pridruŽenými zmyslovými postihnutiami
od 3 rokov veku, najdlhšie do 25 rokov veku, v odôvodnených prípadoch aj dlhšie, ako aj
dospelým od skončenĺavzdelania za osobitných podmĺenok, od skončenĺad'alšej prÍpravy
na povolanie a d'alším dospelým občanom od 25 rokov veku, ak sú odkázaní na pomoc ĺnej
fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podl'a prílohy č. 3 zákona
o sociálnych sluŽbách,

detašovanépracovisko Lichnerova 86, 903 01 Senec:
dospelej fyzickej osobe, ak je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
odkázanostije najmenej V podl'a prílohy č. 3 zákona o sociálnych sluŽbách,

b) v zariadení podporovaného bývania:

a jej

stupeň

fyzickým osobám s ochorením z okruhu schizofrénie, afektívnou poruchou, neurotickou
poruchou alebo organickou duševnou poruchou, ktoré sú odkázané na pomoc inejfyzickej
osoby podl'a prílohy č. 3 zákona o sociálnych sJužbách, ak sú odkázané na dohl'ad, pod
ktoým sú schopné viesť samostatný Život.

Sabinovská u[. 16, P.o.BoX 10ó, 820 05 Bratislava 25, rl.rvrr..bĺĺtislirr'skykľĺi.sk,lco 3ó0ó3ó0ó

čÉnok!V ods. í4. sa upravuje nasledovne:
14. Kapacita sociálnych sluŽieb pre detia dospelých |NTEGRA je 49 miest, z toho:
a) Tylova 21,83104
12 miest v domove
13 miest v domove
'l3 miest v domove

Bratislava
sociálnych sluŽieb, forma sociálnej sluŽby: ambulantná
sociálnych sluŽĺeb, forma sociálnej služby: ýŽdenná pobytová
sociálnych sluŽieb, forma sociáĺnej služby: celoročná pobytová

b)detašované pracovisko Lichnerova 86, 903 01 Senec
6 miest v domove sociálnych sluŽieb, forma sociálnej sluŽby: celoročná pobytová
5 miest v zariadenĺ podpoľovaného bývania, forma sociálnej služby: celoročná pobytová

V ostatných častĺachzostáva Zriadbvacia listina číslo004/2009 zo dňa 22'6.2009 v znení dodatku
č.1zo dňa 31 .12.2010 nezmenená.

Tento dodatok č.2 nadobúda účinnost'dňomí3. marca 2012 atvorí neoddeĺitel'nú súčast'
Zriadbvacej listiny č.004/2009 zo dťla 22.06'2009'
V Bratislave, dňa 7.3.2012

( ..,

L/

lng. PavolFrešo
predseda
Bratislavského samosprávneho kraja

2

TPil-cĺ+

Bratislavs!ý

samosprávny
kraj

."

k Zriad'ov acej l ist n3 ?'':äIľJĺ,r%Jn
dňa 22.06 .2009
rozpočtovej org an ízáci e B rati sl avského sa mos pľávneho kraja

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých |NTEGRA
Tylova 21, 831 04 Bratislava

l

Zriadbvateľ Bratislavský samosprávny kral so sídlom Sabinovská 16, 82a 05 Bratislava 25,
tČo: soooe606, zastúpôný predsedom lng.'Pavlom Frešom, podl'a $ 4 ods. 1 písm. f) zákona
č. 3o2ĺ20o1 Z' z' o samospráve vyŠšíchÚzemných celkov (zákon o samosprávnych krqoch)
v znení neskorších predpisov, $ 21 zákona č' 523t2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správyao zmene adoplneníniektoých zákonovvznení neskorších pľedpisovavsÚlade s $8i
pism. i) zákona č.44812008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1b91
Zb' oŽivnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení neskoršíchpredpisov (d'alej len
,,zákon o sociálnych sluŽbách") vydáva tento Dodatok, ktoým sa menĺ Zriad'ovacia liitina
č.004ĺ2009 zo dňa 22.6.2a09 v znení Dodatku č,. 1 zo dňa 31 .12.2arc a Dodatku č. 2 zo dňa
7.3.2012:

í Zľiad'ovacej list|ny

N

Čt. M., ods.

I

1' V Domove

sociálnych sÍuŽieb pre deti a dospelých |NTEGRA sa poskytujú sociálne sľuŽby na

rĺešenienepriaznivej socĺálnej situácie

t,

z

dÔvodu ťaŽkého zdravotného postihňutia

a nepriaznivého zdravotného stavu.
Druh sociálnej sluŽby: domov sociálnych sluŽieb, zariadenie podporovaného bývania.
Forma sociálnej sluŽby: ambulantná, týŽdenná pobytová, celoročná pobytová.

)

I

J

číslo004/2009 zo dňa 22,o6.2009 sa upravuje nastedovne:

čl. lV., ods. 2 Zrĺaďovacej listiny číslo004/2009 zo dŕla 22.06.2009 sa upravuje nasledovne:

2.

V Domove sociálnych sluŽieb pre deti a dospelých |NTEGRA moŽno poskytovat' sociálne
sluŽby.

a)

v domove socĺálnych sluŽieb:

fyzickej osobe od 3 rokov veku s duševnými poruchami a poruchamĺ správania, alebo
s duševnými poruchami a poruchami správania v kombinácii s telesným alebo zmyslovým
postĺhnutím, ak je;
1. odkázaná na pomoc inej fyzĺckej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa
prílohy č' 3 zákona o sociálnych sluŽbách účinnéhodo 31.12'2013,

2'

3.
4.

odkázaná na pornoc inej Íyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podl'a
prílohy é. 3 zákona o sociálnych službách a je jej poskytovaná sociálna sluŽba podl'a
$ 38 zákona o sociálnych sluŽbách ambulantnou a týŽdennou pobytovou sociálnou
sĺuŽbou a celoročnou pobytovou sociálnou sluŽbou podl'a $ 110 ĺ ods' 4 zákona
o sociálnych sluŽbách,
odkázaná na pomoc inej fyzickej 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 1 10 l ods. 13 zákona o sociálnych sluŽbách,
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podl'a
prílohy č. 3 zákona o sociálnych sluŽbách a spĺňa podmienky stanovené v $ 110 i ods'
19 zákona o sociálnych sluŽbách,

Sabinovská ul' 1ó, P'o.BoX 10ó, 820 05 Bratĺslava 25, www'bratistavskykraj.sk,
lco 360ó3ó06, Tel.: 02/48264111

L1

b)

v zariadení podporovaného bývania:

dospelej fyzickei osobe sochorením z okruhu schizofrénie,
afektÍvnou poruchou,
neurotickou poruchou, alebo organickou duše*'ou
ät
ŕóiu.nou,
É-iäiJ'iv'ĺckáosoba
odkázaná na pomoc inej fyzícke| osoby.podl'a prĺlohf
č'-äzatona o sociálnych sluŽbách
a na dohľad, pod ktoným je schopná vĺeót"samostainy
ii"ót'

čl' lV" ods.

4 Zriad'ovacej

listiny čislo 004t2009 zo dňa

čl' V" ods. 5 Zriadbvacej listiny číslo004/2009 zo dňa
čl' lV" ods'

6'

6 Zriadbvacej listiny

Domov socĺálnych služieb pre detĺ a dospelých
INTEGRA je povinný

pľi poskytovaní socĺálnej
služby týŽdennou pobytovou formou ä.élä.in"u.
poo}tovou ľórňou uzatvorĺt, pĺsomnú
dohodu o úschove cenňych vecĺ ($ 747 á'išš
občiänskeno iaránnĺka), ak ho o úschovu
cenných vecí prijímateľ

čl' lV'' ods'
7

'

22.06.2009 sa vypúšt,a.

číslo004/2009 zo dňa 22.06.2009 sa upravuje nasledovne:

sóciálnej slu}nv

$|r

22.06.2009 sa vypúšt,a'

7 Zriad'ovacej

poiĹo".-

listiny čido a}4l2009 zo dňa

22.06.2009

sa upravuje nasledovne:

Domov sociálnych sluŽieb pre
a dospelých INTEGRA Je povinný plánovať poskytovanie
.deti
sociálnej sluŽby podla indĺviduálnych
poti[olšcnäpnostĺ óĺ"ĺou
ôi'ľímateľasociálnej sluŽby,
viest' písomnéindividuálne záziami.
"
šóäjänqsĺuŽby ahodnotit,
priebeh poskytovania sociálnej sluÍuy
"p'i.ju"-ľ',''poskytovanĺá
}á- ĺeä'ti'pĺiímatäjä
sluŽby (dälej len
plán").
je
pľi;ĺ'nratái
Ak
šo.ňnuj ljuzňy'fuzická 'o-.iä'in"i
"individuálny
s
t,ažkým
zdravotným
postihnutĺm alebo tyzická-ošoba oal<aiáiá'
";;b;"
ň" po'o. inej
fyzickej
osoby,
súcastbu
.
individuálneho plánu jô aJ program sociálnej
rerlanilitacie

Čl' v" ods' 8 Zriadbvacej listiny číslo004/2009
zo dňa 22.06.2009 sa upravuje nasledovne:

8'

sýt

Domov sociálnych služĺebpre deti.a dos.pelých
|NTEGRA je povinný plnit, podmienky kvality
poskytovanej sociálnej sluioy. podl'a príioĺié
ž pĺsm. Ä .aräňää sociálnych sluŽbách.
Zároveň je povinný
postupmi, ôruuúi"ňi
podmienkami spracovanými v súlade
s predmetnou'prilohóu onoitňámiľ.9uoi'ŕľ,
iäňó*tn"ncov.a prĺjímatelbv sociálnej sluŽby v
ĺm
zrozumitelhej forme. Domov sociálnyóh
oeti a'áäffi.-n lruľeonn je povinný
:li'ú'ň;e
'sóäiäln"i
podmienok ruálitŕbo.rytovanef
.l''bŕ ;''"!i;i:;*'

s

u

:ftil'ľjt,ľvo|i,:il'l; ,ľo1ľ,!.,]l,.
Čl' lV'' ods'

ííZriadbvacej listiny

čĺslo004/2009 zo dňa 22.06.2009 sa upravuje
nasledovne:
11' V Domove sociálnych sluŽĺeb pre
deti a. dospelých |NTEGRA nemoŽno poskytovat,
sociálnu
sluŽbu Íyzi9kej osobe, ktorej zdravotný stäv
ši vyzaauie ústavnúzdravotnú starostlivost,
v zdravotníckom zariadení' V Domove'so.ulny.l'
sluŽieb pr. á"ti a- oospel1ich |NTEGM
nemožno poskytovat' socĺáĺnu sluŽbu.. ĺyzicŕé1'osob9,
ktorq súd uloŽii ochranné lĺeóenie
v zaľĺadenj
zdravotnej starostlivósu, oänänn,i výchovu alebo jej
lsja.vnej
na1adi| umĺestnenie
v detenčnom ústave a to do srkónčenia
uyLáňeuäniä't}'.t,to
ochranných opatrenĺ'

čl' lV" ods. í4 Zriadbvacej tistiny číslo004/2009
zo dňa 22.06.2009 sa vypÚšt,a.

Úl.v,zr,aabvacej listiny čÍslo004/2009 zo dňa22.06.2009 sa dopĺňa nasledovne:

4. Kapacitu jednotlivých druhov sociálnych sluŽieb a foľiem poskytovania sociálnych služieb
a celkovú kapacitu zariadenia určuje riaditel' Domova sociálnych sĺužiebpre deti a dospelých
|NTEGRA v,,Prevádzkovom poriadku" po predchádzajúcom písomnom súhlase zriadbvatelä.

lV ostatných častiach zostáva Zriaďovacia listina číslo004/2009 zo dňa 22.6'2009 v znení Dodatku
jč. 1 zo dňa 31
'12.2o1o a Dodatku č' 2zo dňa 7.3.2012 nezmenená.

Tento Dodatok č. 3 nadobúda účinnost'dňom 15. apríla 2015 a tvorí neoddelitel'nú súčasť
Zriadbvacej listiny č.00412009 zo dňa 22.06.2009.
V Bratis|ave' dňa 08'04'2015
1
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lng. Pavol Frešo

predseda

o samosprávneho kraja

I

Ťtiu:ľľtÍ
Bratislavský

samosprávny
kraj

k Zri ad'ov acel l ist i n3?ľäIľJĺÁtn rod ň a 22. 06. 2009
rozpočtovej organizácie Bratislavského samosprávneho kraja

Domov sociálnych sluŽieb pľe deti a dospelých INTEGRA
Tylova 21,831 04 Bratislava

Zriadbvatel'Bratislavský samosprávny krfiso sídlom Sabinovská 16,82o 05 Bratislava 25,
lČo: soooa606, zastúpéný predsedorn Mgr.-Jurajom Drobom, MBA, MA, podl'a $ 4 ods. 1 písm. fj
zákona č' 3o2/2oo1 Z. z. o samospráve vyššíchúzemných celkov (zákon ó samospŕávnych
krajoch) v znení neskorších predpĺsov, $ 21 zákona č,. 523/2oo4 Z. z. o rozpočtorných piavidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršíchpredpisov a v sÚlade
s $ 81 písm. i) zákona č'. 448/2008 Z' z. o sociáĺnych sluŽbách a o zmene a doplnení zákona
é.455/1991 zb' o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
(dälej len ,,zákon o sociálnych sluŽbách") vydáva tento Dodatok, ktorým sa mení Zriad|ovacialistina
č. 004/2009 zo dňa 22.06'2009 v znení Dodatku c. 1 zo dňa 31 .12.2o1o, Dodatku č. 2 zo dŕa

7.3.2o'l2 a Dodatku č. 3 zo dňa 8.4.20'15:

čl. lV., ods. 2 Zriad'ovacelllstiny číslo004/2009 zo dňa22.06.2009 sa upravuje nastedovne:
2. V Domove socĺálnych sluŽieb pre deti a dospelých |NTEGRA moŽno poskytovat' sociálne
sluŽby:

a)

v domove sociálnych sluŽieb:

1.

2'

b)

tyzickej osobe od 3 rokov veku s duševnýmĺ poruchami a poruchami správania, alebo
s duševnýmĺ poruchamĺ a poruchami spĺávania v kombĺnácii s telesným alebo
zmyslovým postihnutím, ak je:
1.1- odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ajej stupeň odkázanosti je najmenej
V podl'a prílohy č. 3 zákona o sociálnych sluŽbách účinnéhodo 31.ĺ2'2013,

1.2- odkázaná p pomoc inej Íyzickej osoby a jej stupeň odkázanostĺ je najmene|
V podl'a prílohy č' 3 zákona o sociálnych sluŽbách a je jej poskytovaná sóciáná
sluŽba podla $ 38 zákona o sociálnych sluŽbách ambulantňou a týŽdennou
pobytovou sociálnou sluŽbou a celoročnou pobytovou sociálnou službou podl'a
s 110 l ods. 4 zákona o sociálnych sluŽbách,
1-3' odkázaná na pomoc inej fyzĺckej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej
V podľa prílohy č' 3 zákona o sociálnych sluŽbách a je jej poskytovaná sóciáná
služba podl'a $ 'l 10 l ods. 13 zákona o sociálnych sluŽbách,
1.4. odkázaná
1a pomoc inej Íyzickej osoby a jej stupoň .odkázanosti je najmenej
V podl'a prĺlohy č. 3 zákona o sociálnych sluŽbách a spíňa podmienky staňovené
v $ 1 10 l ods. 19 zákona o sociálnych sluŽbách,
fyzickej osobe od 8 do 18 rokov veku s peruazívnou vývinovou poruchou, alebo
s pervazívnou vývinovou poruchou v kombinácii s telesným alebo zmyslovým
postihnutím, ak je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázánostíje
najmenej V podla prílohy č. 3 zákona o socĺálnych sluŽbách,

v zariadení podporovaného bývanĺa:
dospelej Íyzickei osobe s ochorením z

okruhu schizoÍrénie,afektívnou poľuchou,
neurotickou poruchou, alebo organickou duševnou poruchou, ak je táto Íyzická osoba
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podl'a prílohy č. 3 zákona o sociálnych sluŽbách
a na dohlad, pod ktorým je schopná viesť samostatný Život.

Sabinovská ul. 1ó, P.o.BoX 1a6, Bz0 05 Bratislava 25, www'bratislavskykraj'sk,
lco 3ó0ó3ó0ó, Tel,: 02/48264111

V ostatných častiach zostáva Zriaďovacia listina
číslo004/2009 zo dňa 22.6.2oogv znení Dodatku
č'' 1zodŕn31.12.2010, Dodatku t;.zioána7.3.2012"
ooo"tňu č. 3 zo dňa 8.4.2015 nezmenená.

dňom í. júla 2018 a tvorí neoddeliteľnú súčasťZriadbvacej

ffiĺlYľ11x}ľ.3".lxiľ!iiÍ.?ä33:,
V Bratislave dňa 25.6.2018
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Droba, MBA,
predseda
Bratislavského samosprávneho
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