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N á vr h uzn e se n i a
UZNESENIE č. ...../2021
zo dňa 29. 03. 2021
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

schvaľuje
DODATOK č. 6 k Zriaďovacej listine číslo 008/2009 zo dňa 22. 06. 2009 rozpočtovej
organizácie Bratislavského samosprávneho kraja - Domov sociálnych služieb prof. Karola
Matulaya pre deti a dospelých, Lipského 13, 841 01 Bratislava tak, že:
Čl. I Názov a sídlo znie:
Názov a sídlo:
Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých
Sídlo organizácie:
Lipského 13, 841 01 Bratislava
IČO:
604879
Čl. IV. ods. 2 sa dopĺňa nasledovne:
2. V Centre sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých možno poskytovať
sociálne služby:
e) podpora samostatného bývania
fyzickej osobe na podporu samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti, najmä na pomoc
pri prevádzke domácnosti, pomoc pri hospodárení s peniazmi, podporu pri organizovaní
času, podporu pri zapojení sa do spoločenského a pracovného života, podporu rozvoja
osobných záujmov, predchádzanie a riešenie krízových situácií a podporu spoločensky
primeraného správania.
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Dôvodová správa
Dňa 22.06.2009 vydal Bratislavský samosprávny kraj Zriaďovaciu listinu rozpočtovej
organizácie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých, Lipského
13, 841 01 Bratislava (Príloha č. 1) v znení DODATKU č. 1 zo dňa 04.08.2010 (Príloha č. 2),
DODATKU č. 2 zo dňa 23.01.2012 (Príloha č. 3), DODATKU č. 3 zo dňa 31.12.2012 (Príloha
č. 4), DODATKU č. 4 zo dňa 17.07.2013 (Príloha č. 5) a DODATKU č. 5 zo dňa 16.09.2015
(Príloha č. 6) (ďalej len „Zriaďovacia listina“). V Domove sociálnych služieb prof. Karola
Matulaya pre deti a dospelých (ďalej len “DSS prof. K. Matualya”) sa poskytujú sociálne služby
na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia
alebo nepriaznivého zdravotného stavu fyzickej osoby.
DSS prof. K. Matulaya poskytuje tri druhy sociálnych služieb podľa § 34 (zariadenie
podporovaného bývania), podľa § 38 (domov sociálnych služieb) a podľa § 39 (špecializované
zariadenie) 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“).
V zariadení podporovaného bývania sa poskytujú sociálne služby celoročnou
pobytovou formou pre plnoleté fyzické osoby s mentálnym postihnutím, duševnými poruchami
a poruchami správania, ak sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona
o sociálnych službách a na dohľad, pod ktorým sú schopné viesť samostatný život. Celková
kapacita zariadenia podporovaného bývania je 24 miest a sociálne služby sa poskytujú na
Hontianskej 12 a Hontianskej 16, Bratislava.
V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba ambulantnou formou,
týždennou pobytovou formou a celoročnou pobytovou formou pre fyzické osoby od 3 rokov
veku s duševnými poruchami a poruchami správania, ak sú odkázané na pomoc inej fyzickej
osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.
Sociálna služba sa poskytuje na Lipského 13, Lipského 19 a Ľuda Zúbka 6, Bratislava,
v celkovej kapacite 65 miest.
V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba ambulantnou formou,
týždennou pobytovou formou a celoročnou pobytovou formou pre fyzické osoby od 3 rokov
veku s pervazívnou vývinovou poruchou, ak sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich
stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách. Kapacita
špecializovaného zariadenia na Lipského 19 a na Ľuda Zúbka 6, Bratislava, je 28 miest.
Z dôvodu pretrvávajúceho dopytu a záujmu o poskytovanie sociálnej služby – podpora
samostatného bývania, doplnením písmena e) Článku IV. odsek 2 Zriaďovacej listiny, môže
DSS prof. K. Matualya začať poskytovať túto sociálnu službu fyzickým osobám, ktoré budú na
ňu odkázané.
Podľa § 57 zákona o sociálnych službách je sociálna služba – podpora samostatného
bývania, poskytovaná fyzickej osobe na podporu samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti,
najmä na pomoc pri prevádzke domácnosti, pomoc pri hospodárení s peniazmi, podpora pri
organizovaní času, podpora pri zapojení sa do spoločenského a pracovného života, podpora
rozvoja osobných záujmov a predchádzanie a riešenie krízových situácií a podpora
spoločensky primeraného správania.
−
−

V rámci podpory samostatného bývania sa poskytuje
základné a špecializované sociálne poradenstvo (odborná činnosť zameraná na pomoc
fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii);
pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov;
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−
−

vykonáva sa preventívna aktivita (odborná činnosť zameraná na predchádzanie
rizikovému správaniu fyzickej osoby a na predchádzanie rizikovým situáciám a na ich
prekonanie alebo riešenie);
sociálna rehabilitácia (odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti,
sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním
schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti
o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách s maximálnym využitím prirodzených
zdrojov v rodine a komunite. Pri osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby ide najmä
o nácvik používania pomôcok, prác v domácnosti, nácvik priestorovej orientácie
a samostatného pohybu).

Tento druh sociálnej služby predstavuje účinný nástroj pri podpore osôb s ťažkým
zdravotným postihnutím, predchádza poskytovaniu sociálnych služieb celoročnou pobytovou
formou, pretože sa poskytuje v prirodzenom prostredí fyzickej osoby a preto je v úplnom
súlade s princípmi deinštitucionalizácie, ku ktorej sa Bratislavský samosprávny kraj aktívne
hlási.
Podpora samostatného bývania sa bude poskytovať fyzickým osobám s ľahkým
mentálnym postihnutím a s psychiatrickými diagnózami. Ide o fyzické osoby najmä vo veku
okolo 30 až 40 rokov, o ktorých sa starajú ich rodičia, s ktorými tieto osoby žijú v spoločnej
domácnosti. Iniciatívne prejavujú vôľu osamostatniť sa a žiť čo možno najnezávislejšie v rámci
svojich zdravotných limitácií. Druhú skupinu predstavujú prijímatelia sociálnych služieb
v zariadení podporovaného bývania, ktorých miera samostatnosti sa vďaka poskytovaniu
kvalitných odborných služieb v DSS prof. K. Matulaya zvýšila tak, že dokážu už viesť
samostatnejší život vo svojej domácnosti, avšak vyžadujú ešte podporu pri niektorých
aktivitách.
Sociálna služba sa bude poskytovať cca 10 prijímateľom sociálnej služby v ich
prirodzenom prostredí, v závislosti od dopytu a personálnych kapacít zariadenia. Podľa § 72
ods. 6 písm. c) zákona o sociálnych službách, prijímateľ sociálnej služby za poskytovanie
sociálnej služby – podpora samostatného bývania, úhradu neplatí.
Vzhľadom na rozsah a množstvo druhov poskytovaných sociálnych služieb DSS prof.
K. Matulaya je účelné prijať univerzálnejší názov zariadenia. So zámerom výrazového
zosúladenia a spojenia univerzálneho a zároveň zrozumiteľného pomenovania všetkých
druhov poskytovaných sociálnych služieb sa mení názov na Centrum sociálnych služieb prof.
Karola Matulaya pre deti a dospelých. Nový názov simplicitne pomenúva poskytované
sociálne služby a pre cieľové skupiny a pre prijímateľov sociálnych služieb je zo
spoločenského hľadiska vnímané prijateľnejšie .
Schválením dodatku k zriaďovacej listine sa začne po prvý krát v histórii poskytovať
podpora samostatného bývania zariadením sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti
Bratislavského samosprávneho kraja. Symbiózou poskytovania kvalitných odborných
sociálnych služieb v súlade a v súčinnosti s proaktívnym prístupom vedenia župy
k deinštitucionalizácii a transformácii sociálnych služieb rozširujeme portfólio sociálnych
služieb a cieľových skupín ich prijímateľov.
V ostatných častiach Zriaďovacia listina číslo: 008/2009 zo dňa 22.06.2009 v znení

DODATKU č. 1 zo dňa 04.08.2010, DODATKU č. 2 zo dňa 23.01.2012, DODATKU
č. 3 zo dňa 31.12.2012, DODATKU č. 4 zo dňa 17.07.2013 a DODATKU č. 5 zo dňa
16.09.2015 zostáva nezmenená.
Po schválení DODATKU č. 6 k Zriaďovacej listine číslo 008/2009 Domova sociálnych
služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých, Bratislavský samosprávny kraj vykoná
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zmenu v Registri poskytovateľov sociálnych služieb a Domov sociálnych služieb prof. Karola
Matulaya pre deti a dospelých pristúpi k novelizácii interných predpisov.
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DODATOK č. 6
k Zriaďovacej listine číslo: 008/2009 zo dňa 22.06.2009
rozpočtovej organizácie Bratislavského samosprávneho kraja

Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých
Lipského 13, 841 01 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 č. 008/2009 zo dňa 22.06.2009, v znení DODATKU
č. 1 zo dňa 04.08.2010, DODATKU č. 2 zo dňa 23.01.2012, DODATKU č. 3 zo dňa
31.12.2012, DODATKU č. 4 zo dňa 17.07.2013 a DODATKU č. 5 z dňa 16.09.2015
nasledovne:
Čl. I Zriaďovacej listiny číslo 008/2009 zo dňa 22.6.2009 znie:

Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
IČO:

I.
Názov a sídlo
Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti
a dospelých
Lipského 13, 841 01 Bratislava
604879

Čl. IV. ods. 2 Zriaďovacej listiny číslo 008/2009 zo dňa 22.06.2009 sa dopĺňa
nasledovne:
3. V Centre sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých možno
poskytovať sociálne služby:
e) podpora samostatného bývania:
fyzickej osobe, na podporu samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti,
zameraná najmä na pomoc pri prevádzke domácnosti, pomoc pri hospodárení
s peniazmi, podporu pri organizovaní času, podporu pri zapojení sa do
spoločenského a pracovného života, podporu rozvoja osobných záujmov,
predchádzanie a riešenie krízových situácií, podporu spoločensky primeraného
správania.
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Záverečné a spoločné ustanovenia
1. V ostatných častiach Zriaďovacia listina č. 008/2009 zo dňa 22.06.2009 v znení
DODATKU č. 1 zo dňa 04.08.2010, DODATKU č. 2 zo dňa 23.01.2012, DODATKU
č. 3 zo dňa 31.12.2012, DODATKU č. 4 zo dňa 17.07.2013 a DODATKU č. 5 z dňa
16.09.2015 zostáva nezmenená.
2. Tento DODATOK č. 6 nadobúda účinnosť dňom 31.03.2021 a tvorí neoddeliteľnú
súčasť Zriaďovacej listiny č. 008/2009 zo dňa 22.06.2009, v znení jej dodatkov.

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

____________________________
Mgr. Juraj Droba, MBA, MA
predseda
Bratislavského samosprávneho kraja
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Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK
Bod ... :„Návrh DODATKU č. 6 k Zriaďovacej listine číslo 008/2009 zo dňa 22. 06. 2009 rozpočtovej organizácie Bratislavského samosprávneho kraja Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých, Lipského 13, 841 01 Bratislava“

Názov komisie

Stanovisko komisie k návrhu materiálu

Hlasovanie

Prítomní 13
Za 13
Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí odporúča Zastupiteľstvu BSK
Komisia zdravotníctva
Proti 0
uvedený materiál prerokovať a schváliť.
a sociálnych vecí
Zdržal sa 0
Nehlasoval 0
Prítomní 10
Za 10
Finančná komisia odporúča zastupiteľstvu BSK prerokovať predložený
Finančná komisia
Proti 0
materiál a schváliť v predloženej podobe.
Zdržal sa 0
Nehlasoval 0
V stĺpci zapracované / nezapracované pripomienky uviesť či boli / neboli zapracované, ak nie, uviesť dôvod.

Akceptované /
Neakceptované

Zapracované /
Nezapracované

