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Bratislavský 

samosprávny 
kraj 

 
 

               –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––    
                                                                                 
                                                                                                                                 číslo: 002/2009 
 

ZRIAĎOVACIA LISTINA 

rozpočtovej organizácie Bratislavského samosprávneho kraja 

GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 

Mokrohájska 3, 844 08 Bratislava 

Zriaďovateľ Bratislavský samosprávny kraj so sídlom Sabinovská 16, 820 05 
Bratislava 25, IČO: 36063606, zastúpený predsedom Ing. Vladimírom Bajanom, 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 túto zriaďovaciu listinu: 

Preambula 

Vychádzajúc zo skutočnosti, že, GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej 
rehabilitácie Mokrohájska 3, Bratislava, prešiel odo dňa svojho vzniku viacerými zmenami a 
prechodom zriaďovateľskej kompetencie, z dôvodu legislatívnych zmien, ako aj z 
nevyhnutnosti vymedziť vecný a finančný majetok a špecifikovať predmet jeho činnosti, 
zriaďovateľ sa rozhodol vydať novú zriaďovaciu listinu tejto rozpočtovej organizácie. 

I.  Názov a sídlo 

Názov organizácie: GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 

Sídlo organizácie: Mokrohájska 3, 844 08 Bratislava 

IČO: 603287 
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II. Forma hospodárenia 

GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, Bratislava, je rozpočtovou 

organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Bratislavského 

samosprávneho kraja. 

 

                                            III. Dátum zriadenia a doba, na ktorú sa zriaďuje 

1. GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie  bol zriadený Okresným úradom Bratislava 
od 01. januára 1991 pod názvom Ústav sociálnej starostlivosti pre telesne postihnutú mládež. 
Od 24, júla 1996 zariadenie fungovalo ako rozpočtová organizácia pod Krajským úradom 
v Bratislave pod názvom Domov sociálnych služieb pre deti, kde prešlo viacerými zmenami. 
Zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce 
a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, došlo s účinnosťou od 1. januára 2004 
k prechodu zriaďovateľskej funkcie Domova sociálnych služieb pre deti GAUDEAMUS do 
pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. 

2. GAUDEAMUS -zariadenie komunitnej rehabilitácie sa zriaďuje na dobu neurčitú. 

 
 
 

IV. Predmet činnosti 

1. V GAUDEAMUS - zariadení komunitnej rehabilitácie  sa poskytujú sociálne služby na riešenie 
nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého 
zdravotného stavu. 

          2. V GAUDEAMUS - zariadení komunitnej rehabilitácie, možno poskytovať sociálne služby: 
a) v domove sociálnych služieb pre deti a dospelých: 

        1. deťom s telesným postihnutím, duševnými poruchami typu „vzdelávateľní v „A" variante" 
             a poruchami správania alebo so zmyslovým 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 ďalšej 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 
           odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, 

          2. občanovi  od   skončenia   povinnej  školskej  dochádzky,  od   skončenia  vzdelania  za 
              osobitných podmienok, od skončenia ďalšej prípravy na povolanie a ďalším dospelým 
             občanom so zdravotným postihnutím od 25 rokov veku, ak je odkázaný na pomoc inej 
              fyzickej osoby a jeho stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona 
            o sociálnych službách. 

b) v zariadení podporovaného bývania: 
         fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o  
        sociálnych službách, ak je odkázaná na dohľad, pod ktorým je schopná viesť           
        samostatný život. 

c) v rehabilitačnom stredisku: 
        fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3,     
        fyzickej osobe, ktorá je slabozraká a fyzickej osobe, ktorá je nepočujúca alebo ktorá má  
         ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť. 

d) v útulku: 
sociálne služby pre občanov regiónu BSK, ktorí sa stali imobilní v dôsledku ťažkého zdravotného 
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postihnutia a po úraze, v rámci ich opätovného začlenenia do bežného života. Intervencia sa 
poskytuje krátkodobo, formou prechodného ubytovania v čase prípravy a prestavby ich bytu na 
bezbariérový. 

 

    e) v zariadení núdzového bývania: 
1. sociálne služby pre rodičov detí s telesným znevýhodnením, ktorí nemajú zabezpečené 

ubytovanie a u ktorých nastala z dôvodu sociálnej núdze akútna potreba riešenia ich 
situácie, 

2. sociálne   služby   pre   mladistvé   matky  s   telesným   znevýhodnením,   ktoré   nemajú 
zabezpečené ubytovanie, alebo nemôžu z vážnych dôvodov užívať bývanie, 

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 alebo nemôže z vážnych dôvodov užívať bývanie, rodičovi s 
telesným postihnutím alebo rodičom s telesným postihnutím s deťmi, 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 skončení poskytovania sociálnej služby v 
zariadení sociálnych služieb, alebo po skončení pobytu v zariadení podľa osobitného predpisu 
(zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov). 

3. GAUDEAMUS - zariadenie  komunitnej  rehabilitácie, ako  poskytovateľ sociálnej služby je 
povinný vykonávať  odborné  činnosti,   obslužné  činnosti  a  ďalšie  činnosti,  zabezpečovať 
vykonávanie   týchto   činností   alebo   utvárať   podmienky   na   ich   vykonávanie   v   rozsahu 
ustanovenom zákonom o sociálnych službách, pre druh sociálnej služby, ktorý poskytuje. 

4. GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie môže v rámci zdravotno-sociálneho úseku 
vytvárať 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 zdravotnú 
starostlivosť. Domov sociálnych služieb poskytuje túto špecifickú starostlivosť občanom domova 
sociálnych služieb na základe pedagogicko-psychologického vyšetrenia. 

5. GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie sa podieľa na zabezpečovaní vzdelávania 
detí a prípravy na ich povolanie. Zariadenie sociálnych služieb poskytuje sociálne    služby 
zodpovedajúce   individuálnym schopnostiam prijímateľov sociálnych služieb,   prostredníctvom 
špeciálnych foriem a metód zodpovedajúcich ich 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 prijímate!' 
sociálnej služby požiada. 

7. GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie je povinné plánovať poskytovanie sociálnej 
služby podľa individuálnych potrieb, schopností a cieľov prijímateľa sociálnej služby, viesť 
písomné individuálne záznamy o priebehu poskytovania sociálnej služby a hodnotiť priebeh 
poskytovania sociálnej služby za účasti prijímateľa sociálnej služby. Účasť prijímateľa sociálnej 
služby sa nevyžaduje, ak to neumožňuje jeho zdravotný stav. Ak je prijímate!' sociálnej služby 
fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzická osoba odkázaná na pomoc inej 
fyzickej osoby, súčasťou individuálneho rozvojového plánu je aj program sociálnej rehabilitácie. 
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8. GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie je povinné plniť procedurálne podmienky, 
personálne podmienky a prevádzkové podmienky poskytovania sociálnej služby podľa prílohy č. 
2  písm.  A zákona  o sociálnych  službách.  Zároveň je  povinný s  postupmi,   pravidlami  a 
podmienkami spracovanými v súlade s predmetnou prílohou oboznámiť svojich zamestnancov 
a prijímateľov sociálnej služby v im zrozumiteľnej forme. Zariadenie sociálnych služieb je 
povinné umožniť vykonanie hodnotenia podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby a 
poskytnúť súčinnosť pri tomto hodnotení. 

9. GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie   je povinné na účel zvýšenia odbornej 
úrovne a kvality poskytovanej sociálnej služby vypracovať a uskutočňovať program supervízie. 

10. V   GAUDEAMUS   -   zariadení   komunitnej   rehabilitácie   nemožno   používať   prostriedky 
netelesného a telesného obmedzenia prijímateľa sociálnej služby. Ak je priamo ohrozený život 
alebo priamo ohrozené zdravie prijímateľa sociálnej služby alebo iných fyzických osôb, možno 
použiť prostriedky obmedzenia prijímateľa sociálnej služby, a to  len na čas nevyhnutne 
potrebný na odstránenie priameho ohrozenia za podmienok stanovených zákonom o sociálnych 
službách. 

11. V GAUDEAMUS - zariadení komunitnej rehabilitácie nemožno poskytovať sociálnu službu 
fyzickej   osobe,   ktorej   zdravotný   stav   si   vyžaduje   ústavnú   zdravotnú   starostlivosť   v 
zdravotníckom zariadení. 

12. V GAUDEAMUS - zariadení komunitnej rehabilitácie sa poskytuje sociálna služba na základe 
zmluvy o poskytovaní sociálnej služby (§ 51 Občianskeho zákonníka). Zmluva o poskytovaní 
sociálnej služby musí byť uzatvorená písomne a spôsobom, ktorý je pre prijímateľa sociálnej 
služby zrozumiteľný. 

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 220 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 
núdzového bývania, forma sociálnej 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 určitý. 

15. Práva, povinnosti a postavenie poskytovateľa sociálnych služieb, ktoré nie sú uvedené v tejto 
zriaďovacej   listine,   sa   riadia  príslušnými   ustanoveniami  všeobecne  záväzných   právnych 
predpisov. 

V. Štatutárny orgán 

1. Štatutárnym orgánom GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie je riaditeľ, ktorého 
vymenúva a odvoláva Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja. 

2. Riaditeľ zastupuje GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie navonok a je oprávnený 
konať v jeho mene vo všetkých veciach, týkajúcich sa činnosti GAUDEAMUS - zariadenie 
komunitnej   rehabilitácie   v súlade   so   všeobecne   záväznými   právnymi   predpismi,   touto 
zriaďovacou listinou a v súlade s uzneseniami Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho 
kraja. 
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3. Organizačnú   štruktúru   a organizačný   poriadok vydá   riaditeľ  GAUDEAMUS   -  zariadenie 
komunitnej rehabilitácie po predchádzajúcom písomnom súhlase zriaďovateľa. 

V  I. 

 

Vecné a finančné vymedzenie majetku 

1. GAUDEAMUS  - zariadenie  komunitnej  rehabilitácie  hospodári  s majetkom  vo  vlastníctve 
Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý mu bol zverený na plnenie predmetu jeho činnosti. 
Vo vzťahu k iným právnickým a fyzickým osobám vystupuje ako správca    a užívateľ tohto 
majetku. 

2. Zverený majetok je : 
dlhodobý nehmotný majetok evidovaný na 

- účte 013-software-v celkovej nadobúdacej hodnote O   € 
- účte 014 - licencie   - v celkovej nadobúdacej hodnote O   € 

dlhodobý hmotný majetok evidovaný na 

- účte 021 (budovy a stavby) 
v celkovej nadobúdacej hodnote 2.048.940,25 €   (príloha č. 1) 
- účte 031 (pozemky) 
v celkovej nadobúdacej hodnote 1.436.018,73 €   (príloha č. 1) 
LV: 1793 

pre katastrálne územie : Karlova Ves 

- účte 022 (stroje, prístroje a zariadenia) 
v celkovej nadobúdacej hodnote 188.099,87 € (príloha č. 1) 
- účte 023 (dopravné prostriedky) 
v celkovej nadobúdacej hodnote 152.167,54 € (príloha č. 1) 
- účte 028 (drobný dlhodobý hmotný majetok) 
v celkovej nadobúdacej hodnote O € 

- účte 032 (umelecké diela) 

v celkovej nadobúdacej hodnote 12.763,08 € (príloha č.1) 

drobný hmotný a nehmotný majetok evidovaný na 
- účte 750 - v celkovej nadobúdacej hodnote 345.276,28 € (príloha č. 2) 

operatívno-technická evidencia 

v celkovej nadobúdacej hodnote 13.936,86 € (príloha č. 2) 

Celkové nadobúdacie hodnoty sú k 31.05.2009. 

3. GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, zverený dlhodobý majetok vedie vo svojej 
účtovnej evidencii podľa platných právnych predpisov. 

VII. Záverečné ustanovenia 

Nadobudnutím účinnosti tejto zriaďovacej listiny sa ruší Zriaďovacia listina Ústavu 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, Zriaďovacia 
listina Domova sociálnych služieb pre deti GAUDEAMUS číslo spisu 05/04 zo dňa 01.01.2004, 
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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Sabinovská ul. 16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava 25, www.bratislavskvkrai.sk. IČO 36063606 

III. 

  

 

 Táto zriaďovacia listina nadobúda účinnosť dňom 1. júla 2009.  

V Bratislave, dňa 22.06.2009 

 

 

Vladimír Bajan 

predseda Bratislavského 

samosprávneho kraja 

 

 


