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N á v r h   u z n e s e n i a 
 
 

UZNESENIE č. ...../2022 
zo dňa 08. 04. 2022  

 
 
 
 

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 
 
 

s c h v a ľ u j e  
 
 

DODATOK č. 2 k Zriaďovacej listine číslo 005/2009 zo dňa 22. 06. 2009 rozpočtovej 
organizácie Bratislavského samosprávneho kraja Domov sociálnych služieb pre deti 
a dospelých, Javorinská 7a, 811 03  Bratislava tak, že: 
 
Čl. I. Názov a sídlo organizácie znie:  
  
Názov organizácie:   Centrum sociálnych služieb Javorinská   
Sídlo organizácie:     Javorinská 7a, 811 03  Bratislava 

IČO:                          00604950 
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D ô v o d o v á  s p r á v a  
 

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých bol zriadený Obvodným úradom 

Bratislava I. od 01.01.1991. 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 01.01.2004 k prechodu zriaďovateľskej funkcie do pôsobnosti 

Bratislavského samosprávneho kraja.    

Dňa 22.06.2009 vydal Bratislavský samosprávny kraj Zriaďovaciu listinu rozpočtovej 

organizácie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, Javorinská 7a, 811 03  Bratislava 

(ďalej len „DSS Javorinská“) (Príloha č. 1) v znení DODATKU č. 1 zo dňa 17.07.2012 (Príloha 

č. 2). V DSS Javorinská  sa poskytuje sociálna služba na riešenie nepriaznivej sociálnej 

situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu. 

DSS Javorinská poskytuje sociálnu službu podľa § 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“). 

Podľa zriaďovacej listiny sa sociálna služba poskytuje celoročnou pobytovou formou 

a ambulantnou formou pre deti s duševnými poruchami a poruchami správania od 6 rokov 

veku, najdlhšie do 25 rokov veku, v odôvodnených prípadoch aj dlhšie, ako aj dospelým od 

skončenia vzdelania za osobitných podmienok, od skončenia ďalšej 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 podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách. 

Kapacita zariadenia je 66 miest. 

So zámerom univerzálneho a zároveň zrozumiteľného pomenovania poskytovanej 

sociálnej služby, sa v Čl. I zriaďovacej listiny mení názov DSS Javorinská na „Centrum 

sociálnych služieb Javorinská“. Nový názov prirodzene nadväzuje na zaužívané pomenovanie 

zariadenia spájaného s ulicou, na ktorej sídli a zároveň reflektuje na potenciál budúceho 

rozšírenia portfólia poskytovaných služieb podľa potrieb ich prijímateľov. 

Textové časti vybraných a doplnených ustanovení v Čl. IV. a v Čl. V. zriaďovacej listiny 

sa precizujú v súlade s platnou legislatívou.  

V ostatných častiach Zriaďovacia listina číslo: 005/2009 zo dňa 22.06.2009 v znení 

DODATKU č. 1 zo dňa 17.07.2012 zostáva nezmenená. 

Po schválení DODATKU č. 2 k Zriaďovacej listine Domova sociálnych služieb pre deti 

a dospelých, Bratislavský samosprávny kraj vykoná zmenu v Registri sociálnych služieb 

a Centrum sociálnych služieb Javorinská pristúpi k novelizácii interných predpisov. 
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DODATOK č. 2 

 

k  Zriaďovacej listine číslo: 005/2009 zo dňa 22.06.2009  

rozpočtovej organizácie Bratislavského samosprávneho kraja 

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých 
Javorinská 7a, 811 03  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. 2, 
ktorým sa mení Zriaďovacia listina číslo: 005/2009 zo dňa 22.06.2009 v znení 
DODATKU č. 1 zo dňa 17.07.2012 nasledovne: 
 
 
Čl. I. Zriaďovacej listiny číslo: 005/2009 zo dňa 22.06.2009 znie: 
 

I. 
Názov a sídlo 

 
Názov organizácie:   Centrum sociálnych služieb Javorinská   
Sídlo organizácie:   Javorinská 7a, 811 03  Bratislava 
IČO:    00604950 
 
 
Čl. IV., ods. 1 Zriaďovacej listiny číslo: 005/2009 zo dňa 22.06.2009 znie: 
 
1. V Centre sociálnych služieb Javorinská sa poskytujú sociálne služby na riešenie 

nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia 
a nepriaznivého zdravotného stavu. 
Druh sociálnej služby: domov sociálnych služieb. 
Forma sociálnej služby: celoročná pobytová, ambulantná. 
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Čl. IV., ods. 2 Zriaďovacej listiny číslo: 005/2009 zo dňa 22.06.2009 znie: 
 
V Centre sociálnych služieb Javorinská sa poskytuje sociálna služba v domove 
sociálnych služieb fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ktorá je  odkázaná 
na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 
zákona o sociálnych službách. Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas 
poskytovania sociálnej služby, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej.   
 
 
Čl. IV., ods. 4 Zriaďovacej listiny číslo: 005/2009 zo dňa 22.06.2009 znie: 
 
Centrum sociálnych služieb Javorinská poskytuje sociálne služby zodpovedajúce 
individuálnym schopnostiam prijímateľov sociálnych služieb, prostredníctvom 
špeciálnych foriem a metód zodpovedajúcich ich postihnutiu. 
 
 
Čl. IV., ods. 6 Zriaďovacej listiny číslo: 005/2009 zo dňa 22.06.2009 znie: 
 
Centrum sociálnych služieb Javorinská 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. 
Ak je prijímateľ sociálnej služby fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo 
fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, súčasťou individuálneho plánu 
je aj program sociálnej rehabilitácie. 
 
 
Čl. IV., ods. 7 Zriaďovacej listiny číslo: 005/2009 zo dňa 22.06.2009 znie: 
 
Centrum sociálnych služieb Javorinská je povinné plniť podmienky kvality 
poskytovanej sociálnej služby podľa prílohy č. 2 písm. A zákona o sociálnych službách. 
Zároveň je povinné s postupmi, pravidlami a podmienkami spracovanými v súlade 
s prílohou č. 2 písm. A oboznámiť svojich zamestnancov a prijímateľov sociálnej 
služby v im zrozumiteľnej forme. Centrum sociálnych služieb Javorinská  je povinné 
umožniť vykonanie hodnotenia podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby 
a poskytnúť súčinnosť pri tomto hodnotení. 
 
 
Čl. IV., ods. 13 Zriaďovacej listiny číslo: 005/2009 zo dňa 22.06.2009 sa vypúšťa. 
 
 
Čl. IV., ods. 14 Zriaďovacej listiny číslo: 005/2009 zo dňa 22.06.2009 sa mení na 
ods. 13 a znie: 
 
Práva, povinnosti a postavenie poskytovateľa sociálnych služieb, ktoré nie sú uvedené 
v tejto zriaďovacej listine sa riadia príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných 
právnych predpisov. 
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V Čl. V. Zriaďovacej listiny číslo: 005/2009 zo dňa 22.06.2009 sa dopĺňa bod 4., 
ktorý znie: 
 
4. Kapacitu jednotlivých druhov sociálnych služieb a foriem poskytovania sociálnych 

služieb a celkovú kapacitu zariadenia určuje riaditeľ Centra sociálnych služieb 
Javorinská v „Prevádzkovom poriadku“ po predchádzajúcom písomnom súhlase 
zriaďovateľa. 

 
 

Záverečné a spoločné ustanovenia 
 

Zmena názvu organizácie sa automaticky premieta do všetkých častí zriaďovacej 
listiny v zmysle pravopisného systému, v ktorých je názov organizácie uvedený.  
 
V ostatných častiach Zriaďovacia listina číslo: 005/2009 zo dňa 22.06.2009 v znení 
DODATKU č. 1 zo dňa 17.07.2012 zostáva nezmenená. 
 
Tento DODATOK č. 2 nadobúda účinnosť dňom 15.04.2022 a tvorí neoddeliteľnú 
súčasť Zriaďovacej listiny č. 005/2009 zo dňa 22.06.2009 v znení DODATKU č. 1 zo 
dňa 17.07.2012. 

 

 

 

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

 

               
  

            
            
            
      _________________________ 

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

 

 

 

 

 



Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK 
 

Bod ... :„Návrh DODATKU č. 2 k Zriaďovacej listine číslo 005/2009 zo dňa 22. 06. 2009 rozpočtovej organizácie Bratislavského samosprávneho kraja - 

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, Javorinská 7a, 811 03  Bratislava“ 

 

Názov komisie Stanovisko komisie k návrhu materiálu Hlasovanie  Akceptované / 

Neakceptované 

Zapracované / 

Nezapracované 

Finančná komisia 
Finančná komisia odporúča Zastupiteľstvu BSK prerokovať predložený 

materiál a schváliť v predloženej podobe. 

Prítomní 6  

Za 6 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

  

Komisia zdravotníctva 

a sociálnych vecí 

Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí odporúča Zastupiteľstvu BSK 

uvedený materiál prerokovať a schváliť. 

Prítomní 9 

Za 9 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

  

Komisia majetku, investícií 

a verejného obstarávania 

Komisia majetku, investícií a verejného obstarávania odporúča 

Zastupiteľstvu BSK prerokovať predložený materiál a schváliť 

v predloženej podobe. 

Prítomní 4 

Za 4 

Proti 0 

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

  

V stĺpci zapracované / nezapracované pripomienky uviesť či boli / neboli zapracované, ak nie, uviesť dôvod. 


