
Dodatok č.1 
k 

Š T A T Ú T U 
 
       neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby s názvom  
                                                   Domovské vzdelávacie centrum n.o. 

 
vydaného zakladateľom neziskovej organizácie dňa  12. 12. 2002   

 
III. 

Druh všeobecne prospešných služieb 
 

V zmysle § 2  ods. 2 zák. č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich 
všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov nezisková organizácia  bude poskytovať 
všeobecne prospešné služby v oblasti  sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti podľa zákona 
č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov : 

- § 5, 6 sociálna prevencia - na predchádzanie a na zabraňovanie príčin vzniku, prehlbovania 
alebo opakovania porúch psychického vývinu, fyzického vývinu alebo sociálneho vývinu občana, 

- § 12 sociálne poradenstvo – zamerané na zistenie rozsahu a charakteru sociálnej núdze, na 
zistenie príčin jej vzniku, na poskytnutie informácií o možnostiach riešenia sociálnej núdze, 

 - § 30 útulok – občanovi, ktoré mu sa zrušila ústavná výchova alebo ochranná výchova po 
dosiahnutí jeho plnoletosti za odbornej spolupráce so psychológom, sociálnym pracovníkom, 
pedagógom a ďalšími odborníkmi, 

 
ďalšie služby v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zák. č. 

305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov                                                                                                                       
       - §11 ods. 1 písm. a, b – opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na 
obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický vývin, fyzický vývin 
alebo sociálny vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby ,  
        - § 47 ods. 3 písm. a, b, c, d, ods. 4 sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu 
v zariadení, prostredníctvom zriadeného krízového strediska, 
        - § 62 ods. 1 písm. a) ods. 5  krízové stredisko – ak sa dieťa, rodina alebo plnoletá fyzická 
osoba nachádza v krízovej životnej situácií.   
 

Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti poskytovania 
sociálnej pomoci a vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Bude 
prevádzkovať zariadenie sociálnych služieb v obci Dunajská Lužná, pre cieľovú skupinu mladých 
dospelých, ktorým skončila nariadená ústavná výchova po dovŕšení plnoletosti alebo predĺžením 
nariadenej ústavnej výchovy z dôvodu prípravy na povolanie a nemajú zabezpečené bývanie 
a zamestnanie, prípadne osobám, ktoré si chcú rozšíriť v rôznych druhoch profesií svoju 
odbornosť. Ďalej vykonávať opatrenia na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré 
ohrozujú psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby. 
 
 
 
V Bratislave dňa 12. 03. 2007 
 
                                                                                             RNDr. Jozef Ondáš, PhD., MBA 
           zakladateľ 


