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Kód uznesenia 13.2
Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky po prerokovaní materiálu
schvaľuje
dodatok č. 1 Zriaďovacej listiny organizácie RETEST s účinnosťou od 1. januára 2019.

Dôvodová správa

Všeobecná časť
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len „hlavné mesto“) je
zriaďovateľom mestskej organizácie RETEST, Ľadová 11, Bratislava (ďalej len „RETEST“),
ktoré poskytuje služby pre plnoleté fyzické osoby s cieľom prekonania psychických,
fyzických a sociálnych dôsledkov drogových závislostí alebo iných závislostí a zapojenia sa
do života v prirodzenom prostredí.
RETEST je zriadený na základe zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane
detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. dňom 01. 04. 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 61/2018 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý so sebou priniesol zmeny, ktoré je potrebné aplikovať aj do
dodatku č. 1 zriaďovacej listiny (ďalej len „zákon“).

Osobitná časť
Z dôvodu zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov v tejto oblasti sa
pristúpilo k spracovaniu dodatku č. 1 zriaďovacej listiny RETEST-u. Oproti predchádzajúcej
úprave sú navrhnuté tieto zmeny:
1.

2.
3.

V čl. II sa mení znenie písm. a) a písm.) b, z dôvodu, že novela zákona zrušila pojem
resocializačné stredisko a nahrádza ho novým pojmom centrum pre detí a rodiny.
Pôvodne písm.) b sa ruší z dôvodu, že táto problematika nespadá do pôsobnosti vyššie
uvedeného zákona. Spadá pod zákon č. 219/1996 o ochrane pred zneužívaním
alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných
izieb, kde podľa § 7 ods. 1 zákona č. 219/1996 o ochrane pred zneužívaním
alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb
sa uvádza, že prevádzku záchytnej izby zabezpečuje riaditeľ toho zdravotníckeho
zariadenia, pri ktorom je záchytná izba zriadená.
V čl. V ods. 4 sa presne zadefinovali podmienky prijatia do RETEST-u v zmysle
zákona.
V čl. V sa vpúšťa odsek 5 z dôvodu, že ho nahradil nový odsek 4.

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 654/2018 zo dňa 13. 09. 2018
Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu
hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať dodatok č. 1 Zriaďovacej listiny organizácie
RETEST s účinnosťou od 1. januára 2019.

Doložka vplyvov
Navrhovaný dodatok č.1 je bez dopadu na rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy.
Ing. Behuliaková Lucia
vedúca oddelenia rozpočtu a kontrollingu

Dodatok č. 1
Zriaďovacej listine organizácie RETEST
schválenej uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy č. 155/2007 zo dňa 4. 7. 2007
Čl. I
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa čl. VII
ods. 1 Zriaďovacej listiny mestskej rozpočtovej organizácie RETEST sa uznieslo, že
zriaďovacia listina mestskej rozpočtovej organizácie RETEST sa mení a dopĺňa takto::
1. Čl. II znie:
„1. RETEST
a) je centrom pre deti a rodiny a je zriadené na účel vykonávania resocializačného
programu na podporu začlenenia plnoletej fyzickej osoby závislej od alkoholu, drog
alebo patologického hráčstva pobytovou formou1) bez odporúčania orgánu
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
b) poskytuje bývanie, stravovanie, zabezpečenie stravovania alebo vytvorenie podmienok
na prípravu stravy, úschovy cenných vecí a zabezpečuje zdravotnú starostlivosť2).“
2. V Čl. V ods. 4 znie:
„4. Do RETEST-u možno prijať plnoletú fyzickú osobu na základe odporúčania
lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria a na základe písomnej
dohody s touto plnoletou fyzickou osobou3).“
3. V Čl. V sa odsek 5 vypúšťa.
Čl. II
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia zriaďovacej listiny zostávajú nezmenené a platia v plnom
rozsahu.
2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zriaďovacej listiny.
3. Tento dodatok nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

JUDr. Ivo Nesrovnal
primátor
1

) § 45 ods. 4 písm. a) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene
a doplnení niektorých predpisov znení neskorších predpisov
2
) § 46 ods. 5 zákona č. 305/2005 Z. z.
3
) § 57 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2005 Z. z.

KOMISIA SOCIÁLNYCH VECÍ, ZDRAVOTNÍCTVA A ROZVOJA BÝVANIA
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

Výpis
zo zasadnutia Komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 04.09.2018

K bodu 3:
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál „Návrh dodatku č. 1 Zriaďovacej
listiny organizácie RETEST“, ktorý predložil JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta
SR Bratislavy.
Uznesenie:

Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu odporúča Mestskému
zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy schváliť dodatok č. 1
Zriaďovacej listiny organizácie RETEST s účinnosťou od 1. januára 2019.
Hlasovanie:
prítomní: 5 za: 5 proti: 0 zdržali sa: 0

Ing. arch. Lucia Štasselová, v. r.
predsedníčka komisie

V Bratislave, 05.09.2018
Zapísal: Ing. Karol Horvát, tajomník

