Štatút
Krízového centra REPULS hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Článok 1
(1) Krízové centrum REPULS (ďalej len „krízové centrum“) je zariadenie hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy (ďalej len„hlavné mesto“) zriadené podľa osobitného predpisu1) za účelom
poskytovania pomoci osobám, ktoré sa nachádzajú v krízovej životnej situácii.
(2) Krízové centrum sa nachádza na adrese Budatínska 59/A, 851 06 Bratislava.
(3) Krízové centrum je organizačnou súčasťou Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy (ďalej len „magistrát“). Krízové centrum nemá právnu subjektivitu.
(4) Na čele krízového centra je vedúci krízového centra.
(5) Vedúci krízového centra:
a) riadi krízové centrum, zabezpečuje jeho prevádzku a zodpovedá za jeho činnosť;
b) riadi, kontroluje a zodpovedá za činnosť svojich podriadených;
c) zodpovedá za zdravie a bezpečnosť svojich podriadených a ubytovaných klientov;
d) písomne vypracúva program krízového centra2);
e) spolupracuje s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, súdmi, orgánmi činnými v trestnom
konaní, detskými domovmi, reedukačnými detskými domovmi a mimovládnymi
organizáciami;
f) má právo podpisovať písomnosti týkajúce sa agendy krízového centra, ako aj podpisovaním
zmlúv o poskytovaní starostlivosti v krízovom centre, vrátane ich dodatkov k týmto zmluvám
a ich výpovedí, prípadne iných spôsobov ukončenia. V prípade neprítomnosti vedúceho toto
právo prechádza na jeho zástupcu.
Článok 2
(1) Krízové centrum je zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré poskytuje
prechodnú pomoc dieťaťu, rodine alebo plnoletej fyzickej osobe, ktorá sa nachádza v krízovej životnej
situácii (ďalej len „klient“).
(2) Krízové centrum poskytuje pomoc len klientom s trvalým pobytom na území hlavného mesta.
Splnenie podmienky trvalého pobytu sa nevyžaduje, ak sa v krízovom stredisku vykonáva rozhodnutie
súdu3).
(3) Krízové centrum poskytuje klientom pomoc ambulantnou formou alebo pobytovou formou,
spravidla po dobu 6 mesiacov.
(4) Kapacita krízového centra je 49 miest. Tri miesta sú určené na ambulantnú starostlivosť a 46 miest
je určených na pobytovú starostlivosť, z toho šesť miest je určených na vykonávanie rozhodnutí súdu
podľa čl. 3 ods. 1 písm. b).
___________________________________

1) § 75 ods. 1 písm. h) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
2) § 62 ods. 7 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení zákona č. 466/2008 Z. z.
3) § 360-369 zákona č.160/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok

Článok 3

(1) Krízové centrum zabezpečuje
a) vykonávanie opatrení podľa osobitného predpisu4), na základe dohody so zákonným zástupcom
dieťaťa alebo na základe dohody s plnoletou fyzickou osobou, ak sa dieťa, rodina alebo plnoletá
fyzická osoba nachádza v krízovej životnej situácií;
b) výkon rozhodnutia súdu o výchovnom opatrení alebo o predbežnom opatrení3);
c) výkon rozhodnutia orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately o uložení
výchovného opatrenia5).
(2) Krízové centrum poskytuje klientom pomoc
a) vykonávaním najmä:
1. sociálnej práce,
2. odbornej diagnostiky,
3. pomoci na zvládnutie krízy,
4. špeciálneho sociálneho poradenstva,
5. liečebno–výchovnej starostlivosti,
6. psychologickej starostlivosti,
b) utváraním podmienok najmä na záujmovú činnosť.
(3) Klientom, ktorým sa poskytuje starostlivosť pobytovou formou, krízové centrum poskytuje
pomoc aj
a) vykonávaním najmä:
1. výchovy,
2. pomoci pri príprave na školské vyučovanie,
b) zabezpečením najmä:
1. zdravotnej starostlivosti,
2. vzdelávania a prípravy na povolanie.
Článok 4
(1) Zrušuje sa Štatút krízového centra hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo dňa
01.05.2015.

Tento štatút nadobúda účinnosť 01.novembra 2017
Ivo Nesrovnal
primátor

4) zákon č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov
5)§12 až 15 zákona č.305/20015 Z.z. v znení zákona č.466/2008

