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123/2011 Andrea Homolová/ 037-6422438 

VEC: Žiadosť o rozšírenie predmetu činnosti 

Zlaté Moravce 

2.9.2011 

Žiadame Vás o rozšírenie predmetu činnosti v Zriaďovacej listine príspevkovej orgamzac1e 
Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce so sídlom Bernolákova 4, 
953 34 Zlaté Moravce o poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z.: 

1. Zariadenie opatrovateľskej služby - ~ 36 citovaného zákona 
a) forma poskytovania - pobytová, ambulantná 
b) miesto posky1ovania Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté 

Moravce so sídlom Bernolákova 4, 953 34 Zlaté Moravce 
2. Denný stacionár - § 40 citovaného zákona 

a) miesto poskytovania: Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté 
Moravce so sídlom Bernolákova 4, 953 34 Zlaté Moravce 

Za skoré vybavenie žiadosti vopred ďakujeme. 

S pozdravom, v úcte 

Na vedomie: 
Zdravotnícka komisia 
Ing. Adriana Chrenová 

Príloha: 
Dôvodová správa 

MUD:~"~/~ povel r~éh1 / 

/ 
1 

' 

·---~·--------------~-----------------------

IČO Telefón f-'ax 
++421- 037/6421344. 6422438 ++421- 037 /6425151 

E-mail 
mnz111la1slovanet.sk 

Internet 
www.zlate111oravce.111ťiJ 17336015 



Príloha: 

Dôvodová správa 

Žiadosť o rozšírenie predmetu činnosti v MN ZM o poskytovanie sociálnych služieb v zmysle 
zákona č. 448/2008 Z.z. sme podali z dôvodu využitia voľných kapacít v Mestskej nemocnici 
prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce po uzavretí Oddelenia dlhodobo chorých. 
Počet lôžkových kapacít pre potreby sociálnych služieb určí Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva. Poskytovať sociálne služby v zmysle citovaného zákona by sme chceli 
v Zariadení opatrovateľskej služby ~ 36 citovaného zákona, forma poskytovania - pobytová, 
ambulantná a v Dennom stacionári. 

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej 
fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť 
opatrovateľskú službu. 

Zariadenie opatrovateľskej služby sa bude poskytovať : 
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 
2. sociálne poradenstvo 
3. sociálna rehabilitácia 
4. ošetrovateľská starostlivosť 

5. ubytovanie 
6. stravovanie 
7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 

Ambulantná forma sociálnej služby sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá dochádza. je 
sprevádzaná alebo je dopravovaná do miesta poskytovania sociálnej služby. Miestom 
poskytovania ambulantnej sociálnej služby - Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa 
Korca. DrSc. Zlaté Moravce. 

Pobytová forma sociálnej služby sa poskytuje, ak súčasťou sociálnej služby je ubytovanie. 
Pobytová sociálna služba sa poskytuje ako celoročná alebo týždenná. 

V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na 
pomoc meJ fyzickej osoby, je odkázaná na sociálnu službu v zariadení na určitý čas počas 
dňa. 

V dennom stacionári sa poskytuje: 
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 
2. sociálne poradenstvo 
3. sociálna rehabilitácia 
4. stravovanie 

Financovanie sociálnej služby v zmysle citovaného zákona. Náklady na klienta a cenník 
platených služieb bude vypracovaný po určení počtu lôžok na jednotlivé druhy sociálnej 
služby. 
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Andrea Homolová/ 037-6422438 11.08.2011 

VEC: Žiadosť o vyznačenie zmeny v Zriaďovacej listine. 

MUDr. Ninou Horniakovu poverená vedením Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca. 
DrSc. Zlaté Moravce touto cestou žiadaf o vyznačenie nižšie uvedených zmien v Zriaďovacej 
listine. 

2) Názor organizácie: (v súlade s dodatkom č. 1 k Zriaďovacej listine) 

5) Štatutárny zástupca: 
Štatutárnym zástupcom príspevkovej organizácie je riaditer. (zmeniť) 

7) 1. Základný predmet činnosti: 
d) činnosf záchrannej zdravotnej služby (vyňať) 

II. Podnikateľská činnosť: 
d) účtovné a ekonomické poradenstvo (vyňať) 

Posunúť číslovanie. keďže v zriaďovacej listine sú omylom uvedené dva body č. 7. nasledovne: 
bod 7) Majetok príspevkovej organizácie na bod 8) 
bod 8) Príspevková organizácia sa zriaďuje na dobu neurčitú na bod 9) 
bod 9) Zriaďovacia listina nadobúda platnosť dňom 01.09.2004 na bod 10) 

d"alej prosím upraviť: 
8) Majetok príspevkovej organizácie: (text nahradiť) 

Príspevková organizácia spravuje hmotný a nehmotný majetok Mesta Zlaté Moravce. 

S pozdravom. v úcte 

MUDr. Nina 4fata1<'.oÝá „ 
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