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1.

Návrh uznesenia
Miestna rada MZ MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu

odporúča

MZ MČ Bratislava-Rača zobrať na vedomie informáciu o výročnej správe zariadenia
starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na Tbiliskej 2 v Bratislave za rok 2018
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2. Dôvodová správa

Mestská časť Bratislava-Rača v zmysle § 32b 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 v znení neskorších predpisov poskytuje od 01.09.2018 sociálnu
službu v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.
V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na Tbiliskej 2 v Bratislave
sa poskytuje služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života
poskytovaním starostlivosti o dieťa do troch rokov veku ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá
má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na
povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo
vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva
zárobkovú činnosť.
V zariadení starostlivosti o deti sa poskytujú :
a) bežné úkony starostlivosti o deti
b) stravovanie
c) výchova
V zariadení starostlivosti o deti sa sociálna služba poskytuje do 31. augusta
bezprostredne nasledujúceho po dovŕšení troch rokov veku dieťaťa.
V zariadení starostlivosti o deti sa poskytuje sociálna služba v pracovný deň 06:30
hod. do 17:00 hod.
Poplatky za starostlivosť v zariadení starostlivosti o deti sú určené vo všeobecne
záväznom nariadení mestskej časti Bratislava-Rača č. 4/2017 z 23. mája 2017 o spôsobe
určenia a sume úhrad a spôsobe platenia úhrad za sociálne služby poskytované mestskou
časťou Bratislava-Rača v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti BratislavaRača
č. 4/2018 z 26. júna 2018 a všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti
Bratislava-Rača
č. 1/2019 z 5. februára 2019.
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3. Materiál

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA
Kubačova 21, 831 06 Bratislava
___________________________________________________________________________

Výročná správa za rok 2018
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku
dieťaťa, Tbiliská 2, Bratislava
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1.

Základné identifikačné údaje

Názov právnickej osoby :
Sídlo právnickej osoby :
Štatutárny zástupca :
IČO:

Mestská časť Bratislava- Rača
Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Mgr. Michal Drotován, starosta
00304557

Názov zariadenia :
Sídlo zariadenia :
Právna forma :

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
Tbiliská č. 2, 831 06 Bratislava
bez právnej subjektivity, zariadenie je súčasťou organizačnej
štruktúry Mestskej časti Bratislava -Rača

Forma poskytovania
sociálnej služby :
Registračné číslo :

ambulantná
111/2010/1 - soc

Vedúca zariadenia :
Tel:
E- mail :
Webová stránka :

Mgr. Mária Gaálová
02/49112423
maria.gaalova@raca.sk
www.raca.sk

2.

Vznik a história zariadenia

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov sa nachádza na Tbiliskej ulici č. 2 a je zriadené
v časti objektu MŠ na ulici Tbiliská 2 v Bratislave. Jedná sa o dvojpodlažný objekt
so samostatným vchodom a samostatnou príjazdovou komunikáciou a s chodníkom vedúcim
do objektu. Mestská časť sa zapojila do projektu ISRMO OPBK – Mestská časť BratislavaRača – Obnova materskej školy Tbiliská ul. 2 s aktivitou „Príprava a realizácia integrovaných
stratégií rozvoja mestských oblastí“ so začiatkom realizácie 11/2013 a koncom realizácie
03/2015. Mestská časť získala z uvedeného projektu nenávratný finančný príspevok
z európskych fondov vo výške 290.692,25 €. Celkové investičné náklady predstavovali sumu
330.644,64 €. Mestská časť prispela zo svojich zdrojov na rekonštrukciu sumou 39.952,39 €,
čo predstavovalo 11,90 % z celkovej sumy. Objekt prešiel rekonštrukciou vonkajších
priestorov, kde bola obnovená fasáda a vymenili sa okná.
V roku 2016 mestská časť Bratislava-Rača zrekonštruovala detské ihrisko, ktoré sa nachádza
pred objektom zariadenia starostlivosti o deti.
Mestská časť poskytovala starostlivosť o deti v detských jasliach na ulici Tbiliská 2 od roku
1981. Počas rekonštrukcie budovy detských jaslí v roku 1991 boli presťahované z Tbiliskej
ulici na Plickovu ulicu. Po rekonštrukcii sa vrátili naspäť na Tbiliskú ul. Do roku 1990 patrili
detské jasle pod rezort zdravotníctva. V roku 1991 zariadenie v rámci delimitácie prešlo pod
správu Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Rača. Zariadenie je plne hradené
z rozpočtových prostriedkov Mestskej časti Bratislava-Rača.
Novelou zákona č.448/20008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení vykonaná zákonom
č. 40/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 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 v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa
zákon
č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá nadobudla účinnosť od 1.
marca 2017 sa z poskytovanej starostlivosti o deti v detských jasliach stala ambulantná
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sociálna služba, ktorá sa poskytuje v zariadení názvom zariadenie starostlivosti o deti do
troch rokov veku dieťaťa (ďalej len „zariadenie starostlivosti o deti“). Sociálnu službu
v zariadení starostlivosti o deti poskytujeme od 1. septembra 2018.

3.

Druh zariadenia

1. Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa je zariadením, kde sa poskytuje
ambulantná sociálna služba pre deti od 1 do 3 rokov veku dieťaťa v zmysle zákona
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách s o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“).
2. V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na Tbiliskej 2 v Bratislave sa
poskytuje služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života
poskytovaním starostlivosti o dieťa do troch rokov veku ak sa rodič alebo fyzická osoba,
ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje
na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce
alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva
zárobkovú činnosť.
3. V zariadení starostlivosti o deti sa poskytujú :
d) bežné úkony starostlivosti o deti
e) stravovanie
f) výchova
4. V zariadení starostlivosti o deti sa sociálna služba poskytuje do 31. augusta bezprostredne
nasledujúceho po dovŕšení troch rokov veku dieťaťa.
5. Zariadenie starostlivosti o deti má kapacitu 20 miest.

4.

Poslanie a ciele zariadenia

Poslaním zariadenia starostlivosti o deti je naučiť deti k samostatnosti a sebe obslužným
návykom a pripraviť ich na ďalší krok do ich života nástupom do materskej škôlky.
Neoddeliteľnou súčasťou je tréning jemnej a hrubej motoriky, ktorý pozostáva z neustálej
práce a dennej činnosti.
Naše zariadenie je zamerané ma kvalitu poskytovaných sociálnych služieb, ako aj na
bezpečnosť detí a rozvíjanie ich schopností.
Denná činnosť pozostáva :
 pomocou ranného cvičenia a tancovania deti získavajú lepšiu koordináciu pohybov
a trénujú hrubú motoriku.
 tréningom hygienických návykov sa deti učia používať toalety a šerblíky , umývať ruky
po jedle a toalete a umývať si zúbky a pomalými krokmi od naúčať od plienok.
 k tréningu jemnej motoriky patrí aj učenie detí jesť príborom (lyžicou) a používať na pitie
pohár
Denná činnosť ďalej pozostáva s tvorivých dielní, kde si deti trénujú jemnú motoriku,
používajú rôzne pomôcky, akými sú napríklad ceruzky, štetce, lepia, vyfarbujú, maľujú
a vznikajú krásne výtvory, ktoré sú zamerané buď k výročiu, ročnému obdobiu, ku
konkrétnej rozprávke, alebo k dákemu príbehu.
Deti majú aj literárnu a hudobnú výchovu, kde sa učia rôzne pesničky a básničky.
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Ďalším zámerom zariadenia starostlivosti o deti je naučiť deti farby a tvary a rátať do desať.
Učíme deti slušnému správaniu, aby vedeli poprosiť a poďakovať.
V prípade, že niektoré z detí malo meniny, alebo narodeniny, učili sme deti k blahoželaniu.
A pri týchto príležitostiach po dohode so zákonným zástupcom sme urobili aj posedenie
spojené s občerstvením.
V dopravnej výchove pri prechádzkach po Rači sme učili deti , „Čo je semafor“, aké má
farby, kedy musíme stáť, kedy môžeme ísť, načo nám slúžia prechody pre chodcov.
Deti sme učili láske k prírode a spoznávať rôzne druhy rastlín, kvetov. Pri exkurzii v jednej
záhrade deti spoznali rôzne druhy ovocia a zeleniny, ktoré mohli aj ochutnať.
Deti sme učili poriadku a čistote spôsobom hry, kde sme rozsypali farebné papieriky a detičky
malými lopatkami a metličkami zametali.

5.

Prehľad ponúkanej dennej činnosti a samotný profil poskytovateľa sociálnych
služieb

V zariadení starostlivosti o deti bola poskytovaná sociálna služba pre deti od 1-3 rokov veku
dieťaťa na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života poskytovaním
starostlivosti o dieťa do troch rokov veku dieťaťa. Sociálna služby bola poskytovaná do 31.
augusta bezprostredne nasledujúceho po dovŕšení troch rokov veku dieťaťa.
V našom zariadení sa neposkytuje sociálna služba pre dieťa, ktoré nemá ešte jeden rok,
nakoľko nemáme zabezpečenú mliečnu kuchyňu.
V zariadení starostlivosti o deti bola poskytovaná sociálna služba ambulantnou formou, počas
pracovných dní v čase od 6:30 hod. – 17:30 hod.
Denný program zahŕňal základné fyziologické potreby, akými sú :príjem potravy, hygienické
potreby, spánok, pobyt na čerstvom vzduchu ako aj vhodné zamestnanie, ktoré deťom rozvíja
zmyslové, rozumové funkcie a estetické vnímanie.
Denná činnosť a sociálne služby v priebehu roka v zariadení starostlivosti o deti:
06:30 hod. – 08:00 hod. – prijímanie detí , zdravotný filter
08:15 hod. – 08:30 hod. – ranné cvičenie a rozvoj hrubej motoriky, prípadne dospávanie detí
08:30 hod. – 09:00 hod. – desiata
09:00 hod. – 09:15 hod. – hygiena, umývanie ručičiek, čistenie zúbkov
09:15 hod. – 10:00 hod. – výchovné zamestnanie, pracovná činnosť, voľné hry detí
10:00 hod. – 11:15 hod. – pobyt vonku spojený s hrami
11:30 hod. – 12:00 hod. – obed
12:00 hod. – 12:15 hod. – hygiena
12:30 hod. – 14:00 hod. – spánok a odpočinok
14:00 hod. – 14:15 hod. – hygiena
14:30 hod. – 15:00 hod. – olovrant
15:00 hod. – 17:00 hod. – voľné hry detí, odovzdávanie detí zákonnému zástupcovi
Výchova
Výchovný proces v zariadení starostlivosti o deti je veľmi dôležitá mravčenia práca, ktorú
zariadenie robilo veľmi precízne a kvalitne. „Dieťa je odrazom svojich rodičov“ – to je veľká
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pravda, pretože dieťa sa správa tak ako to vidí u svojich najbližších. Preto je veľmi dôležitá
rozprava a spolupráca so zákonnými zástupcami.
Stravovanie
Stravovanie v zariadení starostlivosti o deti bolo zabezpečené u zariadenia školského
stravovania pri MŠ Tbiliská 2, Bratislava, ktoré sa nachádza priamo v objekte MŠ. Strava sa
do zariadenia dostávala pomocou výťahu v termo nádobách priamo do kuchynky, kde sa
strava vydávala a servírovala podľa zásad správnej výrobnej praxe - HCCP. Za kvalitu ,
technologické postupy za hygienickú a zdravotnú nezávadnosť použitých potravín ako aj za
množstvo podávanej stravy bola zodpovedná vedúca zariadenia školského stravovania.
Na každý týždeň bol vypracovaný jedálny lístok, ktorý zostavovala vedúca zariadenia
školského stravovania a bol vyvesený šatni k dispozícii zákonným zástupcom.
Strava sa poskytovala 3x denne ( desiata, obed, olovrant).
Stravu pre detí rozdeľovala vedúca zariadenia a opatrovateľky detí v kuchynke a bola
servírovaná deťom na detské stolíky v jedálni, ktorá je súčasťou herne. Mladšie deti boli
kŕmené opatrovateľkami, staršie deti sa kŕmili samé.
Ďalšou súčasťou stravovania je pitný režim, ktorý je zabezpečený formou odstátej vody, čaju,
mlieka, kakaa. Nápoje boli vlažné a v zimných mesiacov teplé.
Pracovná činnosť
Pracovná činnosť detí je zakomponovaná v dennej činnosti od 09:15 hod. – 10,00 hod.
Odhliadnuc od toho, že v zariadení starostlivosti o deti sú umiestnené deti od 1-3 rokov veku
dieťaťa, pracovnú činnosť robili všetky deti spoločne. Pracovná činnosť bola vždy zameraná
na tréning jemnej motoriky (JM), rozvíjanie zručnosti a učenie detí estetickému cíteniu.
Práca s papierom – rôzne výrobky z papiera, ktoré deti buď vyfarbovali, alebo lepili, prípadne
na papier nalepovali rôzne menšie tvary.
Modelovacou hmotou, plastelínou – rôzne výrobky (zvieratká, ovocia..)
Zameriavali sme sa na správne držanie štetca, farbičiek, voskových farbičiek – a práca
s týmito pomôckami bola zameraná na vymaľovávanie, maľovanie, farbenie...
Každý z výtvorov bol riadne podpísaný a na konci roka sme výrobky odovzdali deťom, aby si
ich mohli zobrať domov.
Hudobná výchova – kde sa deti naučili rôzne básničky a pesničky, ktoré boli nasmerované
buď k dákemu sviatku, alebo ročnému obdobiu.
Tréning pozornosti – hľadanie rovnakých tvarov, farieb, navliekanie guľôčok, hľadanie
rovnakých zvieratiek (pexeso), hľadanie rovnakých farieb
Tréning jemnej motoriky (JM) – navliekanie guľôčok, skladanie kociek, skladanie kociek
Pohybové aktivity a vychádzky – tréning hrubej motoriky (HM) – športové hry, hranie
s kolkami, hra s loptou, chodenie po lavičke
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Športová činnosť
Športovou činnosťou si deti trénovali hrubú motoriku. Viac krát do roka sme pripravili pre
deti športové hry, formou rôznych prekážok, chodenia po čiare, alebo lavičke, hádzanie lopty
na cieľ, chodenie medzi kužeľmi na odrážadlách a pod.
Našou dennou činnosťou bolo cvičenie a tancovanie, kde sa deti učia pohybu, taktiež vnímať
hudbu.

Kontakt so spoločenským prostredím
V apríli sme boli spolu s deťmi navštíviť denný stacionár v rámci projektu „deti a starí ľudia“,
kde detičky zaspievali a zatancovali našim seniorom a pripravili si pre nich darček, ktoré sami
vyrobili vo tvare slniečka, kde lúče tvorili ich vlastné ruky.
V mesiaci máj sme boli navštíviť stacionár znovu ku dňu matiek, kde deti priniesli ženám ku
dňu matiek kvetinky, ktoré sami vyrobili a znova im zaspievali a zatancovali.
Seniorom sa návšteva veľmi páčila a s pesničkami sa k nám pridali. Bol to krásny zážitok.
V rámci prechádzok po Rači sa detičky zoznamovali s prostredím a prírodou, kde sme
navštívili v júni jednu záhradu. Deti videli ako dozrievajú jahody, maliny, hrášok a mohli si
sami produkty natrhať a jesť.
Pri prechádzkach sme zbierali rôzne listy, ktoré sme si vylisovali a potom sme ich používali
k tvorbe výtvorov.
V rámci prechádzok sme deti učili dopravnej výchove a bezpečnosti na ceste.
Denná činnosť je zaznamenávaná a kedykoľvek je k nahliadnutiu.

Sociálne poradenstvo
V zariadení starostlivosti o deti sa poskytovalo základné sociálne poradenstvo, ktoré bolo
poskytované počas celého roka a týkalo predovšetkým podávania základných informácii
rodinným príslušníkom a zákonným zástupcom ohľadne podmienok prijatia dieťaťa
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do zariadenia, o platbách za sociálnu službu, rôznych vzniknutých sociálnych situácii
a problémov, boli podané rady ohľadne poberania „príspevku na starostlivosť o dieťa,
prípadne sprostredkovanie ďalšej odbornej činnosti. Každý podnet bol riadne zapísaný.
Dôležitou časťou sociálno-poradenskej činnosti bola spolupráca so zákonnými zástupcami,
ktorá viedla k skvalitneniu poskytovanej sociálnej služby.
Sociálne poradenstvo bolo poskytované formou ústnou (rozhovorom), telefonicky alebo
mailom.

6.

Kapacita zariadenia a podmienky prijatia

Kapacita zariadenia schválená hygienou bola 20 detí. Deti boli prijímané na základe podanej
žiadosti a boli zaradené do poradovníka podľa dátumu podania žiadosti. Dieťa, ktoré bolo
prijate do zariadenia muselo priniesť evidenčný list s potvrdením od lekára, že je dieťa
spôsobilé a zdravé. Potvrdenie nesmelo byť staršie ako jeden týždeň pred nástupom.
Prvý deň nástupu do zariadenia:
- zákonný zástupca dieťaťa, ktoré bolo prijaté do zariadenia dostal zmluvu o poskytovaní
sociálnej služby a úhrade za poskytované služby Mestskou časťou Bratislava-Rača
v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa,
- zákonný zástupca dieťaťa bol oboznámený s prevádzkovým poriadkom zariadenia
starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa,
- zákonný zástupca dieťaťa dostal pokyny o zabezpečení potrebných vecí, ktoré musí mať
dieťa v zariadení, (prezuvky, pyžamko, fľašu, plienky a pod.),
- zákonný zástupca dieťaťa podpisoval súhlas v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7.

Štruktúra prijímateľov sociálnej služby

Plnenie kapacity v jednotlivých mesiacoch v roku 2018
I.
II.
III. IV.
V.
VI. VII.
17
17
17
18
18
18
18
Počet
detí
8
8
8
9
10
10
10
Chlapci
Dievčatá

9

9

9

9

8

8

8

VIII.
-

IX.
20

X.
20

XI.
20

XII.
20

-

14

14

14

14

-

6

6

6

6

Priemerná obsadenosť deti za rok 2018, priemerný počet dievčat, chlapcov
Priemerný počet detí za rok 2018

18,45

Priemerný počet chlapcov

10,85

Priemerný počet dievčat

7,60
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Štruktúra novoprijatých detí a detí, ktoré ukončili sociálnu službu
Mesiace
I. II.
III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.
novoprijaté
deti
skončili
pobyt

X.

XI.

XII.

0

0

0

1

1

0

0

0

13

0

0

2

0

0

0

0

1

0

0

11

0

0

0

2

V priebehu roka 2018 ukončili niektoré deti sociálnu službu zo zdravotných dôvodov,
a niektorí z dôvodu nástupu do materskej školy.

8.

Personálne podmienky – organizačná štruktúra

a) Organizačná štruktúra
Prevádzka v zariadení starostlivosti o deti bola zabezpečená podľa schválenej organizačnej
štruktúry Mestskej časti Bratislava Rača a zabezpečuje ju 5 zamestnancov.

Vedúca zariadenia starostlivosti o deti do troch
rokov veku dieťa s kumulovanou funkciou
opatrovateľka detí
1

opatrovateľka detí

upratovačka

3

1

Prevádzku zariadenia zabezpečovalo v priebehu roku 2018 nasledovný počet zamestnancov:
mesiace
I.
II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
vedúca
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
zariadenia
opatrovateľka
2+1 2+1 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1
upratovačka
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

b) Vzdelanie zamestnancov
Z dôvodu skvalitňovania sociálnych služieb sme venovali zvýšenú pozornosť vzdelávaniu
našich zamestnancov, nakoľko len odborný personál vie poskytovať kvalitné sociálne služby
na vysokej úrovni.
V roku 2018 vedúca zariadenia absolvovala školenie týkajúce sa novely zákona o sociálnych
službách, ktoré organizoval inštitút vzdelávania PROEKO.
V rámci vzdelávania zamestnancov v mesiaci september sa opatrovateľka detí zúčastnila
akreditovaného kurzu „Opatrovanie detí“ vyplývajúce zo zákona o sociálnych službách.
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V mesiaci september sa vedúca zariadenia starostlivosti o deti zúčastnila školenia ohľadom
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
V júni absolvovala vedúca zariadenia školenie „Civilná ochrana“ a následne informovala
opatrovateľky a upratovačku ohľadom prípadnej evakuácie a prvej pomoci.
9.

Aktivity nad rámec dennej činnosti v zariadení starostlivosti o deti

Mesiac:
Apríl

Máj

Máj

Jún

Jún

Júl

December

Aktivity
V rámci projektu „Deti a starí ľudia“ vedúca zariadenia starostlivosti
o deti a vedúca stacionára zorganizovali návštevu detí v dennom
stacionári, kde deti zaspievali a zatancovali seniorom a priniesli malé
darčeky, ktoré sami vyrobili.
Pre veľký úspech túto návštevu v dennom stacionári
detičky
zopakovali ku „Dňu matiek“ , kde taktiež priniesli ženám krásne
kvetinky, ktoré sami vyrobili a spoločne si so seniormi zaspievali
a zatancovali. Seniorom sa vystúpenie detí veľmi páčilo a týmito
návštevami boli nadšení.
Športový deň v rámci projektu „World challenge day“ boj proti
rakovine, ktorý organizovala MČ Bratislava- Rača v spojení s MČ
Bratislava-Devínska Nová Ves sa taktiež zariadenie starostlivosti o deti
zapojilo do tohto projektu, deti jazdili na odrážadlách a mali športový
deň. Za odmenu dostali deti náramky poďakovanie.
Vedúca zariadenia starostlivosti o deti a riaditeľka MŠ Tbiliská v rámci
MDD zorganizovali pre deti jazdu na malých poníkoch, ktorá sa konala
v areáli MŠ Tbiliská 2 Bratislava. Deťom sa podujatie veľmi páčilo
a poníkov sa vôbec nebáli.
Vedúca zariadenia starostlivosti o deti zorganizovala návštevu jednej
záhrady v Rači, kde manželia – seniori ukázali deťom, ako sa pestujú
rôzne plody a zelenina. Deti sa mohli dosýta najesť jahôd, malín
a hrachu.
V rámci rozlúčky z budúcimi škôlkarmi vedúca zariadenia
zorganizovala krásne posedenie s deťmi a ich rodičmi
spojené
s občerstvením, ktoré pripravili
rodičia, kde deti vystupovali
s pesničkami a tancami, ktoré sa priebehu pobytu v zariadení
starostlivosti o deti naučili.
Ku dňu „Mikuláša“ zorganizovala vedúca zariadenia posedenie detí
spojené s občerstvením, ktoré pripravili rodičia, deti tancovali a spievali
samotnému Mikulášovi a anjelovi (ktorých robili zamestnanci
stacionára). Starosta spolu s prednostkou a vedúcou oddelenia pre
sociálne veci odovzdali deťom balíčky a hračky, ktoré zakúpila mestská
časť Bratislava-Rača.
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10. Plnenie rozpočtu
I. Príjmová časť rozpočtu:
Schválený rozpočet v príjmovej časti rozpočtu ................................................... 57 000,00
€
z toho úhrady klientov......................................................................................... 57 000,00 €
Upravený rozpočet ..............................................................................................57 000,00 €
z toho úhrady klientov..........................................................................................57 000,00 €
Príjem za obdobie do 31.12.2018 .........................................................................48 570,00
€
z toho úhrady klientov...........................................................................................48 570,00
€
Percentuálne plnenie ................................................................................................85,21 %
II. Výdavková časť rozpočtu:
Schválený rozpočet vo výdavkovej časti .......................................................... 77 271,00 €
Upravený rozpočet ............................................................................................ 81 271,00 €
Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu k 31.12.2018 ........................................... 73 579,39 €
Percentuálne plnenie .................................................................................................92,00 %
z toho:
Schválený rozpočet na mzdy, platy a odmeny .................................................... 44 000,00
€
Upravený rozpočet .............................................................................................. 44 000,00
€
Čerpanie k 31.12.2018 ........................................................................................ 39 893,39
€
Percentuálne plnenie ................................................................................................. 91,00
%
Schválený rozpočet na odvody do fondov .......................................................... 15 666,00
€
Upravený rozpočet ............................................................................................. 15 666,00
€
Čerpanie k 31.12.2018 ....................................................................................... 14 206,28
€
Percentuálne plnenie ................................................................................................. 90,68
%
Schválený rozpočet na tovary, služby a bežné transféry...................................... 17 605,00
€
Upravený rozpočet .............................................................................................. 21 605,00
€
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Čerpanie k 31.12.2018 ........................................................................................ 19 479,72
€
Percentuálne plnenie ................................................................................................. 90,17
%

11. EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY ZA ROK

2018

Mestská časť Bratislava-Rača

Názov organizácie
Druh poskytovanej sociálnej služby
(DSS, RS, ZPB, atď.)
Forma poskytovanej sociálnej služby
(ambulantná, týždenná, celoročná)
Počet mesiacov poskytovania uvedenej sociálnej služby v roku

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov
veku dieťaťa
ambulantná
12

Kapacita podľa registra

20

Skutočná obsadenosť - priemerný počet klientov
(prepočet osobodní na 2 desatinné miesta)

18,45
Celkové EON
uvedenej sociálnej
služby za rok

EON na mesiac
na klienta podľa
kapacity

EON na mesiac na
klienta podľa
skutočnej
obsadenosti

39 893,39

166,22

180,19

14 206,28

59,19

64,17

0,00

0,00

0,00

4 744,65

19,77

21,43

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových
interiérov

0,00

0,00

0,00

f) dopravné

0,00

0,00

0,00

3 821,50

15,92

17,26

0,00

0,00

0,00

Položky
a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá
zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa
osobitného predpisu
b) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne
poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie
platné zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a)
c) tuzemské cestovné náhrady
d) výdavky na energie, vodu a komunikácie

g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem
jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia
havarijných stavov
h) nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem
dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov,
zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške
obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste
prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého
druhu alebo porovnateľné veci
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i) výdavky na služby
j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného,
odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti
zamestnanca
k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa
účtovných predpisov
EON náklady spolu

10 008,57

41,70

45,21

905,00

3,77

4,09

5 524,74

23,02

24,95

79 104,13

329,60

357,29

Prepočet EON na 1 klienta na mesiac = Celkové EON : počet mesiacov poskytovania sociálnej služby : kapacita podľa
registra/resp. skutočná obsadenosť

Príjem za rok 2018

48 570,00

x

Dátum: 19.02.2019
Vypracoval (meno, priezvisko, telefón, e-mail): Mgr. Mária Gaálová, 02/4911 2423, maria.gaalova@raca.sk
Verifikoval (meno, priezvisko, telefón, e-mail): Mgr. Helena Krovinová, 02/4911 2419, helena.krovinova@raca.sk

Ekonomicky oprávnené náklady (EON) MČ za rok 2018 boli vo výške 63 553,82 €
Zariadenie starostlivosti o deti do troch
Bežné výdavky (EON) a príjmy za
rokov veku dieťaťa
poskytovanú sociálnu službu
za rok 2018 / mesiac
Priemerný počet klientov (detí)
19
EON za rok
63 553,82 €
z toho: priemerné náklady na 1 dieťa /
278,74 €
mesiac
Príjem za poskytovanú sociálnu službu za
31 375,11 €
rok
z toho: priemerné príjmy na 1 mesiac
137,61 €
Doplatok MČ na 1 dieťa na 1 mesiac
141,13 €
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219,38

4. Stanoviská stálych komisií
Materiál: Výročná správa Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Tbiliská 2 v Bratislave za rok 2018

Komisia

stanovisko

zapracované
A/N

Komisia finančná a majetková
Komisia školská, kultúrna, športová a pre
podporu podnikania a vinohradníctva
Komisia
životného prostredia
územného plánu a dopravy
Komisia sociálna a bytová

výstavby,
odporúča MZ MČ Bratislava-Rača zobrať na vedomie
informáciu výročnú správu Zariadenia starostlivosti o deti do
troch rokov veku dieťaťa, Tbiliská 2 v Bratislave za rok 2018
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A

zdôvodnenie

