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Názov materiálu: 

Výročná správa za rok 2019 Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku 

dieťaťa, Tbiliská 2, Bratislava 

 

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 Bratislava-Rača                     

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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1. Základné identifikačné údaje 

 

Názov právnickej osoby :   Mestská časť Bratislava- Rača 

Sídlo právnickej osoby :     Kubačova 21, 831 06 Bratislava 

Štatutárny zástupca :          Mgr. Michal Drotován 

IČO:                                      00304557 

 

Názov zariadenia :               Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 

Sídlo zariadenia :                 Tbiliská č. 2, 831 06 Bratislava 

Právna forma :                     bez právnej subjektivity, zariadenie je súčasťou organizačnej   

                                               štruktúry Mestskej časti Bratislava -Rača 

 

Forma poskytovania  

sociálnej služby :                    ambulantná 

Registračné číslo :                  111/2010/1 - soc 

 

Vedúca zariadenia :               Mgr. Mária Gaálová 

Tel:                                          02/49112423, 0903 541 243 

E- mail :                                  maria.gaalova@raca.sk   

Webová stránka :                  www.raca.sk 

 

 

2. DRUH ZARIADENIA 

 

1. Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťa (ďalej len „zariadenie 

starostlivosti o deti“) na Tbiliskej ulici je zariadením s ambulantnou sociálnou službou 

v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona   č. 

445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) , kde je  poskytovaná starostlivosť 

o deti od 1 do 3 rokov veku dieťaťa. Zariadenie  starostlivosti o deti poskytuje sociálnu 

službu na podporu a zosúladenie rodinného života a pracovného života, ak rodič alebo 

fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia 

súdu, pripravuje sa na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom  alebo 

návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť. 

 

2. V zariadení starostlivosti o deti sa poskytujú: 

a) bežné úkony starostlivosti o deti 

b) stravovanie 

c) výchova 

 

3. Zariadenie starostlivosti o deti poskytuje dieťaťu sociálnu službu do 31. augusta 

bezprostredne nasledujúceho po dovŕšení troch rokov veku dieťaťa. 

 

4. Zariadenie starostlivosti o deti poskytovalo starostlivosť 20 deťom. Kapacita zariadenia 

starostlivosti o deti sa zmenila po úprave zákona o sociálnych službách, kde k 01.01.2020 

je možné poskytovať starostlivosť najviac o 15 detí ak je spálňa stavebne oddelená  od herne 

mailto:anna.lajosova@raca.sk
http://www.raca.sk/


5 
 

a deti užívajú oba tieto priestory. Z tohoto dôvodu bolo k septembru 2019 prijatých len do 

počtu 15 detí, nakoľko sa v zariadení neposkytovala starostlivosť o dieťa mladšie do 

jedného roku veku. 
 

 

3.  VZNIK ZARIADENIA STAROSTLIVOSTI O DETI 

 

Mestská časť Bratislava-Rača poskytovala starostlivosť o deti v detských jasliach na Tbiliskej 

ulici od roku 1981. Detské jasle sa  novelou zákona o sociálnych službách stala ambulantná 

sociálna služba, ktorá poskytuje starostlivosť o deti do troch rokov veku dieťaťa. 

 

Zariadenie starostlivosti o deti sa nachádza  na Tbiliskej ulici č. 2 v časti objektu MŠ Tbiliská 

v Bratislave. Dvojpodlažný objekt zariadenia starostlivosti o deti má samostatný vchod ako do 

areálu, tak aj do objektu zariadenia. 

 

Objekt prešiel rekonštrukciou vonkajších priestorov od roku 11/2013 do 03/2015. Finančné 

prostriedky boli získané z projektu ISRMO OPBK, do ktorého sa mestská časť  zapojila 

a získala nenávratný finančný príspevok z európskych fondov vo výške 290 692,25 €. 

Investičné náklady boli celkovo 330,644,64 €, kde mestská časť prispela so svojich zdrojov na 

rekonštrukciu sumou 39.952,39 €. 

 

V roku 2016 mestská časť Bratislava Rača zrekonštruovala detské ihrisko nachádzajúce sa pred 

objektom zariadenia starostlivosti o deti. 

 

 

 

4. CIELE A POSLANIE ZARIADENIA STAROSTLIVOSTI O DETI 

 

V zariadení starostlivosti o deti sa poskytujú: 

a) bežné úkony starostlivosti o dieťa 

b) stravovanie  
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c) výchova 

 

Obdobie batoľaťa je charakterizované rýchlym rozvojom pohybových a psychických funkcií, 

zmyslov a reči, ale aj obdobím negativizmu a vzdoru. 

Dieťa sa osamostatňuje v základných životných funkciách (chôdza, reč, prijímanie potravy, 

hygiena). Pohybovo je veľmi aktívne. 

 

Zariadenie starostlivosti o deti navštevujú deti od 1 do 3 rokov, ktoré potrebujú našu pomoc či 

už pri hygiene, prebaľovaní, kŕmení, prezliekaní, uspávaní a pod. Úlohou nášho zariadenia je 

naučiť deti samostatnosti a sebe obslužným návykom. Kde je veľmi dôležitá spolupráca so 

zákonnými zástupcami. V našom zariadení s deťmi robíme rôzne hry, pomocou ktorých vie 

dieťa lepšie pochopiť, čo sa po ňom chce. 

 

Vývinové mechanizmy sú natoľko zložité, bez hlbokého záujmu a vedomostí nemôžeme 

pochopiť správanie dieťaťa. Pre správny vývin dieťaťa je potrebná vzájomná interakcia a súhra 

medzi opatrovateľkou a dieťaťom a opatrovateľkou a zákonným zástupcom. 

Dieťa, ktoré nastúpi do zariadenia starostlivosti o deti sa musí vysporiadať s nepriaznivým 

vplyvom nového prostredia, detí a opatrovateliek pre neho cudzích, musí sa vysporiadať 

s menším množstvom interakcii a podnetov, ktoré malo pri svojej matke. 

 

V našom zariadení tieto negatívne vplyvy  boli obmedzené do maxima,  a to: 

-  dokonalou a stálou organizáciou opatrovateliek,  

-  vhodným usporiadaním dňa, 

-  a postupným nežným  a citlivým prístupom k všetkým výkonom starostlivosti o deti. 

 

Naše zariadenie je zamerané na  bezpečnosť detí a kvalitu poskytovanej sociálnej služby, 

rozvíjanie ich zručností a schopností.  

Dôležitým a prvým krokom je adaptácia dieťaťa, kde opatrovateľka intenzívne a citlivo vníma 

signály dieťaťa, sleduje jeho správanie, nálady a citové prejavy. Opatrovateľka uváži, či netreba 

,aby bol adaptačný proces predĺžený. 

Zákonní zástupcovia sú denne informovaní ako prebieha adaptačný proces a po spoločnom 

uvážení medzi opatrovateľkou a zákonným zástupcom je dieťa zaradené do procesu celodennej 

činnosti v zariadení 

 

Veľmi dôležitý je tréning jemnej motoriky, ktorý pozostáva s tvorivých dielní (maľovania 

farbičkami, lepenia, vyfarbovania a pod.), učenie detí jesť príborom (lyžicou), používanie 

pohárika, zubnej kefky, umývanie rúk,  vkladanie predmetov určených pre daný tvar a pod. 

Ranné detstvo je obdobím, kde si deti zdokonaľujú prirodzené pohyby. V zariadení 

starostlivosti o deti cieľavedome, sústavne a systematicky podporujeme deti k pohybu 

pomocou denného cvičenia a tancovania, športových hier a tým si trénujú hrubú motoriku. 

 

Proces výchovy je obzvlášť významný. Je to veľmi náročná a zodpovedná práca, ktorú môžu 

vykonávať len ľudia, ktorí sú svoju prácu vnímajú v prvom rade ako poslanie a ku každému 

dieťaťu pristupujú individuálne. V našom zariadení  opatrovateľky pristupujú ku každému 

dieťaťu individuálne prihliadajú na jeho vek. 

 

 

5. PRIEBEH DŇA POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY 
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V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa  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 do troch rokov veku dieťaťa bola poskytovaná sociálna služba 

ambulantnou formou, počas pracovných dní v čase od 6:30 hod. – 17:30 hod. 

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 rúk, čistenie zubov 

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 

 

6. PODROBNEJŠÍ PREHĽAD DENNEJ ČINNOSTI  

 

- Zariadenie starostlivosti o deti otvára svoje brány od 06:30 hod., kedy začínajú do zariadenia 

prichádzať deti v sprievode svojich rodičov alebo rodinných príslušníkov. 

     Pri vstupe do herne opatrovateľka zistí zdravotný stav dieťaťa a pomocou rozhovoru                     

so zákonným zástupcom preberie momentálne správanie dieťaťa. 

- Preberanie detí je do 8:00 hodiny, kedy sa ostatné deti hrajú v herni, alebo dospávajú. 

     O 8,15 hod. prebieha cvičenie detí spojené s riekankami a pesničkami,  poprípade  tancujú 

na hudbu a tým trénujú hrubú motoriku a pamäť. 

- Desiata sa podáva o 8,30 hod. a trvá do 9 tej hodiny. 

- Po cvičení o 9,00 hod sa deti odoberú do kúpeľne, kde prebieha hygiena spojená s umývaním 

zúbkov sprevádzané riekankou. 

- Do 9,30 hod. začína prebiehať výchovný proces, kde s deťmi pracujeme na danú tému 

spojenú s tvorivými dielňami. Deťom čítame z knižiek, rozoberáme danú tému (napr. keď 

ideme vyrábať snehuliaka, v akom ročnom období padá sneh, akej je farby, či je studený 

a pod.) pri výchove učíme deti tvarom a farbám pomocou hry alebo priamym ukazovaním 

farebných predmetov v knižke alebo v herni. V rámci tohto času učíme deti pesničky 

a riekanky. 

- Tvorivé dielne majú deti veľmi radi a s pomocou pripravených pomôcok začínajú pracovať 

o 9,30 hod. Opatrovateľky pristupujú ku každému dieťaťu individuálne, k jeho veku 

a zručnosti. Tvorivé dielne spočívajú v maľovaní farbami, farbičkami, voskovými farbami, 

lepením a tvarovaním, navliekaním korálok pod. Týmito činnosťami si detí trénujú jemnú 

motoriku. 

     Veľký dôraz kladieme na to aby deti trávili určitý čas na čerstvom vzduchu. K dispozícii 

máme veľmi pekné ihrisko priamo pred objektom, ktorý je riadne oplotený, kde sú 

umiestnené bezpečnostné  prvky prispôsobené malým deťom. Často chodíme s deťmi na 
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prechádzky, zbierame listy zo stromov, ktoré potrebujeme  k tvorbe, každoročne navštevuje 

záhradu, kde sa deti oboznamujú s rastlinkami, plodmi, ktoré si môžu sami odtrhnúť a zjesť. 

Taktiež deti učíme dopravnej výchove, kde v rámci prechádzky im ju podrobnejšie 

vysvetľujeme.   V prípade, že je vonku nepriaznivé počasie spojené s ľadom a snehom, alebo 

mierne prší, chodíme s deťmi na terasu, ktorá  je zastrešená. V prípade, že je vonku 

nepriaznivé počasie spojené so silným vetrom a dažďom, ostávame v herni, kde deťom 

pripravíme športové hry aby si trénovali hrubú motoriku. 

- Pred obedom, ktorý je o 11,30 hod. deti absolvujú hygienu a opakujeme si pesničku alebo 

riekanku, ktorú sa v ten deň učili. 

- Po obede a hygiene sú deti uložené do postieľok, kde do 14,00 hodiny spia a oddychujú. 

- O 14,00 hodine, kedy sú už deti zobudené z poobedného spánku im prečítame rozprávku, 

ktorú spolu rozoberieme a o nej diskutujeme. Následne deti obliekame, nasleduje hygiena 

a olovrant. 

- O 14,30 hod je olovrant a potom sa deti hrajú v herni a čakajú na príchod rodičov. 

- Naše zariadenie je otvorené do 17,00 hod a rodičia si  môžu pre dieťa prísť po 15,00 hodine 

Stravovanie 

Stravovanie v zariadení bolo zabezpečené  zo zariadenia školského stravovania pri MŠ Tbiliská 

2, Bratislava. Kuchyňa MŠ sa nachádza priamo v objekte a strava sa do zariadenia dostávala 

pomocou výťahu v terno nádobách priamo do kuchyne zariadenia. Za vydávanie stravy 

a dodržiavanie hygieny a  bola zodpovedná vedúca zariadenia starostlivosti o deti a bola 

vydávaná podľa zásad správnej výrobnej praxe - HCCP.  Za kvalitu stravy, technologické 

postupy za  zdravotnú nezávadnosť potravín, hygienu, množstvo podávanej stravy bola 

zodpovedná vedúca zariadenia školského stravovania. 

 

Vedúca zariadenia školského stravovania vypracovala jedálny lístok na každý deň a zákonní 

zástupcovia ho mali k dispozícii vo filtri zariadenia. 

 

Neoddeliteľnou súčasťou je pitný režim, sa zabezpečuje formou odstátej vody, čaju, mlieka, 

kakaa.  

 

 

 

7.      VÝCHOVNÁ SA PRACOVNÁ ČINNOSŤ  

 

Motto: 

 

 „V kolektívnej starostlivosti nemôžeme dať dieťaťu všetko, čo potrebuje. Ale to, čo je 

možné, sme povinní poskytovať spoľahlivo, dokonale a každodenne.“ 

                                                                                                           (Emmi Piklerová) 

 

Vo výchovnej činnosti sa zameriavame na  prirodzený vývoj dieťaťa spojený s rozvojom 

poznávacích procesov, t.j. myslenia, vnímania predstáv, obrazotvornosti na podklade reči, 

pozornosti a pamäti, osvojovanie si základných poznatkov o prírode, spoločnosti a osvojovanie 

si návykov. Rozvíjanie poznania u detí je vytváranie pravidelných poznatkov o najbližšom 

okolí, dosiahnuť to, aby deti vedeli pomenovať predmety a veci, činnosti a pomaly začali 

rozumieť ich účel. 

 

Dôležitým úlohou zariadenia je učiť deti k samostatnosti a sebaobslužným návykom  

a samostatnosti myslenia. 
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Úlohou zariadenia starostlivosti o deti  je naučiť deti k spojeniu poznávacích, citových 

a vôľových procesov, ktoré dosahujeme vhodnou motiváciou požiadaviek, ktoré sami kladieme 

na dieťa. Využívame spontánnu aktivitu detí, ich túžbu po sebauplatnení v činnosti i v rečovom 

prejave. 

Zameriavame sa na rozumovú výchovu spojenú s estetickou výchovou, mravnou pracovnou 

a telesnou výchovou.  

 

Neodmysliteľnou súčasťou výchovnej práce  zariadenia je  naučiť deti poznať svoje meno 

a priezvisko, bydlisko,  vedieť poprosiť a poďakovať a pozdraviť, odkladať hračky,  naučiť ich 

používať svoju značku a následne učíme deti odkladať si odev, obuv, uterák, učíme deti mená 

ostatných detí a opatrovateliek, spoznávajú základnú dopravnú výchovu, ktorú realizujeme 

prechádzkami po okolí, kde deti spoznávajú dopravný ruch a postupne vytvárané správne 

reakcie na signály (červené svetlo semaforu – stoj) spoznávajú prírodu spojenú s návštevou 

ovocnej záhrady a taktiež samotným sadením semiačok kvetov, prípadne semiačok dýň v areáli 

zariadenia a ich následné polievanie. 

 

Pri oslavách narodenín a menín vytvárame prostredie domova spojené s ozdobou stien, 

farebného prestierania a primerane vysvetľujeme deťom prečo oslavujeme daný sviatok. 

Ďalšími sviatkami ako MDŽ, Deň matiek, Sviatok k úcty k starším vychovávame deti 

ku kontaktu so spoločenským prostredím  spojené s návštevou denného stacionára. 

Deti k príležitosti týchto sviatkov  vyrábajú pre babičky a dedkov rôzne darčeky  a  učia sa 

pesničky a riekanky, s ktorými sa  pri návšteve tohto zariadenia prezentujú. 

 

Pracovná činnosť  je spojená s tvorivými dielňami. Pri tejto činnosti , ktorá pozostáva zo 

správneho držania ceruzky alebo štetca, lepenia, pečiatkovania, modelovania si deti trénujú 

jemnú motoriku (JM) a rozvíjajú svoje zručnosti a estetické cítenie. 

Všetky detské výtvory sú  povešané  na nástenke a po chodbách zariadenia a taktiež pracovná 

činnosť je zaznamenaná fotkami, ktoré sú následne poslané do súkromnej skupiny na 

Facebooku, ktorú majú k dispozícii zákonní zástupcovia prípadne ich rodinní príslušníci. 

 

Ďalšou výchovnou  činnosťou zariadenia je koncentrácia pozornosti. Deti učíme spoznávať 

tvary a farby a následne  pomocou rôznych hier trénujeme ich pozornosť. 

(Hry – hľadanie rovnakých tvarov a farieb v herni medzi hračkami,  pexeso, rozprávkové 

domino, zvieratkovo, magnetická tabuľa, napodobniť predkreslené tvary a pod.). 

 

Zariadenie starostlivosti o deti je zamerané aj na telesnú  výchovu a športovú činnosť, ktorou 

si deti trénujú hrubú motoriku (HM). 

Medzi dennú činnosť patrí cvičenie a tancovanie detí spojené so spievaním alebo s hudbou, kde 

si deti osvojujú správnu koordináciu pohybov, schopnosti a zručnosti. 

V rámci výchovného procesu organizujeme športové hry, kde si deti rozvíjajú obratnosť, 

rýchlosť, pohotovosť a telesnú zdatnosť a taktiež posilňujú vôľové vlastnosti sako trpezlivosť, 

vytrvalosť, presnosť. Týmito aktivitami si deti rozvíjajú schopnosť prispôsobovať sa skupine, 

rešpektovať pravidlá a spoznávať pocit výhry ale aj prehry. 

Pri športových hrách sú deti odmenené medailami , prípadne dákou sladkosťou. 

 

V rámci hudobnej výchovy  si deti rozvíjajú sluchovú citlivosť, sústredenosť, zmysel pre 

rytmus a schopnosť speváckej reprodukcie. Spoločne s hudbou rozvíjajú pohybové 

spôsobilosti. Opatrovateľky učia deti pesničky, riekanky, ktoré sú zamerané na danú tému dňa. 

V zariadení je k dispozícii klavír, pomocou ktorého vyťukávame rytmus a melódiu  pesničky. 
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V tanečných hrách uplatňujeme cvalové poskoky, poskočný krok, otočky, úklony, kde si taktiež 

deti trénujú hrubú motoriku. 

 

Literárnou výchovou utvárame trvalý a pozitívny vzťah ku knihe a rozvíjame u detí 

vyjadrovacie schopnosti. Pri práci s knihou objavujeme s deťmi krásu slova, krásu ilustrácie, 

hodnotíme konanie postáv, rozoberáme daný príbeh rozprávky a tým v deťoch rozvíjame 

predstavivosť, fantáziu a schopnosť zapamätať si text. Pomocou ľudových rozprávok deti 

spoznávajú kladné a záporné postavy a ich charakterové vlastnosti. 

 

Výchovou spoločného správania učíme deti  disciplíne a osvojovaniu si  dodržiavanie 

a osvojovanie si vopred určených pravidiel v skupine. Rozvíjame v deťoch zodpovednosť za 

druhých, čo znamená, aby väčšie deti ochraňovali menšie deti. Podporujeme kamarátske vzťahy 

k druhým deťom. 

Učíme deti udržiavať poriadok , ako je upratanie hračiek, osobných vecí apod. 

Rozvíjame spoločné aktivity detí, vedieme deti k tomu aby si vedeli požičať navzájom hračky, 

či osobné veci. 

Učíme deti ,aby sa naučili šetrne zaobchádzať so spoločnými ale aj osobnými vecami. 

 

V rámci rozumovej výchovy rozvíjame u detí záujem , posilňujeme motiváciu s spoznávanie 

okolitej skutočnosti, rozvíjame reč a  základné myšlienkové operácie. 

Posilňujeme u detí sústredenosť sa dokončenie zadaných úloh, kde podnecujeme deti k aktivite, 

tvorivosti, samostatnosti a zodpovednosti. 

 

 

     
 

 

8.     SOCIÁLNE PORADENSTVO 

 

Počas celého roka sa v zariadení starostlivosti o deti poskytovalo  sociálne poradenstvo, ktoré 

pozostávalo hlavne z podávania základných informácii zákonným zástupcom dieťaťa ohľadne  

podmienok a prijatia dieťaťa do zariadenia , o platbách za sociálnu službu  a pod. 
 

Veľký dôraz sa kládol na spoluprácu a vzájomnú komunikáciu so zákonnými zástupcami, 

pomocou ktorej  sme vedeli poskytnúť deťom kvalitnú sociálnu službu. 

 

 

9.    PODMIENKY PRIJATIA A KAPACITA ZARIADENIA 

 

V zariadení starostlivosti o deti je kapacita schválená hygienou v počte 20 detí. Tento počet bol 

naplnený  do septembra 2019. K septembru 2019 bolo do zariadenia prijatých do 15 detí, 

nakoľko podľa zákona o sociálnych službách od 1. januára 2020 možno poskytovať 
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starostlivosť  najviac o 12 detí v jednej dennej miestnosti, ktorá spĺňa funkciu herne a spálne, 

to platí, ak je spálňa stavebne oddelená od herne a deti užívajú oba tieto priestory. Počet detí 

z prvej vety možno zvýšiť najviac o tri deti, ak sa v dennej miestnosti alebo v priestoroch spálne 

a herne neposkytuje starostlivosť o dieťa do jedného roku veku. 
 

Deti boli prijímané do zariadenia na základe podanej žiadosti, ktorá bola riadne zaznamenaná 

a zaradená do poradovníka podľa dátumu podania. 

Podmienkou prijatia bol potvrdený evidenčný list od lekára, nie starší ako jeden týždeň pred 

nástupom do zariadenia, že dieťa je zdravé a spôsobilé. 
 

V deň nástupu dostal zákonný zástupca zmluvu o poskytovaní sociálnej služby a úhrade za 

poskytované sociálne služby Mestskou časťou Bratislava-Rača v zariadení starostlivosti o deti 

do troch rokov veku dieťaťa v zmysle všeobecne záväzného nariadenia MČ Bratislava-Rača 

o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe platenia úhrad za sociálne služby poskytované 

mestskou časťou Bratislava-Rača v znení VZN č. 4/2018 z 26. júna 2018a VZN č. 1/2019 z 05. 

februára 2019. V deň nástupu zákonný zástupca podpisoval súhlas v zmysle zákona NR SR č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Zákonný zástupca dieťaťa bol riadne oboznámený s prevádzkou zariadenia starostlivosti o deti, 

ďalej bol informovaní o zabezpečení potrebných vecí pre dieťa ( prezuvky, pyžamo, plienky, 

fľašky, zubné kefky a pod.) 

 

 

10.     ŠTRUKTÚRA PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY, PLNENIE KAPACITY 
 

r. 2019 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Počet 

detí 

18 20 20 20 20 20 20 - 15 15 15 15 

Chlapci 12 14 14 14 13 13 13 - 10 10 10 10 

Dievčatá 

 

6 6 6 6 7 7 7 - 5 5 5 5 

 

Priemerná obsadenosť deti za rok 2019, priemerný počet dievčat, chlapcov 

Priemerný počet detí za rok 2019/ za 11 mes. 18 

Priemerný počet chlapcov 12,09 

Priemerný počet dievčat 5,90 

 

Štruktúra novoprijatých detí a detí, ktoré ukončili sociálnu službu. 

V priebehu roka 2019 ukončili niektoré deti sociálnu službu zo zdravotných dôvodov, a niektorí 

z dôvodu nástupu do materskej školy.  

Mesiace            I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

novoprijaté 

deti 

 2   1    6*    

skončili 

pobyt 

   1     11    
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* k septembru 2019 pokračovalo v poskytovaní sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch    

rokov veku dieťaťa   9 detí  

Ku koncu roka  2019 zariadenie starostlivosti o deti evidovalo 10 nevybavených žiadostí, ktoré 

sa automaticky presúvajú na rok 2020 a ostávajú v evidencii, pokiaľ dieťa bude spĺňať 

podmienky prijatia, ktoré vyplývajú zo zákona o sociálnych službách § 32b bod 2 a bod 4. 

V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa poskytuje starostlivosť o dieťa 

do troch rokov veku  a sociálna služba sa poskytuje do 31. augusta bezprostredne nasledujúceho 

po dovŕšení troch rokov veku dieťaťa. 

 

Personálne podmienky – organizačná štruktúra 

Prevádzka v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa  bola zabezpečená podľa 

schválenej organizačnej štruktúry Mestskej časti Bratislava Rača a zabezpečuje ju 5 

zamestnancov. 

 

 

 

Prevádzku zariadenia zabezpečovalo v priebehu roku 2019 nasledovný počet 

zamestnancov: 

rok 2019/ po 

mesiacoch 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

vedúca zariadenia 

+ opatrovateľka 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Opatrovateľka 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 3 3 3 3 

Upratovačka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 

  

11.      VNÚTORNÉ VYBAVENIE ZARIADENIA STAROSTLIVOSTI O DETI 

 

Priestorové podmienky zodpovedajú počtu prijímateľov sociálnej služby, druhu poskytovanej 

služby a potrebám prijímateľov sociálnych služieb. Miera prístupnosti prostredia, v ktorom je 

sociálna služba poskytovaná, je v súlade s potrebami prijímateľov sociálnej služby a platnými 

predpismi a vychádza z princípov univerzálneho navrhovania. (Štandardy kvality - IV. oblasť: 

Prevádzkové podmienky).   

 

Vedúca zariadenia starostlivosti o deti do troch 
rokov veku dieťa kumulovaná funkcia 

opatrovateľka detí

1

opatrovateľka detí 

3

upratovačka

1
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Je dôležité, aby zariadenie pre deti bolo  útulným, účelovým a vhodným 

prostredím  prispôsobeným potrebám malých detí. Jednou z najdôležitejších podmienok 

starostlivosti o deti  je ich bezpečnosť. Nakoľko sa v zariadení poskytuje sociálna služba                      

od 6,30 do 17,00  hodiny a mnohé deti zotrvávajú v zariadení viac ako 8 hodín je potrebné, aby 

sa v tomto prostredí cítili ako doma. Vhodné prostredie plné farebnosti, hračiek, pomôcok je  

pomocníkom, aby dieťa bolo spokojné, veselé, aby zariadenie vnímalo pozitívne 

a navštevovalo ho s radosťou.  

Schválením finančných prostriedkov z rozpočtu na rok 2019 sa priestorové vybavenie 

zariadenia starostlivosti o deti  obnovilo zakúpením nového nábytku, doplnkov, všeobecného 

materiálu a hračiek. 

Interiérové  vybavenie sa týkalo zakúpenia: 

 

všeobecné služby 633006       

  ks: cena /ks/€ spolu/ s DPH 

obliečky 1 x 20 8,90 178,00 

obliečky  1 x 20 9,70 194,00 

plachty 15 8,00 120,00 

uteráčiky 7 x sada 5,90 41,30 

odrážadlo s opierkou 2 26,90 53,80 

prenosné pieskovisko 1 89,00 89,00 

kávovar detský Bosch 1 20,50 20,50 

magnetická skladačka s tabuľou   28,50 28,50 

obrázková skladačka 3 9,50 28,50 

moja prvá školská tabuľa obojstranná 1 35,50 35,50 

sada kruhov a tyčí 1 145,00 145,00 

NÁBYTOK 633001 inter.vybavenie       

  ks: cena /ks/€ spolu/ s DPH 

postieľky 12 89,00 1068,00 

matrace 12 24,50 294,00 

detská postieľka  3 129,00 387,00 

prebaľovací pult Motýlik 2 295,00 590,00 

kúpeľňové poličky s 5 vešiačikmi 3 55,00 165,00 

oddychový kútik SAFARI 1 239,00 239,00 

strom dekoratívny 4 ročnými obdobiami 1 118,00 118,00 

dekorácia vláčik 1 64,00 64,00 

dekorácia vagónik 1 20,90 20,90 

poličky na šerblíky 1 89,90 89,90 

police na plienky 1 138,50 138,50 

kreslo IKEA 2 69,90 139,80 

vrecká na stenu 2 37,50 75,00 

skrinka veľká 1 281,30 281,30 

vozík na rôzne použitie 2 82,00 164,00 

korková tabula 100 x 200  cm 1 68,90 68,90 

domček pre deti 1 79,99 59,99 

sedačka 2 219,00 378,00 

SPOLU:   4 341,29 
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sada chutných koláčikov 1 20,00 20,00 

kosačka na trávu detská 2 6,90 13,80 

SPOLU:     967,90 

 

        

 

       

 

Na detskom ihrisku, ktorý sa nachádza v areáli pred objektom zariadenia starostlivosti o deti 

bol v tomto roku Mestskou časťou Bratislava-Rača zakúpený hrací prvok vláčik aj s vagónom 

v hodnote 4 277,- €. 

 

12.     VÍZIA ZARIADENIA STAROSTLIVOSTI O DETI 

 

Pre veľký dopyt umiestňovania detí do zariadenia starostlivosti o deti sa Mestská časť 

Bratislava Rača  rozhodla rozšíriť momentálnu kapacitu zariadenia starostlivosti o deti 

a zapojila sa do projektu  Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 

republiky.  

 

Názov projektu : „Podpora zariadenia starostlivosti pre deti do troch rokov veku dieťaťa na 

komunitnej úrovni v MČ Bratislava-Rača“. Ide o voľný priestor (neobývaný byt), ktorý sa 

nachádza priamo v objekte MŠ Tbiliská 2  Bratislava-Rača. 

 

Z dôvodu skvalitňovania tejto sociálnej služby chce v roku  2020 Mestská časť Bratislava- Rača 

pokračovať v obnovovaní už existujúceho zariadenia starostlivosti o deti zakúpením novej 

kuchynskej linky, čističky vzduchu, obnoviť starý nábytok v šatni opatrovateliek a dokúpiť ešte 

jeden vagónik do exteriéru. 
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13.      VZDELÁVANIE  ZAMESTNANCOV 

 

V roku 2019  vyplývajúce zo zákona o sociálnych službách absolvovala opatrovateľka kurz 

„Opatrovanie deti“ , ktoré vyplývalo zo zákona o sociálnych službách.  

Splnením podmienok ohľadne prijímania  odborných zamestnancov  má zariadenie 

starostlivosti o deti všetky opatrovateľky kvalifikované na výkon tejto funkcie. 

 

14.      AKTIVITY NAD RÁMEC DENNEJ ČINNOSTI V ZARIADENÍ 

STAROSTLIVOSTI O DETI DO TROCH ROKOV VEKU DIEŤAŤA. 

  

Mesiac: Aktivity 

Máj Tak ako minulý rok aj tento sme s deťmi zorganizovali športový deň, 

ktorý sa konal v areáli MŠ, kde sme pre deti pripravili množstvo 

disciplín. Výhercovia dostali medaily a sladkú odmenu. 

Máj Ku „Dňu matiek“ sme s deťmi navštívili denný stacionár, kde detičky 

rozdali všetkým ženám darčeky, ktoré sami vyrobili, zaspievali 

a zatancovali a potom si zaspievali si spolu so seniormi. 

Babičky a dedkovia boli našou návštevou nadšení. 

Máj V rámci „MDD“ vedúca zariadenia starostlivosti o deti spolu 

s riaditeľkou MŠ Tbiliská  zorganizovali pre deti jazdu na malých 

poníkoch, ktorá sa konala v areáli MŠ Tbiliská č.2 BA. Deti boli touto 

akciou veľmi nadšené. 

Jún Vďaka riaditeľke MŠ Tbiliská a v spolupráci s vedúcou zariadenia 

starostlivosti o deti  sa deti mohli zúčastniť  divadla, ktoré  sa konalo 

v areáli MŠ Tbiliská pod altánkom. Dvaja divadelní herci s bábkami 

zahrali deťom pekné a poučné divadlo. 

Jún V rámci výchovy sme s deťmi navštívili jednu záhradu, ktorú 

obhospodarujú dvaja seniori v mestskej časti Bratislava-Rača. Deťom 

povysvetľovali, ktoré plodiny rastú v tomto ročnom období a deti sa 

mohli dosýta najesť ovocia jahôd a malín, či hrachu. 

Júl Posledný júlový deň v rámci rozlúčky s budúcimi škôlkarmi vedúca 

zariadenia zorganizovala posedenie s deťmi a ich rodičmi. Rodičia 

priniesli občerstvenie v podobe koláčov, džúsov a  deti vystupovali 

s pesničkami a tancami , ktoré sa priebehu pobytu v zariadení 

starostlivosti o deti naučili. Akcia bola veľmi vydarená.   

December Ku dňu „Mikuláša“  zorganizovala vedúca zariadenia posedenie detí 

spojené s občerstvením, ktoré zaobstarali rodičia. Zamestnanci 

stacionára k  nám prišli medzi deti prezlečení za Mikuláša a anjela 

a spolu s vedením úradu sa deťom rozdali balíčky a hračky , ktorým sa 

deti veľmi tešili. Deti pre  Mikuláša a hostí zatancovali a zaspievali 

a spoločne sme si užili peknú akciu. 

 

 



16 
 

 

15.      PLNENIE ROZPOČTU 

I. Príjmová časť rozpočtu: 

 

     Schválený rozpočet v príjmovej časti rozpočtu ................................................... 60.000,00 € 

      z toho úhrady klientov......................................................................................... 60.000,00 € 

      Upravený rozpočet .............................................................................................. 60.000,00 € 

      z toho úhrady klientov.......................................................................................... 60.000,00 € 

      Príjem za obdobie do 31.12.2019 ........................................................................ 51.923,20 € 

      z toho úhrady klientov......................................................................................... 51.923,20 €      

      Percentuálne plnenie  ............................................................................................     86,54 %  

 

II. Výdavková časť rozpočtu: 

 

      Schválený rozpočet vo výdavkovej časti ............................................................ 85.285,00 € 

      Upravený rozpočet ...............................................................................................88.805,00 € 

      Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu k 31.12.2019 ..............................................84.410,12 € 

      Percentuálne plnenie ..............................................................................................     95,05% 

  

z toho: 

 

      Schválený rozpočet na mzdy, platy a odmeny .................................................... 44.944,00 € 

      Upravený rozpočet .............................................................................................. 47.744,00 € 

      Čerpanie k 31.12.2019 ........................................................................................ 47.387,91 €   

      Percentuálne plnenie .............................................................................................     99,25 % 

 

      Schválený rozpočet na odvody do fondov .......................................................... 15.996,00 € 

      Upravený rozpočet .............................................................................................. 16.676,00 € 

      Čerpanie k 31.12.2019 ........................................................................................ 16.579,42 €   

      Percentuálne plnenie ..............................................................................................    99,42 %  
  

      Schválený rozpočet na tovary, služby a bežné transféry...................................... 24.345,00 € 

      Upravený rozpočet .............................................................................................. 24.385,00 € 

      Čerpanie k 31.12.2019 ........................................................................................ 20.442.79 €   

      Percentuálne plnenie ................................................................................................. 83,83 % 
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16. EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY ZA ROK 2019 

Názov organizácie Mestská časť Bratislava-Rača 

Druh poskytovanej sociálnej služby 

(DSS, RS, ZPB, atď.) 

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov 

veku dieťaťa 

Forma poskytovanej sociálnej služby  

(ambulantná, týždenná, celoročná) 
ambulantná 

Počet mesiacov poskytovania uvedenej sociálnej služby v roku 11 

Kapacita podľa registra 20 

Skutočná obsadenosť - priemerný počet klientov                 

(prepočet osobodní na 2 desatinné miesta) 
18,33 

Položky 
Celkové EON 

uvedenej sociálnej 

služby za rok 

EON na mesiac 

na klienta podľa 

kapacity 

EON na mesiac na 

klienta podľa 

skutočnej 

obsadenosti 

a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá 

výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného 

predpisu 
47 387,91 197,45 235,02 

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) 
16 579,42 69,08 82,02 

c) tuzemské cestovné náhrady 0,00 0,00 0,00 

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 4 567,39 19,03 22,65 

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových 

interiérov 
7 252,15 30,22 35,97 

f) dopravné 0,00 0,00 0,00 

g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem 

jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia 

havarijných stavov 
0,00 0,00 0,00 

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 

0,00 0,00 0,00 

i) výdavky na služby 8 370,10 34,88 41,51 

j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, 

odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 

zamestnanca 
253,17 1,05 1,26 

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných 

predpisov  
5 308,00 22,12 26,33 

EON náklady spolu 89 718,14 373,83 444,96 

Prepočet EON na 1 klienta na mesiac = Celkové EON : počet mesiacov poskytovania sociálnej služby : kapacita podľa 

registra/resp. skutočná obsadenosť 

    

Príjem za rok 2019 51 923,20 x 257,52 
    

Dátum:  19.02.2020 

Vypracoval (meno, priezvisko, telefón, e-mail):  Mgr. Mária Gaálová, 0903 541 243, maria.gaalova@raca.sk 

Verifikoval (meno, priezvisko, telefón, e-mail):   Mgr. Hana Štetinová, 02/4911 2425, hana.stetinova@raca.sk 
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17. SUMÁR NÁKLADOV, PRÍJMOV MČ  A DOPLATOK MČ BRATISLAVA-   

            RAČA ZA POSKYTOVANÚ SOCIÁLNU SLUŽBU ZA ROK 2019  

 

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku 

dieťaťa  

Bežné výdavky (EON) a príjmy za 

poskytovanú sociálnu službu 

 za rok 2019 / mesiac  

Priemerný počet klientov (detí) 18,33 

EON za rok     89.718,14 € 

z toho: priemerné náklady na 1 dieťa / mesiac  407,88 € 

Príjem za poskytovanú sociálnu službu za rok                    51.923,20 € 

z toho: priemerné príjmy na 1 mesiac 257,52 € 

Doplatok MČ na 1 dieťa na 1 mesiac 150,37 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


