
21 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA   
 

Materiál na rokovanie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača 

dňa 22.06.2021 

 

 

 

 

Výročná správa o činnosti a hospodárení Zariadenia starostlivosti o deti            

do troch rokov veku dieťaťa na Tbiliskej 2 v Bratislave za rok 2020 
__________________________________________________________________________  

 

 

 

Predkladateľ:      Materiál obsahuje: 

Ing. Peter Semanco, v. r.     1. Návrh uznesenia MZ MČ 

prednosta           Bratislava-Rača  

        2. Dôvodová správa  

        3. Materiál 

        4. Stanoviská stálych komisií 

 

 

Zodpovedný:  

Mgr. Hana Štetinová, v. r. 

vedúca oddelenia pre sociálne veci 

 

 

 

 

 

Spracovateľ:  

Mgr. Mária Gaálová, v. r. 

vedúca Zariadenia starostlivosti 

o deti do troch rokov veku dieťaťa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     jún  2021 

 



 

 

2 

 

 

 

 

1.      Návrh uznesenia  

 
Miestna rada MZ MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 

 

 

odporúča 

 

 

 
 

MZ MČ Bratislava-Rača zobrať na vedomie Výročnú správu o činnosti a hospodárení 

Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v Bratislave za rok 2020 

v predloženom znení 
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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: bežné úkony starostlivosti o deti, 

stravovanie a výchova. Sociálna služba sa poskytuje do 31. augusta bezprostredne 

nasledujúceho po dovŕšení troch rokov veku dieťaťa. Služba sa poskytuje 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. 3/2017 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 v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej 

časti Bratislava-Rača č. 1/2019 z 5. februára 2019 a všeobecne záväzného nariadenia mestskej 

časti Bratislava-Rača č. 12/2020 z 15. decembra 2020.   

Úhrady za stravovanie v zariadení starostlivosti o deti sú určené vo všeobecne záväznom 

nariadení mestskej časti Bratislava-Rača č. 13/2020 z 15. decembra 2020 o určení výšky 

príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov školách a školských 

zariadeniach v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. 

1/2021 z 30. marca 2021. 
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3.   Materiál  

 

                       MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA   
                                 Kubačova 21,  831 06 Bratislava 
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za rok 2020 
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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:                                           02/4911 2423, 0903 541 243 

E- mail :                                   maria.gaalova@raca.sk   

Webová stránka :                    www.raca.sk 

 

 

 

„Ak máme vychovávať deti, je potrebné aby sme sa tiež stali deťmi.“ —  Martin Luther 

 

    

                             

 

 

 

mailto:anna.lajosova@raca.sk
http://www.raca.sk/
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2. STAROSTLIVOSŤ O DETI NAJMLADŠEJ GENERÁCIE 

 Starostlivosť o deti vo veku do jedného do troch rokov je mimoriadne zodpovednou 

úlohou. Deti v tomto veku sú v najzraniteľnejšej etape svojho vývinu. Deti sa učia vytvárať 

prvé pevnejšie vzťahové väzby mimo svojej rodiny. Robia prvé väčšie kroky 

k osamostatneniu sa od primárnych vzťahových osôb. Učia sa interakcii s rovesníkmi, 

vytvárajú si prvé väzby na výchovné autority mimo kruhu svojej rodiny. Sociálna služba 

zariadenie pre deti je tak vystavená náročnej výzve. Potrebujeme stabilný tím osobnostne 

zrelých a tvorivých profesionálov, ktorým leží na srdci  starostlivosť, výchova a inšpirovanie 

našich najmenších.  

O starostlivosti o dieťa ako o  sociálnej službe   pojednáva § 32b zákona č. 448/2008 Z. z. 

o sociálnych službách (ďalej len „zákon o sociálnych službách“). V zmysle ustanovení tejto 

časti zákona sa jedná o vykonávanie odborných činností alebo vykonávanie súboru týchto 

činností primeraných veku dieťaťa a zdravotnému stavu dieťaťa podľa jeho individuálnych 

potrieb a schopností s cieľom rozvíjať schopnosti dieťaťa, osobnosť dieťaťa, osvojenie 

návykov a jeho socializáciu. 

 

3. HISTÓRIA  - DETSKÉ JASLE pred rokom 1990 

V minulosti sa zariadeniu starostlivosti o deti hovorilo detské jasle (ďalej len „jasle“), mnohí 

tento názov používajú aj dnes.  Po roku 1990 sa väčšina týchto zariadení pre deti v Bratislave 

zrušila a ostalo len 5 zariadení. Pracovníčkami jaslí boli v tom čase detské sestry, zariadenie 

metodicky riadilo Ministerstvo zdravotníctva.  Pracovníci jaslí mali oporu v metodických 

príručkách a odbornej literatúre a edukačné zložky boli podrobne rozpracované. Inštrukčné 

jasle boli zriadené v každej mestskej časti a boli zodpovedné za kvalitu zariadení, ktoré pod 

ich vedenie patrili. Pre pracovníčky jaslí sa viedli  štvrťročné školenia predvádzajúce proces 

vychovávania v zariadení. Pred nástupom do zamestnania detské sestra a pestúnky 

absolvovali prax v už spomínaných inštrukčných jasliach. Ich skúška bola vo forme 

absolvovaného kurzu. 

Novelizáciou zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách boli upravené kvalifikačné 

predpoklady prijatia do zariadenia starostlivosti o deti nasledovne: 

- úplne stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, ak počas 

trvania pracovnoprávneho vzťahu, na ktorého základe vykonáva pracovnú činnosť 

opatrovateľa detí pri poskytovaní sociálnej služby uvedenej v § 32b, začne do šiestich 

mesiacov od vzniku tohto pracovnoprávneho vzťahu navštevovať akreditovaný kurz 

opatrovania detí najmenej v rozsahu 220 hodín a absolvuje tento akreditovaný kurz                

do dvanástich mesiacov od vzniku tohto pracovnoprávneho vzťahu. 
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4. DEFINÍCIA ZARIADENIA STAROSTLIVOSTI O DETI V ZÁKONE 

O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH 

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

starostlivosti o deti“) na Tbiliskej ulici je v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 

službách zariadením s ambulantnou sociálnou službou, 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. 

 

 V zariadení starostlivosti o deti sa poskytujú: 

a) bežné úkony starostlivosti o deti 

b) stravovanie 

c) výchova 

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

bezprostredne nasledujúceho po dovŕšení troch rokov veku dieťaťa. 

 Zariadenie starostlivosti o deti na Tbiliskej ulici poskytuje starostlivosť pre skupinu 

15 detí v zmysle zákona  o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z., podľa ktorého je podľa 

§32b bod 5 možné poskytovať starostlivosť najviac o 12 detí v jednej dennej miestnosti, ktorá 

spĺňa funkciu herne a spálne; to platí, aj ak je spálňa stavebne oddelená od herne a deti 

užívajú oba tieto priestory. Počet detí podľa 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. 

 

5.  VZNIK ZARIADENIA STAROSTLIVOSTI O DETI NA TBILISKEJ 

 

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 stali ambulantnou 

sociálnou službou, 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 a v roku 2016 mestská časť Bratislava-Rača zrekonštruovala detské 

ihrisko, ktoré sa nachádza v areáli pred objektom zariadenia starostlivosti o deti. 
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6.   POSLANIE A CIELE ZARIADENIA STAROSTLIVOSTI O DETI 

Poslaním a cieľom zariadenia starostlivosti o deti je naučiť deti samostatnosti 

a sebaobslužným zručnostiam, poskytnúť deťom adekvátnu podporu pri rozvoji  pohybových 

a psychických schopností, pri rozvoji reči a senzorického vnímania, ako aj sprevádzať deti pri 

zvládaní ich emócií. 

Do zariadenia starostlivosti o deti sú prijímané deti od 1 roka do 3 rokov veku dieťaťa. Sú to 

deti, ktoré potrebujú rôznu mieru podpory či už pri schôdzi, nakoľko mnohé sú nechodiace 

batoľatá ďalej pri prebaľovaní, hygiene, kŕmení, prezliekaní, uspávaní až po trénovanie 

jemnej a hrubej motoriky, pri výchove a vzdelávaní (s ohľadom na ich vek). 

 

V poskytovaní sociálnych služieb v zariadení starostlivosti o deti je kladený dôraz na kvalitu 

sociálnej služby ako takej v zmysle štandardov kvality sociálnych služieb.  Pri plánovaní 

postupov a aktivít je kladený dôraz na vyváženie slobodného poznávania sveta pre deti 

a bezpečia prostredia. 

Správny vývin dieťaťa je natoľko zložitý, že bez vedomostí, praxe a bez záujmu nemôžeme 

pochopiť správanie dieťaťa, preto je pre nás významná spolupráca s rodinou, práve ona 

vytvára základ pre poznanie individuálnych potrieb dieťaťa a pre porozumenie medzi 

opatrovateľkou a dieťaťom. 

Nástupom do zariadenia sa dieťa musí vysporiadať  s novým prostredím, s opatrovateľkami, 

ktoré nepozná, deťmi, ktoré mu berú hračky a jedná sa o množstvo interakcii a podnetov, 

ktoré sú pre neho nové. Preto pri adaptácii kladieme veľký dôraz na emocionálnu stránku 

a k deťom pristupujeme s láskou a trpezlivosťou. Pomocou hier vieme dieťa zapojiť do 

procesu a učíme ho porozumieť novým vzťahom, štruktúre dňa, inštrukciám.  

Ďalším veľmi dôležitým procesom pri adaptácii dieťaťa, citlivý prístup a vnímanie signálov 

dieťaťa pomocou ktorých vieme vnímať správanie, náladu a citové prejavy dieťaťa. Keďže sa 

chceme vyhnúť stresu dieťaťa.  

Každé dieťa vníma nové prostredie odlišne a nakoľko sa chceme vyhnúť stresu, ktoré dieťa aj 

rodič prežívajú ,kladieme dôraz na individuálny prístup a zváženie, či nebude potrebné, 

predĺženie adaptácie. Dennodenne je zákonný zástupca informovaný o prebiehajúcom 

adaptačnom procese a po spoločnom uvážení a odstránení neželaných situácii sa pristupuje 

k celodennej starostlivosti. 

 

Napriek tomu vie dieťa vnímať veci negatívne a vtedy nastupuje náš individuálny prístup 

a hľadáme cestu, pomocou ktorej sa dieťa ľahšie  zaradí do procesu. Dôležitá je stála 

a dokonalá organizácia opatrovateliek, vhodné usporiadanie dňa a nežný, citlivý prístup 

k všetkým úkonom starostlivosti o deti. 

 

Naši pracovníci poskytujú deťom potrebnú starostlivosť, zároveň ich vedú k samostatnosti vo 

zvládaní samoobslužným návykom, najrôznejšími technikami sa venujú tréningu jemnej 

a hrubej motoriky detí. 

Pri tréningu jemnej motoriky sa venujeme  tvorivým dielničkám, kde  deti  milujú - maľujú, 

vyfarbujú, lepia, navliekajú korálky  a pod. (podporujeme ich v správnom držaní tela, 

v správnom úchope ceruzky, štetca), ďalej sa učia jesť príborom (lyžicou), postupne 

prechádzajú od fľaše k poháriku (odstupňované podľa veku), učia sa používať zubnú kefku, 

postupne zvládajú samostatné umývanie rúk, vkladanie predmetov určených pre daný tvar 

a pod.  

Obdobie ranného detstva je zdokonaľovaním prirodzeného pohybu. Pomocou denného 

cvičenia a tancovania a športových hier deti cieľavedome a systematicky 

podporujeme  tréning hrubej motoriky. 



 

 

10 

 

V zariadení starostlivosti o deti kladieme veľký dôraz  na výchovu. Zaujať dieťa, aby vás 

počúvalo a vnímalo je veľmi náročná zodpovedná práca, ktorá si vyžaduje profesionálny 

prístup ľudí, ktorí svoje zamestnanie vnímajú v prvom rade ako poslanie. V našom zariadení 

opatrovateľka pristupuje k deťom individuálne prihliadajúc na vek a typ osobnosti dieťaťa. 

 

7.  PRIEBEH DŇA POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY 

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 služba 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. – 17:00 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 

12:00hod.  - 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 

 

 

8. 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 vedúca zariadenia starostlivosti o deti zisťuje zdravotný stav dieťaťa, 

pomocou rozhovoru so zákonným zástupcom preberie momentálne správanie dieťaťa. 

V roku 2020 nám vznikla povinnosť v rámci opatrení proti COVID-19 merať dennodenne 

telesnú teplotu dieťaťa a sledovať aj zdravotný stav zákonného zástupcu pomocou čestného 

vyhlásenia rodiča o absolvovaní negatívneho antigénového alebo PCR testu, ktorý sa 

pravidelne zaznamenával. V prípade, že by bol zákonný zástupca v styku s pozitívne 

testovanou osobou, alebo bol pozitívne testovaný na respiračné ochorenie musel by 

absolvovať karanténu a dieťa  nebolo možné prijať do zariadenia. 

Počas preberania detí, ktoré je do 08:00 hodiny sa ostatné deti hrajú v herni, kde na nich 

dohliada jedna z opatrovateliek. Hra je pre dieťa, ktoré sa rozvíja najprirodzenejšia súčasť. 

Je to druh činnosti, ktorá poskytuje zábavu, radosť, seba uplatnenie a vychádza zo základných 

potrieb dieťaťa.  

 

Po uzavretí zariadenia o 08:15 hodine deti upratujú hračky a začína cvičenie a tancovanie 

spojené s riekankami a pesničkami. 
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Medzi tým jedna z opatrovateliek pripravuje desiatu, ktorá je podávaná na malých táckach, 

alebo miskách. Niektoré deti používajú k pitiu detské fľašky, ktoré denne prinášajú rodičia                  

do zariadenia a ostatné deti pijú z pohárikov. Desiata sa podáva do 09:00 hodiny.  

 

Pred výchovným procesom prebieha hygiena spojená s umývaním rúk a tváričiek po jedle, 

osobnou hygienou, výmenou plienok a umývaním zúbkov. 

Od 09:30 hod. do 10:00 hodiny začína prebiehať výchovný proces. Každý deň je vybraná 

jedna téma spojená s tvorivými dielňami. V prvom rade sa rozoberie daná téma (napr. ročné 

obdobie), prípadne sa deti učia pesničku, alebo básničku a potom k danej téme sú deti 

zapojené do tvorby. Deti  si trénujú jemnú motoriku držaním ceruzky, či štetca, prípadne 

lepením malých častí a v druhom rade tým deti podporujeme k tvorivosti a kreativite. 

Prípadne v rámci výchovných aktivít  pomocou „hry s pravidlami“ učíme deti  farby a tvary 

(napr. hľadaním hračiek po triede v danej farbe alebo tvare) a pod. 

Nezabúdame na sviatky akými sú narodeniny a meniny, kde s deťmi tento sviatok oslávime 

v spojení s dobrou tortou a zábavou.  

Všetko sa denne zaznamenáva do denníka činnosti. 

Pre dieťa je veľmi dôležité, aby aspoň čas dňa trávilo vonku na čerstvom vzduchu.  Priamo 

pred objektom máme moderné detské ihrisko s hracími prvkami, ktoré je oplotené a slúži len 

pre deti zo zariadenia, alebo máme k dispozícii zastrešenú terasu (v prípade menej 

priaznivého počasia). Dieťa potrebuje určitú voľnosť, preto ich necháme voľne sa pohybovať 

a hrať, k dispozícii máme odrážadlá, hračky, či pieskovisko, ale nezabúdame na bezpečnosť 

a dozor. Veľmi radi chodíme s deťmi na prechádzky a spoznávame okolie, prípadne ich učíme 

dopravnej výchove. Veľmi radi deti zbierajú listy, ktoré neskôr používame k tvorbe. 

V prípade, že je nepriaznivé počasie ostávame s deťmi v herni a v rámci tréningu hrubej 

motoriky zorganizujeme interiérové športové hry, prípadne si pozrieme náučnú rozprávku 

(napr.                          o Bambuľke). 

Pred obedom deti absolvujú znovu hygienu a kým vychladne polievka, tak si opakujeme 

pesničku, ktorú sa deti v ten deň učili. 

Stravovanie v zariadení starostlivosti pre deti 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.  

Pri obede menším deťom pomáhame s jedením a samostatnejšie deti jedia sami. 

Je veľmi dôležité, aby sme deti naučili sedieť za stolom, neodbiehať od stola, aby zbytočne 

nerozprávali a s jedlom sa nehrali. 

Po obede a hygiene ukladáme deti do postieľok a do 14-tej hodiny deti spia alebo oddychujú. 

Opatrovateľky si zatiaľ pripravujú rôzne materiály k tvorbe na ďalší deň, prípadne sa venujú 

deťom, ktoré nevedia spať. 

O 14-tej hodine, kedy sú už deti zobudené, prečítame im rozprávku a spolu o nej diskutujeme. 

Potom deťom pomáhame pri obliekaní, nasleduje hygiena a olovrant. 

Od 15-tej hodiny môžu rodičia prísť pre deti, ktoré sa zatiaľ hrajú v herni. 
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9. VÝCHOVNÁ SA PRACOVNÁ ČINNOSŤ  

 

Úspech  vo výchove vo všetkých jeho vývojových  fázach dosiahneme len  pozitívnym 

vzťahom k dieťaťu, porozumením, záujmom a láskou. Aby bolo dieťa v jasličkách šťastné je 

dôležité, aby bola vytvorená cielená odborná činnosť, ktorá dieťa zaujme a z ktorej bude mať 

radosť. Zameriavame sa prirodzený vývoj dieťaťa spojený s rozvojom poznávacích procesov, 

kam patrí myslenie, obrazotvornosť, vnímanie predstáv, pozornosť, pamäť, osvojovanie si 

základných poznatkov o prírode, spoločnosti, socializácia a osvojovanie si byť samostatným 

a seba obslužným návykom. Sústreďujeme sa na to, aby deti vedeli pomenovať predmety, 

veci, činnosti a poznali ich účel. Vhodnou motiváciou je naučiť deti  k spojeniu poznávacích, 

citových a vôľových procesov, kde používame metódu  spontánnej aktivity túžby po seba 

uplatnení v činnosti a v rečovom prejave. 

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

a telesnou výchovou.  

Výchovná prax je zameraná naučiť deti poznať svoje meno, priezvisko, bydlisko, vedieť 

poprosiť a poďakovať, poznať svoju značku, ktorou je identifikovaná skrinka, postieľka, 

pohárik, poznať mená ostatných detí, opatrovateliek učíme deti vedieť si upratať hračky 

a postupne deti učíme sebaobslužným návykom ako je vyzuť si papučky, odložiť odev, obuv, 

deti poznávajú základy dopravnej výchovy, spoznávajú okolitú prírodu ( ako je návšteva 

záhrady, alebo priamo sadenie semiačok do kvetináča alebo do zeme.  

V rámci osláv narodenín a mením navodzujeme rodinnú atmosféru, kde vyzdobíme steny, 

stoly, urobíme riadnu oslavu spojenú s občerstvením, spievaním a tancovaním. 

Primerane deťom vysvetľujeme aj iné sviatky ako je MDŽ, deň detí, či sviatok úcty k starším 

a spájame to s činnosťou spojenou s výrobou darčekov pre mamičky, babičky, učením sa 

pesničiek a riekaniek, ktoré deti  prezentujú buď svojim blízkym, alebo pri návšteve denného 

stacionára. 

 

Pracovná výchova 

Pracovná činnosť je zameraná na tvorivé dielne, kde si deti trénujú jemnú motoriku správnym 

držaním ceruzky, štetca, lepenia  jednoduchých obrazcov, pečiatkovania, modelovania                        

s plastelínou, navliekaním korálok a pod. týmto spôsobom v deťoch rozvíjame aj estetické 

cítenie a kreativitu. 

Rozvojom samostatnosti učíme deti umývať si ruky, zúbky, vyzúvať a obúvať papučky, či 

česať bábiku, odpratávať hračky, ukladať oblečenie, pomáhať pri prestieraní, upratovaní 

herne a pod. 

Detské výtvory sú vystavené po chodbách zariadenia a všetka pracovná činnosť je 

zaznamenaná fotkami a poslaná na súkromnú stránku Facebooku, v ktorej sú pozvaní zákonní 

zástupcovia a ich rodinní príslušníci. 

Koncentráciu pozornosti učíme pomocou hier  spoznávať tvary, farby, veľkosť, výšku, dĺžku, 

pomocou konštrukčnej hry stavať ohraničené tvary (stavba garáže, ZOO a pod.) 

 

Hudobná výchova 

Sluchová výchova – učíme deti vnímať hudbu a melódiu pomocou pesničiek, kde si rozvíjajú 

citlivosť a sústredenosť, zmysel pre rytmus a zmysel speváckej reprodukcie. 

Pri hudbe sa deti zdokonaľujú aj v pohybovej spôsobilosti.  Tancom trénujeme hrubú 

motoriku (poskočný krok, otočky, úklony a pod.) 

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

 

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

spoznávajú kladné a záporné postavy a ich charakterové vlastnosti. 

 

Rozumová výchova – je zameraná na oboznamovanie sa s okolitým prostredím, s prírodou  

(spoznaj svoje telo, druhy ovocia, zeleniny, pomenovať zvieratká a pod.), rozvíjame u detí 

pamäť a predstavivosť (čítanie rozprávok a následná reprodukcia, zapamätať si obrázky 

(pexeso). Posilňujeme u detí motiváciu a záujem byť samostatným, tvorivým, zodpovedným 

a aktívnym. 

 

Telesnou výchovou u detí trénujeme hrubú motoriku, pohybové schopnosti (zdokonaľovanie 

chôdze). Športová činnosť je zameraná  na osvojenie si koordinácie pohybu, schopnosti 

a zručnosti. V rámci športových hier si deti osvojujú a rozvíjajú obratnosť, rýchlosť, telesnú 

zdatnosť aj súťaživosť, presnosť a vytrvalosť. Týmito aktivitami si deti rozvíjajú vlastnosť 

prispôsobiť sa skupine, rešpektovať pravidlá a spoznávať pocit výhry ale aj prehry. 

Nezabúdame aj na odmeny, ktoré pozostávajú s medaily, ktorú pre daný druh športu 

vyrobíme, alebo sú deti odmenené sladkosťami. 

 

Výchovou spoločenského správania u detí rozvíjame zodpovednosť za druhých, napríklad 

tým, aby väčšie deti ochraňovali tie menšie a tým podporujeme kamarátske vzťahy (napr. 

požičanie hračky jeden druhému) a taktiež učíme deti zodpovednosti za veci (dávať pozor                   

na hračky, aby ich neničili). 

Deti učíme disciplíne a dodržiavaniu  a osvojovaniu vopred určených pravidiel (napr. sedenie 

za stolom pri konzumácii jedla a pod.).  
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10.  SOCIÁLNE PORADENSTVO 

 

Vedúca zariadenia poskytovala počas celého roka  sociálne poradenstvo , ktoré pozostávalo 

zo základných informácii ohľadne podmienok prijatia dieťaťa do zariadenia, podania žiadostí, 

platieb za poskytovanú sociálnu službu a pod. Aby bola poskytnutá kvalitná sociálna služba, 

tak veľký dôraz bol kladený na pozitívny prístup a vzájomnú komunikáciu so  zákonnými 

zástupcami detí.  

 

 

11.   PODMIENKY PRIJATIA A KAPACITA ZARIADENIA 

  

Podľa zákona č. 448/2008 Z. z.  o sociálnych službách je možné poskytovať starostlivosť  

o max. 15 detí. Deti boli prijaté na základe žiadosti, ktorá bola riadne zaregistrovaná 

a zaradená do poradovníka, kde rozhodoval dátum podania žiadosti. Podmienkou prijatia bol 

vek dieťaťa, potvrdený evidenčný list od lekára, nie starší ako jeden týždeň pred nástupom do 

zariadenia, potvrdzujúci, že dieťa je spôsobilé a zdravé. 

V deň nástupu boli zákonní zástupcovia podrobne informovaní o prevádzkovom poriadku 

zariadenia starostlivosti o deti, ďalej boli poskytnuté informácie ohľadne adaptačného 

procesu, zákonný zástupca 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, ktorá bola riadne podpísaná oboma zmluvnými stranami a 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.  

Ďalej bol zákonný zástupca informovaný o zabezpečení potrebných vecí pre dieťa, ktoré bude 

potrebovať v zariadení (papučky, pyžamko, fľašu, plienky, hygienické potreby a pod.) 

Rodičia boli počas roka pravidelne informovaní o aktuálne platných opatreniach v súvislosti 

s poskytovaním tohto typu sociálnej služby počas mimoriadneho stavu. 

 

 

12.    ŠTRUKTÚRA PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY, PLNENIE KAPACITY 

 

r. 2020 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 
Počet 

detí 
15 15 15 15 15 13 13 - 15 15 15 15 

Chlapci 9 9 9 9 9 8 8 - 10 10 10 10 

Dievčatá 

 
6 6 6 6 6 5 5 - 5 5 5 5 

V termíne od 09.03.2020 do 31.05.2020 bolo zariadenie starostlivosti o deti zatvorené 

z dôvodu respiračného ochorenia COVID-19. 

Ku dňu 31.05.2020 ukončili dochádzku 2 deti (1 chlapec a 1 dievča). 

V mesiaci august 2020 bolo zariadenie starostlivosti o deti z dôvodu dovolenky zatvorené. 

 

Priemerná obsadenosť deti za rok 2020, priemerný počet dievčat, chlapcov 

Priemerný počet detí za rok 2020/ za 11 mes. 14,63 

Priemerný počet chlapcov 9,18 

Priemerný počet dievčat 5,45 
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Štruktúra novoprijatých detí a detí, ktoré ukončili sociálnu službu. 

V priebehu roka 2020 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       7*/    

skončili pobyt 2 1    2   7    

*/ od septembra 2020 pokračovalo v poskytovaní sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti  8 detí  

 

Ku dňu  31.12.2020  zariadenie starostlivosti o deti evidovalo 10 nevybavených žiadostí, ktoré sa 

automaticky presunuli na rok 2021 a ostávajú v evidencii, pokiaľ dieťa bude spĺňať podmienky 

prijatia, ktoré vyplývajú z § 32b bodu 2 a 4 zákona č.  448/2008 Z. z. o sociálnych službách 

„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.“. 

 

13.    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 2020 nasledovný počet 

zamestnancov: 

rok 2020/ po mesiacoch 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 

opatrovateľka 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

upratovačka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 

 

 

 

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

opatrovateľka detí

1

opatrovateľka detí 

3

upratovačka

1
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14.    VNÚTORNÉ VYBAVENIE ZARIADENIA STAROSTLIVOSTI O DETI 

Zariadenie starostlivosti o deti je moderným zariadením, ktoré je vhodné a útulné, 

prispôsobené potrebám malých detí. V zariadení starostlivosti o deti sa poskytuje sociálna 

služba od 06:30 hod. – 17:00 hod., kde niektoré deti zostávajú v zariadení viac ako 8 hodín, 

a preto je veľmi dôležité, aby sa v zariadení cítili ako v domácom prostredí. 

Aby bolo dieťa spokojné a šťastné musí byť obklopené farebnosťou, hračkami, pomôckami a 

vhodným prostredím. 

 

Počet prijímateľov sociálnej služby zodpovedá priestorovým podmienkam, druhu 

poskytovanej sociálnej služby a potrebám prijímateľa sociálnej služby. 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).  V roku 2019 schválenými 

finančnými prostriedkami z rozpočtu na rok 2019 sa priestorové vybavenie obnovilo 

zakúpením nového nábytku a doplnkov. 

 

Nesmieme zabúdať ani na zamestnancov, ktorí tak isto musia mať vhodné podmienky, aby 

mali k dispozícii všetko, čo ku svojej práci potrebujú a aby sa v práci cítili spokojní. 

Schváleným rozpočtom na rok 2020 bola zakúpená nová kuchynská linka, kde opatrovateľky 

pripravujú stravu pre deti, botník s vešiakom na kabáty pre opatrovateľky, zariadenie do 

kancelárie, posteľná bielizeň pre deti, uteráčiky a hračky. Taktiež po celý rok bola vedúcej 

zariadenia umožnená stála záloha, pomocou ktorej mohla nakupovať potrebné pomôcky pre 

deti k tvorbe 

 

 

Interiérové  vybavenie sa týkalo zakúpenia: 

 

 

 

 

 

 

 

NÁBYTOK 633001 interiérové vybavenie       

  ks: cena /ks/€ spolu/ s DPH 

policový diel s dvierkami a zásuvkami 2 109,90 219,80 

spodná skrinka kuchynská 120 cm 1 70,00 70,00 

spodná skrinka so zásuvkami  1 60,00 60,00 

horná skrinka 120x75 1 70,00 70,00 

rozkladací stôl do kuchyne  1 59,90 59,90 

stoličky do kuchyne 2 8,99 17,98 

nástenná polica 1 9,99 9,99 

úchytky 6 3,99 23,94 

lavica na topánky 1 59,90 59,90 

vešiak 1 19,99 19,99 

doprava 1 100,00 100,00 

SPOLU:     711,50 
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všeobecné služby 633006       

  ks: cena /ks/€ spolu/ s DPH 

obliečky 20 8,90 178,00 

plachty 20 7,90 158,00 

uteráčiky 3 sady  7 5,90    41,30 

dekoračné sady  25,70    25,70 

odrážadlá 3 17,90    53,70 

kočík pre bábiky 1 32,50    65,00 

signalizačný semafor 1 32,00    32,00 

auto 2 16,50 33,00 

bábiky dvojičky 1 31,50 31,50 

lopty 2 3,15 6,30 

tunel 1 18,80 18,80 

Mozaika - pestré farby hríbiky 2 13,50 27,00 

Pracovný stôl pre stolára 1 67,50 67,50 

SPOLU:   737,80 € 

 

V rámci detského ihriska bol v roku 2019 mestskou časťou zakúpený hrací prvok vláčik 

s vagónom a v roku 2020 k nemu pribudol ešte jeden vagónik v hodnote 1 904,40 €.  

Mestskou časťou Bratislava-Rača boli zakúpené aj dve čističky vzduchu, ktoré sú umiestnené 

v spálni detí a v herni. 

V decembri 2020 sme z rozpočtu zakúpili odbornú literatúru, venujúcu sa témam výchovy 

dieťaťa, rozvoju kreativity a pomoci pri riešení vzniknutých krízových situácii. Knihy slúžia 

tak ako zamestnancom, tak aj rodičom, ktorí si konkrétnu knihu môžu zapožičať.  
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15.  ROZŠÍRENIE KAPACITY 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“. Projekt je zameraný na 

rekonštrukciu dosiaľ nevyužívaného priestoru (neobývaný  školnícky byt), ktorý sa nachádza 

na prízemí priamo v objekte MŠ Tbiliská 2  Bratislava-Rača. 

V tomto roku  bol projekt schválený. 

Zadaním projektu bola zmena účelu využitia pôvodného správcovského/služobného bytu 

situovaného na prízemí v severovýchodnom nároží objektu MŠ a zariadenia starostlivosti 

o deti na Tbiliskej 2 Bratislava-Rača. Cieľom projektu je využiť neobývané, neužívané 

priestory bytu a tak rozšíriť priestory zariadenia starostlivosti o deti o ďalšiu triedu. 

V prerobených priestoroch sa bude nachádzať spálňa, herňa, šatňa pre deti, kúpeľňa, kuchyňa 

a sociálne zariadenie pre personál. Kapacita nám nové priestory budú slúžiť pre 9 detí. 

 

Priestorové, objemové a kapacitné parametre riešenej časti objektu: 

Úžitková plocha 1 NP riešenej časti :       96,00 m2 

Zastavaná plocha riešenej časti:              118,77 m2 

Podlažná plocha riešenej časti:                118,77 m2 

Plocha pozemku:                                    8326,00 m2 

Max. výška hrebeňa strechy od + -          +7,200 m 

Obostavaný objem riešenej časti:             546,32 m3 

 

Dňa 20.11.2020 sa uskutočnilo prevzatie staveniska a dňa 10.12.2020 bola začatá realizácia 

stavby. Predpokladané ukončenie stavebných prác je v máji 2021, priestorové vybavenie je 

naplánované do 15. júna 2021 a otvorenie novej triedy je naplánované od septembra 2021.  

Kapacita zariadenia po otvorení novej triedy bude v celkovom počte 20 detí. Navýšený bude 

aj  počet zamestnancov o 2 opatrovateľky a 1 upratovačku na ½ úväzok. 

                                             

 

16.  SUPERVÍZIA 

Supervízia predstavuje v sociálnej práci významný zdroj profesionálnej podpory pre 

sociálnych pracovníkov, ktorý napomáha rozvoju spôsobilosti, verifikovaniu správnosti 

postupov, hľadaniu alternatív, ale aj ochrane pomáhajúceho profesionála voči syndrómu 

vyhorenia, zvyšovaniu statusu profesie, k ochrane klienta a k efektívnejšiemu výkonu praxe 

sociálnej práce. V decembri 2020 absolvovali zamestnanci zariadenia starostlivosti o deti 

supervíziu s akreditovanou supervízorkou Michaelou Bubelíniovou, kde spoločne hľadali 

cestu pre ľahšie zvládnutie práce s deťmi. V rámci diskusie hľadali riešenia pri konkrétnych 

vniknutých situáciách. 

Práca s deťmi je veľmi krásna aj keď veľmi náročná. Preto je potrebné neustále hľadať 

riešenia, pomocou ktorých vieme určitý problém vyriešiť tak, aby dieťa pochopilo, čo sa od 

neho vyžaduje. Dobre zvládnutá práca a správne riešenia  mnohých problémov a vzniknutých 

situácii sú zrkadlom spokojnosti dieťaťa aj opatrovateľky. 
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17.   AKTIVITY NAD RÁMEC DENNEJ ČINNOSTI V ZARIADENÍ 

STAROSTLIVOSTI O DETI  

 

Mesiac: Aktivity 

Marec Pri príležitosti  MDŽ sme s deťmi pripravili program a darčeky pre 

babičky v dennom stacionári, ale nakoľko bolo zariadenie 09.03.2020 

uzavreté kvôli respiračnému ochoreniu Covid-19, návšteva zariadenia sa 

neuskutočnila. Brány zariadenia sa znova otvorili k 01.06.2020. 
 

Jún MDD sme oslávili hneď v prvý deň po nástupe detí do zariadenia. 

Oslavu sme spravili vo vlastnej réžii, kde sme pre deti pripravili 

športové hry a sladké balíčky. 
 

Jún V rámci vzdelávania  sme s deťmi zasadili tekvicové semiačka do 

vopred upravenej pôdy, kde každé dieťa zasadilo svoje semiačka 

a nasledujúce sme sa o mini záhradku starali 
 

Júl Oddelenie kultúry nás pozvalo na  divadielko „Snívadielko“, ktoré bolo 

zamerané pre deti od 2 rokov. Divadielko sa uskutočnilo v obecnej 

záhrade MÚ Rača. 

O týždeň sme využili ponuku a s deťmi sme navštívili znova obecnú 

záhradu, kde sa čítala rozprávka o pštrosovi. 
 

Júl Pri dodržaní všetkých opatrení sme uskutočnili rozlúčku s budúcimi 

škôlkarmi, ktorá sa konala v areáli pred objektom zariadenia 

starostlivosti o deti. Na rozlúčku boli pozvaní všetci rodičia a rodinní 

príslušníci. 
 

December Ku dňu „Mikuláša“  zorganizovala vedúca zariadenia posedenie detí 

spojené s občerstvením, ktoré pripravili rodičia, kde deti tancovali 

a spievali samotnému Mikulášovi s anjelom. Deťom boli zakúpené 

mikulášske balíčky a hračky. 
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18.   VÍZIA ZARIADENIA 

Mestská časť Bratislava-Rača poskytuje starostlivosť o deti na Tbiliskej ulici od roku 1981. 

Objekt prešiel rekonštrukciou vonkajších priestorov od 11/2013 do 03/2015. Z dôvodu 

skvalitňovania sociálnych služieb  nám v roku 2019/20 mestská časť obnovila interiérové 

vybavenie zariadenia starostlivosti o deti zakúpením nového vybavenia herne, spálne, 

kúpeľne, šatne pre opatrovateľky, či kancelárie vedúcej zariadenia.  

Našou víziou je po ukončení projektu realizovaného cez Ministerstva pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka Slovenskej republiky plánovaného na 1 – 8 /2021 od septembra 2021 

vytvoriť novú triedu na prízemí objektu pre 9 detí, pre túto skupinu plánujeme prijať 2 

opatrovateľky na plný úväzok a 1 upratovačku na polovičný úväzok. V roku 2021 plánujeme 

pokračovať v pravidelnej skupinovej supervízii s osvedčenou supervízorkou nášho tímu, 

s pani Bubelíniovou, táto forma učenia sa nám veľmi osvedčila pre odborný rast nášho tímu. 

Chceme pokračovať vo vytváraní kvalitnej odbornej knižnice. Plánujeme hľadať nové 

projektové zdroje a pokračovať v kompletnej rekonštrukcii zariadenia. Pri realizácii týchto 

cieľov uvažujeme aj o využití dotačnej schémy MPSVaR „Dotácia na podporu rozvoja 

sociálnych služieb a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately“. Našou víziou je rekonštrukcia schodiska, výmena všetky interiérových dverí, 

výmena krytov na radiátory a obnoviť PVC krytiny v celom objekte zariadenia starostlivosti 

o deti. 
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19. PLNENIE  ROZPOČTU 

 

 

I. Príjmová časť rozpočtu: 

 

     Schválený rozpočet v príjmovej časti rozpočtu .................................................. 44.800,00 € 

      z toho úhrady klientov......................................................................................... 44.800,00 € 

      Upravený rozpočet ............................................................................................. 28.269,00 € 

      z toho úhrady klientov......................................................................................... 28.269,00 € 

      Príjem za obdobie do 31.12.2020 ....................................................................... 32.552,96 € 

      z toho úhrady klientov......................................................................................... 32.552,96 € 

      Percentuálne plnenie  ..........................................................................................    115,15 % 

 

 

II. Výdavková časť rozpočtu: 

 

      Schválený rozpočet vo výdavkovej časti ........................................................... 88.888,00 € 

      Upravený rozpočet ............................................................................................. 89.736,00 € 

      Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu k 31.12.2020 ............................................ 81.789,84 € 

      Percentuálne plnenie ............................................................................................     91,14% 

  

z toho: 

 

      Schválený rozpočet na mzdy, platy a odmeny ................................................... 48.270,00 € 

      Upravený rozpočet ............................................................................................. 49.397,00 € 

      Čerpanie k 31.12.2020 ....................................................................................... 49.396,20 € 

      Percentuálne plnenie ...........................................................................................    100,00 % 

 

      Schválený rozpočet na odvody do fondov ......................................................... 17.074,00 € 

      Upravený rozpočet ............................................................................................. 16.725,00 € 

      Čerpanie k 31.12.2020 ....................................................................................... 16.482,05 € 

      Percentuálne plnenie .............................................................................................    98,55 % 

  

      Schválený rozpočet na tovary, služby a bežné transfery..................................... 23.544,00 € 

      Upravený rozpočet ............................................................................................. 23.614,00 € 

      Čerpanie k 31.12.2020 ....................................................................................... 15.911,59 € 

      Percentuálne plnenie ................................................................................................ 67,38 % 
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20. EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY ZA ROK 2020 
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 12 

Kapacita podľa registra 20 

Skutočná obsadenosť - priemerný počet klientov                 

(prepočet osobodní na 2 desatinné miesta) 
15 

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 
49 396,20 205,82 274,42 

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) 
16 482,05 68,68 91,57 

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

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 5 499,06 22,91 30,55 

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových 

interiérov 
3 307,80 13,78 18,38 

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 
44,33 0,18 0,25 

h) nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných 

prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, 

náradia a materiálu najviac vo výške obyklého 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 7 060,40 29,42 39,22 

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

odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 
zamestnanca 

0,00 0,00 0,00 

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných 

predpisov  
6 095,00 25,40 33,86 

EON náklady spolu 87 884,84 366,19 488,25 

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

registra/resp. skutočná obsadenosť 

    

Príjem za rok 2020 32 552,96 x 180,85 
    

Dátum:  03.02.2021 

Vypracoval:  Mgr. Helena Krovinová, 02/4911 2419, helena.krovinova@raca.sk 

Verifikoval:   Mgr. Hana Štetinová, 02/4911 2425, hana.štetinova@raca.sk 
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21. SUMÁR NÁKLADOV, PRÍJMOV MESTSKEJ ČASTI A DOPLATOK MČ 

BRATISLAVA-RAČA ZA POSKYTOVANÚ SOCIÁLNU SLUŽBU ZA ROK 

2020  

 

ZARIADENIE STAROSTLIVOSTI O DETI               

DO TROCH ROKOV VEKU DIEŤAŤA 

Bežné výdavky (EON) 

a príjmy za poskytovanú 

sociálnu službu 

  

Priemerný počet detí 15,00 

EON za rok         87 884,84 € 

z toho: priemerné náklady na dieťa na 1 mesiac: 488,25 € 

Príjem za poskytovanú sociálnu službu za rok   32 552,96 € 

z toho:  priemerné príjmy na 1 mesiac 197,29 € 

Doplatok MČ na 1 klienta na 1 mesiac 290,96 € 
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4. Stanoviská stálych komisií 
     Materiál: Výročná správa o činnosti a hospodárení Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na Tbiliskej 2 

v Bratislave za rok 2020 

 

 

 Komisia stanovisko 

zapracované 

A/N zdôvodnenie 

Komisia finančná a majetková  
 

 
  

Komisia školská, kultúrna, športová a pre 

podporu podnikania a vinohradníctva     

Komisia  životného prostredia výstavby, 

územného plánu a dopravy      

Komisia sociálna a  bytová  

odporúča MZ MČ Bratislava-Rača zobrať na 

vedomie Výročnú správu o činnosti a hospodárení 

Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku 

dieťaťa na Tbiliskej 2 v Bratislave za rok 2020 
 

 A 
  

 


