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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 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na 

čiastočnú úhradu nákladov školách a školských zariadeniach. 

V roku 2021 prebiehala rekonštrukcia nevyužívaného bytu v objekte MŠ Tbiliská. Tento 

byt bol zrekonštruovaný a boli vytvorené nové priestory pre zariadenie starostlivosti o  deti. 
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Berie na vedomie Výročnú správu o činnosti a hospodárení Zariadenia starostlivosti o deti                

do troch rokov veku dieťaťa, Tbiliská 2, Bratislava za rok 2021 v predloženom znení. 

 


