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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
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
02/4911 2423, 0903 541 243
maria.gaalova@raca.sk
www.raca.sk

„Deti sú neskutočne dôležité. Oni sú budúcnosťou sveta.“ - (Elton John)
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2.

DRUH ZARIADENIA

1. Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (ďalej len „zariadenie
starostlivosti o deti“) na Tbiliskej ulici je zariadenie s ambulantnou sociálnou službou
v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, kde sa poskytuje 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. Starostlivosť o dieťa na účely poskytovania sociálnej služby uvedenej v § 32b je
vykonávanie odborných činností alebo vykonávanie súboru týchto činností v rozsahu
ustanovenom zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 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“) pre
poskytovaný druh sociálnej služby, 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.

ROZŠÍRENIE KAPACITY ZARIADENIA

Od 01.01.2021 do 31.08.2021 poskytovalo zariadenie starostlivosti o deti starostlivosť pre
15 detí, v zmysle zákona o sociálnych službách kde je možné poskytovať starostlivosť
najviac o 15 detí, ak je spálňa stavebne oddelená od herne a deti užívajú oba tieto priestory.
V Mestskej časti Bratislava-Rača bolo možné už dlhoročne sledovať nedostatok kapacít
zariadení starostlivosti o deti do troch rokov. Dôvodom je okrem zvýšenej pôrodnosti aj
veľký záujem o bývanie v obci žiadateľa (výstavba, prisťahovanie). MČ Bratislava-Rača
prevádzkuje jediné obecné zariadenie starostlivosti o deti.
Z dôvodu zvýšenia kapacity zariadenia pre túto cieľovú skupinu zriaďovateľ Mestská časť
Bratislava-Rača zariadenia starostlivosti o deti požiadal o vypracovanie projektovej
dokumentácie Ing. arch. Moniku Stábovú na zmenu účelu využitia priľahlého
nevyužívaného 3-izbového služobného bytu na rozšírenie zariadenia starostlivosti o deti.
Cieľom projektu bola podpora dostupnosti sociálnych služieb pre rodičov s malými deťmi
prostredníctvom rozšírenia kapacity existujúceho zariadenia starostlivosti o deti na
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Tbiliskej ul. Pre veľký záujem umiestňovania detí do zariadenia starostlivosti o deti Mestská
časť Bratislava-Rača sa rozhodla zapojiť do projektu vyhláseného Ministerstvom
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku na rekonštrukciu predmetného bytu. Názov projektu: „Podpora
zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni v MČ
Bratislava-Rača“. Projekt bol zameraný na rekonštrukciu doposiaľ nevyužitého priestoru
(bývalý školnícky byt), ktorý sa nachádzal na prízemí priamo v objekte MŠ Tbiliská č. 2
Bratislava-Rača. Cieľom projektu bolo rozšírenie priestorov zariadenia starostlivosti o novú
triedu. Mestská časť sa podielala na spolufinancovaní projektu.
V novembri 2020 sa uskutočnilo prevzatie staveniska a dňa 10.12.2020 bola začatá
realizácia stavby.
Ukončenie stavebných prác a priestorového vybavenia bolo ukončené v júni 2021 a ku
dňu 01.09.2021 boli nové priestory dané k užívaniu.
Pri projekte novej triedy bola vznesená pripomienka zo strany Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva hl. m. SR Bratislavy zmeniť priestory pre stravovanie detí tak, aby
neprišlo ku kontaminácii stravy z vonkajších vplyvov. Bolo nutné miestnosť, ktorá slúžila
ako šatňa detí prerobiť na jedáleň, a to zamurovaním dverí do kúpelne. Šatňa pre všetky
deti vznikla v nových priestoroch objektu.
Otvorením novej triedy sa zvýšila kapacita zariadenia na 20 detí. V triede na prvom poschodí
bolo prijatých 12 detí a do novej triedy bolo prijatých 8 detí.
Rozšírením priestorov vznikli nové pracovné miesta pre dve opatrovateľky a jednu
upratovačku na polovičný úväzok.
Mestská časť v rámci projektu „Podpora zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku
dieťaťa na komunitnej úrovni v MČ Bratislava-Rača“ požiadala o nenávratný finančný
príspevok:
- celková výška nákladov na rekonštrukciu a vybavenie interiéru 107 466,12 €,
- žiadaný nenávratný príspevok na rekonštrukciu a vybavenie interiéru 102 092,81 €.
Náklady mestskej časti v roku 2021 predstavovali sumu 92 726,84 €.
Zatiaľ nám boli poukázané finančné prostriedky v sume 73 301,28 € (z toho: 38 579,63 €
z EU a 34 721,65 € zo ŠR). Zúčtovanie projektu ešte nie je ukončené.
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pôvodný stav

búracie práce

nová herňa

kúpeľňa pre deti

šatňa pre deti

spálňa pre deti
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...... Slová, ktoré používame, keď hovoríme s deťmi, majú schopnosť liečiť či ublížiť,
vytvoriť vzdialenosťalebo udržať blízkosť, umlčať city, či otvoriť srdce, posilniť závislosť
alebo vlastnú silu .........

4.

POSLANIE A CIELE ZARIADENIA STAROSLIVOSTI O DETI

Poslaním a cieľom zariadenia starostlivosti o deti je spokojnosť a šťastie detí a ich rodičov.
Nie je ľahké rozhodnutie rodiča, či dať dieťa do jasličiek. Nezáleži na tom, či sú to finančné
problémy, kariérne dôvody, strach o stratu zamestnania, v každom prípade je to ťažké
rozhodnutie. Naším poslaním je vytvoriť pre deti také prostredie, v ktorom sa budú cítiť ako
doma, a aby rodičia vedeli, že ich dieťatko je v bezpečí.
Zariadenie starostlivosti o deti navštevujú deti od 1 do 3 rokov, ktoré sú plne odkázané na
pomoc opatrovateliek pri všetkých základných potrebách akými sú hygiena, prezliekanie,
kŕmenie, uspávanie, prebaľovanie a pod.
Úlohou nášho zariadenia je naučiť deti samostatnosti a sebaobslužným návykom a
najrôznejšími metódami sa venujú tréningu jemnej a hrubej motoriky.
Dieťa sa osamostatňuje v základných funkciách (chôdza, prijímanie potravy, reč, hygiena).
Veľmi dôležitý je individuálny prístup k deťom a potreba zabezpečenia vzdelaných
a edukovaných profesionálov, ktorí vykonávajú kompletnú starostlivosť a výchovu.
Naše zariadenie je zamerané na kvalitu poskytovaných služieb pri rozvíjaní zručností a
ich schopností.
Pre správny vývin dieťaťa je potrerbná vzájomná interpretácia a súhra medzi opatrovateľkou
a dieťaťom a opatrovateľkou a rodičom.
Nie len pre rodiča je to ťažké, ale aj dieťa sa musí vysporiadať s novým prostredím,
s cudzími deťmi a opatrovateľkami, ale taktiež s množstvom nových interakcii a podnetov
ako malo pri svojej matke.
Zamedzeniu negatívnych vplyvov sme dosiahli dokonalou a stálou organizáciou
opatrovateliek, vhodným usporiadaním dňa a v neposlednom rade nežným a láskavým
prístupom k všetkým výkonom spojených so starostlivosťou o deti.

5.

ADAPTAČNÝ PROCES, VÝCHOVA, VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ
A STAROSLIVOSŤ O DETI

Jedným z najdôležitejších prvých krokov, ktorými dieťa uvádzame do spoločnosti a nového
prostredia je adaptačný proces, ktorý zo skúseností trvá jeden týždeň, max. 10 dní.
Pri adaptačnom procese treba intenzívne a veľmi citlivo vnímať signály dieťaťa, sledovať
jeho správanie, náladu, či citové prejavy. Bez profesionálneho a citlivého prístupu
opatrovateliek by nebolo možné, aby dieťa začalo nové prostredie vnímať ako miesto, kde
mu bude dobre.
Opatrovateľka sleduje prejavy dieťaťa a veľmi opatrne sa pokúša nadviazať kontakt
a „vzťah“ s dieťaťom , ktorý sa časom prehlbuje. Keďže každé dieťa je iné a inak vnímajúce
nové prostredie, je potrebný individuálny prístup ku každému dieťaťu a dôležitá spolupráca
s rodičmi. V prípade, že dieťa vníma nové prostredie negatívne, je možnosť adaptačný
proces predĺžiť.
Zamestnanci zariadenia denne informujú zákonných zástupcov o priebehu adaptácie,
rozoberajú dopodrobna správanie a oboznamovanie detí s novým prostredím a po

7

spoločnom uvážení medzi opatrovateľkou a zákonným zástupcom je dieťa zaradené do
procesu celodennej činnosti v zariadení.
Starostlivosť o dieťa je vykonávanie odborných činností alebo vykonávanie súboru týchto
činností v rozsahu ustanovenom zákonom o sociálnych službách pre poskytovaný druh
sociálnej služby, 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.
Výchovou sa sústreďujeme predovšetkým na prirodzený vývoj dieťaťa, ktorý je spojený
s rozvojom poznávacích procesov, čo znamená vnímanie myslenia, predstáv, obrazitvornosti
na podklade reči, poroznosti a pamäte. Prvé kroky života detí rozhodujú pri učení všetkých
sociálnych zručností a slušného správania. Deti sú veľmi vnímavé a učenlivé, veľmi rýchlo
sa vedia naučiť ako sa správať, keď od nás dostanú pozitívne a dôsledné vedenie. Rozvíjanie
poznania u detí dosahuje poznávaním najbližšieho okolia, poznávaním vecí, ľudí, činností
a učiť deti porozumnieť ich účelu. Poznávacími procesmi, ktorými sú myslenie, vnímanie
predstáv, pozornosť, obrazotvornosť sa zameriavame na prirodzený vývoj dieťaťa spojený
s ich rozvojom.
Dôležitou prioritou vo výchove je naučiť deti samoobslužným návykom a viesť ich
k postupnej rozvoji k samostatnosti. Deti učíme umývať si zúbky, vyzúvať a obúvať
papučky, česať bábiku, ukladať si oblečenie, hračky, deti pomáhajú s prestieraním a pod.
Vhodnou motivácou požiadaviek, ktoré na deti kladieme vychovávaním k spojeniu
poznávacích, citových a vôlových procesov. Spontánnou aktivitou u detí dosahujeme ich
túžbu po sebauplatnení v innosti a rečovom prejave.Taktiež sa zameriavame na rozumovú
výchovu, estetickú výchovu, mravnú pracovnú a telesnú výchovu.
Zariadenie starostlivosti o deti sa zameriava pomocou výchovnej činnosti naučiť deti poznať
svoje meno, priezvisko, meno opatrovateľky, kamaráta, bydlisko, vedieť poďakovať,
poprosiť, učíme deti k poriadku (odkladanie hračiek, odevu, topánok), učíme ich poznať
svoju značku na skrinke, postieľke) a pod.
Veľký dôraz kladieme na deti pri dopravnej výchove, ktorú robíme formou prechádzok po
okolí, spoznávanie reakcii na signály svetiel semafóru, dopravného ruchu, taktiež kladieme
dôraz na spoznávanie prírody spojenú s návštevou ovocnej záhrady, či priamo sadením
semiačok do zeme a starostlivosť o ne.
Naše zariadenie usporiadava aj oslavy narodenín, menín, kde vytvoríme prostredie domova
spojené s vyzdobením priestov, farebným prestieraním a vysvetlovaním, prečo sa daný
sviatok oslavuje.
Ďalšími sviatkami je sviatok MDŽ, Deň matiek, Sviatok k úcty k starším, kde deti
vychovávame ku kontaktu so spoločenským prostredím, spojeným s návštevou Denného
stacionára pre seniorov Plickova 18.
Pod starostlivosťou o dieťa sa rozumie celý rad činností spojených s opatrovaním dieťaťa
už pri jeho prevzatí z denného filtra, kde opatrovateľka automaticky preberá celú
zodpovednosť a dbá na bezpečnosť a osobné potreby dieťaťa. Keďže prijímame deti od
jedného roka ich života, mnohé deti ešte nemajú vyvinutú hrubú motoriku a ich pohyby nie
sú koordinované (mnohé ešte nechodia), je veľmi dôležitý individuálny prístup. To sa týka
chôdze, prebaľovania, kŕmenia, obliekania, uspávania a rôznymi metódami zaraďujeme deti
do denného procesu, ktorý pozostáva z dennej činnosti, ktorou je cvičenie, hygiena detí
(chodenie na šerblík, umývanie zubov, umývanie rúk), tréning jemnej motoriky spojený
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s pracovnou činnosťou, tréningom hrubej motoriky spojenej so športovými hrami, tancom.
Pri výchovnej činnosti učíme deti rôzne pesničky, riekanky, farby, tvary, počítanie do desať,
učíme deti spoznávať svoje telo a pod. Veľa s týchto činností robíme formou hry, aby sme
deti zaujali. Práca s najmenšími deťmi je veľmi náročná a vyžaduje si profesionálny prístup
ľudí, ktorí ju vnímajú v prvom rade ako poslanie. Veľký dôraz sa kladie na to, aby boli deti
denne na čerstvom vzduchu. Pres objektom zariadenie starostlivosti o deti máme krásne
detské ihrisko s bezpečnými hracími prvkami, pieskoviskom, odrážadlami a rôznymi
športovými pomôckami.
Objekt je riadne oplotený a ihrisko slúži výhradne deťom zo zariadenia. V prípade
nepriaznivého počasie je k dispozícii terasa, kde sú pre deti k dispozícii hračky a herné
prvky. Deti potrebujú voľnosť a preto ich necháme voľne sa pohybovať a hrať, ale
nezabúdame na ich bezpečnosť a dozor. Deti majú veľmi radi prechádzky po okolí, kde
spoznávajú prírodu, ulice i dopravné značenia, pri ktorých sa vždy zastavíme počas
dopravnej výchovy im vysvetľujeme pravidlá cestnej premávky.

6.

PRACOVNÁ A VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ

Pri pracovnej činnosti si deti trénujú jemnú motoriku a je zameraná na tvorivé dielne. Pri
pracovnej činnosti si deti trénujú správne držanie ceruzky, či štetca, trénujú si uchopenie
malých predmetov, akými sú pečiatky, či modelovanie s plastelíny, navliekanie korálok
a pod. Týmito metódami v deťoch rozvíjame aj estetické cítenie a kreativitu. Všetky
výrobky sú následne vystavené v priestoroch zariadenia a deti i rodičia s nich majú veľkú
radosť. Koncentráciu pozornosti učíme deti pomocou hier, kde spoznávajú farby, tvary,
veľkosť, výšku, dĺžku, ohraničené tvary (stavba, garáže, či ohrada pre zvieratká).
Hudobná výchova je zameraná na vnímanie melódie a vyťukávanie do rytmu pomocou
hudobných nástrojov a samotných pesničiek, kde sa rozvíja citlivosť, sústredenosť a pamäť
a samotný zmysel speváckej reprodukcie. Pri hudbe sa deti zdokonaľujú aj v pohybovej
spôsobilosti (pokročilý krok, otočky, úklony a pod. v rámci témy dňa sa deti učia rôzne
pesničky a riekanky, ktoré neskôr hrdo spievajú svojim rodičom, alebo pri návšteve denného
stacionára.
Literárna výchova je zameraná ku pozitívnemu vzťahu ku knihe a rozvíjame ňou
vyjadrovacie schopnosti detí. Čítaním z knihy objavujeme s deťmi krásu slova, ilustrácie,
rozoberáme konanie postáv kladných či záporných a celý príbeh rozprávky prerozprávame
spätne, čím u detí rozvíjame predstavivosť, fantáziu a pamäť.
Telesná výchova
Každé ráno začíname pohybovou aktivitou, ktorá pozostáva s cvičenia a tancovania. Pri
cvičení si spievame a a trénujeme hrubú motoriku, pohybové schopnosti, koordináciu
pohybu, schopnosti a zručnosti. Keď organizujeme športové hry, vtedy sa v deťoch prebúdza
športový a súťaživý duch a pri tejto činnosti si osvojujú obratnosť, rýchlosť, telesnú
zdatnosť, presnosť a vytrvalosť. Týmito aktivitami si deti rozvíjajú vlastnosť prispôsobenia
sa skupine, učia sa rešpektovať pravidlá a spoznávať pocit výhry i prehry. Po krásnych
výsledkoch čaká deti sladká odmena a medaily.
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Výchova spoločenského správania
Pre zdravý spoločenský rozvoj, socializáciu sú veľmi dôležité priateľské kontakty. Pre malé
deti je veľmi náročné akceptovať iných, pre neho cudzích ľudí, a preto je veľmi dôležité
pomalým citlivým prístupom osvojovať u detí základy slušného správania. Pokiaľ sa dieťaťu
tieto pravidlá vštepujú od útleho veku, ľahšie sa s nimi stotožňujú a časom ich začnú brať
ako samozrejmosť. V našom zariadení kladieme veľký dôraz na osvojenie si základov
slušného správania a rozvíjame u detí zodpovednosť ochraňovať slabších, podporovať
kamarátske vzťahy, učiť sa zodpovednosti za veci, vedieť pozdraviť, poďakovať, pomôcť
iným deťom, vedieť sa ospravedlniť a pod. Všetko má svoje pravidlá, ktoré si deti osvojujú
a vedieme deti k disciplíne, pomocou ktorej vedia ľahšie pochopiť, čo sa od nich očakáva.

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 06:30 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
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
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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

8.

COVIDOVÁ SITUÁCIA ZA ROK 2021

V roku 2021 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ“) vydal
množstvo epidemiologických opatrení proti šíreniu nákazy COVID-19 a zariadenie
starostlivosti o deti všetky tieto opatrenia, ktoré ÚVZ denne aktualizoval sa snažil
dodržiavať. Dennodenne bola deťom merná teplota, týždenne sa vykonávalo antigénové
testovanie zamestnancov, zamestnanci boli riadne zaočkovaní dvomi až tromi dávkami,
taktiež zákonní zástupcovia sa preukazovali negatívnym antigénovým testom. V zariadení
sme pristúpili k dôslednému noseniu respirátora, bola vykonávaná pravidelná dezinfekcia
priestorov, hračiek a nábytku, dezinfekcia rúk a pri podozrení (nádcha, kašeľ,
dýchavičnosť, teplota) na toto ochorenie neboli deti do zariadenia prijaté. Týmito všetkými
opatreniami sa nám podarilo vyhnúť sa uzatvoreniu zariadenia starostlivosti o deti a po celý
rok sme mali zariadenie otvorené (okrem čerpania dovolenky v letných a zimných
mesiacoch). Nevyskytol sa nám žiaden prípad respiračného ochorenia koronavírusu.
Všetky dezinfekčné prostriedky, respirátory, rúška, rukavice a antigénové testy nám boli
bezodkladne poskytnuté z Miestneho úradu MČ Bratislava-Rača.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v roku 2021 poskytlo
v rámci projektu „Poskytnutie mimoriadnej finančnej podpory pre zamestnancov
poskytovateľov sociálnych služieb a vybraných subjektov Sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately“ mimoriadnu odmenu pre zamestnancov pracujúcich v tomto období.

9.

SOCIALNE PORADENSTVO

Pre poskytovanie kvalitnej sociálnej služby je potrebná vzájomná komunikácia a pozitívny
prístup. Vedúca zariadenia počas celého roka poskytovala sociálne poradenstvo rodičom
detí, ktorí potrebovali bližšie informácie ohľadne prijatia dieťaťa do zariadenia. S prijatím
dieťaťa do zariadenia súviseli aj otázky s platbami za sociálne služby, adaptačným procesom
a pod.

10. PODMIENKY PRIJATIA A KAPACITA ZARIADENIA
Deti sú prijaté do zariadenia na základe žiadosti, ktorú je možné podávať celoročne. Žiadosť
je riadne zaradená do poradovníka. Pri prijímaní dieťaťa do zariadenia rozhoduje dátum
a čas podania žiadosti.
Podmienkou prijatia bol vek dieťaťa, potvrdený evidenčný list dieťaťa od lekára, kde okrem
pracovného pomeru zákonných zástupcov musel byť potvrdený zdravotný stav dieťaťa,
zapísané všetky očkovania dieťaťa, a že dieťa je spôsobilé a zdravé. V deň nástupu boli
zákonní zástupcovia oboznámení s domácim poriadkom a internými predpismi zariadenia
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starostlivosti o deti a s adaptačným procesom. V deň nástupu bola podpísaná zmluva oboma
zmluvnými stranami o poskytovaní sociálnej služby a úhrade za poskytované sociálne
služby Mestskou časťou Bratislava-Rača. V deň nástupu zákonní zástupca taktiež podpisuje
súhlas v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Kapacita zariadenia starostlivosti o deti je od 01.09.2021 v počte 20 detí.
11. ŠTRUKTÚRA PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY A PLNENIE
KAPACITY

r. 2021
Počet
detí
z toho:

chlapci
dievčatá

I.
15

II.
15

III.
15

IV.
15

V.
15

VI.
15

VII. VIII.
15
-

10

10

10

10

10

10

10

5

5

5

5

5

5

5

IX.
20

X.
20

XI.
20

XII.
20

-

10

11

11

11

-

10

9

9

9

V septembri 2021 odišlo jedno dievča z dôvodu prijatia do MŠ a na jej miesto
z poradovníka nastúpil jeden chlapec.
V mesiaci august 2021 bolo zariadenie starostlivosti o deti z dôvodu dovolenky zatvorené.
Priemerná obsadenosť detí za rok 2021, priemerný počet dievčat, chlapcov
Priemerný počet detí za rok 2021

16,81

Priemerný počet chlapcov

10,27

Priemerný počet dievčat

6,50
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12. 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 zabezpečovalo ju
5 zamestnancov do 31. augusta 2021 a 8 zamestnancov od 01. septembra 2021
Vedúca zariadenia starostlivosti o deti do troch
rokov veku dieťa kumulovaná funkcia
opatrovateľka detí
1

opatrovateľka detí

upratovačka

5

1+ 1/2 úväzok

Prevádzku zariadenia zabezpečovalo v priebehu roku 2020 nasledovný počet
zamestnancov:
rok 2020/ po
mesiacoch
vedúca
opatrovateľka
upratovačka

I.

II. III. IV.

V.

1
3
1

1
3
1

1
3
1

1
3
1

1
3
1

VI. VII. VIII. IX.
1
3
1

1
3
1

1
3
1

X.

XI. XII.

1
1
1
5
5
5
1,5 1,5 1,5

1
5
1,5

13. VNÚTORNÉ VYBAVENIE ZARIADENIA STAROSTLIVOSTI O DETI
Zariadenie starostlivosti o deti sa stalo moderným zariadením, ktoré je prispôsobené
potrebám malých detí ako aj zamestnancom zariadenia. Deti sa v ňom cítia veľmi dobre
a my sa snažíme, aby sa cítili ako v domácom prostredí. Niektoré deti ostávajú v zariadení
viac ako 8 hodín, preto je veľmi dôležité, aby mali deti všetko, čo potrebujú k tomu, aby
vedeli deň prežiť s úsmevom na tvári. Prostredie v ktorom sa poskytuje sociálna služba je
v súlade s potrebami prijímateľov sociálnej služby a platnými predpismi vychádzajúcimi
z princípov univerzálneho navrhovania.
V roku 2021 boli schválené finančné prostriedky z rozpočtu na doplnenie nábytku, nakoľko
muselo prísť k zmene využiteľnosti miestností na 1. poschodí. Namiesto šatne, ktorá bola na
poschodí vznikla jedáleň, kde bolo potrebné zakúpiť nové stoly a stoličky a v herni pribudli
nové skrinky a doplnky v kúpeľni.
Nová trieda na prízemí bola zariadená z projektu o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pod názvom „Podpora
zariadenia starostlivosti pre deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni v MČ
Bratislava-Rača“.
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Z nenávratného finančného príspevku bolo zakúpené nasledovné vybavenie interiéru:
NÁBYTOK interiérové vybavenie
skrinka K2250
skrinka K32208
drevená stolička
detský jedálenský stôl
drevené nohy k detskému stolu/ 6 ks
zrkadlo
koberec
nálepky na skrinky
doprava
SPOLU:

ks:
2
1
8
2
2
3
1
5

cena /ks/€
129,40
266,90
36,50
52,50
35,50
21,50
92,00
2,50

spolu/ s DPH
258,80
266,90
292,00
105,00
71,00
64,50
92,00
12,50
20,00
1 182,70

všeobecné služby
stála záloha (materiál k tvorbe, baterky a pod.)
dávkovače + materiál / rok
nákup kancelársk. potrieb+ čistiacich prostriedkov
kryt na radiátor (šatňa detí)
hračky pre deti
hračky pre deti do novej triedy
žalúzie a sieťky do novej triedy
SPOLU:

ks:

cena /ks/€

spolu/ s DPH
473,57 €
674,53 €
440,03 €
425,73 €
163,36 €
278,05 €
390,00 €
2 845,27 €

1

Na ihrisku pred objektom zariadenia starostlivosti o deti bol mestskou časťou zakúpený
záhradný domček v hodnote 658,00 €.
Zamestnancom zariadenia pre deti boli zakúpené pracovné zdravotnícke odevy.
V súvislosti s prevádzkou zariadenia starostlivosti o deti boli nasledovné náklady na
energie, vodné, stočné a všeobecné služby
sumár
4 963,17 €
5 152,81 €
444,25 €
10 560,23 €

Názov položky (faktúry) / 12 mesiacov
Energie
Vodné, stočné
Všeobecné služby
SPOLU:

Stravovanie pre deti v čase zatvorenia Stravovacieho zariadenia MŠ Tbiliská 2 bolo
zabezpečené spoločnosťou Tomáš Meszároš – PINO s.r.o.
dátum
počet detí
cena /3,20 €/dieťa
08.02.2021 - 12.02.2021
15
240,00
01.04.2021 - 06.04.2021
11
70,40
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14. AKTIVITY NAD RÁMEC DENNEJ ČINNOSTI V ZARIADENÍ
STAROSTLIVOSTI O DETI
Detstvo je krásne obdobie života a deti sú od prírody veľmi zvedavé a neustále chcú
spoznávať nové veci. Zaujať malého človiečika je veľmi náročné, ale keď sa nám to podarí,
vieme sa vrátiť v čase a pripomenúť si, ako nám bolo dobre. Naše zariadenie starostlivosti
o deti je zamerané na výchovu, starostlivosť a bežné úkony starostlivosti. Ale tým, že
chceme napredovať a deťom poskytnúť maximum, snažíme sa o neustále zvyšovanie
nových nápadov, vymýšľame nové atraktívne hry, zábavu, ale taktiež podporovať
myšlienku, ktorá sa vedie v duchu „Úcta k starším“. Navštevujeme každoročne denný
stacionár, kde deti spolu s babičkami spoločne spievajú a navzájom si vymenia darčeky.
Pokiaľ to situácia dovolí, tak detičky sa rozbehnú k babičkám a spolu trávia krásny čas.
A potom na výmenu, prídu babičky za nami do jasličiek. Sú to veľmi úsmevné a milé chvíle.
Naše priestory sú vybavené tým najmodernejším nábytkom a hračkami. S deťmi denne
pracujeme a precvičujeme jemnú motoriku kreatívnou činnosťou, športujeme, hráme sa, ale
aj spoznávanie prírody je veľmi dôležitý jav a deti ho milujú. Chodíme na prechádzky po
Rači, radi zájdeme do rozkvitnutých záhrad a učíme deti spoznávať, aký je to pocit, nasadiť
si napríklad tekvičku priamo do zeme a následne sa o ňu aj starať. V decembri u nás nesie
chýbať Mikuláš a vianočná zábava, kde deti dostanú sladké darčeky a čakajú ich hračky pod
vianočným stromčekom, ktoré zakúpila mestská časť. V zariadení sa snažíme vytvoriť pre
deti pocit rodiny, pretože táto práca je o láske a poslaní. Preto je veľmi ťažké, keď príde
k lúčeniu a deti nastupujú svoju ďalšiu cestu životom a odchádzajú do materskej škôlky. Na
konci školského roka pripravíme pre deti a rodičov rozlúčkový večierok a so slzami v očiach
sa s deťmi rozlúčime.
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...“Urob z každého dňa umelecké dielo.“ – John Wooden

Mesiac:
Marec

Aktivity
Pri príležitosti MDŽ dňa 08.03.2021 sme s deťmi navštívili denný
stacionár, aby sme mohli babičkám a zamestnankyniam stacionára
zaželať k tomuto sviatku všetko najlepšie. Deti pre babičky vyrobili
darčeky a naučili sa pesničky, ktoré sme si spolu s babičkami zaspievali.
Nakoľko boli preventívne opatrenia, návšteva sa konala vonku na terase
a babičky sa na nás dívali cez sklo.

Máj

V rámci vzdelávania sme s deťmi zasadili tekvicové semiačka do vopred
upravenej pôdy v areáli zariadenia, kde každé dieťa zasadilo svoje
semiačka a nasledujúce dni sme sa o mini záhradku starali.
Návšteva denného stacionára ku sviatku „Deň matiek“ spojená
s darčekmi, ktoré deti vyrobili a programom pre babičky. Celá akcia sa
konala v záhrade denného stacionára.

Jún

MDD sme oslávili s deťmi v spojení s MŠ Tbiliská 2 a deti si ho užili
jazdou na poníkoch, veľkou oslavou a deti dostali sladkosti, ktoré im
zabezpečilo kultúrne oddelenie mestskej časti.
Zavítali k nám na návštevu pri príležitosti MDD babičky spolu s vedúcou
z denného stacionára a priniesli detičkám darček, ktorý sami vyrobili.
Spolu sme si zaspievali a oslávili sme tento krásny sviatok.
Dňa 15.06.2021 sme boli na divadielku, ktoré organizovala MŠ Tbiliská
2.
Dňa 25.06.2021 sme spolu s deťmi navštívili obecnú záhradu, kde sa
konalo divadielko pre najmenších.

Júl

Posledný júlový týždeň sa konala rozlúčka s budúcimi škôlkarmi, kde po
dodržaní všetkých opatrení boli pozvaní rodičia a rodinní príslušníci.
Rozlúčka sa konala v areáli pred objektom zariadenia.

December

Dňa 06.12.2021 k nám zavítal Mikuláš. Bolo pripravené občerstvenie,
ktoré zabezpečili rodičia a z mestskej časti boli zakúpené balíčky
a hračky pre deti.
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15. VÍZIA ZARIADENIA
Víziou zariadenia starostlivosti o deti je zrekonštruovanie horných priestorov zariadenia,
výmenou dverí, podlahy, krytov na radiátory, doplnenie skladových priestorov o veľké
skrine (roldor). Rekonštrukciu by sme chceli uskutočniť z projektu EU.
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16. PLNENIE ROZPOČTU

I.

Príjmová časť rozpočtu:

Schválený rozpočet v príjmovej časti rozpočtu ............................................... 49 600,00 €
z toho úhrady klientov.................................................................................... 49 600,00 €
Upravený rozpočet ......................................................................................... 49 600,00 €
z toho úhrady klientov.................................................................................... 49 600,00 €
Príjem za obdobie do 31.12.2021 .................................................................. 47 445,43 €
z toho úhrady klientov................................................................................... 47 445,43 €
Percentuálne plnenie ...................................................................................... 95,66%

II.

Výdavková časť rozpočtu:

Schválený rozpočet vo výdavkovej časti ....................................................... 99 519,00 €
Upravený rozpočet ....................................................................................... 104 559,00 €
Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu k 31.12.2021 ....................................... 102 258,69 €
Percentuálne plnenie .......................................................................................... 97,80 %
z toho:
Schválený rozpočet na mzdy, platy a odmeny ............................................... 55 718,00 €
Upravený rozpočet ......................................................................................... 60 090,00 €
Čerpanie k 31.12.2021 ....................................................................................60 088,75 €
Percentuálne plnenie ........................................................................................ 100,00 %
Schválený rozpočet na odvody do fondov .......................................................19 621,00 €
Upravený rozpočet ......................................................................................... 20 569,00 €
Čerpanie k 31.12.2021.................................................................................... 20 561,45 €
Percentuálne plnenie .......................................................................................... 99,96 %
Schválený rozpočet na tovary, služby a bežné transfery................................. 24 180,00 €
Upravený rozpočet ......................................................................................... 23 900,00 €
Čerpanie k 31.12.2021 .................................................................................... 21 608,49 €
Percentuálne plnenie .......................................................................................... 90,41 %
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17. EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY ZA ROK
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
Kapacita podľa registra
Skutočná obsadenosť - priemerný počet klientov
(prepočet osobodní na 2 desatinné miesta)

2021

Mestská časť Bratislava-Rača
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov
veku dieťaťa
ambulantná
12
20
16,67
Celkové EON
uvedenej
sociálnej
služby za rok

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
e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia
nových interiérov
f) dopravné
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
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
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

EON na
mesiac na
klienta podľa
kapacity

EON na
mesiac na
klienta podľa
skutočnej
obsadenosti

58 054,43

241,89

290,21

19 891,77

82,88

99,44

0,00
5 655,38

0,00
23,56

0,00
28,27

3 341,96

13,92

16,71

0,00

0,00

0,00

2 986,20

12,44

14,93

0,00

0,00

0,00

9 466,48

39,44

47,32

158,47

0,66

0,79

6 286,78

26,19

31,43

105 841,47

441,01

529,10

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

Príjem za rok 2021

47 445,43
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x

237,18

18. SUMÁR NÁKLADOV, PRÍJMOV MČ A DOPLATOK MČ BRATISLAVARAČA ZA POSKYTOVANÚ SOCIÁLNU SLUŽBU ZA ROK 2021

ZARIADENIE STAROSTLIVOSTI O DETI
DO TROCH ROKOV VEKU DIEŤAŤA

Priemerný počet detí
EON za rok
z toho: priemerné náklady na dieťa na 1 mesiac:
Príjem za poskytovanú sociálnu službu za rok
z toho: priemerné príjmy na 1 mesiac
EON po odpočítaní a úhrad
Doplatok MČ na 1 dieťa na 1 mesiac
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Bežné výdavky (EON)
a príjmy za poskytovanú
sociálnu službu
16,67
105 841,47 €
529,10 €
47 445,43 €
237,18 €
58 396,04 €
291,92 €

