
 

 

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE 

   

 

 

    

    

    

Na rokovanie MsZ 

dňa  22.06.2017 

 

Materiál č.   

  

     

Návrh  

Návrh na zriadenie Mestských detských jaslí  

a  

Všeobecne záväzného  nariadenia o sociálnej  službe v zariadení starostlivosti o 

deti do troch rokov veku dieťaťa  a úhradách za sociálne služby 
 

Na základe:     

Mimo plánu práce     

  Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove po 

prerokovaní  

 

schvaľuje  
a) Zriaďovaciu listinu Mestských 

detských jaslí  

b) Všeobecne záväzné nariadenie 

o sociálnej  službe v zariadení 

starostlivosti o deti do troch rokov 

veku dieťaťa  a úhradách za 

sociálne služby 

 

 

 

 

  

    

Predkladá:     

Ing. Juraj Popjak, 

prednosta MsÚ 

  

  

  

    

Spracovateľ:    

PhDr. Tatiana Fedáková 

ved. odd. S,BaZ 

  

  

  

    

Spravodajca:    

PhDr. Tatiana Fedáková 

ved. odd. S,BaZ 

  

  

  

    

Prerokované:    

- na  porade primátora dňa  02.06.2017 

- na zasadnutí komisie bytovej, soc. pomoci a zdravotníctva dňa 13.06.2017 

- na zasadnutí MsR dňa 15.06.2017 

 

       

Prizvať:       

 

       

V Bardejove:  16.06.2017 



 

 Dôvodová správa  
 

Vláda SR schválila novelu zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení 

vykonaná zákonom č. 40/2017 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o 

sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa 

mení a dopĺňa zákon  č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o  

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „novela  

zákona o sociálnych službách“). Novela zákona o sociálnych službách nadobudla účinnosť od 

01.03.2017.   

 

Novela zákona o sociálnych službách definovala nové pojmy:  

- zosúlaďovanie rodinného a pracovného života - zabezpečenie starostlivosti o dieťa, ak 

sa rodič alebo iná fyzická osoba, ktorej je zverené dieťa do osobnej starostlivosti na 

základe rozhodnutia súdu sa pripravuje na svoje povolanie štúdiom na SŠ, VŠ, 

pripravuje sa na trh práce, vykonáva zárobkovú činnosť, zavedenie novej sociálnej 

služby v oblasti poskytovania starostlivosti o dieťa do troch rokov veku dieťaťa 

- zavedenie novej sociálnej služby v oblasti poskytovania starostlivosti o dieťa do troch 

rokov veku dieťaťa  v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa ďalej 

len  „zariadenie starostlivosti o deti“).  Sociálna služba sa poskytuje dieťaťu do 3 

rokov veku dieťaťa najdlhšie do konca roka, v ktorom dovŕšilo 3 roky.  

 

Novela zákona určuje aj:   

a) priestorové usporiadanie, funkčné členenie, vybavenie, prevádzku, režim dňa,  režim  

     stravovania a pitný režim a na náležitosti prevádzkového poriadku v zariadení,   

b) bezbariérovosť v zariadení starostlivosti o deti – podmienka musí byť splnená do 

31.12.2019,   

c) v oblasti personálnych podmienok zariadení starostlivosti o deti sa určil maximálny 

počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca a minimálny percentuálny 

podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov – 5 detí na 1 

zamestnanca a 75 %  odborných zamestnancov,  

d)  počet detí v zariadení starostlivosti o deti je  určený na 12  v jednej dennej miestnosti, 

ktorá spĺňa funkciu herne aj spálne a môže sa zvýšiť o ďalšie 3 deti , ak  v jednej 

dennej miestnosti  nie sú umiestnené deti mladšie ako jeden rok. Maximálny počet detí 

v jednej miestnosti tak môže byť maximálne 15.   

 

Z uvedených dôvodov sme pripravili návrh na zriadenie Mestských detských jaslí.  

Predkladáme návrh Zriaďovacej listiny Mestských detských jaslí, ktoré budú pričlenené 

administratívne, metodicky a finančne  do agendy odd. sociálneho, bytového 

a zdravotníctva ako samostatná organizačná jednotka bez právnej subjektivity a 

všeobecne záväzného nariadenia, ktoré určuje podmienky poskytovania sociálnej služby 

v Mestských detských jasliach a úhrady za tieto služby.  

 

Z dôvodu novely  bude potrebné realizovať nasledovné zmeny:  

- zabezpečiť kvalifikované opatrovateľky detí - (bývalé pestúnky) musia spĺňať ÚSO 

vzdelanie v odbore, so zameraním na oblasť starostlivosti o dieťa alebo s ÚSV a iným 

ÚSO vzdelaním  a absolvovaním akreditovaného kurzu opatrovania detí v rozsahu 

najmenej 220 hodín do 31.12.2019.  

-  zmeniť  Pracovný poriadok, Organizačný poriadok a Organizačnú štruktúru – 

administratívny prechod pod odd. SBaZ a z  dôvodu zmeny názvu funkcie z pestúnky 

na opatrovateľku detí  



- vedúca zariadenia starostlivosti o deti bude aj naďalej pracovať  v priamom  výkone s 

deťmi – t.  j.  bude  vykonávať   prácu  opatrovateľky  a bude  zároveň   vedúca  

opatrovateľka.   

- písomnú agendu súvisiacu s poskytovanou sociálnou službou pre deti bude 

spracovávať na mestskom  úrade na oddelení sociálnom bytovom a zdravotníctva 

referentka pre sociálne služby v spolupráci s vedúcou opatrovateľkou v zariadení.  

- právne vzťahy upravené v Dohode o poskytovaní starostlivosti o dieťa v detských 

jasliach, ktoré vznikli pred účinnosťou tohto VZN sa od účinnosti  tohto VZN 

považujú za právne vzťahy upravené podľa tohto VZN.  

- iné podmienky poskytovania sociálnej služby a prevádzky budú uvedené 

v prevádzkovom poriadku. 

 

Poplatky za jasle  od roku 2012 nemenené:  paušál 230 € + 1,5 € strava/deň. Od uvedeného 

dátumu sa zvýšili jednak mzdové náklady personálu a jednak prevádzkové náklady.  

 

V návrhu VZN sa navrhujú poplatky za službu v DJ  pre dieťa na sumu 250 € + stravná 

jednotka na deň vo výške 1,5 €, čo spolu činí 280 € mesačne, teda vo výške štátom 

poskytovaného príspevku.  

 

Zákonný zástupca dieťaťa môže požiadať Úrad práce sociálnych vecí a rodiny SR o príspevok 

na starostlivosť o dieťa. Výška príspevku na starostlivosť o dieťa za kalendárny mesiac je v 

sume najviac 280,00 €, ktorý slúži na úhradu za poskytovanú starostlivosť o dieťa dohodnutej 

medzi poskytovateľom a oprávnenou osobou. Sumy príspevku na starostlivosť o dieťa môže 

upraviť k 1. januáru kalendárneho roka vláda SR. 

 

Uvedená zmena predpokladá aj dopad na rozpočet mesta takto:  

 

Zvýšenie príjmov rozpočtu: cca 4.000 € 

20 detí  x 20 € (zvýšenie paušálu)  = 400 € mesačne x 10 mesiacov ( -1 mesiac dovolenka, - 1 

mesiac očakávaný výpadok z DJ) = 4.000 € ročne 

 

Zvýšenie výdavkov rozpočtu : cca 4.000 € 

- potrebné priestorové úpravy:  2.000 €  

- iné nepredvídané výdavky:  2.000 €  

 

Poskytovanie služieb DJ po dosiahnutí 3. roku veku dieťa bude ošetrené v prevádzkovom 

poriadku. Navrhujeme, aby tieto deti mohli zostať v DJ najviac do 31.08. nasledujúcom po 

dosiahnutí 3. roku za úhradu 150 € ( štát poskytuje príspevok iba do dovŕšenia 3. roku) 

alebo boli po dohode s materskou školou presunuté do MŠ.. 

 

Tento návrh bol prerokovaný 

-  na porade primátora dňa 02.06.201, kde neboli vznesené pripomienky.  

- na zasadnutí komisie bytovej sociálnej pomoci a zdravotníctva dňa 12.06.2017, neboli 

vznesené zásadné pripomienky 

- na zasadnutí MsR dňa  15.06.2017 bez pripomienok 

 

Prílohy:  

1.   Návrh - Zriaďovacia listina Mestské detské jasle 

2.  Návrh - VZN o  sociálnej  službe v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku 

     dieťaťa  a úhradách za sociálne služby 

 

 

Materiál má 6 strán textu.  

 

 



 

Príloha č. 1 

 

 

Návrh 
 

ZRIAĎOVACIA LISTINA 

Mestské detské jasle 

 

 

 

Zriaďovateľ:   Mesto Bardejov 

      Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov 

 

 

S účinnosťou od:                 01.08.2017 

 

Zriaďuje:    Mestské detské jasle 

 

Adresa:   Komenského 47, 085 01 Bardejov 

 

Vedúci:             menuje primátor mesta 

 

Druh a forma 

poskytovanej sociálnej  

služby podľa:       § 12 ods.1b  zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách -

služba na  podporu zosúlaďovania rodinného života  

a pracovného života v  zariadení starostlivosti o deti do troch  

rokov veku dieťaťa,  

    § 13 ods.  2 zákona č. 448/2008  Z.z.  o   sociálnych  službách –  

               ambulantná forma  

§ 32 b 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   

zariadení starostlivosti o  dieťa  do   troch rokov veku dieťaťa, 

 

Predmet činnosti:     detské jasle sú účelovým zariadením,  ktoré pomáha  rodinám 

riešiť  ich sociálnu situáciu  pri zabezpečovaní starostlivosti  

a výchove ich  maloletých detí, zabezpečuje  fyzický a 

intelektuálny harmonický rozvoj dieťaťa v súlade s jeho 

vekovými možnosťami a individuálnymi                                    

osobitosťami, dopĺňa rodinnú výchovu, podieľa sa na 

osvojovaní  si   kultúrnych a hygienických návykov, rozvoj 

myslenia, reči  a pohybovej   zdatnosti,   

 

 

 

 

 

 

V Bardejove, 22.06.2017   ............................................................................... 

       MUDr. Boris Hanuščak 

             primátor mesta  

 



príloha č. 2 

 

 

Návrh 

 
 

Všeobecne záväzné nariadenie o sociálnej  službe v zariadení starostlivosti o deti do 

troch rokov veku dieťaťa  a úhradách za sociálne služby 

 

Mesto Bardejov v zmysle § 4, ods. 3, písm. p) a § 6, ods. 1  zákona SNR č.369/1990Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a 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 (ďalej len zákon o sociálnych službách) 

vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie na vykonanie niektorých ustanovení zákona 

o sociálnych službách a stanovení výšky úhrad za sociálnu službu v zariadení starostlivosti o 

dieťa do troch rokov veku dieťaťa 

 

 

Článok I 

Úvodné  ustanovenia 

 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia ( ďalej len ,,VZN“ ) v zmysle zákona NR SR 

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 (ďalej len 

,,zákon o sociálnych službách“) je definovanie služby v zariadení starostlivosti o dieťa do 

troch rokov veku dieťaťa , spôsob a stanovenie výšky úhrad za sociálne služby poskytované v 

zmysle zákona o sociálnych službách 

 

 

 

Článok II 

Podmienky poskytovania ambulantnej sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti 

do troch rokov veku dieťaťa 

 

 

1. Sociálna služba poskytovaná v zariadení starostlivosti o dieťa do troch rokov veku 

dieťaťa, je zabezpečovaná Mestom  Bardejov  v Mestských detských jasliach,  

Komenského 47 , Bardejov (ďalej len „detské jasle“) v súlade s § 32 b 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 (ďalej 

len „zákon o sociálnych službách“).V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov 

veku dieťaťa sa poskytuje  služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a 

pracovného života poskytovaním starostlivosti o dieťa do konca kalendárneho roka, 

v ktorom dovŕši tri roky 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 sa na trh práce alebo 

vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva 

zárobkovú činnosť. 

 

2. V detských jasliach sa poskytuje starostlivosť v nasledovnom rozsahu: 

          a) bežné úkony starostlivosti o dieťa, 

                 b) stravovanie,  

                 c) výchova. 

 



3. Podmienky, pravidlá a prevádzkovú dobu detských jaslí, ktoré neupravujú  

ustanovenia  tohto VZN, stanovuje Prevádzkový poriadok detských jaslí,  ktorý sa 

vydáva  v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

 

4. Služby v detských jasliach sa prednostne poskytujú pre deti, ktoré majú  spolu s aspoň 

jedným zákonným zástupcom trvalý pobyt v meste Bardejov. Umiestnenie dieťaťa, 

ktorého zákonný zástupca nemá trvalý pobyt v Bardejove,   je možné len v prípade 

voľnej kapacity.  

 

5. Prijatie dieťaťa sa uskutočňuje na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu 

doručenej  na Mesto Bardejov, na základe čoho bude dieťa zaradené do evidencie. V 

prípade splnenia zákonných podmienok a voľnej kapacity, zákonný zástupca s 

prevádzkovateľom uzatvorí Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby podľa § 74 zákona 

o sociálnych službách. 

 

6. Pri prijatí dieťaťa do detských jaslí je zákonný zástupca povinný predložiť  

a) rodný list dieťaťa,   

b) lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa so súhlasom jeho umiestnenia v 

detských jasliach. 

7. V prípade, ak dieťa nenastúpi na dohodnutý termín, alebo po písomnej výzve  

odmietne nástup v dohodnutom termíne, bude dieťa z evidencie vyradené.  

 

 

 

 

Článok III 

Výška úhrady za služby poskytované v detských jasliach a spôsob  platenia úhrady 

 

 

1. Výška úhrady za poskytovanú ambulantnú sociálnu službu o dieťa v detských jasliach: 

a) paušálny poplatok  250,00 eur/mesiac pre dieťa 

      b)  stravná jednotka 1,50 eura/deň. 

 

2. Celková mesačná úhrada za poskytovanú starostlivosť v detských jasliach  sa určuje     

ako súčet násobku dennej sadzby odobratej stravnej jednotky za  mesiac a mesačného 

paušálneho poplatku. 

 

3. Paušálny poplatok sa hradí v plnej výške i v prípade, že dieťa z akéhokoľvek dôvodu 

nenastúpi do detských jaslí.  

  

4. V prípade, ak dieťa nenavštívi detské jasle 4 po sebe nasledujúce týždne, nasledujúci 

mesiac sa úhrada paušálneho poplatku nehradí.  

 

5. Úhrada za stravnú jednotku sa platí spolu s paušálnym poplatkom podľa  skutočne 

odobratej stravy.  

 

6. Stravná jednotka obsahuje podávanie jedla 4 x denne: –  raňajky 0,27 € , desiata 0,27, 

obed 0.70 €, olovrant 0,26 €.  

 

      7.   Spôsob platenia úhrady sa stanovuje nasledovne:  

- bezhotovostne na účet alebo 

- poštovou poukážkou alebo 

- v pokladni mestského úradu  

Splatnosť úhrady za starostlivosť v detských jasliach je do 15. dňa v príslušnom  

      kalendárnom mesiaci. 



 

8. Počas adaptačného obdobia (1 - 4 týždne) sa platí 50 % úhrady za starostlivosť o dieťa  

      v detských jasliach. Úhradu je povinný zákonný zástupca uhradiť do 5. dňa od nástupu  

      dieťaťa do detských jaslí. 

 

 

 

Článok IV 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný chrániť osobné údaje získané za účelom 

určenia výšky úhrady za poskytované sociálne služby v zmysle zákona č. 428/2002 Z. 

z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších  zmien a doplnkov. 

 

2. Celková výška úhrady za poskytované sociálne služby sa zaokrúhľuje na dve desatinné 

miesta  nadol. 

 

3. Ustanovenia Článku III nadobúdajú účinnosť 01.09.2017. 

 

4. Návrh  tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie dňa 

07.06.2017  a zvesený dňa 22.06.2017.    

      

5. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené  na úradnej tabuli Mesta  Bardejov 

dňa 23.06. 2017 a zvesené dňa 10.07.2017.    

 

6. Toto všeobecne záväzné nariadenie  bolo schválené uznesením MsZ v Bardejove č. 

            ......... /2017 zo dňa  22.06.2017 a nadobúda účinnosť 01.08.2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bardejove, 22.06.2017      MUDr. Boris Hanuščak  

                        primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


