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Návrh uznesenia 

Miestne zastupite�stvo 
M� Bratislava-Ružinov 
po prerokovaní materiálu 

A.  s ch v a � u j e 

Zria�ovaciu listinu Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku die�a�a, Palkovi�ová 
11/A, 821 08 Bratislava  

B.   ž i a d a 

Dušana Pekára, starostu 

zverejni� obvyklým spôsobom Zria�ovaciu listinu Zariadenie starostlivosti o deti do troch 
rokov veku die�a�a, Palkovi�ová 11/A, 821 08 Bratislava



Dôvodová správa 

D�a 01. 03. 2017 nadobudla ú�innos� novela zákona �. 448/2008 o sociálnych 
službách (�alej len „zákon o sociálnych službách“), ktorou sa detské jasle stali sociálnou 
službou v zmysle § 32b ako Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku die�a�a. 

Detské jasle v Mestskej �asti Bratislava-Ružinov (�alej len mestská �as�) sa 
nachádzajú na Palkovi�ovej 11/A. Bratislava. Celková kapacita detských jaslí – 58 detí. 

I. oddelenie kapacita – 15 detí – vek od 18 mesiacov do 24 mesiacov 

II. oddelenie kapacita – 20 detí – vek od 24 mesiacov do 30 mesiacov 
III. oddelenie kapacita – 23 detí – vek od 30 mesiacov do 36 mesiacov 

Na každom oddelení pracujú 3 opatrovate�ky  s výbornými pedagogickými a 
psychologickými vedomos�ami a zru�nos�ami.  

V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku die�a�a sa poskytuje 
služba na podporu zosúla�ovania rodinného života a pracovného života poskytovaním 
starostlivosti o die�a do konca kalendárneho roka, v ktorom dov�ši tri roky veku, ak sa 
rodi� alebo fyzická osoba, ktorá má die�a 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 �innos�.  

V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku die�a�a sa poskytujú: 
a)       bežné úkony starostlivosti o die�a 
b)       stravovanie 
c)       výchova 

D�a 15.12.2015 Miestne zastupite�stvo mestskej �asti schválilo 
zria�ovate�skú listinu so zaradením detských jaslí pod odbor školstva, kultúry a športu. 
Z dôvodu zmeny zákona o sociálnych službách bolo ú�elové zariadenie detské jasle ako 
preddavková organizácia mestskej �asti bez právnej subjektivity organiza�ne za�lenené 
pod odbor sociálnych vecí Miestneho úradu mestskej �asti, pri�om ekonomické �innosti 
zabezpe�uje ekonomický odbor, referát ekonomiky škôl a školských zariadení. 

Akéko�vek dodatky a zmeny tejto zria�ovacej listiny možno vykona� len 
písomne po ich predchádzajúcom schválení Miestnym zastupite�stvom mestskej �asti 
formou uznesenia. 



A) Návrh zria�ovacej listiny pre Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku die�a�a 

Zria�ovacia listina 

schválená uznesením miestneho zastupite�stva mestskej �asti Bratislava - Ružinov 
� ..................  

zo d�a .................... 2017 

Pod�a § 18 ods. 1 zákona �. 583/2004 Z. z. o rozpo�tových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pod�a § 4 ods. 3 písm. 1) zákona �. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, pod�a § 24 zákona �. 
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a o doplnení 
niektorých zákonov. 

                                                                         �l. 1 

      Identifikácia organizácie 

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku die�a�a 

Mestská �as� Bratislava-Ružinov, I�O: 00 603 155 Mierová 21, 827 05 
Bratislava (�alej len „ zria�ovate� “) 

Palkovi�ova ul. �. ll/A, 821 08 Bratislava 

Dátum zriadenia: 01.07. 2017 

                                                                         �I. II 

Základný ú�el a predmet �innosti 

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku die�a�a je zariadenie starostlivosti o deti do troch 
rokov veku die�a�a, kde sa poskytuje služba na podporu zosúla�ovania rodinného života a pracovného 
života poskytovaním starostlivosti o die�a do konca kalendárneho roka, v ktorom dov�ši tri roky veku, 
ak sa rodi� alebo fyzická osoba, ktorá má die�a 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 �innos�. 

                                                                        �I. III 

Zriadenie organizácie 

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku die�a�a ako ú�elové zariadenie je zriadené 
v Mestskej �asti Bratislava–Ružinov, organiza�ne je za�lenené pod odbor sociálnych vecí Miestneho 
úradu mestskej �asti Bratislava–Ružinov s tým, že ekonomické �innosti zabezpe�uje ekonomický 
odbor, referát  ekonomiky škôl a školských zariadení.

Názov organizácie: 

Zria�ovate�: 

Sídlo organizácie: 



                                                                         

       �l. IV  

       Úlohy zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku die�a�a

1. V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku die�a�a sa poskytujú: 

a)  bežné úkony starostlivosti o die�a 

b)  stravovanie 

c)  výchova 

2. Cie�om zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku die�a�a je zabezpe�i� všestranný 
harmonický rozvoj die�a�a v súlade s jeho vekovými možnos�ami a osobitos�ami. Deti zásluhou 
odborných pracovní�ok získavajú mnohé cenné vedomosti a zážitky, upev�ujú si zmysel pre život v 
kolektíve, u�ia sa prispôsobi� ostatným de�om, u�ia sa k samostatnosti vo výkonoch sebaobsluhy, 
osvojujú si hygienické a spolo�enské návyky.  

                       

                    �l. V 

       Forma poskytovania služby

1.  V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku die�a�a je poskytovaná sociálna služba 
ambulantnou formou de�om od 18  mesiacov  do troch rokov po�as pracovných dní od 6:30 do 17:00 
hod. 

2.  Starostlivos� o die�a v detských jasliach zabezpe�uje odborný personál. 

3.  Starostlivos� o die�a v detských jasliach sa zabezpe�uje za úhradu. 

                                                                       �I. VI 

Osobitné ustanovenia 

Neoddelite�nou sú�as�ou zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku die�a�a je stravovacie 
zariadenie. 

                                                                      �I. VII  

Doba, na ktorú sa zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku die�a�a zria�ujú 

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku die�a�a sa zria�uje na dobu neur�itú. 



                                                                      

  �l. VIII 

                      Hospodárenie Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku die�a�a 

Organizácia hospodári osobitne s preddavkom poskytnutým jej na každý kalendárny mesiac, pri�om 
má povinnos� zú�tova� príjmy a výdavky najneskôr s rozpo�tom zria�ovate�a najneskôr do konca 
rozpo�tového roka. 
Pri hospodárení s majetkom sa riadi všeobecne záväzným nariadením mestskej �asti Bratislava - 
Ružinov �. 13/2012 o zásadách hospodárenia s majetkom mestskej �asti Bratislava-Ružinov a 
príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

                                                                      �I. IX 

         Vecné a finan�né vymedzenie majetku zvereného do správy 

1. Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku die�a�a spravuje majetok zverený do ich správy 
zria�ovate�om. Zverený majetok je spravovaný v súlade s VZN �. 13/2012 o zásadách hospodárenia 
s majetkom mestskej �asti Bratislava a s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

2. Majetok zverený do správy zria�ovate�om vedie  Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku 
die�a�a v ú�tovnej a operatívnej evidencii. 

                                                                       �I. X  

Závere�né ustanovenia 

 1. Akéko�vek dodatky a zmeny tejto zria�ovacej listiny možno vykona� len písomne po ich 
predchádzajúcom schválení Miestnym zastupite�stvo mestskej �asti Bratislava-Ružinov formou 
uznesenia. 

2. Táto zria�ovacia listina nadobúda ú�innos� d�om 01.07.2017. 

Dušan Pekár           
starosta



CS 21 165/2015/1

MESTSKÁ �AS� BRATISLAVA - RUŽINOV

Zria�ovacia listina 

schválená uznesením miestneho zastupite�stva mestskej �asti Bratislava - Ružinov 
�. 197/XI/2015 zo d�a 15.12. 2015 

Pod�a § 18 ods. 1 zákona �. 583/2004 Z. z. o rozpo�tových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, pod�a § 4 ods. 3 písm. 1) zákona �. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, pod�a § 24 zákona �. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 
o zmene a o doplnení niektorých zákonov. 

�l. I 

                                Identifikácia organizácie 

   Detské jasle 

Mestská �as� Bratislava - Ružinov, I�O: 00 603 155 Mierová 21, 827 05 Bratislava 
(�alej len „ zria�ovate� “) 

Palkovi�ova ul.�. l 1/A, 821 08 Bratislava 

1.1.2016 

�l. II 
Základný ú�el a predmet �innosti 

Detské jasle sú ú�elovým zariadením, ktoré pomáha rodinám rieši� ich sociálnu situáciu pri zabezpe�ovaní 
starostlivosti a výchove ich maloletých detí. 
Detské jasle sú ú�elovým zariadením, ktoré zabezpe�uje všestranný harmonický rozvoj die�a�a v súlade s 
jeho vekovými možnos�ami a osobitos�ami, podie�a sa na osvojovaní si kultúrno-hygienických návykov, 
rozvoji re�i, myslenia a pohybovej zdatnosti. 

�l. III 
Zriadenie organizácie 

Detské jasle ako ú�elové zariadenie sú zriadené v Mestskej �asti Bratislava - Ružinov, organiza�ne sú 
za�lenené pod odbor školstva, kultúry a športu Miestneho úradu mestskej �asti Bratislava - Ružinov s tým, 
že ekonomické �innosti zabezpe�uje ekonomický odbor, referát ekonomiky škôl a školských zariadení.

Názov organizácie:  

Zria�ovate�:

Sídlo organizácie:

Dátum zriadenia:



�I. IV  

Úlohy detských jaslí 

1.  Prevádzkovanie detských jaslí zlepšuje mladým rodinám možnosti uplatni� sa na trhu práce a 
zvyšuje ich šancu na aktívny pracovný život. Zvyšuje šancu žien, na udržanie si pracovného miesta a taktiež 
úspešný návrat do zamestnania. 
2.  Detské jasle je dop��ajú rodinnú výchovu, rozvíjajú sociálnu a emocionálnu stránku osobnosti 
die�a�a, pôsobia na fyzický a intelektuálny rozvoj v súlade individuálnymi a vekovými osobitos�ami 
die�a�a. 

�L.IV 

 Forma poskytovania služby 

1.  V detských jasliach je poskytovaná celodenná starostlivos� intaktným de�om od 18 mesiacov do 
troch rokov. 
2.  Detské jasle môžu poskytova� aj opatrovate�skú starostlivos� detí do troch rokov matkám na 
rodi�ovskej dovolenke. 
3.  Pobyt detí v detských jasliach je prednostne ur�ený de�om, ktorých zákonný zástupca má trvalý 
pobyt v mestskej �asti Bratislava - Ružinov. 
2. Starostlivos� o deti v detských jasliach zabezpe�uje odborný personál 

�l. V  
Osobitné ustanovenia 

Neoddelite�nou sú�as�ou detských jaslí je stravovacie zariadenie s jedál�ou. 

�I. VI 

             Doba, na ktorú sa detské jasle zria�ujú 

Detské jasle sa zria�ujú na dobu neur�itú. 

              �I. VII 
               Hospodárenie detských jaslí 

Organizácia hospodári osobitne s preddavkom poskytnutým jej na každý kalendárny mesiac, pri�om má 
povinnos� zú�tova� príjmy a výdavky najneskôr s rozpo�tom zria�ovate�a najneskôr do konca 
rozpo�tového roka. 
Pri hospodárení s majetkom sa riadi všeobecne záväzným nariadením mestskej �asti Bratislava - Ružinov �. 
13/2012 o zásadách hospodárenia s majetkom mestskej �asti Bratislava - Ružinov a s majetkom hlavného 
mesta SR Bratislavy zvereným do správy mestskej �asti Bratislava - Ružinov (�alej len VZN �. 13/2012) a s 
príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.



���������
Vecné a finan�né vymedzenie majetku zvereného do správy 

1.  Detské jasle spravujú majetok zverený do ich správy zria�ovate�om. Zverený majetok je 
spravovaný v súlade VZN �. 13/2012 a s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

2.  Majetok zverený do správy zria�ovate�om vedie organizácia detské jasle v ú�tovnej a operatívnej 
evidencii. 

3.  Vecné a finan�né vymedzenie majetku zvereného do správy tvorí neoddelite�nú prílohu �. 1 tejto 
zria�ovacej listiny. 

�������
Závere�né ustanovenia 

1.  Akéko�vek dodatky a zmeny tejto zria�ovacej listiny možno vykona� len písomne po ich 
predchádzajúcom schválení Miestnym zastupite�stvom mestskej �asti Bratislava - Ružinov formou 
uznesenia. 

2.  Táto zria�ovacia listina nadobúda ú�innos� d�om 1.1.2016. 

Príloha �. 1 
Vecné a finan�né vymedzenie majetku zvereného do správy 

starosta
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