NÁVRH
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA ŢILINA
č. ...../......
o rozsahu a poskytovaní starostlivosti v detských jasliach a úhradách za poskytovanú
starostlivosť v detských jasliach
Mesto Ţilina, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej
republiky a podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie o rozsahu a poskytovaní starostlivosti v detských jasliach
a úhradách za poskytovanú starostlivosť v detských jasliach
Článok 1
Úvodné ustanovenie
Týmto Všeobecne záväzným nariadením sa upravuje rozsah a podmienky poskytovania
starostlivosti v detských jasliach a úhradách za poskytovanú starostlivosť v troch zariadeniach
detských jaslí s celkovou kapacitou 130 miest, ktorých zriaďovateľom je Mesto Žilina :
a) V. Okružná č. 82
- kapacita zariadenia je 50 detí, zameranie na špeciálne
ortoptické vady detí,
b) Puškinova ul. č. 14 - kapacita zariadenia 55 detí, zameranie na choroby zažívacieho
traktu a kožné choroby,
c) Andreja Kmeťa č. 38 - kapacita zariadenia 25 detí, zameranie na diagnózu detská
mozgová obrna s ortopedickými poruchami.
Článok 2
Základné pojmy
1. Zariadenia detských jaslí sú účelovým zariadením v ktorých je zabezpečená komplexná
starostlivosť pre deti vo veku od 1 roka do 3 rokov. Náplňou zariadení detských jaslí je
poskytovať počas zamestnania rodičov výchovnú starostlivosť, potrebnú opateru
a zabezpečiť im správny psychický a fyzický vývoj.
2. Poskytovaná starostlivosť deťom v zariadeniach detských jaslí je doplnkom rodinnej
starostlivosti. Výchovná práca s deťmi je cieľavedomá, plánovitá, zohľadňujúca
individuálne a vekové zvláštnosti detí.
3. Cieľom poskytovanej starostlivosti v detských jasliach je vytvárať pre deti príjemné
prostredie stimulujúce ich telesný a duševný vývoj a v najvyššej možnej miere
uspokojovať ich potreby.
Článok 3
Podmienky umiestnenia v zariadení detských jaslí
1. Do zariadenia detských jaslí môže byť prijaté dieťa od dovŕšenia 1 roka veku do 3 rokov

veku. Z dôvodu zdravotnej indikácie dieťaťa a lekárskeho posudku odborného lekára
(oftalmológa, endokrinológa, a neurológa), môže dieťa navštevovať zariadenie detských
jaslí od 1 roka veku do 5 rokov veku.
2. V zariadení detských jaslí je možné zabezpečovať starostlivosť o dieťa, ktoré dovŕšilo 3
roky veku, maximálne však do 31.08. príslušného kalendárneho roka, do doby nástupu do
materskej školy.
3. Prijatie dieťaťa do zariadenia detských jaslí sa uskutočňuje na základe písomnej žiadosti
o prijatie dieťaťa do detských jaslí, ktorú rodič odovzdá do Klientskeho centra, mestského
úradu, odboru sociálneho a zdravotného v priebehu celého roka, na základe ktorej bude
dieťa zaradené do poradovníka. V mesiaci jún bude každému žiadateľovi písomne zaslané
stanovisko vo veci umiestnenia dieťaťa do zariadenia detských jaslí. Termín nástupu detí
do zariadenia detských jaslí je spoluurčený v kauzálnej súvislosti so začiatkom školského
roka, t.j. k 01.09. bežného roka a v inom termíne len v prípade voľnej kapacity. V prípade
nepostačujúcej kapacity miest v zariadeniach detských jaslí zostane žiadosť evidovaná do
uvoľnenia miesta (kapacity).
4. S písomným oznámením o umiestnení dieťaťa do zariadenia detských jaslí rodič navštívi
vedúcu zariadenia detských jaslí, ktorá ho bude informovať o ďalšom postupe pri prijatí
dieťaťa do zariadenia detských jaslí. Každý rodič je povinný vypísať evidenčný list
dieťaťa, v ktorom sú zadefinované všetky potrebné údaje o dieťati a rodičoch, potvrdenie
o zdravotnom stave dieťaťa a spôsobilosti dieťaťa navštevovať kolektívne zariadenie. Pri
nástupe dieťaťa do zariadenia detských jaslí rodičia sú povinní sa preukázať potvrdením
o zamestnaní.
5. V prípade, ak dieťa do zariadenia detských jaslí nenastúpi na dohodnutý termín, alebo
žiadateľ už nemá záujem o umiestnenie dieťaťa, je potrebné o skutočnosti informovať
vedúcu zariadenia detských jaslí.
6. Dieťa ktoré navštevuje zariadenie detských jaslí musí mať spoločne s rodičmi trvalý pobyt
na území mesta Žilina. V prípade voľnej kapacity môže navštevovať zariadenie detských
jaslí aj dieťa s trvalým pobytom mimo územia mesta Žilina s tým, že si rodičia uhradia
poplatok vo výške celkových nákladov spojených s prevádzkou zariadenia detských jaslí,
vypočítaných za predchádzajúci kalendárny rok.
7. Dieťa, ktoré navštevuje zariadenie detských jaslí a jeho matka nastúpi na materskú
dovolenku s druhým dieťaťom, môže zariadenie navštevovať do doby 6 týždňov po
pôrode. V prípade voľnej kapacity môže dieťa v zariadení detských jaslí zostať, pokiaľ
nebude záujem o umiestnenie dieťaťa do zariadenia detských jaslí zo strany rodičov, ktorí
sú zamestnaní.
Článok 4
Sluţby poskytované v detských jasliach
1. V zariadení detských jaslí sa poskytujú nasledovné služby :
a) odborné činnosti :
- podpora a rozvoj samostatnosti dieťaťa vo všetkých oblastiach bežného života,
- sociálne návyky (včlenenie sa dieťaťa do spoločnosti), osvojenie si hygienických
návykov,

-

stravovacie návyky,
rozvoj myslenia,
podpora kreativity a motoriky,
podpora fyzickej aktivity,

b) obslužné činnosti
- stravovanie,
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne pre vlastné zariadenie,
c) ďalšie činnosti
- zabezpečenie skrinky pre dieťa počas pobytu v detských jasliach pre vlastné odevy,
- poskytovanie posteľnej bielizne pre deti počas odpoludňajšieho spánku.
2. Poskytovanie starostlivosti v zariadeniach detských jaslí je denne : pondelok - piatok,
v čase od 6,00 hod. do 16,30 hod.
3. Stravovacia prevádzka zabezpečuje stravovacie služby spojené s výrobou, podávaním
pokrmov a nápojov zodpovedajúce normám pre deti v predškolskom veku.
4. Základnými kontraindikáciami pre prijatie dieťaťa do zariadenia detských jaslí :
- zdravotný stav dieťaťa, ktorý si vyžaduje domácu starostlivosť, resp. starostlivosť
v zdravotníckom zariadení.
Článok 5
Výška úhrady za sluţby poskytované v zariadení detských jaslí a spôsob platenia
úhrady
1. Výška úhrady za poskytovanú starostlivosť (ošetrovné) a stravné v detských jasliach je vo
výške :
poplatok za poskytovanú starostlivosť dieťaťu (ošetrovné)
- 230,00 €/mesiac/1 dieťa
poplatok za stravné
1,50 €/1deň/1 dieťa.
2. Vo výške stravného je zahrnuté podávanie jedla 3 x denne :
- desiata 0,35 €
- obed
0,80 €
- olovrant 0,35 €.
3. Výška úhrady za starostlivosť o dieťa ktoré dovŕšilo 3 roky a ďalej navštevuje zariadenie
detských jaslí maximálne však do 31.08. príslušného kalendárneho roka a dieťa ktoré
navštevuje zariadenie detských jaslí z dôvodu zdravotnej indikácia hradí poplatok za
poskytovanú starostlivosť (ošetrovné) vo výške 90 €. Stravné hradia vo výške 1,50 €.
4. V prípade rodín s dvoma deťmi (dvojičky, dve deti do 3 rokov veku, alebo dvoch detí
z ktorých jedno dieťa je do 5 rokov veku so zdravotnou indikáciou), výška úhrady za
poskytovanú starostlivosť v zariadení detských jaslí je 50 % zo sumy 230 € za každé dieťa.
Stravné je hradené v plnej výške za každé dieťa na základe odobratej stravy.
5. Výška úhrady za poskytovanú starostlivosť (ošetrovné) v zariadení detských jaslí počas
adaptácie dieťaťa je vo výške 230 €. Stravné bude hradené na základe poskytnutej stravy
(prepočítané).

6. Spôsob platenia úhrady :
- bezhotovostne na účet mesta,
- v pokladni mestského úradu,
- v zariadení detských jaslí - v hotovosti (príjmový pokladničný doklad).
Splatnosť úhrady za poskytovanú starostlivosť (ošetrovné) a stravné v zariadení detských
jaslí bude vždy do 28. dňa v príslušnom mesiaci.
Článok 6
Ukončenie poskytovania starostlivosti v zariadení detských jaslí
Starostlivosť o dieťa v zariadení detských jaslí sa ukončí ak :
- rodič sám písomne požiada o ukončenie starostlivosti o dieťa v zariadení detských jaslí,
- dieťa nie je schopné adaptovať sa v zariadení zo zdravotných dôvodov, resp. iných
závažných dôvodov,
- ak rodič opakovane neplní povinnosti stanovené prevádzkovým poriadkom zariadenia
detských jaslí,
- ak rodič dieťaťa ktoré navštevuje zariadenie detských jaslí 2 x po sebe v stanovenej
lehote neuhradí stanovený poplatok za starostlivosť (ošetrovné) a stravné za príslušný
mesiac. Každá pohľadávka bude zo strany mesta uplatňovaná v zmysle platných
právnych predpisov.
Článok 7
Spoločné a záverečné ustanovenie
1. Primátor mesta je oprávnený rozhodnutím zvýšiť úhrady stanovené týmto Všeobecne
záväzným nariadením v závislosti od legislatívnych zmien a v závislosti od priemerného
medziročného rastu spotrebiteľských cien vykázaných štatistickým úradom za kalendárny
rok, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku.
2. Poskytovateľ služby je povinný chrániť osobné údaje získané za účelom poskytovania
starostlivosti v zariadení detských jaslí v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov.
3. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva hlavný kontrolór mesta Žilina.
4. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline
dňa .... .
5. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené 15 dní na úradnej tabuli mesta
a nadobúda účinnosť dňom ......... .

Ing. Igor Choma
primátor mesta Žilina

