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1.Stručná charakteristika zariadenia starostlivosti o deti do troch 
rokov veku dieťaťa pod názvom ROZPRÁVKOVÉ JASLIČKY  

        

       Zariadenie  poskytuje        ambulantnú     formu   starostlivosti   -   o      dieťa  počas  

       prevádzky      zariadenia   v    súlade      s  §  32  b  zákona č. 448/2008 Z. z.     sociálnych 

       službách        Kapacita   zariadenia  :   73  miest  +   3 miesta  fexibilné. 

 

            Zariadenie     nemá    právnu    subjektivitu    a   je   v priamej   pôsobnosti  Mesta  Banská   

            Bystrica,     ktoré  patrí     pod   odbor   sociálnych    vecí. 

            Svoje   služby   zariadenie   poskytuje    obyvateľom   nášho   mest ktorí potrebujú zladiť  

            svoje   rodičovské    povinnosti     a zabezpečiť  tak životný    štandard   pre    najmenších  

            členov rodiny.        

 

        Ambulantná   forma    starostlivosti      je     poskytovaná   deťom    vo   veku   1  –   3 

        roky    (najdlhšie však  do 31.08.  bezprostredne nasledujúceho do dovŕšení troch rokov 

         veku dieťaťa ) 

 

    Počas   pobytu   dieťaťa   v zariadení   sa   personál    plne  venuje  dieťaťu   rozvíja  jeho  

    kreativitu    a  plnohodnotne využíva spoločne strávený čas. 

    Starostlivosť    je   zabezpečená      odborným    kvalifikovaným      personálom ,     ktorí 

    výchovno     opatrovateľskou     činnosťou    zabezpečujú   správny   duševný   a   telesný    

    vývoj    dieťaťa. 

    Zariadenie     spĺňa    požiadavky    na   priestorové   usporiadanie,    funkčné    členenie, v  

    ybavenie     prevádzky ,    režim dňa ,    stravovanie ,   pitný režim,     činnosti   s   prihliadaním  

    na  vek   dieťaťa   stupeň  psychomotorickéh  o   vývoja     a    jeho   zdravotný  stav. 
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2.Poskytovanie sociálnej služby  

 

Odborné činnosti: 

 

• bežné úkony starostlivosti o dieťa  zákon č. 448/2008 Z.z. § 32b. 

• výchova 

 

• denná   výchovná   starostlivosť   pre   deti  vo  veku  od  1  roka  -   do  3   rokov 

• zabezpečenie    kvalitných    služieb   podľa    individuálnych    potrieb    dieťaťa, 

                 Stanovené ciele  mesačne písomne  vyhodnocujeme na základe psychomotorického  

vývinu dieťaťa.  Následne stanovíme  nový cieľ prípadne podľa  potreby flexibilne 

podporujeme a  využívame  aktivity v záujme dosiahnutia  jednotlivého  cieľa   

• zaistenie sebestačnosti v čo najväčšej možnej miere 

• rozprávkovým prostredím motivovať detskú fantáziu 

• zdokonaľovať motoriku i fyzickú zdatnosť 

 

 

Obslužné činnosti: 

 

• stravovanie ( raňajky, desiata, obed, olovrant ) ktoré zahŕňa poskytovanie stravy 

v súlade so zásadami so smernicou HACCP   predpísaných noriem zdravej výživy 

vyváženosť stravy, pestrosť a čerstvosť poskytovaných potravín s prihliadnutím na 

vek a zdravotný stav dieťaťa    
 

        Ďalšie činnosti  : poskytnutie osobného vybavenia 
 

   

 

 Fexibilná ambulantná služba  : 
 

Starostlivosť  o  dieťa   počas  prevádzky   zariadenia   nad rámec   zákona č.  448/2008  Z. z. 

o sociálnych službách . Poskytnutie starostlivosti o dieťa   v situáciách,  keď  je potrebné 

zabezpečiť starostlivosť nie pravidelne, ale v neurčitých krátkodobých intervaloch ,  napríklad 

pri využívaní flexibilných foriem práce u rodičov prípadne  nepredvídateľnej životnej situácie 

a  potreby 

rodičov , ktoré   nevyžadujú pravidelnú, kontinuálnu návštevu zariadenia  .    
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3.Výchovný proces a režim dňa  

 

Výchovný   proces   v   zariadení  j e   zameraný   na   činnosti   dieťaťa ,  ako cieľavedomé  

aktivity zamerané  na  uspokojovanie  a  rozvíjanie  individuálnych   potrieb,  záujmov  

a   schopností. Majú silný vplyv na rozvoj osobnosti . 

Režim dňa pre deti od 1 roka   - 3 rokov v zmysle vyhlášky č. 527/2007 Z. z. Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a 

mládež 

 

Režim dňa  

 

06:00 - 08:00 príchod detí do jaslí hravé činnosti, pohybové a relaxačné cvičenia, 

edukačné aktivity,                                                           

08:00 - 08:30 osobná hygiena, desiata kŕmenie detí  a návyk na správne                                                            

samostatné stolovanie, učenie hygieny pri 

stolovaní 

08:30 - 09:15 výchovné  činnosti hudobná, výtvarná, telesná, jazyková činnosť 

09:15 - 11:15 výchovné činnosti učenie sa formou hier, didaktické hry,  pobyt na 

čerstvom vzduchu podľa počasia 

11:15 - 12:00 osobná hygiena, obed kŕmenie detí  a návyk na správne                                                            

samostatné stolovanie, učenie hygieny pri 

stolovaní 

12:00 - 14:30 popoludňajší spánok  

14:30 - 15:00 osobná hygiena, olovrant  

15:00 - 17:00  voľné hry a  postupný odchod detí domov 
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4.Štatistický prehľad 

 

Analýza  spracovaná so štatistických  údajov zariadenia a prehľad  o bežných 

výdavkoch  a príjmoch podľa jednotlivých rokov   

 

Tabuľka A 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

% využiteľnosť MsDJ 87,00% 93,00% 95,00% 96,40% 89 % 

Priemerný počet 

zapísaných detí 

67,67  detí 69,83 detí 71,5 71,3 65 

Priemerný  počet detí 

nad 

3 roky 

10 7 11 13 5 

Počet uzatvorených 

nových zmlúv 

 

74 zmlúv 67 zmlúv 56 zmlúv 51 zmlúv 63 zmlúv 

Počet detí v adaptačnej 

dobe 

 

74 detí 67 detí 56 detí 51 detí 63 

Príspevok Upsvar 

do 3 rokov 

 

230,00 € 280,00 € 280,00 € 280,00 € 280,00 € 

Celková úhrada 

do 3 rokov 

denná sadza 22 násobok 

 

 

291,60 € 

 

302,00 € 

 

302,00 € 

 

316,80 € 

 

316,80 € 

 

     

 

 

 

Finančné krytie výdavkov 

% podiel príjmov za 

poskytovanú 

službu rodič 

68,2 77,72 78,77 68,10% 60,2 % 

% podiel príspevkov 

mesta BB 

31,8 22,28 21,23 31,90% 39,8 % 
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5.Výška úhrady  

 

Úhrada je stanovená v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica 

č.12/2018, schváleného Uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č.16/2018 dňa 

18.12.2018, ktorým sa mení Všeobecné záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 6/2018 o 

úhradách za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku 

dieťaťa v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica, s účinnosťou od 01.02.2019. 

 

Odborné činnosti    Výchova                                                                                   3,50 € 

                                Bežné úkony starostlivosti                                                       3,50 €  

Obslužné činnosti   Stravovanie                                                                               2,80 € 

                                Upratovanie                                                                              1,40 €  

                                Pranie, žehlenie a  údržba bielizne a šatstva                            0,50 €  

                                Vecné plnenie spojené s poskytovaním ambulantnej 

                                sociálnej služby v spoločných priestoroch                              1,50 € 

Ďalšie činnosti        Poskytnutie osobného vybavenia                                             1,20 €   

Denná  úhrada / 1 deň                                                                     14,40 € 

 

6.Hlavný cieľ  

Uľahčiť plynulú adaptáciu dieťaťa na zmenené prostredie pri nástupe do zariadenia   

Praktické naplnenie cieľa : pracovníčka sa individuálne venuje   novoprijatému dieťaťu 

pomáhala  mu zapájať sa  do podnetného prostredia , rozvíja empatiu , intenzívne  spolupracuje   

pri adaptácii s rodičmi a podáva informácie  o prípadných zmenách . 

 

6.1.Čiastkové ciele  vo vzťahu k deťom 

 

• Zaradenie dieťaťa do triedy  podľa veku  

• Vytváranie pozitívnej klímy 

• Príprava dieťa na vstup do Materskej školy 

        

6.2.Čiastkové ciele vo vzťahu k zamestnancom 

• Harmonogram  vzdelávacích seminárov   

Dôsledné plnenie stanovených cieľov , získavanie nových  informácií sa efektívne 

prejavuje v  spolupráci na pracovisku, zlepšovanie komunikácie . 
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7.Personálne zloženie zamestnancov 

 

 

Aktuálny počet  zamestnancov : 23 pracovníčok    

                                                    ( obsadené sú všetky pracovné miesta ) 

Počet odborných zamestnancov v zmysle zákona o sociálnych službách  448/2008 je 

minimálne 75 % . 

 
 

 Vedúca zariadenia 1 

 Odborní zamestnanci 14 

 Hospodárka stravovania 1 

 Kuchárka 2 

 Upratovačka 4 

 Práčka 1 

 

 

 

.Vyhodnotenie dotazníka  - spätná väzba od rodičov 

 
V priebehu školského roka 2019  bolo   1  x  rodičovské stretnutie : 

Ako jedným z dôležitých podkladov pre získanie informácií a spätnej väzby so spokojnosťou v 

zariadení bolo , vypracovanie dotazníka pre účely  prieskumu  . Dotazníky boli doručené  

prijímateľom sociálnych služieb – rodičom  , starým rodičom  pestúnom.  Bolo odovzdaných 

51 dotazníkov  z toho návratnosť 51 dotazníkov – 100 %. 

 

 
 

Vyhodnotenie dotazníka : 

 

 Áno Čiastočne Nie 

Spokojnosť rodiča s prístupom personálu 100,00% - - 

Spokojnosť rodiča s jedálnym lístkom 97,00% 3,00% - 

Spokojnosť rodiča s aktivitami v zariadení 98,00% 2,00% - 

Návrhy na zlepšenie Estetické zveľadenie vonkajšieho areálu jaslí 

( preliezky , hracie prvky ) 

 

 

 

 

 

 



Mestský úrad Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01  Banská Bystrica, www.banskabystrica.sk  
IČO: 00313271, DIČ: 2020451587, tel.: 0800 14 15 14, e-mail: podatelna@banskabystrica.sk 
Ochrana osobných údajov (GDPR): www.banskabystrica.sk/urad/ochrana-osobnych-udajov 

9/11 

 

9.SWOT analýza 

 

Silné stránky zariadenie detských jaslí Slabé stránky 

• záujem rodičov  o umiestnenie dieťaťa v 

zariadení 

• fexibilné riešenie žiadostí o prijatie  

dieťaťa   

• výhodná poloha zariadenia 

• kvalifikovaní pracovníci 

• dobrá spolupráca s MsÚ a Upsvar 

• pozitívna klíma 

• vybavenie jaslí , čistota , estetika a 

atraktívnosť priestorov 

• zaujímavé  aktivity 

• starostlivosť o dieťa 

• málo herných prvkov ( v exteriéri 

zariadenia ) 

Riziká 

• chorobnosť detí 
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10.Projekt  

 
 Názov projektu 

Inhalátor = kamarát vášho drobca 

  

Informácie o 

 projekte 

 

 

 
 

 
 

 

V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa  systematicky prebieha  starostlivosť a výchovno 

opatrovateľský proces o našich najmenších  od 1 - 3 rokov veku  denne v čase od 6,00- 17,00 hodiny. 

Zariadenie má vysokú úroveň poskytovania  služieb deťom ako aj rodičom. Zabezpečenie zdravého a harmonického vývinu 
novej generácie patrí k najdôležitejším úlohám spoločnosti. 

Detské sestry sa starajú o zdravý vývin detí, telesnú a kultúrnu stránku, dávajú im základy seba obslužných činností, rozvoj 

reči myslenie a záujem o hru. Výrazne sa podieľajú na osvojovaní návykov spoločenského s kolektívneho spolužitia. 
Nezabúdame ani na denné podávanie vitamínov v podobe čerstvého ovocia a zeleniny, bohatá a pestro vyvážená strava . 

Pitný režim je rovnako dôležitý preto podávame čaje s medom a citrónom . 
 

 Informácie o 

plánovanom 

 projekte 

 
 

 

Zariadenie má pre deti vytvorenú  relaxačnú miestnosť, ktorú sme doplnili o inhalačný prístroj, ktorý  rozprašuje roztok 
minerálnej vody (napr. Vincentka, Sulinka, Fatra) vďaka unikátnej technológii na malé čiastočky. Inhalačná liečba sa 

vyznačuje rýchlym nástupom a samotný proces inhalácie je nekomplikovaný, pohodlný a bezpečný. Tento priestor majú 

jasličkári  možnosť využívať ,  v  týždennom harmonograme  stanovených činností . 
 

 Ciele projektu 

 

 

• Prevencia - predchádzanie chorobám , preventívna starostlivosť o deti a udržovanie ich optimálneho zdravotného stavu. 
•  

• Inhalácia  : zlepšuje funkciu sliznice dýchacích ciest, pôsobí protizápalovo, skvapalňuje hlieny a uľahčuje ich 

vykašliavanie a uvoľňovanie hlienov   

Cieľová 

skupina 

 

Deti od 1 – 3 rokov veku ktoré navštevujú zariadenie 

Personálne 

zabezpečenie 

Detské sestry ktoré sa starajú o výchovno opatrovateľský proces v zariadení  zabezpečujú  vytvorenie  podmienok pre inhaláciu 

detí v priestoroch relaxačnej miestnosti. 

 

 

Popis  práce 

 
Inhalácia Vincentky alebo slanej vody na prevenciu stačí 

Na preventívne účely sa inhaluje minerálna alebo slaná voda, pričom na jednu inhaláciu sa spotrebuje ani nie 10 mililitrov 

tejto vody. Prevádzka inhalátora je teda veľmi lacná záležitosť. 

Do inhalátora aplikujeme malé množstvo minerálnej vody ktorá vyrába  (jemnú hmlovinu), vhodnú pre inhalovanie, 

ktorá efektívne prechádza do spodných častí dýchacích ciest. 

Doplnenie jednotlivých komponentov  je o relaxačné podložky  , hračky, knižky . 

Najvhodnejšia je skupinová inhalácia  pre 3-4 deti súčasne. 
 

Časový harmonogram   Inhalátor je možné  využívať kedykoľvek v priebehu dňa  v prípade nepriaznivého počasia alebo zvýšenej chorobnosti detí. 

 

Zhrnutie 

 projektu 

Ochorenia dýchacích ciest patria k najčastejším zdravotným komplikáciám u detí predškolského veku. Deti sú náchylné 

obzvlášť v tomto veku , pretože imunita nie je dostatočne zrelá nato , aby sa s infekciami vyrovnali samé. 

Vírusovým ochoreniam  sa darí najmä vo vlhkom počasí .   
Našim hlavným cieľom je preventívne chrániť dropcov voči vírusom. 

A to : pravidelnou hygienou 
          pobytom na čerstvom vzduchu 

          inhalovaním ako prevencia voči ochoreniam 

          vitamíny , pestrá strava a vhodný pitný režim 
 

Spracovala :Mgr. Michaela Halabuková 
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11.Záver  

 

Výchovný proces v zariadení bol v roku 2019 zameraný na činnosti , ako aj cieľavedomé 

aktivity na uspokojovanie a rozvíjanie individuálnych potrieb, záujmov a schopností detí .  

V zariadení sa organizovali : 

• Fašiangový karneval  

• Mama -tato olympiáda organizovaná , ako spoločné športové podujatie pre rodičov a 

ich deti 

• Odborný seminár na tému rozvoj reči u detí predškolského veku –určený pre rodičov 

zariadenia a širšiu verejnosť . Zverejnený bol prostredníctvom Radničných novín, kde 

mali obyvatelia mesta možnosť prihlásenia  

• Mikuláš  

• Vianočné posedenie –spojené  z vystúpením detí 

 
• Pre realizáciu cieľov  je veľmi dôležitá  spolupráca  rodičov a zariadenia 

• Angažovať všetkých zamestnancov , aby svoje aktivity zamerali smerom k deťom 

formou spolupráce s rodinou, sebavzdelávaním  a zvyšovaním si kvalifikácie 

• Informovať verejnosť o  činnosti na webovej stránke   

• Organizovať aktivity, ktoré  otvoria pre rodičov a verejnosť mesta , prehľad o  tvorivosti 

zariadenia , flexibilitu 

• Realizovať konzultačné dni pre rodičov, rodičovské stretnutia 

 

 

V Banskej Bystrici dňa 17.06.2020 


