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 Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
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na určenie úhrad za služby poskytované 
v detských jasliach mestskej časti Bratislava-
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Ing. arch. Andrej Petrek 
starosta mestskej časti  

 - v materiáli 
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Ing. Mgr. Jarmila Pagáčová 
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- dôvodovú správu 
- návrh na určenie úhrad za služby 

poskytované v detských jasliach mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto 
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N á v r h    u z n e s e n i a 

 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 

A.  z r u š u j e    
 

uznesenie miestneho zastupiteľstva č.145/2005 zo dňa 13.12.2005, ktorým bola schválená 
výška úhrad za poskytované služby v detských jasliach mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto s účinnosťou od 1.1.2006; 

 
B.  s c h v a ľ u j e   

 

s účinnosťou od 1. októbra 2008  
 

1. výšku úhrady za služby poskytované v detských jasliach, ktorých zriaďovateľom je  
mestská časť Bratislava-Staré Mesto  (ďalej len „jasle“) nasledovne : 

 

     -  v sume 7.900,- Sk (262,23 EUR) na 1 dieťa mesačne v prípade celodenného 
pobytu,  

 

                -  v sume 5.500,- Sk (182,56 EUR) na 1 dieťa mesačne v prípade poldenného 
pobytu, 

 

 - v sume 50,- Sk (1,65 EUR) na hodinu a dieťa v prípade jednorazového, resp. 
nepravidelného krátkodobého pobytu, 

 

 - vo výške 50 % príslušnej mesačnej úhrady v prípade neprítomnosti dieťaťa celý 
kalendárny mesiac; 

 

 - v prípade rodín s dvoma a viac deťmi, pre druhé dieťa vo výške 50 % z príslušnej 
mesačnej sumy úhrady a pre každé ďalšie dieťa vo výške 25 % z príslušnej 
mesačnej sumy úhrady. Predmetná úprava sa nevzťahuje na rodiny, ktorým sa 
narodili súčasne tri a viac detí, vzhľadom na možnosť využitia opatrovateľskej 
služby do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa v zmysle § 15 ods.2 zákona 
195/1998 o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov; 

 

2. poskytnutie finančného príspevku pre rodiny s trvalým pobytom v mestskej časti 
Bratislava–Staré Mesto: 

 

Alt.1/ vo výške 25 % z mesačnej sumy úhrady za služby poskytované v detských 
jasliach zaokrúhlenej na celé sto koruny 

 

 Alt.2/ vo výške 20 % z mesačnej sumy úhrady za služby poskytované v detských 
jasliach zaokrúhlenej na celé sto koruny 

 

3. výšku úhrady za služby poskytované v detských jasliach pre rodiny s trvalým 
pobytom v mestskej časti Bratislava–Staré Mesto, ak preukázaný príjem 
rodiny (spoločne posudzovaných osôb) nepresahuje 1,5 násobok súm životného 
minima určeného podľa zákona č.601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá sa stanovuje vo 
výške sumy rodičovského príspevku zaokrúhlenej na celé sto koruny; 

 

4. výšku stravného za stravovanie dieťaťa v detských jasliach v sume 40,- Sk (1,32 
EUR) /deň/dieťa a v sume 33,- Sk (1,09 EUR)/poldeň/dieťa; 
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Dôvodová správa: 
 
Dôvodom predloženia tohto materiálu je potreba úpravy úhrad za poskytovanie služieb 
v detských jasliach mestskej časti najmä pre odkázané úplne a neúplne rodiny s deťmi s ohľadom 
na ich potreby a finančné možnosti a na priority a reálne možnosti mestskej časti. 
 

Aktuálny stav 
     Mestská časť poskytuje služby v 2 detských jasliach, DJ Čajkovského 2 s kap.45 miest a DJ 
Hollého 9 s kap.25 miest. Denné opatrovanie detí v detských jasliach je z pohľadu kompetencií 
a zákonných povinností mestskej časti dobrovoľnou službou poskytovanou najmä pre odkázaných 
rodičov a neúplne rodiny, kde rodičovskú starostlivosť nemôže vykonávať rodič, prípadne 
príbuzný dieťaťa a kde ju rodičia vzhľadom na svoj príjem a rodinné pomery nemôžu 
zabezpečovať iným vhodným a pre dieťa optimálnym spôsobom. V súčasnosti pre organizovanie 
dennej opatery v detských jasliach nie sú stanovené zákonné podmienky okrem nariadení 
vzťahujúcich sa na opatrovanie všeobecne, hygienickú starostlivosť a výživu pre deti 
v dojčenskom veku.   
 

     Výška úhrad za služby poskytované v detských jasliach mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
(ďalej len „mestská časť“) bola naposledy upravovaná v roku 2005 uznesením Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti č.145/2005 (príloha 1) s výrazným zvýhodnením rodičov s trvalým 
pobytom v mestskej časti a bez rozlišovania ich sociálneho statusu.  
Prakticky to znamená, že rodičia s trvalým pobytom v mestskej časti platia úhrady za služby vo 
výške 3.700,- Sk bez ohľadu na ich príjem a na výšku poberaného rodičovského príspevku 
z dôvodu starostlivosti o dieťa (doteraz vo výške 4.560,- Sk- a od 1.9.2008 v sume 4.780,- Sk) 
Rodičia s trvalým pobytom mimo mestskej časti platia úhradu za služby vo výške reálneho 
nákladu na 1 dieťa vypočítaného zo skutočných  nákladov na prevádzku detských jaslí v roku 
2004, čo predstavuje sumu 7.700,- Sk.  
 

Prehľad o finančných podmienkach a obsadenosti detských jaslí poskytujú nasledovné tabuľky:  
 

     Tab.1)              Prehľad o výdavkoch a príjmoch na prevádzku detských jaslí:                                                                                                       
                                                                                                                                                            
v tis.Sk 

Výdavky Príjmy Obdobie 
rozpočet skutočnosť rozpočet skutočnosť 

 2006*  9.420 8.596 5.000 4.036 
2007 7.240 7.002 4.000 3.443 
2008 7.450    2.868**  3.200    2.007**  

      *   v roku 2006 sú zahrnuté aj DJ Javorinská                                                                        
      ** k 30.6.2008 
    

     Tab.2)             Prehľad o obsadenosti detských jaslí: 
      

DJ Čajkovského 1 
Obdobie Deti z MČ Staré Mesto Deti z iných MČ Deti spolu 
2006 34 10 44 
2007 42 3 45 
2008 I.-VI. 43 2 45 
DJ Hollého 8 
2006 19 6 25 
2007 21 4 25 
2008 I.-VI. 22 3 25 
DJ SPOLU: 
2006 53 16 69 
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2007 63 7 70 
2008 I.-VI. 65 5 70 

Prehľad o opatrovateľských službách pre deti v dojčenskom veku v iných mestských častiach 
Bratislavy poskytuje nasledovná tabuľka:   
 
Tabuľka 3) 

Mestská časť 
DJ 

prevádzkované 
mestskou 
časťou 

Úhrada v Sk 
na 1 mesiac 

Strava 
na deň 

DJ súkromné 
Úhrada v 

Sk na      
1 mesiac 

Strava na 
deň 

 

 
Staré Mesto 

 

2 (70 miest) 
Čajkovského 1 

Hollého 9 

 

3.700/7.70
0 

 

30,-    

Ružinov 1  (40 miest) 
Palkovičovej 2 

 
4.000/7.000 

 
40,- 

4 
Nerudova 43 
Zvolenská 23 
Bajzova 6-8 

Komárovská 58 

 
10.000 
8.900 
8.100 
8.900 

 
v cene 
70,- 
60,- 
70,- 

Vrakuňa nie   nie   
Pod.Biskupice nie   2 

Odeská 23 
Padlých hrdinov  

 
9.000 
13.000 

 
v cene 
80,- 

Nové Mesto 1  (50 miest) 
Robotnícka 11 

 
5.800 

 
v cene 

1 
Vihorlatská 1 

 
9.000 

 
65,- 

Rača 1  (21 miest) 
Tbiliská 2 

 
5.100/6.200 

 
34,- 

1 
Vidlicová 27 

 
12.900 

 
80,- 

Vajnory nie      
Karlova Ves nie      
Dúbravka nie   2 

Pekníková 4 
Bazovského 2 

 
6.600 
10.000 

 
50,- 

v cene 

Devín nie   nie   
Lamač nie   nie   
Dev.Nová Ves nie   nie   
Záh. Bystrica nie   nie   
Petržalka nie   5 

Pifflova 10 
Krupinská 4 

Novobanská 6 
Švabinského 20 
Vavilovova 18 

 
7.000 
7.900 
8.400 
9.000 
18.300 

 
60,- (30+30)* 

62,- 
v cene 
60,- 
60,- 

Jarovce nie   nie   
Rusovce nie   nie   
Čunovo nie   nie   
* 30,- Sk strava a 30,- Sk réžia kuchyne, ktorú môže uhradiť za rodiča MÚ v prípade sociálnej odkázanosti 
 
Vyššie uvedené skutočnosti vychádzajú z dostupných údajov a dokumentujú výraznú odlišnosť 
mestských častí hl.m. SR Bratislavy v spôsobe poskytovania a podpory opatrovania a starostlivosti 
o deti v dojčenskom veku. 
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     Mestská časť Bratislava-Staré Mesto zabezpečuje tieto služby v 2 detských jasliach v správe 
mestskej časti aktuálne takmer len pre Staromešťanov. Záujem zo strany rodičov je veľký aj 
vzhľadom na stanovenú výšku úhrady, ktorá predstavuje ani nie 50% z reálnych nákladov. 
 
 

Sociálna politika mestskej časti je v tomto volebnom období nasmerovaná na kvalitné, účelné, 
adresné a efektívne služby poskytované predovšetkým občanom Starého Mesta odkázaným na 
pomoc mestskej časti. (Viď realizované úpravy všeobecne záväzných nariadení o poskytovaní 
peňažnej a nepeňažnej pomoci občanom v čase núdze a o výške úhrad za služby poskytované 
v zariadeniach sociálnych služieb, ako aj zriadenie Seniorcentra Staré Mesto).  

 
Detské jasle nespadajú pod zákonom stanovené zariadenia sociálnych, ani zdravotných alebo 

predškolských služieb. V našom materiáli chceme zamerať pozornosť zastupiteľského zboru tak 
na potrebu zmeny v spôsobe určenia výšky úhrad za služby poskytované v detských jasliach, ako 
aj na samotnú organizáciu prevádzkovania týchto denných opatrovateľských služieb v mestskej 
časti.  
 

V predloženom materiáli navrhujeme adresné - sociálne spravodlivé a pre mestskú časť 
efektívne určenie výšky úhrad za služby poskytované v detských jasliach mestskej časti, podporu 
rodín s trvalým pobytom v mestskej časti a zároveň spôsob podpory a pomoci pre sociálne slabé 
úplne aj neúplne rodiny.  

 
Podpora pre rodiny s trvalým pobytom v mestskej časti je v návrhu určená finančným 

príspevkom mestskej časti a to v dvoch alternatívach, pričom jej voľbu ponechávame na 
rozhodnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti.  
 

Podporu a pomoc pre sociálne slabé rodiny, ktorých príjem nepresahuje 1,5 násobok súm 
životného minima navrhujeme osobitnou úhradou a to vo výške rodičovského príspevku (štátna 
sociálna dávka). Podmienkou poskytnutia finančného príspevku mestskej časti nízkopríjmovým 
rodinám je posúdenie príjmu a odkázanosti rodiny. Pritom rozhodovanie o využití, alebo nevyužití 
tejto pomoci,  teda o preukázaní, alebo nepreukázaní príjmu pre možnosť posúdenia odkázanosti 
rodiny ponechávame na samotných rodičoch.  
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Návrh 
 

Určenie úhrad za služby poskytované v detských jasliach mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto 

 
 

V predkladanom materiáli navrhujeme ako východisko pre určenie výšky úhrad za služby 
poskytované v detských jasliach použiť reálny mesačný náklad na 1 dieťa určený zo 
skutočného čerpania rozpočtu na prevádzku oboch detských jaslí v predchádzajúcom 
kalendárnom roku, t.j. roku 2007 po odpočítaní výdavkov na potraviny, nakoľko stravovanie nie 
je zahrnuté do výšky úhrady a uhrádza sa samostatne.  
 

Na základe uvedeného navrhujeme určiť úhrady za poskytované služby v detských jasliach 
nasledovne: 
 

1. Pre rodiny, ktorým sú poskytované služby v detských jasliach  navrhujeme: 
 

a) mesačnú úhradu za poskytované služby v detských jasliach (ďalej len „DJ“) v prípade 
celodenného pobytu v sume 7.900,- Sk;  

 

b) v prípadoch využívania služieb v DJ denne len v dopoludňajších hodinách (tzv. poldenný 
pobyt), navrhovaná výška úhrady činí 70 % zo sumy určenej pre celodenný pobyt, t.j. po 
zaokrúhlení na celé sto koruny 5.500,- Sk mesačne;  

 

c) výšku stravného za stravovanie dieťaťa v DJ v sume 40,- Sk na deň a dieťa v rozdelení: 8,- 
Sk desiata, 25,- Sk obed a 7,- Sk olovrant; 

 

d) úhradu v sume 50,- Sk na hodinu a dieťa pri jednorazovom, resp. nepravidelnom 
krátkodobom pobyte dieťaťa vo výnimočných prípadoch, ak to umožňujú kapacitné 
a prevádzkové podmienky detských jaslí;  

 

e) úhradu vo výške 50 % z príslušnej mesačnej úhrady v prípade neprítomnosti dieťaťa v DJ 
celý kalendárny mesiac – tzv. udržiavací poplatok; 

 

f) v prípade rodín s dvoma a viac deťmi, ktorým sú poskytované služby v DJ určiť mesačnú 
úhradu pre druhé dieťa vo výške 50 % z príslušnej mesačnej sumy úhrady a pre každé ďalšie 
dieťa vo výške 25 % z príslušnej mesačnej sumy úhrady. Predmetná úprava sa nevzťahuje 
na rodičov, ktorým sa narodili súčasne tri a viac detí, vzhľadom na možnosť využitia 
opatrovateľskej služby do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa v zmysle § 15 ods.2 zákona 
195/1998 o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov; 

 
2. Pre rodiny s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorým sú 

poskytované služby v DJ v záujme podpory mladým rodinám v našej mestskej časti 
navrhujeme: 

 

a) poskytnutie finančného príspevku určeného zo sumy príslušnej mesačnej úhrady - možnosť 
výberu z dvoch alternatív: 
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Alt.1/ vo výške 25 % - suma úhrady pri celodennom pobyte bude po zaokrúhlení na celé 
sto koruny činiť 5.900,- Sk na 1 dieťa mesačne, resp. 4.100,- Sk 
pri poldennom pobyte; 

 

Alt.2/ vo výške 20 % - suma úhrady pri celodennom pobyte bude po zaokrúhlení na celé 
sto koruny činiť 6.300,- Sk na 1 dieťa mesačne, resp. 4.400,- Sk 
pri poldennom pobyte; 

 
 

b) výšku úhrady za služby poskytované v detských jasliach stanoviť vo výške sumy 
rodičovského príspevku zaokrúhlenej na celé sto koruny, ak preukázaný príjem rodiny 
(spoločne posudzovaných osôb) nepresahuje 1,5 násobok sumy životného minima 
určeného podľa zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;  

 

c) úhrady stravného a pri jednorazovom, resp. nepravidelnom krátkodobom pobyte dieťaťa v 
DJ ostávajú vo výške uvedenej v bode 1. písm. c) a d); 

 

Ustanovenia ods. 2 sa vzťahujú aj na rodičov s rozdielnym trvalým pobytom v prípade, ak 
aspoň jeden z rodičov dieťaťa má trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

 
Pozn. Aplikáciou tohto spôsobu pomoci odkázaných rodinám sa nevylučuje súbeh pomocí a 
uplatnenie VZN č. 5/2008 pri zohľadnení § 6, ods. 2 tohto nariadenia, t.j. výška pomoci 
v jednom kalendárnom roku pre odkázanú rodinu je možná najviac do výšky 3 násobku sumy 
životného minima. 

 


