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Mesto Sečovce, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy
Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov, podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Zákona č. 331/2017
Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní sociálnej služby na podporu
zosúladenia rodinného života a pracovného života v zariadení starostlivosti
o deti do troch rokov veku dieťaťa a o úhradách za poskytovanú službu.
§1
Úvodné ustanovenie
Týmto Všeobecne záväzným nariadením sa upravuje poskytovanie sociálnej služby na
podporu zosúladenia rodinného života a pracovného života v zariadení starostlivosti o deti do
troch rokov veku dieťaťa (ďalej len detské jasle) a úhradách za poskytovanú službu v
zariadení s kapacitou 20 miest, ktorého zriaďovateľom je Mesto Sečovce.
§2
Základné pojmy
1. Poslaním detských jaslí je dopĺňať rodinnú výchovu počas zamestnania rodičov detí,
poskytovať starostlivosť z hľadiska zdravotného a výchovného ako neoddeliteľného
celku, ktorý ovplyvňuje zdravý telesný a duševný vývoj detí.
2. V detských jasliach sa poskytuje služba na podporu zosúladenia rodinného života
a pracovného života poskytovaním starostlivosti o dieťa najdlhšie do 31. augusta
bezprostredne nasledujúceho po dovŕšení 3 rokov veku dieťaťa, ak sa rodič alebo
fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia
súdu pripravuje na:
• povolanie štúdiom na strednej alebo vysokej škole,
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• 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 služba ambulantnou formou. Ambulantnou formou sa
sociálna služba poskytuje v rozsahu najmenej ôsmich hodín ambulantnej prevádzky
počas pracovného dňa. Menší rozsah poskytovania tejto sociálnej služby možno
dohodnúť v „Zmluve o poskytovaní sociálnej služby na podporu zosúladenia
rodinného života a pracovného života v Zariadení starostlivosti o deti do troch rokov
veku dieťaťa“ pri prijatí dieťaťa na návrh zákonného zástupcu.
3. V detských jasliach sa poskytujú:
• bežné úkony starostlivosti o dieťa,
• stravovanie,
• výchova.
Starostlivosť o dieťa je vykonávanie odborných, obslužných a ďalších činností alebo
vykonávanie súboru týchto činností, primeraných veku a zdravotnému stavu dieťaťa podľa
jeho individuálnych potrieb a schopností s cieľom rozvíjať schopnosti dieťaťa, osvojovanie
návykov a jeho socializáciu.
4. Detské jasle poskytujú starostlivosť o dieťa v záujme všestranného fyzického
a psychického vývinu dieťaťa. Úlohou je dopĺňať rodinnú výchovu dieťaťa
zameraním sa na jeho sociálno-emocionálny, fyzický a intelektuálny rozvoj v súlade
s individuálnymi a vekovými osobitosťami.
5. Vnútorný chod zariadenia upravuje prevádzkový poriadok detských jaslí.
§3
Podmienky umiestnenia v zariadení detských jaslí
1. Do zariadenia detských jaslí môže byť prijaté dieťa od dovŕšenia 1 roka do 3 rokov
veku.
2. Dieťa ktoré navštevuje zariadenie detských jaslí musí mať spoločne s rodičmi trvalý
pobyt na území mesta Sečovce.
3. V prípade voľnej kapacity môže navštevovať zariadenie detských jaslí aj dieťa s
trvalým pobytom mimo územia mesta so súhlasom zriaďovateľa, po predložení
písomnej žiadosti.
4. Do jaslí sa prijímajú zdravé deti, ktoré majú zamestnaných, resp. študujúcich rodičov,
5. Prijatie dieťaťa do zariadenia detských jaslí sa uskutočňuje na základe vyplnenia
žiadosti, „Prihláška do detských jaslí“ a na základe voľného kapacitného miesta.
6. Súčasťou prihlášky je potvrdenie zamestnávateľov o zamestnaní rodičov, resp.
potvrdenie o štúdiu a potvrdenie detského lekára o zdravotnom stave dieťaťa. Toto
potvrdenie nesmie byť staršie ako tri dni pred nástupom dieťaťa do jaslí.
7. Každé nové dieťa prechádza pri nástupe do jaslí adaptačnou dobou, ktorá trvá 1 – 3
týždne ( adaptácia so skráteným pobytom v jasliach ).
8. 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
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vedúcu zariadenia detských jaslí.
§4
Služby 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 6,30 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.
§5
Organizačné podmienky v zariadení detských jaslí
1. Zverené dieťa je prijímané na základe prihlášky do detských jaslí, ktorú podajú
zákonní zástupcovia dieťaťa na začiatku pobytu dieťaťa v zariadení.
2. Dieťa je prijaté po predložení lekárskeho potvrdenia.
3. Rodič vždy, keď dieťa nastupuje do zariadenia po prekonaní choroby predkladá
potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa a prijímanie detí bez
liekov.
4. Rodič je povinný v prípade neprítomnosti dieťaťa odhlásiť ho do 8,00 hod. ráno
daného dňa.
5. Rodičia pred nástupom dieťaťa do jaslí obdržia zoznam vecí, ktoré sú potrebné pre
pobyt dieťaťa v detských jasliach.
6. Rodičia sú povinní poskytovať objektívne informácie o zdravotnom stave dieťaťa. Ak
dieťa javí pri rannom filtri známky ochorenia, nebude prijaté do detských jaslí. Ak sa
počas dňa prejavia u dieťaťa známky ochorenia, rodič je povinný dieťa zo zariadenia
vybrať na telefonickú žiadosť pracovníčky, ktorá je za dieťa zodpovedná.
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7. Rodič môže stráviť v zariadení s dieťaťom určitý čas, potrebný na adaptáciu na nové
prostredie. Pred vstupom a počas pobytu v zariadení je povinný dodržiavať hygienický
režim na základe poučenia. V opačnom prípade mu pobyt v zariadení s dieťaťom
počas adaptácie nebude umožnený. Rodič berie na vedomie podmienky pobytu
v zariadení, s ktorými bol oboznámený a rešpektuje, že v určitom časovom intervale
nie je spoločný pobyt s dieťaťom v detských jasliach možný a to v čase podávania
stravy, ukladania na spánok.
8. Výdaj dieťaťa je zo zariadenia možný len zákonným zástupcom uvedeným v dohode
o opatrovaní dieťaťa alebo nimi písomne určenej osobe.
§6
Výška úhrady za služby poskytované v zariadení detských jaslí
a spôsob platenia úhrady
1. Výška úhrady za poskytovanú starostlivosť a stravné v detských jasliach je
nasledovná:
- poplatok za poskytovanú starostlivosť dieťaťu - 85,00 €/mesiac/1 dieťa podľa §3
ods.2 / dieťa má spoločne s rodičmi trvalý pobyt na území mesta Sečovce /
- poplatok za poskytovanú starostlivosť dieťaťu - 165,00 €/mesiac/1 dieťa podľa §3
ods.3 / dieťa má spoločne s rodičmi trvalý pobyt mimo územia Sečoviec /
- poplatok za stravné - 1,10 €/1deň/1 dieťa
2. Vo výške stravného je zahrnuté podávanie jedla 4 x denne :
- raňajky
- ovocná desiata
- obed
- olovrant
3. Spôsob platenia úhrady dohodne vedúca detských jaslí individuálne s rodičmi
4. Splatnosť úhrady za poskytovanú starostlivosť a stravné v zariadení detských jaslí je
vždy do posledného dňa v mesiaci.
§7
Ukončenie poskytovania služby v zariadení detských jaslí
Okrem kritéria dovŕšenia troch rokov veku sa starostlivosť o dieťa v zariadení
detských jaslí sa ukončí aj 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
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lehote neuhradí stanovený poplatok za starostlivosť a stravné za príslušný mesiac.
§8
Spoločné a záverečné ustanovenie
1. Mestské zastupiteľstvo je oprávnené 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.
122/2013Z.z. a následne zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov.
3. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva hlavný kontrolór mesta Sečovce.
§9
Zrušovacie ustanovenia
1. Nadobudnutím účinnosti sa zrušuje VZN mesta č.1/2012.
2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v
Sečovciach dňa .................................... uznesením číslo ............... a nadobúda účinnosť
1.4.2018.

V Sečovciach dňa:

MVDr. Jozef Gamrát
primátor mesta

5

