Základné informácie o Detských jasliach mesta Topoľčany
Detské jasle mesta Topoľčany, Ľ. Fullu 2705/8, Topoľčany v súlade so zákonom č. 448/2008
Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov poskytujú sociálnu službu na
podporu rodiny s deťmi – služba zosúladenia rodinného života a pracovného života.
Detské jasle mesta Topoľčany, Ľ. Fullu 2705/8, Topoľčany je zariadením starostlivosti o deti
od jedného do troch rokov veku dieťaťa, kde sa poskytuje služba na podporu zosúlaďovania
rodinného života a pracovného života poskytovaním starostlivosti o dieťa do konca
kalendárneho roka, v ktorom dovŕši tri roky veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má
dieťa 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
činnosť.

Charakteristika Detských jaslí mesta Topoľčany
Všeobecná charakteristika priestorov
Detské jasle mesta Topoľčany, Ľ. Fullu 2705/8, Topoľčany sú situované v priestoroch
Materskej školy, Ľ. Fullu 2705/8, Topoľčany a sú zriadené ako vnútorná organizačná
jednotka Mesta Topoľčany bez právnej subjektivity napojená na rozpočet Mesta Topoľčany.
Ide o sociálne zariadenie určené pre deti od 1 do 3 rokov. Súčasná kapacita Detských jaslí
mesta Topoľčany je 15 detí.
Detské jasle mesta Topoľčany sa nachádzajú v budove materskej školy pavilónového typu.
Má tri pavilóny ( t.j. A, B, C) a administratívno-hospodársku časť. Všetky štyri časti budovy
koly sú účelne vybavené a priestranné. Detské jasle mesta Topoľčany sa nachádzajú
v pavilóne A.
Prízemná časť budovy školy plní administratívno-hospodársku funkciu a nachádzajú sa v nej :
kuchyňa, školská jedáleň, malá jedáleň pre zamestnancov, práčovňa, skladová miestnosť,
riaditeľňa a kancelária vedúcej školskej jedálne.
Časť budovy školy je v prenájme - v budove materskej školy sídli Denné centrum, do ktorého
vedie samostatný vchod (v pavilóne B).
Areál svojou rozlohou vyhovuje kapacite. Do areálu vedie päť vstupných brán. Jeho súčasťou
sú detské ihriská s preliezačkami, pieskoviská a trávnatá plocha s hojdačkami a šmykľavkami.
Charakteristika poskytovania starostlivosti deťom
Detské jasle mesta Topoľčany zabezpečujú ambulantnú formu sociálnej služby v Zariadení
starostlivosti o deti od jedného do troch rokov veku dieťaťa, ktorá sa poskytuje fyzickej osobe
(dieťaťu), ktoré je sprevádzané alebo dopravované do miesta sociálnej služby
V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa poskytujú:
a) bežné úkony starostlivosti o dieťa,
b) stravovanie,
c) výchova.
Starostlivosť o dieťa na účely poskytovania sociálnej služby je vo všeobecnosti vykonávanie
odborných činností, obslužných činností a ďalších činností primeraných veku dieťaťa

a zdravotnému stavu dieťaťa podľa jeho individuálnych potrieb a schopností s cieľom
rozvíjať schopnosti dieťaťa, osobnosť dieťaťa, osvojenie návykov a jeho socializáciu.
Sociálna služby v jasliach je organizovaná tak, aby utvárala podmienky na zdravý rast a vývoj
detí s prihliadnutím na ich vek zdravotný stav, stupeň psychosomatického vývoja a na
predchádzanie poškodeniam zdravia, najmä nadmernej psychickej a statickej záťaži a vzniku
a šíreniu prenosných ochorení.
Do Detských jaslí mesta Topoľčany sú prijímané deti od jedného roku do 3 rokov na základe
žiadosti od zákonných zástupcov dieťaťa, zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
Starostlivosť v Detských jasliach mesta Topoľčany zabezpečujú kvalifikované pracovníčky, s
príslušným vzdelaním v súlade s platnou legislatívou.

Prevádzka Detských jaslí mesta Topoľčany
Detské jasle mesta Topoľčany, Ľ.Fullu 2705/8 v Topoľčanoch sú v prevádzke od 6.30 hod
do 16.30 hod.
Každý deň opatrovateľka zaznamenáva zdravotný stav detí do príslušného zdravotného filtra.
Zákonný zástupca pred prvým vstupom dieťaťa do detských jaslí, alebo po jeho neprítomnosti
trvajúcej dlhšie ako 5 dní nosí potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. Každý deň preberá dieťa
prítomná opatrovateľka, a taktiež ho odovzdáva rodičom.
Pri ochorení dieťaťa je upovedomený rodič, ktorý si pre dieťa prichádza.
Režim stravovania je uskutočňovaný v súlade s platnou legislatívou, je dodržiavaný časový
odstup medzi jednotlivými jedlami.

Podmienky prijatia a dochádzka detí do Detských jaslí mesta Topoľčany
Prijatie dieťaťa
Deti sa do Detských jaslí mesta Topoľčany prijímajú na základe písomnej žiadosti o
poskytnutie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa,
ktorú predloží poverenej vedúcej Detských jaslí mesta Topoľčany spolu s požadovanými
prílohami:
a) kópia rodného listu dieťaťa,
b) lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa so súhlasom jeho umiestnenia v detských
jasliach
c) potvrdenie rodičov preukazujúce splnenie podmienky uvedenej v § 32b ods.1 zákona č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa na pobyt v kolektíve obsahuje aj údaj
o povinnom očkovaní dieťaťa.
Do Detských jaslí mesta Topoľčany sú prednostne prijímané deti rodičov (zákonných
zástupcov) detí s trvalým pobytom v meste Topoľčany ; v prípade voľného miesta môže byť
prijaté aj dieťa rodičov (zákonných zástupcov) s trvalým pobytom v inom meste.

Úhrada poplatkov v Detských jasliach mesta Topoľčany
Výška úhrady za poskytovanú ambulantnú sociálnu službu o dieťa v detských jasliach: a)
Odborné činnosti:
- bežné úkony starostlivosti o dieťa: 5,00 €/deň

- výchova: 5,00 €/deň
b) Obslužné činnosti:
- stravovanie: 1,27 €/deň
- režijné náklady: 0,04 €/deň
c) Vecné plnenie spojené s poskytovaním
ambulantnej sociálnej služby v spoločných priestoroch: 1,73 €/deň
Denná úhrada/ 1 deň
13,04 €
Výška úhrady za odborné, obslužné a ďalšie činnosti poskytované v detských jasliach sa
v kalendárnom mesiaci určuje ako 22 násobok dennej úhrady.
Poplatok sa hradí v plnej výške i v prípade, že dieťa z akéhokoľvek dôvodu nenastúpi do
detských jaslí.
V prípade, ak dieťa nenavštívi detské jasle celý kalendárny mesiac a má uhradený
poplatok, nasledujúci mesiac sa úhrada poplatku nehradí.
Úhrada za stravnú jednotku sa platí spolu s poplatkom podľa skutočne odobratej stravy.
Stravná jednotka obsahuje podávanie jedla 3 x denne a režijné náklady:
- desiata: 0,30 €,
- obed: 0,72 €,
- olovrant: 0,25 €,
- režijné náklady: 0,04 €.
Spôsob platenia úhrady sa stanovuje nasledovne:
- bezhotovostne na účet alebo
- poštovou poukážkou.
Splatnosť úhrady za starostlivosť a stravnú jednotku v detských jasliach je vopred do 15.
dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.
Podrobnosti o spôsobe úhrady za poskytovanú sociálnu službu sa upravia v zmluve o
poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej
služby.

