
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 121/2019 prijatým na svojom VII. 

zasadnutí dňa 19. júna 2019 v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona SNR č. 401/1990 Zb. 

o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 46 ods. 6 zákona č. 305/2005 Z. z. o 

sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov  ustanovuje: 

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice 

 

č. 208/2019 
 

Podmienky poskytovania stravovania, bývania a starostlivosti v Centre pre 

deti a rodiny v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice (nariadenie 

o starostlivosti v centre pre deti)  
 

 

PRVÁ ČASŤ 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 

 

§ 1 

Predmet a účel 

 

     (1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podrobnosti o 

poskytovaní stravovania, spôsobe zabezpečenia stravovania alebo vytvorenia podmienok na 

prípravu stravy, poskytovaní bývania a ďalšie podrobnosti o poskytovanej starostlivosti 

v Centre pre deti a rodiny, ktoré zriadilo mesto Košice (ďalej len „centrum“) podľa zákona č. 

305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon“). Veci neupravené týmto 

nariadením sa riadia zákonom. 

 

     (2) Toto nariadenie sa vzťahuje na poskytovanie starostlivosti pri realizácii opatrení 

pobytovou formou na základe dohody, na predchádzanie vzniku, prehlbovania a opakovania  

a) krízových situácií dieťaťa v prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom rodinnom 

prostredí, 

b) porúch psychického vývinu, fyzického vývinu alebo sociálneho vývinu dieťaťa z dôvodu 

problémov v prirodzenom rodinnom prostredí, náhradnom rodinnom prostredí, širšom 

sociálnom prostredí a v medziľudských vzťahoch. 

 

 

§ 2 

Osoby, ktorým sa poskytuje pomoc v centre 

 

      V centre sa vykonávajú opatrenia pobytovou formou na základe dohody s rodičom alebo 

osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, a to pre  

a) dieťa, alebo  

b) dieťa s rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, alebo s blízkou osobou,  ak ide  
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    o nácvik rodičovských zručností a iných zručností, ktoré rodič alebo iná fyzická osoba 

nevyhnutne potrebuje na výkon svojich  rodičovských  povinností  alebo  iných  povinností 

     podľa osobitného predpisu
1)

, ak ide o úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom 

a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa alebo inou blízkou osobou, alebo ak 

ide o uľahčenie vykonávania opatrení pobytovou formou pre dieťa.  

  

 

DRUHÁ  ČASŤ  

PRIJÍMANIE NA POBYT NA ZÁKLADE DOHODY   

 

 

§ 3 

 

     (1) Pred prijatím na pobyt dieťaťa do centra centrum  uzavrie písomnú dohodu 

o podmienkach vykonávania opatrení pobytovou formou s rodičom dieťaťa alebo osobou, 

ktorá sa osobne stará o dieťa s náležitosťami podľa zákona.  

 

     (2) Ak bolo dieťa prijaté na vykonávanie opatrení pobytovou formou v centre na jeho 

požiadanie, centrum bezodkladne  

a) oznámi prijatie dieťaťa príslušnému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately a  

b) zabezpečí lekársku prehliadku dieťaťa u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 

prostredníctvom zodpovedných zamestnancov centra. 

 

     (3) Pri prijatí do Centra je rodič dieťaťa alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa povinná 

predložiť preukaz poistenca dieťaťa, potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave 

dieťaťa, o spôsobilosti jeho pobytu v kolektíve, ako aj potvrdenie o bezinfekčnosti dieťaťa. 

Zároveň predloží  svoje kontaktné údaje a informácie o ošetrujúcom lekárovi. 

 

     (4) Centrum môže na odporúčanie orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately prijať s dieťaťom aj jeho rodiča,  alebo osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa, alebo 

blízku osobu. Účelom takéhoto pobytu môže byť len nácvik rodičovských zručností a iných 

zručností, ktoré rodič alebo iná fyzická osoba nevyhnutne potrebuje na výkon svojich 

rodičovských povinností alebo iných povinností podľa osobitného predpisu
1)

, ak ide ďalej 

o úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne 

stará o dieťa alebo inou blízkou osobou, alebo uľahčenie vykonávania opatrení pobytovou 

formou pre dieťa. Účelom takéhoto pobytu nemôže byť riešenie sociálnej situácie podľa 

osobitného predpisu
2)

. 

 

 

§ 4 

Predčasné ukončenie pobytu 

 

     Centrum môže so súhlasom orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  

 
_______________________ 
1)  

 Zákon č. 36/2005 Z . z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 

2)  
Zákon 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 v znení neskorších predpisov.
 

https://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/60434/1/ASPI%253A/36/2005%20Z.z.%2523%25C8l/.5
https://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/60434/1/ASPI%253A/448/2008%20Z.z.
https://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/60434/1/ASPI%253A/455/1991%20Zb.
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skončiť vykonávanie opatrení pobytovou formou pre dieťa, ak 

a)  rodič dieťaťa, osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, alebo dieťa nespolupracuje s centrom, 

b) sa dieťa bez uvedenia dôvodu nevrátilo v určenom čase z pobytu u rodiča alebo u osoby, 

ktorá sa osobne stará o dieťa, 

c) dieťa, rodič dieťaťa alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa porušujú opakovane 

podmienky dohody alebo interné smernice, platné v centre. 

 

 

TRETIA  ČASŤ   

ROZSAH OPATRENÍ VYKONÁVANÝCH CENTROM 

 POBYTOVOU FORMOU 

 

 

§ 5 
Poskytovanie bývania 

      

     (1) Opatrenia pobytovou formou je poskytované centrom v zariadení, ktorým je 

jednoposchodový rodinný dom na Pollovej ulici č. 18 v Košiciach v mestskej časti Košice – 

Krásna s kapacitou sedem detí. 

 

     (2) Zariadenie pozostáva zo spoločenskej a stravovacej časti, administratívnej časti 

zamestnancov, hygienických zariadení  a lôžkovej časti pre deti. 
 

     (3) Lôžková časť pozostáva z troch samostatných izieb na poschodí, jedna pre tri deti a dve 

pre štyri deti. Na poschodí sa nachádza kúpeľňa s WC pre deti. Izby sú kompletne a účelne 

zariadené.  

 

     (4) Na prízemí zariadenia je vstupná časť s odkladacím priestorom na šatstvo, hygienické 

zariadenie pre zamestnancov, spoločenská miestnosť na hranie pre deti, kuchyňa 

s jedálenským kútom a administratívna časť pre zamestnancov. 

 

     (5) Súčasťou zariadenia je záhrada s pieskoviskom, záhradným domčekom a altánkom na 

voľnočasové aktivity detí a pestovateľskú  a enviromentálnu výchovu detí. 

 

     (6) Prevádzka zariadenia je zabezpečená v nepretržitom režime, pod dohľadom odborného 

personálu. 

 

§ 6 

Stravovanie  
 

     (1) Pri poskytovaní stravovania sa prihliada na vek a zdravotný stav detí i plnoletých osôb, 

ktoré sa v zariadení  stravujú. Stravovanie sa riadi zásadami zdravej výživy.  

     (2) Celodennú stravu tvoria tri hlavné jedlá, ktorými sú raňajky, obed, večera a dve 

vedľajšie jedlá, ktorými sú desiata a olovrant.   

 

     (3) Strava sa pripravuje priamo v priestoroch zariadenia vo vlastnej, plne vybavenej 

kuchyni.  
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     (4) Všetci zamestnanci, ktorí pripravujú jedlá alebo sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú 

na príprave jedál sú držiteľom zdravotného preukazu pracovníka v potravinárstve. Spôsob 

zabezpečovania a nákupu potravinových surovín, kritéria pre zaručenie ich čerstvosti, 

požadovaných výživových hodnôt, kvality a dodržiavanie predpísaných bezpečnostných, 

hygienických a technologických postupov pri nakladaní s potravinami je bližšie spracovaný v 

internej smernici „Zásady pre zvýšenie bezpečnosti a kvality nakupovaných surovín, ich 

uskladnenia a spracovania“,  ktorá je záväzná pre všetkých zamestnancov centra. 

  

     (5) Za organizáciu stravovania (prípravu a schvaľovanie jedálnych lístkov, zásobovanie 

tovarom, dodržiavanie dátumu spotreby, resp. minimálnej trvanlivosti potravín, používanie 

receptúry, kvalitu a výživovú hodnotu jedál, technologickú prípravu jedál, stravovanie malých 

detí, skladovanie a uchovávanie polotovarov, rozpracovaných pokrmov a hotových pokrmov, 

harmonogram sanitácie v kuchyni) zodpovedá gazdiná a ďalší zamestnanci, určení vedúcim 

sociálneho úseku. 

 

     (6) Na príprave stravy sa pod dohľadom vychovávateľov podieľajú aj deti podľa ich 

schopností, zručností a primerane veku. Príprava stravy za účasti detí je súčasťou výchovných 

aktivít, ktorých úlohou je prispievať k rozvoju osobnosti dieťaťa, s cieľom dosiahnuť čo 

najvyšší efekt nadobudnutého vzdelávania, zručností a návykov.  

     (7) Stravovanie detí, ktoré navštevujú  školské  zariadenia alebo škôlku je zabezpečené 

počas vyučovania priamo v škole alebo škôlke. Následne je uhrádzané centrom. 

   

 

§ 7 
Poskytovanie obslužných činností 

 

     (1) V zariadení sa poskytuje  

a)  pranie šatstva a bielizne,  

b) starostlivosť o ošatenie a osobné vybavenie, 

c) udržiavanie poriadku v osobných veciach, 

d) každodenné upratovanie vnútorných priestorov, 

e) upratovanie a zveľaďovanie vonkajších priestorov a okolia rodinného domu, 

f) starostlivosť o úpravu a čistotu izieb a spoločných priestorov, 

g) výpomoc pri odievaní a obúvaní detí, 

h) nácvik a výpomoc pri stolovaní, 

i) ďalšie činnosti podľa prevádzkového poriadku. 

 

     (2) Poskytovanie obslužných činností je súčasťou riadnej starostlivosti o deti umiestnené 

v zariadení.   

 

     (3) Na obslužných činnostiach participujú deti umiestnené v zariadení vhodným, veku 

primeraným spôsobom,  pod dohľadom a vedením vychovávateľov. 
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§ 8 
Poskytovanie osobného vybavenia  a úschova cenných vecí 

     (1)  Deti prijímané do centra sú vybavené nevyhnutnými osobnými vecami, šatstvom, 

bielizňou, hygienickými potrebami a školskými potrebami. 

 

     (2) Centrum poskytuje deťom, ktoré nemajú k dispozícii vhodné oblečenie a ďalšie osobné 

veci (napr. bielizeň, hygienické potreby, školské potreby) z dôvodu hmotnej núdze, toto 

nevyhnutné osobné vybavenie (napr. oblečenie, osobnú bielizeň, hygienické potreby a školské 

potreby) na celý čas pobytu v centre. 

 

     (3) V centre sú vytvorené podmienky na úschovu a uloženie osobného ošatenia a osobných 

vecí pre každé dieťa tak, aby bolo zachované  súkromie a poriadok. 

 

     (4) Centrum má vytvorené podmienky na zabezpečenie spoľahlivej úschovy cenných vecí, 

ktoré dieťa môže mať pri prijatí do centra so súhlasom rodiča alebo osoby, ktorá sa osobne 

stará o dieťa. O úschove cenných vecí sa vyhotoví písomný záznam, s podrobným popisom 

a zoznamom uložených vecí. Cenné veci sú uložené v bezpečných, uzamykateľných a 

označených skrinkách.  

 

 

§ 9 

Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti 

 

          Centrum počas pobytu poskytuje deťom náležitú zdravotnú starostlivosť v prípade 

nepriaznivého zdravotného stavu alebo choroby. V prípade ochorenia je zabezpečené 

sprevádzanie dieťaťa zodpovedným zamestnancom centra k príslušnému pediatrovi alebo 

odbornému lekárovi. Zároveň je zabezpečený priebežný dohľad a starostlivosť zodpovedných 

zamestnancov centra o zdravotný stav umiestnených detí, podľa ich osobných potrieb 

a špecifického zdravotného stavu. 

 

 

§ 10 
Zabezpečenie povinnej školskej dochádzky a prípravy na povolanie 

 

     (1) Po prijatí dieťaťa zodpovedný zamestnanec  centra zabezpečí v spolupráci s rodičom 

dieťaťa alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa nahlásenie dieťaťa do materskej školy 

alebo základnej školy, ktorá je vyhovujúca vzhľadom na vek a potreby dieťaťa a je v blízkom 

okolí zariadenia. V prípade návštevy inej školy je zabezpečené pokračovanie v štúdiu. 

Zodpovedný zamestnanec centra v spolupráci s rodičom dieťaťa alebo osobou, ktorá sa 

osobne stará o dieťa oznámi štatutárovi školy zmenu pobytu dieťaťa -  jeho umiestnenie 

v zariadení a predpokladaný čas pobytu. 

 

     (2) Centrum v spolupráci s rodičom dieťaťa alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa 

zabezpečí potrebnú dokumentáciu a administratívu pre potreby materskej školy,  základnej 

školy alebo strednej školy. 
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    (3) Po prijatí dieťaťa, ktoré si plní povinnú školskú dochádzku alebo sa pripravuje na 

povolanie na strednej škole, zabezpečí centrum pravidelnú dochádzku do školy sprevádzaním  

dieťaťa do školy alebo určením vhodnej mestskej dopravy, v prípadne potreby aj kombináciu 

vhodných liniek verejnej dopravy  

 

     (4) V zariadení je zabezpečovaná aj príprava na vyučovanie, pomoc pri domácich úlohách 

a doučovaní, sprevádzanie dieťaťa na školské aktivity, záujmovú činnosť a krúžky.  

Konkrétnejšia úprava sprevádzania a prípravy na ďalšie aktivity môže byť súčasťou  písomnej 

dohody, ktorá sa uzatvára pri prijatí dieťaťa do centra.   

     (5) Spolupráca  rodiča dieťaťa alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa s materskou 

školou, základnou školou alebo strednou školou a účasť na školských aktivitách 

a rodičovských združeniach je konkrétne dohodnutá v písomnej dohode uzatváranej pri prijatí 

dieťaťa do centra.  

 

§ 11 
Ďalšie odborné činnosti 

 

     (1) Pri prijatí dieťaťa do centra sa vykonáva odborná diagnostika, ktorú zabezpečujú 

odborní zamestnanci Psychosociálneho centra Košice – klinický psychológ a psychológ 

určený pre prácu v centre. Odbornú diagnostiku absolvujú rodičia dieťaťa alebo osoba, ktorá 

sa osobne stará o dieťa a dieťa. 

 

     (2) Na základe výsledkov odbornej diagnostiky je stanovený plán práce s dieťaťom, 

prípadne plán práce s celou rodinou dieťaťa. Plán práce je konzultovaný a odsúhlasovaný 

s príslušným orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, s rodičom dieťaťa 

alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa.  

 

     (3) Centrum môže vykonávať špecializovaný program na  nácvik rodičovských zručností 

a iných zručností, ktoré rodič alebo iná fyzická osoba nevyhnutne potrebuje na výkon svojich 

rodičovských povinností alebo iných povinností podľa osobitného predpisu
1)

. 

 

     (4) Centrum zabezpečuje vykonávanie ďalších odborných činností, potrebných pre  

priaznivý psychický a fyzický vývin dieťaťa, a to 

a) výchovná starostlivosť, 

b) voľnočasové činnosti, 

c) záujmové činnosti 

d) liečebno-výchovná starostlivosť 

e) sociálne poradenstvo 

f) sociálna prevencia 

g) relaxačné a odpočinkové.  

 

     (5) Podrobné postupy a spôsob výkonu všetkých činností centra obsahuje Prevádzkový 

poriadok centra schválený Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Košiciach. 
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ŠTVRTÁ ČASŤ 

ÚHRADY ZA VYKONÁVANIE OPATRENÍ  POBYTOVOU FORMOU 

 

 

§ 12 

Úhrada za vykonávanie opatrení pobytovou formou  

 

     (1) Úhrada za vykonávanie opatrení pobytovou formou za dieťa umiestnené v zariadení  je 

súčasťou dohody s rodičom dieťaťa alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa. Úhrada sa 

určuje aj pre plnoletú fyzickú osobu, ktorá je prijatá do centra s dieťaťom podľa § 3 ods. 4. 
 

     (2) Úhradu za umiestnenie dieťaťa v centre hradí rodič dieťaťa alebo osoba, ktorá sa 

osobne stará o dieťa vo výške jednej tridsatiny sumy prídavku na dieťa
3) 

za každý deň  pobytu  

dieťaťa v centre.  

 

     (3) Úhradu za poskytnuté bývanie plnoletej osoby v centre na základe § 3 ods. 4 hradí 

plnoletá osoba vo výške jednej tridsatiny 20 % sumy životného minima
4)

 za každý deň pobytu 

v centre.  Ak centrum poskytuje plnoletej fyzickej osobe počas pobytu aj stravovanie, úhrada 

za stravu je vo výške ustanovenej dennej stravnej jednotky na mladého dospelého na každý 

deň pobytu. Táto úhrada sa neurčí ak táto osoba predloží potvrdenie príslušného úradu práce 

sociálnych vecí a rodiny, že rodina dieťaťa sa nachádza v hmotnej núdzi 
5)

. 

 

     (4) Stravovanie v centre a výška stravných jednotiek sa určuje v súlade s osobitným 

predpisom
6)

.  Reálna výška stravnej jednotky je upravovaná vždy k 1. februáru príslušného 

kalendárneho roka  a zverejňovaná na  webovej stránke centra.   

 

     (5) Úhrada za vykonávanie opatrení pobytovou formou pre dieťa, ktoré samé požiadalo 

o pomoc v centre sa nestanovuje. 

 

     (6) Ďalšie podrobnosti, ktoré sú dôležité pre úhradu za stravovanie sa uvádzajú v písomnej 

dohode, uzatváranej s rodičom dieťaťa alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa.  

 

 

   

 

 

 

________________________  
3) 

Zákon č. 600/2003 Z. z.  o prídavku na dieťa v znení   neskorších predpisov. 
4) 

Zákon č. 601/2003 Z. z.  o životnom minime v znení neskorších predpisov. 
5)

 Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov. 
6) 

Vyhláška č. 103/2018  Z. z.  MPSVaR SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. 

z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 
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PIATA  ČASŤ 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

§ 13 

Účinnosť 

 

     Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2019. 

 

 

 

Ing. Jaroslav Polaček  

primátor mesta Košice 

  

 

 

Zverejnené:  28.06.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


