Registrácia služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života a
zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (tzv. „detské jasle“)
Novelou zákona o č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o sociálnych službách“), vznikla povinnosť registrácie nových druhov
sociálnej služby na podporu rodiny s deťmi: „služba na podporu zosúlaďovania rodinného
života a pracovného života“ (§ 32a zákona o sociálnych službách), a „zariadenie
starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa“ (§ 32b zákona o sociálnych službách ).
Do účinnosti novely zákona o sociálnych službách boli tieto služby poskytované
„opatrovateľkou v domácom prostredí dieťaťa alebo v domácom prostredí
opatrovateľky“ alebo v tzv. „detských jasliach“.

Od 01.03.2017 je registrácia povinná pre:
- doterajšie tzv. „detské jasle", ktoré sa považujú za zariadenia starostlivosti o deti do troch
rokov veku dieťaťa, a ktoré svoju činnosť vykonávali k 28. februáru 2017 a budú ju
vykonávať aj po 28. februári 2017
- novovzniknuté zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
- opatrovateľov, ktorí poskytovali starostlivosť o dieťa, ktorá zodpovedá službe na podporu
zosúlaďovania rodinného a pracovného života k 28. februáru 2017 a budú ju poskytovať aj
naďalej.

Oprávnenie poskytovať sociálnu službu vzniká odo dňa zápisu do registra
poskytovateľov sociálnych služieb vedeného príslušným vyšším územným celkom.
Registrácia podľa zákona o sociálnych službách sa nevťahuje na:


materské centrá, ktoré fungujú na báze svojpomoci a neposkytuje sa v nich služba
na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života za odplatu,



detské kútiky (napr. v obchodných centrách),



poskytovanie starostlivosti o dieťa na báze susedských či priateľských vzťahov,



materská škola, ktorá je zaradená do siete škôl a školských zariadení.

V zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov, ktoré poskytujú službu na podporu
zosúlaďovania rodinného a pracovného života, sa poskytuje starostlivosť o deti do troch
rokov, najdlhšie do konca kalendárneho roka v ktorom dieťa dovŕši tri roky. Tejto
právnej skutočnosti musí rodič prispôsobiť svoje konanie pokiaľ ide o kontinuitu
poskytovanej starostlivosti o dieťa v predškolských zariadeniach, resp. iných zariadeniach, v
ktorých sa poskytuje služba výchovy a starostlivosti o deti.
V prípade rodičov detí, ktorým prevádzkovateľ „detských jaslí“ poskytoval starostlivosť o
dieťa do nadobudnutia účinnosti novely zákona o sociálnych službách, podmienka veku sa u

týchto detí považuje podľa prechodných ustanovení tohto zákona za splnenú do uplynutia
platnosti zmluvy uzatvorenej za iných právnych podmienok, a to až do 31. decembra 2018.
Tzn., že ak sú v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov deti, ktoré pred 1.marcom 2017
dovŕšili vek tri roky, môžu v tomto zariadení zostať do konca platnosti uzatvorenej zmluvy,
najneskôr do 31.decembra 2018 (§110z ods.3 zákona o sociálnych službách).
Rodič, ktorý sa rozhodne využívať sociálnu službu na zosúlaďovanie rodinného a
pracovného života, môže požiadať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o
poskytnutie príspevku na starostlivosť o dieťa.
Doterajšie tzv. „detské jasle" od 0-3 rokov veku sa považujú za zariadenia starostlivosti
o deti do troch rokov veku dieťaťa a podliehajú regulácii pri poskytovaní a financovaní
sociálnej služby a dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb podľa zákona o sociálnych
službách.


Na prevádzkovanie zariadenia, ktoré bolo zriadené pre deti vekovej kategórie napr.
od 2-6 rokov (škôlka, rodinné centrum alebo materské centrum resp. pod iným
označením) a poskytuje sa v ňom služba na podporu zosúlaďovania rodinného
a pracovného života pre rodičov detí vo veku do troch rokov v rozsahu poskytovanej
starostlivosti o deti – bežné úkony starostlivosti o dieťa, stravovanie a výchova za
odplatu - sa bude vzťahovať zákon o sociálnych službách v rozsahu prevádzkovania
tohto zariadenia pre túto cieľovú skupinu

Opatrovateľ detí
Opatrovateľ detí môže poskytovať „službu na podporu zosúlaďovania rodinného a
pracovného života“ rodičom detí do troch rokov, resp. šiestich rokov, ak ide o dieťa s
dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, v domácom prostredí dieťaťa, v domácom
prostredí opatrovateľa detí alebo v účelovo vytvorenom vhodnom priestore zamestnávateľa
rodiča, pričom jeden opatrovateľ môže poskytovať starostlivosť najviac trom deťom do troch
resp. šiestich rokov, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. V prípade,
že opatrovateľ poskytuje starostlivosť jednej súrodeneckej skupine napr. o počte 4 detí, môže
túto starostlivosť poskytovať aj takémuto počtu detí.
Opatrovateľ detí nemusí spĺňať materiálne, hygienické a priestorové podmienky pri
opatrovaní detí v domácom prostredí, ktoré nepodlieha pôsobnosti vyhlášky Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky č. 527/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na
zariadenie pre deti a mládež.

TERMÍN POVINNOSTI ZÁPISU DO REGISTRA POSKYTOVATEĽOV
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB NA VYŠŠOM ÚZEMNOM CELKU JE DO
31. DECEMBRA 2017.
(Bližšie informácie k postupu pri registrácii nájdete na web stránke KSK v sekcii Sociálne
veci » Užitočné informácie » Postup pri registrácii sociálnej služby).

