
moja vďaka a verím, že aj vďaka všetkých rodičov patrí v túto slávnostnú chvíľu
tým, ktorí sa v uplynulých rokoch podieľali na vzniku a príkladnom fungovaní 

vznik Rozprávkových jasličiek hádam ani nemohol byť naplánovaný lepšie.
Oslavovať ich narodeniny počas Medzinárodného dňa detí je viac než
symbolické. Deti sú úprimné, spontánne, s obrovskou dávkou pozitívnej
energie, občas možno vzdorovité, ale najmä tvorivé, hravé a hodné nekonečnej
lásky. Každý deň nás prekvapia novými nápadmi. K životu nepotrebujú
pretvárku, dokážu úprimne vyjadriť všetko presne tak, ako to cítia. Hovoria
s nami na rovinu a rovnaký prístup očakávajú od nás. Sršia originálnymi
nápadmi, neutíchajúcou energiou, dokážu naplno vyjadriť radosť a nefalšovanú
úprimnosť. 
Svoje o tom vedia aj tety opatrovateľky v Rozprávkových jasličkách.
Za 60 rokov existencie mestských detských jaslí prešli ich rukami
stovky až tisícky drobcov. Aj vďaka nim sa u detí odmalička
podarilo cibriť schopnosti, pri ktorých si rozvíjali myslenie, pamäť,
pozornosť, rozšírili slovnú zásobu, zdokonalili reč, tvorivosť,
predstavivosť, pohybové zručnosti i motoriku. Od narodenia
učíme deti poznávať svet a naše ratolesti sprevádzame podstatnou
časťou ich života.Spolu s deťmi sa však učíme aj my, rodičia a starí rodičia.
Deti nás robia lepšími a v mnohých situáciách sa nám snažia pripomenúť,
že aj my sme boli kedysi malí. Občas sa môžeme spolu s našimi ratolesťami
stať opäť na chvíľu deťmi. 

JASLIČKÁR
OBČASNÍK ROZPRÁVKOVÝCH JASLIČIEK MESTA BANSKÁ BYSTRICA
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Milí rodičia, zamestnanci a čitatelia Jasličkára,

Milí rodičia, zamestnanci a čitatelia Jasličkára,

Ján Nosko
primátor mesta Banská Bystrica

Rozprávkových jasličiek. Vek „oslávenca“je už síce seniorský, a aj prví
absolventi jasličiek sa už seniormi stali, ale nie nadarmo sa
o starších ľuďoch hovorí, že sú ako deti. Tak nech sú
rozprávkové jasličky aj ďalšie desaťročia čarovným miestom
plným radosti, pohody a bezstarostného detského smiechu.
Vďaka všetkým, ktorí  takýto bezpečný a láskavý priestor

vytvárali a stále neúnavne pracujú na jeho zveľaďovaní.
Všetko najlepšie!



Milí rodičia, starí rodičia,

PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD.
vedúca Odboru sociálnych vecí, MsÚ Banská Bystrica

som veľmi rada, že môžeme privítať a uviesť do života Občasník Rozprávkových
jasličiek – JASLIČKÁR.  Jeho poslaním bude informovať o dianí, aktivitách 
v našich Rozprávkových jasličkách. Jeho prvé číslo vychádza 1. júna.
V deň, ktorý je venovaný Medzinárodnému dňu detí a zároveň pre naše jasličky
o to významnejší, keďže vznikli pred 60. rokmi. 

Každé dieťa je jedinečné a každé zasluhuje našu pozornosť. Čas strávený s ním,
je nikdy nie časom strateným. V každom jednom sa ukrýva potenciál niečo
vymyslieť, urobiť, objaviť a urobiť svet lepším miestom. Teším sa, keď tu a teraz
si vychutnávate s nimi každý okamih. Veľakrát čerpáme z ich úprimnosti
a detskej dušičky energiu, hoci sme unavení po každodennom dni, ale vždy
nachádzame silu ísť ďalej. 

V tejto chvíli sa možno u každého z nás vynorili spomienky na prvé krôčiky,
keď ste viedli vaše detičky do jasličiek. Úsmev, rozospatá tvárička, v ruke
dieťatka plyšové zvieratko, bábika, či autíčko. Kde-tu sa zaleskla i slza v oku
a nielen v tom detskom. Ako to naša ratolesť zvládne? Aké budú prvé pocity?
Ako tento dôležitý moment zvládneme všetci... Paleta farebných spomienok
je pre každého iná.

Prajem Občasníku – JASLIČKÁR veľa čitateľov.                    
Čitateľom želám príjemné, užitočné a zaujímavé čítanie.

Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí pripravili prvé číslo tohto občasníka. 

Príjemné čítanie.
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Nahliadnutie do histórie..

Projekt na výstavbu detských jaslí bol vypracovaný v máji 1959. S realizáciou sa
začalo o rok neskôr a do prevádzky boli uvedené 1. júna 1962 s kapacitou 75 detí
do 5. roku veku dieťaťa. Jasličky boli ako inštrukčné jasle, kde prebiehala
výučba detských sestier a vedúcich, ktoré mali záujem pracovať v takomto
type zariadenia. Požadované vzdelanie pracovníkov bola stredná zdravotnícka
škola – odbor detská sestra. Jasle tvorila spočiatku len dvojpodlažná budova so
suterénom.V roku 1993 sa realizovala prístavba prednej časti, v ktorej sa vytvoril
priestor pre kuchyňu,kanceláriu a miesto pre stravovanie zamestnancov.
V 90-tych rokoch nastala výrazná zmena, keď jasle prešli z Okresného ústavu
národného zdravia do správy Odboru sociálnych vecí mesta Banská Bystrica.
V roku 2000 sa znížila veková hranica, keď jasle mohli navštevovať už len deti
do 4. roku veku dieťaťa a následne v 2010 sa stanovila hranica veku detí
do 3 rokov. Výraznejšia revitalizácia budovy jasličiek bola realizovaná
v roku 2018, keď došlo ku kompletnej výmene okien, zatepleniu budovy a novej
fasády. V tom istom roku sa zariadenie premenovalo na Rozprávkové jasličky.
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Súčasnosť..

Rozprávkové jasličky – zariadenie starostlivosti o deti do troch veku dieťaťa je
určené pre deti od 1 do 3 rokov. Je organizačnou jednotkou Mestského úradu –
odboru sociálnych vecí. Zariadenie poskytuje na odbornej úrovni ambulantnou
formou sociálnu službu (denný pobyt) o dieťa počas pracovných dní v súlade
s § 32 b) 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.  

Starostlivosť je zabezpečená na 4 oddeleniach, ktoré sú rozdelené podľa veku
dieťaťa v zmysle platnej vyhlášky č. 527/2007 Z. z. Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenie pre deti
a mládež, čo napomáha pri výbere činností, výchovnom procese s prihliadaním
na vek a individuálne osobitosti detí. Svojou edukačnou činnosťou,
zlepšovateľskými projektami v rámci zvyšovania kvality, aktivitami,
kvalifikovaný personál rozvíja u detí schopnosti, vytvára podmienky na vlastnú
aktivitu detí, pri ktorej si rozvíjajú myslenie, pamäť, pozornosť, rozširujú slovnú
zásobu, zdokonaľujú reč pričom vhodnými didaktickými pomôckami
a hračkami sa podnecuje u detí tvorivosť, predstavivosť, zdokonaľujú sa
pohybové zručnosti a motorika. Deti si postupne osvojujú hygienické
a stravovacie návyky a to v pokojnom a príjemnom prostredí Rozprávkových
jasličiek. 

Pre všetky deti v jasličkách sa snažíme vytvárať podnetné a motivujúce
prostredie plné radosti, voľnosti, krásnych vzťahov a nevšedných zážitkov.

V prípade nepredvídateľnej životnej situácie u zákonného zástupcu dieťaťa
(návšteva lekára, vybavenie úradnej záležitosti a pod.) v priestoroch zariadenia
sú vytvorené 3 tzv. flexibilné miesta, v rámci ktorých je možné poskytnúť
starostlivosť dieťaťu na krátky čas. Aj takto sa snažíme byť nápomocní
v situáciách, ktoré sú súčasťou bežného života rodiny.
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Náš nový občasník JASLIČKÁR - čo v ňom nájdete?

Sprostredkovanie informácií od odborníkov k rôznym témam týkajúcim sa
života, zdravia, výchovy detí.
Poradenské okienko.
Pravidelné poskytovanie informácií o aktuálnych udalostiach, podujatiach. 
Možnosť pre zákonných zástupcov detí kedykoľvek sa zapojiť príspevkom,
podnetom, či vyjadriť svoj názor.

Naše nové LOGO - uhádnete?

Pri príležitosti 60. výročia založenia Rozprávkových jasličiek sme sa rozhodli
uviesť do života logo, ktoré už „nejakú chvíľu“ používame.
 Sú to štyri zvieratká: lienka, kuriatko, žabka, zajačik.
Deti ich poznajú veľmi dobre a majú ich radi, keďže ich ráno vítajú už pri
vstupe a zároveň označujú naše štyri triedy.

Motto:
"Výchova je záležitosť srdca a vyžaduje si veľa trpezlivosti."

kolektív zamestnancov Rozprávkových jasličiek
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Pre úsmev - pár myšlienok našich jasličkárov

Situácia: opatrovateľka Dadka po príchode do triedy
oznámila deťom: "Ideme zbierať hračky detičky."
a malá Zuzka povedala: "Ešte si len prišla a už
rozkazuješ!"

Situácia: po skončení rozprávky O psíčkovi
a mačičke sa opatrovateľka Magduška pýta detí:
"Viete, kde sa stratila mačička?" a Peťko odpovedal:
"Ak nevieš, nech Ti to Ľubka pustí ešte raz."

Situácia: do jasličiek prišli rodičia malej Katky, keďže
ona nechce ísť ešte domov, povedala opatrovateľke:
"Beatka, odovzaj im radšej Milanka."

Obľúbený recept našich jasličkárov
PALACINKY

Suroviny: mlieko,
vajcia,
kryštálový cukor,
soľ,
polohrubá múka,
olej,
jahodový džem.

Postup: V mlieku rozšľaháme vajcia,
pridáme štipku soli, cukor, múku
a vymiešame hladké cesto, ktoré
necháme postáť. Palacinky pečieme
na oleji z oboch strán a plníme
najmä jahodovým džemom.

Dobrú chuť!
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Obrázok pre našich jasličkárov

Vyfarbi, prines a vyzdob našu nástenku
v Rozprávkových jasličkách.

MENO A PRIEZVISKO
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Milí naši čitatelia,

Občasník JASLIČKÁR
Redakčná rada: kolektív zamestnancov Rozprávkových jasličiek
Vydavateľ: Rozprávkové jasličky, Trieda SNP 1763/15, 974 01 Banská Bystrica,
Mesto Banská Bystrica, Odbor sociálnych vecí
Koordinátor: Mgr. M. Halabuková, vedúca Rozprávkových jasličiek
E-mail: jasle.snp@banskabystrica.sk
Tel. č.: +421 48 414 149 40, +421 945 550 601
Web: www.banskabystrica.sk

Neprešlo jazykovou korektúrou.

dostali ste sa na poslednú stranu prvého čísla občasníka - JASLIČKÁR. Dúfame,
že sa vám páčil. Budeme veľmi radi, keď nám napíšete svoje názory, podnety,
postrehy na adresu: jasle.snp@banskabystrica.sk alebo nám ich osobne
odovzdáte v jasličkách, či zašlete poštou na adresu: Rozprávkové jasličky,
Trieda SNP 1763/15, 974 01 Banská Bystrica.

kolektív zamestnancov Rozprávkových jasličiek

Informačné okienko

V mesiaci september 2022 pripravujeme:
privítanie nových jasličkárov,
informačný letáčik na tému Prečo je adaptácia dieťaťa dôležitá?,
odborný seminár v spolupráci s Centrom včasnej intervencie na tému
Ako tvoríme vzťahy a vzťahové väzby.

Tešíme sa na vás aj v ďalšom čísle JASLIČKÁR.
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