
opatrenia pre 

dieťa a rodičov 

v rozvodových/ 

rozchodových 

situáciách - § 

11 ods. 2

odborné 

metódy  na 

prispôsobenie 

sa novej 

situácii - § 11 

ods. 3) písm. 

b) bod 1

odborné metódy 

práce na úpravu 

rodinných a 

sociálnych 

pomerov dieťaťa  

- § 11 ods. 3 

písm. b) bod 2

odborné metódy 

práce  na podporu 

riešenia výchovných, 

sociálnych a iných 

problémov v rodine a 

v medziľudských 

vzťahoch - § 11 ods. 

3 písm. a), písm. b) 

bod 3

odborné metódy  

na  podporu 

obnovy alebo 

rozvoja 

rodičovských 

zručností - § 11 

ods. 3 písm. b) 

bod 4

odborné metódy 

na zhodnotenie 

situácie dieťaťa 

a rodiny - § 11 

ods. 3 písm. b) 

bod 5.

poradensko-

psychologická 

pomoc rodinám 

so špecifickým 

problémom a pri 

krízových 

situáciách - § 11 

ods. 3 písm. d)

uloženie dieťaťu, rodičovi 

alebo osobne, ktorá sa 

osobne stará o dieťa, 

povinnosti podrobiť sa 

odbornej diagnostike v 

špecializovanej 

ambulantnej starostlivosti - 

§ 12 ods. 1 písm. b)

uloženie dieťaťu, 

rodičovi alebo 

osobne, ktorá sa 

osobne stará o dieťa, 

povinnosti zúčastniť 

sa na výchovnom 

alebo sociálnom 

programe - § 12 ods. 

1 písm. d)

uloženie maloletému 

dieťaťu alebo jeho 

rodičom povinnosti 

podrobiť sa sociálnemu 

poradenstvu alebo 

inému odbornému 

poradenstvu - § 37 ods. 

2 písm. d) zákona o 

rodine

vykonávanie 

povinností 

uložených na 

zabezpečenie účelu 

výchovné opatrenia - 

§ 37 ods. 4 zákona 

o rodine

priamy výkon priamy výkon priamy výkon priamy výkon priamy výkon priamy výkon priamy výkon priamy výkon priamy výkon priamy výkon priamy výkon priamy výkon

30 A/T 80  A/T 30  A/T
Bratislava, 

Pezinok

30  A/T Dunajská Streda

10 A/T 20 A/T Nitra

5 A/T 10 A/T Zlaté Moravce

40 A/T 60 A/T Levice

40 A/T 10 A/T Nové Zámky

6 A/T 10 A/T Šaľa

10 A/T 10 A/T Topoľčany

210 A/T 495  A/T 384  A/T 411  A/T 255 A/T Žilinský kraj

45 A/T
Považská 

Bystrica, Púchov

ZA
Náruč pomoc deťom v kríze, 

o.z., Zádubnie 56, 01003 

Žilina

CAN

Kraj

Centrum Slniečko, n. o. 

Bottova 32/A, 949 01 Nitra

Akreditovaný                   

subjekt

§ 73 ods.6 písm. a) - 

opatrenia na overenie 

situácie dieťaťa na 

účely určenia miery 

ohrozenia dieťaťa

 73 ods. 6 písm. b) - opatrenia podľa § 11 ods. 2 a 3 na odbmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú 

pychický, fyzický a sociálny vývin dieťaťa
§ 73 ods. 6 písm. c) - ambulantné výchovné opatrenia

Úrad

Tenenet o.z., Lichnerová 41, 

903 01 Senec
BA

NR


