
 

Priorita č.2: 
ZABEZPEČENIE ÚSTAVNEJ STAROSTLIVOSTI V AKREDITOVANÝCH DETSKÝCH  DOMOVOCH 
 

Zabezpečenie priority bude zrealizované formou zapojenia detských domovov zriadených 
akreditovanými subjektmi, ktoré majú právoplatné rozhodnutie MPSVR SR o udelení akreditácie  na 
vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení, ktorým je detský 
domov podľa § 49 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 č. 305/2005 
Z. z.“ ).  
 

 Ústredie práce, sociálnych vecía rodiny podľa § 73 ods.1 písm. v) bod 3 Zákona č. 305/2005 
Z.z. vypracovalo v  spolupráci s  určenými orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a  sociálnej 
kurately, orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a  vyššími územnými celkami 
prehľad regionálnych potrieb v oblasti vykonávania rozhodnutí súdu v zariadeniach v územných 
obvodoch určených orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na nasledujúci 
kalendárny rok, na základe ktorého určil aj prioritu zabezpečenia vykonávania ústavnej starostlivosti 
v akreditovaných detských domovoch v územných obvodoch určených orgánov sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately a spôsob jej organizačného zabezpečenia nasledovne :  
 

 
 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny na základe prehľadu regionálnych potrieb zistilo, že 
požiadavky orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a  sociálnej kurately v územných obvodoch 
určených orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately prevyšujú kapacitné možnosti 
detských domovov  SR, pričom k 31.5.2016 detské domovy v zriaďovateľskej pôsobnosti Ústredia 
práce, sociálnych vecí a rodiny disponujú kapacitou 4453 miest s počtom skupín 379 a s počtom 
miest v profesionálnych rodinách z celkovej kapacity  detských domovov v počte 1281 miest.  
 

 V záujme zabezpečenia maximálne možného pokrytia regionálnych potrieb v oblasti 
vykonávania rozhodnutí súdu v zariadeniach,Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny určilo celkovú 
potrebu miest na zabezpečenie vykonávania ústavnej starostlivosti v akreditovaných detských 
domovoch na rok 2017 v celkovom počte 650 miest v SR.   
 

 

Podmienky a spôsob organizačného  zabezpečenia potrebného počtu miest na zabezpečenie  
ústavnej starostlivosti v akreditovaných detských domovoch 

 

 

 Ústredie  práce,  sociálnych vecí  a  rodiny  zabezpečí  v detskom domove  podľa  ustanovenia 
§ 51 Zákona č. 305/2005 Z. z. výkon rozhodnutí súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného 
opatrenia súdu podľa osobitného predpisu a výchovného opatrenia podľa ustanovenia § 37  Zákona 
č. 36/2005 Z. z.. 
 Podľa § 52 ods. 2 Zákonač. 305/2005 Z. z. vykonávanie rozhodnutia súdu o ústavnej 
starostlivosti a rozhodnutia o predbežnom opatrení v profesionálnej rodine má prednosť pred ich 
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vykonávaním v samostatných skupinách a v špecializovaných samostatných skupinách detského 
domova. Ak nemožno postupovať podľa prvej vety, vykonávanie rozhodnutia súdu v profesionálnych 
rodinách a samostatných skupinách domovov detí má prednosť pred ich vykonávaním 
v samostatných skupinách centier detí.  
 

Podmienky zabezpečenia potrebného počtu miest:  
 

1. Akreditovaný subjekt  predloží Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny právoplatné rozhodnutie 
MPSVaR SR o udelení akreditácie na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately v zariadení, ktorým je detský domov podľa § 83  Zákona č. 305/2005 Z.z..    

2. Akreditovaný subekt musí vykonávať opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
v zariadení pobytovou formou podľa § 47 ods. 4 písm. c) Zákona č. 305/2005 Z.z.    

3. Akreditovaný subjekt nemôže vykonávať opatrenia podľa Zákona č. 305/2005 Z.z. za účelom 
dosiahnutia zisku. 

4. Špecifická požiadavka Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny na zabezpečenie miest v detskom 
domove a v detskom domove pre maloletých bez sprievodu zriadených akreditovanými 
subjektmi na rok 2017:  

- pre deti s postihnutím (mentálnym, telesným, zmyslovým, kombináciou postihnutí 
a  deti, ktorých zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť výlučne pobytovou 
formou), 

- pre deti s poruchami správania, 
- pre maloleté matky s deťmi; 

 

5. Od akreditovaného subjektu sa vyžaduje plnenie zásady:   
 prednostného umiestňovania detí do profesionálnych rodín pred inými 

organizačnými zložkami detských domovov; 
 umiestňovania detí do profesionálnych rodín v kraji, v ktorom má akreditovaný 

subjekt miesto výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately; 
 prednostného umiestňovania detí do skupín zriadených v samostatných domoch 

alebo bytoch, ak nie je možné umiestniť dieťa v profesionálnej rodine; 
 zachovávania súrodeneckých vzťahov; 
 integrácie detí, ktoré si vyžadujú osobitnú, resp. zvýšenú starostlivosť z dôvodu 

zdravotného stavu, porúch správania, drogovej závislosti, týrania, či zneužívania 
 schopnosti zabezpečiť potrebnú odbornú diagnostiku detí, 
 schopnosti zabezpečiť možnosť zotrvania mladých dospelých v detskom domove. 

Spôsob organizačného zabezpečenia  :  
 

 Akreditovaný subjekt v termíne do 30. septembra 2016 písomne oznámi Ústrediu práce, 
sociálnych vecí a rodiny svoju ponuku v rozsahu podľa § 89 ods.1 Zákona č. 305/2005 Z. z..  
 

 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny na základe doručených podkladov od akreditovaných 
subjektov vypracuje a zverejní spôsob realizácie plánu zabezpečenia vykonávania rozhodnutí 
súdu do 31. októbra 2016 na nasledujúci kalendárny rok 2017, v zmysle § 73 ods. 1  písm. v) 
bod 5 Zákona  č. 305/2005 Z. z..  
 

 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny podľa § 89 ods. 2 Zákona  č. 305/2005 Z. z. zabezpečí  
v súlade so schválenými prioritami podľa plánu zabezpečenia vykonávania rozhodnutí súdu 
v územných obvodoch určených orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
potrebný počet miest v detskom domove a v detskom domove pre maloletých bez sprievodu, 
ktoré zriadili akreditované subjekty, poskytnutím finančného príspevku.   
 



 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny poskytne podľa § 89 ods. 3 Zákona č. 305/2005 Z.z. 
finančný príspevok na vykonávanie rozhodnutia súdu v detskom domove a v detskom 
domove pre maloletých bez sprievodu, ktoré zriadili akreditované subjekty, vo výške 
preukázaných skutočných výdavkov, najviac vo výške priemerných bežných výdavkov na 
každé miesto podľa plánu zabezpečenia vykonávania rozhodnutí súdu, ktoré sa určia výškou 
priemerných bežných výdavkov na každé miesto vo všetkých detských domovoch 
a v detských domovoch pre maloletých bez sprievodu zriadených Ústredím práce, sociálnych 
vecí a rodiny za predchádzajúci kalendárny rok.  
 

 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zašle akreditovanému subjektu návrh zmluvných 
podmienok o poskytnutí finančného príspevku  do 31. januára 2017 v zmysle § 73 ods. 1 
písm. v) bod 7 Zákona č. 305/2005 Z.z.. 
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