PRIORITAč. 1 : ZABEZPEČENIE VYKONÁVANIA ROZHODNUTIA SÚDU V ZARIADENIACH
Zabezpečenie priority bude zrealizované formou zapojenia zariadení na výkon rozhodnutí súdu
zriadených akreditovanými subjektmi, vyššími územnými celkami alebo obcami, ktorými sú 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 č. 305/2005 Z.z.“) krízové
stredisko (§ 62 Zákona č. 305/2005 Z.z.“), resocializačné stredisko (§ 63 Zákona č. 305/2005 Z.z.“) a
pestúnske zariadenie ( § 100 ods. 11 Zákona č. 305/2005 Z.z.“).
Ústredie práce, sociálnych vecí a 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 v oblasti zabezpečenia vykonávania rozhodnutia
súdu v zariadeniach v územných obvodoch určených orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately a spôsob jej organizačného zabezpečenia nasledovne :
Kraj

č.

Priorita č.1 :
Počet miest
ZABEZPEČENIE VYKONÁVANIA ROZHODNUTIA SÚDU V ZARIADENIACH na rok 2018

Bratislavský

1.

Zabezpečenie výkonu súdneho rozhodnutia v krízových strediskách

26

Trnavský

1.

Zabezpečenie výkonu súdneho rozhodnutia v krízových strediskách

10

2.

Zabezpečenie starostlivosti o deti umiestnené v pestúnskych
zariadeniach

1

1.

Zabezpečenie výkonu súdneho rozhodnutia v krízových strediskách

24

2.

Zabezpečenie starostlivosti o deti umiestnené v pestúnskych
zariadeniach

4

Trenčiansky

1.

Zabezpečenie výkonu súdneho rozhodnutia v krízových strediskách

18

Banskobystrický

1.

Zabezpečenie výkonu súdneho rozhodnutia v krízových strediskách

28

Žilinský

1.

Zabezpečenie výkonu súdneho rozhodnutia v krízových strediskách

36

Košický

1.

Zabezpečenie výkonu súdneho rozhodnutia v krízových strediskách

60

Prešovský

1.

Zabezpečenie výkonu súdneho rozhodnutia v krízových strediskách

36

2.

Zabezpečenie starostlivosti o deti umiestnené v pestúnskych
zariadeniach

3

Nitriansky

SR

Zabezpečenie výkonu súdneho rozhodnutia v resocializačných strediskách

73

Podmienky a spôsob organizačného zabezpečenia potrebného počtu miest
na zabezpečenie vykonávania rozhodnutia súdu v zariadeniach, ktorými sú krízové stredisko,
resocializačné stredisko, zariadenie pestúnskej starostlivosti
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 rozhodnutí súdu na rok 2018 v celkovom počte
v krízových strediskách 190 miest, v resocializačných strediskách 73 miest a v zariadeniach pestúnskej
starostlivosti 8 miest.
Podmienky zabezpečenia potrebného počtu miest :
1. V prípade vyššieho územného celku alebo obce, ak sú zriaďovateľmi krízového strediska,
resocializačného strediska podľa Zákona č. 305/2005 Z.z. sa vyžaduje zriaďovacia listina
o zriadení takéhoto pobytového zariadenia.
2. V prípade akreditovaného subjektu, ktorý zriadil krízové stredisko alebo resocializačné
stredisko sa vyžaduje právoplatné rozhodnutie MPSVaR SR o udelení akreditácie na
vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení, ktorým je
krízové stredisko podľa § 62 Zákona č. 305/2005 Z.z., alebo resocializačné stredisko podľa
§ 63 Zákona č. 305/2005 Z.z..
3. Akreditovaný subjekt, ktorý zriadil krízové stredisko alebo resocializačné stredisko podľa
bodu 1 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..
4. Akreditovaný subjekt, ktorý zriadil krízové stredisko alebo resocializačné stredisko podľa
bodu 1 nemôže vykonávať opatrenia podľa Zákona č. 305/2005 Z.z. za účelom dosiahnutia
zisku.
5. Požiadavka Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny na zabezpečenie potrebného počtu miest
v zariadeniach na výkon rozhodnutia súdu :
 Krízové stredisko
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zabezpečí v krízovom stredisku podľa
ustanovenia § 62 zákona č. 305/2005 Z. z. výkon rozhodnutí súdu o výchovnom opatrení
podľa ustanovenia § 37 zákona č. 36/2005 Z. z. a výkon rozhodnutí súdu o neodkladnom
opatrení podľa osobitného predpisu.
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny poskytne zriaďovateľovi krízového strediska
finančný príspevok na počet miest určených v súlade s plánom zabezpečenia vykonávania
rozhodnutí súdu v zariadeniach najviac na 25 % z celkového počtu miest určených na
vykonávanie činnosti krízového strediska pobytovou formou. Percento miest určené podľa
predchádzajúcej vety možno zvýšiť najviac o 25 %.
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny požaduje, aby zriaďovateľ krízového strediska
bol schopný :
- zabezpečiť prijatie maloletých detí nachádzajúcich sa v krízových životných
situáciách;
- zabezpečiť prijatie maloletých detí so syndrómom CAN - syndróm týraného,
zneužívaného dieťaťa a zanedbávaného dieťaťa;
- zabezpečiť prijatie maloletých detí s poruchami správania;
- zabezpečiť používanie takých metód, techník a postupov práce, ktoré budú
v najlepšom záujme maloletých detí v zmysle individuálnych plánov na zvládnutie
krízy;
- zabezpečiť také profesijné obsadenie krízového strediska,ktoré bude zodpovedať
potrebám umiestňovaných maloletých detí;

 Resocializačné stredisko
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zabezpečí v resocializačnom stredisku podľa
ustanovenia § 63 zákona č. 305/2005 Z. z. výkon rozhodnutí súdu o výchovnom opatrení
a výkon rozhodnutia súdu o neodkladnom opatrení, ak návrh na vydanie neodkladného
opatrenia podal orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a súčasne podal
návrh na výchovné opatrenie.
Ústredie práce, sociánych vecí a rodiny požaduje, aby zriaďovateľ resocializačného
strediska bol schopný :
- zabezpečiť prijatie maloletých detí, ktoré nevyhnutne potrebujú na prekonanie
psychických, fyzických a sociálnych dôsledkov drogových závislostí alebo iných
závislostí a na zapojenie sa do života v prirodzenom prostredí aktivizovanie
svojich vnútorných schopností;
- poskytnúť odbornú pomoc maloletým deťom na základe odporúčania adiktológa
alebo psychiatra ;
- zabezpečiť používanie takých metód, techník a postupov práce, ktoré budú
v najlepšom záujme maloletých detí v zmysle individuálnych resocializačných
plánov;
- zabezpečiť také profesijné obsadenie resocializačného strediska, ktoré bude
zodpovedať potrebám práce s umiestňovanými maloletými deťmi;
 Zariadenie pestúnskej starostlivosti
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zabezpečí v zariadení pestúnskej
starostlivosti podľa ustanovenia § 100 ods. 11 zákona č. 305/2005 Z. z. pestúnsku
starostlivosť deťom, ktoré sú zverené do pestúnskej starostlivosti právoplatným rozhodnutím
súdu o zverení dieťaťa do pestúnskej starostlivosti.
Ústredie práce, sociánych vecí a rodiny požaduje, aby vyšší územný celok zabezpečil:
-

všestrannú starostlivosť o maloleté deti, ktorým zariadenie pestúnskej
starostlivosti poskytovalo starostlivosť k 31. augustu 2005 podľa predpisu
účinného do 31. augusta 2005.

Spôsob organizačného zabezpečenia :


Zriaďovateľ zariadenia na výkon rozhodnutia súdu, ktorým je krízové stredisko alebo
resocializačné stredisko v termíne do 30. septembra 2017 písomne oznámi Ústrediu práce,
sociálnych vecí a rodiny svoju ponuku v rozsahu podľa § 89 ods.1 Zákona č. 305/2005 Z. z.



Vyšší územný celok v zmysle ustanovenia § 100j ods.6 zákona č. 305/2005 Z. z. zašle
v termíne do 31. októbra 2017 vo veci zariadení pestúnskej starostlivosti žiadosť na Ústredie
práce, sociálnych vecí a rodiny.



Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny na základe doručených podkladov od zriaďovateľa
zariadení na výkon rozhodnutia súdu vypracuje a zverejní spôsob realizácie plánu
zabezpečenia vykonávania rozhodnutí súdu do 31. októbra 2017 na nasledujúci kalendárny
rok 2018 v zmysle § 73 ods. 1 písm. v) bod 5 Zákona č. 305/2005 Z. z.



Ústredie práce, sociálnych vecí zašle vyššiemu územnému celku, obci a akreditovanému
subjektu návrh zmluvných podmienok o poskytnutí finančného príspevku do 31. januára
2018 v zmysle § 73 ods. 1 písm. v) bod 7 Zákona č. 305/2005 Z.z.



Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny podľa § 89 Zákona č. 305/2005 Z. z. na základe
dohodnutých zmluvných podmienok poskytne finančný príspevok vyššiemu územnému
celku, obci a akreditovanému subjektu na počet miest v zariadení na výkon rozhodnutia súdu
v súlade so schválenými prioritami podľa plánu zabezpečenia vykonávania rozhodnutí súdu.
____________________________________________________________________________
Kontaktná osoba :
Mgr. Barbora Slamková
Odbor vykonávania opatrení SPODaSK v zariadeniach
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska 8, 812 67 Bratislava
tel.: 02/20 455 998
e-mail: Barbora.Slamkova@upsvr.gov.sk

