Priority 2021
PLÁN ZABEZPEČENIA VYKONÁVANIA OPATRENÍ V ZARIADENIACH
SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ KURATELY
(ďalej len „zariadenia SPODaSK“)
Zabezpečenie priorít bude zrealizované formou zapojenia zariadení SPODaSK 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
zariadenie SPODaSK podľa § 45 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.“). Zariadenie SPODaSK vykonáva opatrenia podľa účelu, na ktorý bolo zriadené –
pobytovou formou, ambulantnou formou a terénnou formou.
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny podľa § 73 ods.1 písm. v) bod 1. Zákona č. 305/2005
Z.z. vypracovalo v spolupráci s orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
v územných obvodoch určených orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej krately prehľad
regionálnych potrieb v oblasti vykonávania pobytového opatrenia súdu a v oblasti vykonávania
pobytového opatrenia na základe dohody v územných obvodoch určených orgánov sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately na nasledujúci kalendárny rok.
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „Ústredie“) 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 zariadení SPODaSK v zriaďovateľkej pôsobnosti Ústredia. Pričom k 30.05.2020 zariadenia
SPODaSK v zriaďovateľskej pôsobnosti Ústredia disponujú kapacitou 4681 miest.
Podľa § 89 ods. 2 zákona č. 305/2005 Z. z. celkový počet miest na vykonávanie opatrení
pobytovou formou v centrách sa určí ustanoveným spôsobom podľa § 27 Vyhlášky č. 103/2018 Z. z.
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. a sociálnej o sociálnoprávnej ochrane detí kuratele (ďalej len
„vyhlášky č. 103/2018 Z. z.“).
V záujme zabezpečenia maximálne možného pokrytia regionálnych potrieb v oblasti
vykonávania pobytových opatrení súdu a pobytových opatrení na základe dohody v zariadeniach
SPODaSK, Ústredie určilo celkovú potrebu miest v akreditovaných subjektoch na rok 2021
v celkovom počte:
a) 929 miest na pobytové opatrenia súdu a
b) 65 miest na pobytové opatrenia na základe dohody.
Ústredie ďalej určilo celkovú potrebu miest v akreditovaných subjektoch v oblasti
vykonávania pobytových opatrení súdu a pobytových opatrení na základe dohody v zariadeniach
SPODaSK s resocializačným programom na rok 2021 v celkovom počte:
a) 80 miest na pobytové opatrenia súdu a
b) 465 miest na pobytové opatrenia na základe dohody.
Pre zabezpečenie pokrytia regionálnych potrieb v oblasti vykonávania opatrení ambulantnou
formou alebo terénnou formou v zariadeniach SPODaSK, Ústredie určilo celkovú potrebu hodín
priameho výkonu v akreditovaných subjektoch na rok 2021 v celkovom počte 78 455 hodín.

Na základe potrieb určených orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Ústredie určilo:
1. Plán zabezpečenia vykonávania pobytového opatrenia súdu,
2. Plán zabezpečenia vykonávania pobytového opatrenia na základe dohody a
3. Plán zabezpečenia vykonávania opatrení ambulantnou formou alebo terénnou formou
v akreditovaných subjektoch
v územných obvodoch určených orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a spôsob
jej organizačného zabezpečenia nasledovne:

1. Plán zabezpečenia vykonávania pobytového opatrenia súdu:

Pobytové opatrenia na základe rozhodnutia súdu - § 89 ods. 3 písm. c) prvého bodu
pobytové opatrenia
súdu - § 49 ods. 1
písm. a) až c)
Kraj
Bratislavský

83

Trnavský

51

Nitriansky

60

Trenčiansky

59

Žilinský

115

Banskobystrický

209

Prešovský

182

Košický

130

Spolu

889

Pobytové opatrenia
súdu - špecializovaný
program - § 56 ods. 1
písm. c)

pobytové opatrenia
súdu - resocializačný
program - § 57 ods. 1
písm. b) druhého a
tretieho bodu

40

80

40

80

Špecifická požiadavka Ústredia na zabezpečenie miest v akreditovaných subjektoch na rok 2021:
−
−

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 deti, ktoré sú obeťami trestného činu obchodovania s ľuďmi, deti týrané alebo pohlavne
zneužívané alebo na vykonávanie opatrení na overenie miery ohrozenia dieťaťa týraním,
pohlavným zneužívaním alebo inými činmi ohrozujúcimi jeho život, zdravie, priaznivý
psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin,

−

pre deti závislých od alkoholu, drog alebo patologického hráčstva.

2. Plán zabezpečenia vykonávania pobytového opatrenia na základe dohody

Pobytové opatrenia na základe dohody - § 89 ods. 3 písm. c) druhého bodu
pobytové opatrenia na
základe dohody - §47

pobytové opatrenia na
základe dohody špecializovaný program
§ 56 ods. 1 písm. a) a b)

pobytové opatrenia na
základe dohody resocializačný program
§ 57 ods. 1 písm. a) a b)
prvého bodu

SR
pre deti

pre deti a
rodičov

pre deti

pre deti a
rodičov

pre deti

pre PFO

10

30

10

15

45

420

Spolu

Špecifická požiadavka Ústredia na zabezpečenie miest v akreditovaných subjektoch na rok 2021:
−

pre dieťa na základe dohody s rodičom alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa
pre dieťa na požiadanie dieťaťa

−

pre dieťa a jeho rodiča alebo osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa

−

pre plnoletú fyzickú osobu, ktorá sa zúčastňuje resocializačného programu

−

pre deti, ktoré sú obeťami trestného činu obchodovania s ľuďmi, deti týrané alebo pohlavne
zneužívané alebo na vykonávanie opatrení na overenie miery ohrozenia dieťaťa týraním,
pohlavným zneužívaním alebo inými činmi ohrozujúcimi jeho život, zdravie, priaznivý
psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin

−

mediácia ako odborná metóda na uľahčenie riešenia konfliktných situácií v rodine - § 11 ods.
3 písm. a)

−

3. Plán zabezpečenia vykonávania opatrení ambulantnou formou alebo terénnou formou

AMBULATNÉ A TERÉNNE OPATRENIA - § 89, ods. 3 písm. c) tretieho bodu
Ambulantné a terénne opatrenia

BA

TT

NR

TN

ZA

BB

PO

KE

§ 73 ods. 6 písm. a) zhodnotenie
situácie dieťaťa a rodiny

30

0

0

0

100

500

100

200

§11 ods. 2 písm. a) opatrenia v
rozvodových, rozchodových
situáciách – sociálne poradenstvo

550

600

920

200

300

805

750

450

§11 ods. 2 písm. b) psychologickú
pomoc v záujme obnovy manželského
spolužitia

500

100

700

100

240

500

250

450

§11 ods. 2 písm. c) opatrenia pre
dieťa a rodičov v rozvodových,
rozchodových situáciách –
psychologická pomoc

300

350

600

0

300

500

400

400

§11 ods. 3 písm. b) bod 1
prispôsobenie sa novej situácii

0

100

100

160

300

400

2400

1200

§ 11 ods. 3 písm. b) bod 2 - úprava
rodinných a sociálnych pomerov
dieťaťa

0

400

0

456

2500

2500

1800

2200

§ 11 ods. 3) písm. b) bod 3. - podpora
riešenia výchovných, sociálnych a
iných problémov v rodine a v
medziľudských vzťahoch

1500

0

1740

400

1800

700

2000

2800

§ 11 ods. 3) písm. b) bod 4. - podpora
obnovy alebo rozvoja rodičovských
zručností

800

500

700

200

2900

900

2200

2700

§ 11 ods. 3) písm. b) bod 5. zhodnotenie situácie dieťaťa a rodiny,
posúdenia možností rodičov, ďalších
príbuzných a iných blízkych osôb
dieťaťa riešiť situáciu dieťaťa a
rodiny na účely určenia miery
ohrozenia dieťaťa

500

100

650

150

250

500

200

200

§ 11 ods. 3 písm. c) - pomoc deťom
alebo plnoletým fyzickým osobám,
ktoré boli obeťami obchodovania

100

150

400

100

100

150

120

150

§ 11 ods. 3 písm. d) - poradenskopsychologická pomoc rodinám so
špecifickým problémom a pri
krízových situáciách

500

310

350

150

400

300

200

300

§ 12 ods. 1 písm. b) - uloženie
dieťaťu, rodičovi alebo osobe,...
povinnosti podrobiť sa odbornej
diagnostike v špecializovanej
ambulantnej starostlivosti

500

460

1000

100

450

400

100

§ 12 ods. 1 písm. d) - uloženie
dieťaťu, rodičovi alebo osobne, ktorá
sa osobne stará o dieťa, povinnosti
zúčastniť sa na výchovnom alebo
sociálnom programe

300

1200

1100

150

400

800

500

600

§ 37 ods. 2 písm. d) zákona o rodine uloženie maloletému dieťaťu alebo
jeho rodičom povinnosti podrobiť sa
sociálnemu poradenstvu alebo inému
odbornému poradenstvu

500

2600

300

250

1300

600

1300

500

§ 37 ods. 4 zákona o rodine vykonávanie povinností uložených na
zabezpečenie účelu výchovné
opatrenia

0

100

0

150

700

830

150

100

§ 44a ods. 1 písm. a) – poskytovanie
alebo zabezpečenie poskytnutia
sociálneho poradenstva alebo iného
odborného poradenstva

150

100

100

100

500

1100

400

150

§ 44a ods. 1 písm. b) bod 1 –
vykonanie alebo zabezpečenie
vykonania opatrení na uľahčenie
riešenia výchovných problémov alebo
rodinných problémov

150

100

350

200

670

1024

500

790

§ 44a ods. 1 písm. b) bod 2 –
vykonávanie alebo zabezpečenie
vykonávania opatrení pri uplatňovaní
zákonných nárokov dieťaťa

0

0

0

0

0

200

0

0

§ 73 ods. 6 písm. e) - poskytovanie
sociálneho poradenstva mladému
dospelému po ukončení náhradnej
starostlivosti

0

0

0

0

150

100

0

0

13 360

12 709

13 670

13 290

Spolu za kraje

6 380

7170

9 010

2 866

300

Spolu SR

78 455 hodín priameho výkonu

Špecifická požiadavka Ústredia na zabezpečenie počtu hodín v akreditovaných subjektoch na rok
2021:
−
−

opatrenia na overenie situácie dieťaťa na účely určenia miery ohrozenia dieťaťa
opatrenia pre dieťa a rodičov v rozvodových/rozchodových situáciách § 11 ods. 2

−

mediácia ako odborná metóda na uľahčenie riešenia konfliktných situácií v rodine - § 11 ods.
3 písm. a)

−

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 zhodnotenie situácie dieťaťa a rodiny - § 11 ods. 3 písm. b) bod 5
odborné metódy na pomoc deťom alebo plnoletým fyzickým osobám, ktoré boli obeťami
obchodovania - § 11 ods. 3 písm. c)
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 zúčastniť sa
na výchovnom alebo sociálnom programe - § 12 ods. 1 písm. b)
uloženie maloletému dieťaťu alebo jeho rodičom povinnosti podrobiť sa sociálnemu
poradenstvu alebo inému odbornému poradenstvu - § 37 ods. 2 písm. d) zákona o rodine
odborné metódy práce na úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa
opatrenia podľa § 44a ods. 1 - poskytovanie podpory, sociálneho alebo iného odborného
poradenstva náhradným rodičom

−
−
−
−
−
−
−
−
−

−

pre deti, ktoré sú obeťami trestného činu obchodovania s ľuďmi, deti týrané alebo pohlavne
zneužívané alebo na vykonávanie opatrení na overenie miery ohrozenia dieťaťa týraním,
pohlavným zneužívaním alebo inými činmi ohrozujúcimi jeho život, zdravie, priaznivý
psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin

−

pre cieľovú skupinu závislých od alkoholu, drog alebo patologického hráčstva

Podmienky a spôsob organizačného zabezpečenia potrebného počtu miest:
Akreditovaný subjekt v termíne do 30. septembra 2020 zašle Ústrediu na adresu Špitálska 8,
812 67 Bratislava svoju ponuku na rok 2021 v rozsahu podľa § 89 ods. 5 č. 305/2005 Z. z., súčasťou
ktorej je právoplatné rozhodnutie MPSVaR SR o udelení akreditácie na vykonávanie opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení SPODaSK podľa § 83 zákona č.
305/2005 Z. z..
Akreditovaný subjekt može zaslať ponuku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately len na opatrenia, pre ktoré mu bola udelená akreditácia.
Ústredie na základe vyššie uvedených ponúk od akreditovaných subjektov vypracuje
a zverejní spôsob realizácie plánu zabezpečenia vykonávania opatrení pobytovou formou a spôsob
zabezpečenia vykonávania opatrení ambulantnou formou alebo terénnou formou do 31. októbra 2020
na nasledujúci kalendárny rok 2021, v zmysle § 89 ods. 3 písm. d) zákona č. 305/2005 Z. z..
Ústredie podľa § 89a, § 89b, § 89c a § 89d ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. zabezpečí v súlade so
schválenými prioritami podľa plánov zabezpečenia vykonávania opatrení v územných obvodoch
určených orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately potrebný počet miest

v akreditovaných subjektoch a potrebný počet hodín na vykonávanie opatrení ambulantnou formou
alebo terénnou formou, poskytnutím finančného príspevku.
Ústredie zašle akreditovanému subjektu návrh zmluvných podmienok o poskytnutí finančného
príspevku do 31. januára 2021 v zmysle § 89a, § 89b, § 89c a § 89d zákona č. 305/2005 Z. z. .
Zabezpečenie starostlivosti o deti umiestnené v zariadeniach pestúnskej starostlivosti
Nitriansky samosprávny kraj

2

Ústredie 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 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:
−

Vyšší územný celok v zmysle ustanovenia § 100j ods. 6 zákona č. 305/2005 Z. z. zašle
v termíne do 31. októbra 2020 vo veci zariadení pestúnskej starostlivosti žiadosť na Ústredie

−

Ústredie zašle vyššiemu územnému celku návrh zmluvných podmienok o poskytnutí
finančného príspevku do 31. januára 2021 v zmysle § 100j ods. 6 zákona č. 305/2005 Z. z..

−

Ústredie podľa v zmysle § 100j ods. 6. zákona č. 305/2005 Z. z. na základe dohodnutých
zmluvných podmienok poskytne finančný príspevok vyššiemu územnému celku na počet
miest v zariadení pestúnskej starostlivosti.

____________________________________________________________________________
Kontaktná osoba :
Mgr. Terézia Lukáčová
Mgr. Bianka Pittauerová
Odbor vykonávania opatrení SPODaSK v zariadeniach
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska 8, 812 67 Bratislava
tel.: 02/20 455 871
02/20 455 906
e-mail: terezia.lukacova@upsvr.gov.sk
bianka.pittauerova@upsvr.gov.sk

