
 

0          ÚRAD PRÁCE,  SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY  DUNAJSKÁ  STREDA 

Odbor sociálnych vecí a rodiny 

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

Ádorská  41, 929 01  Dunajská  Streda 

   
V Dunajskej Strede, dňa 23.6.2020 
 

 

 

 

Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej  kurately na rok 2021 

 

 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda  na základe schválených priorít 

Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava na rok 2021 zverejňuje plán vykonávania 

opatrení pre svoj územný obvod v oblasti opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately v zmysle § 73 ods. 2 písm. e/ bod 10 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. 
 

 

 

 

 

 

 

Priorita č.1 

 

 

Odborné metódy na  prispôsobenie sa novej situácii v prirodzenom rodinnom prostredí 

alebo náhradnom rodinnom prostredí 

 

Podmienky a spôsob organizačného zabezpečenia: 

 

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda zabezpečí schválenú prioritu zapojením 

akreditovaného subjektu prostredníctvom výzvy na podávanie projektov. Akreditovaný 

subjekt musí byť držiteľom platnej akreditácie na vykonávanie opatrení podľa §11 ods.3 

písm. b/ bod 1 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. 

 

Cieľová skupina: 

- rodiny, z ktorých boli deti vyňaté a vrátili sa späť do prirodzeného rodinného 

prostredia resp. boli zverené do náhradného rodinného prostredia 

- rodiny pred rozvodom, v procese rozvodu a po rozvode s dysfunkčnými rodinnými 

vzťahmi, a nedostatočnou a nefunkčnou komunikáciou medzi rodičmi, adaptácia 

dieťaťa na vzniknutú situáciu v rodine 

- predpokladaný počet 6 rodín 

 



Miesto výkonu opatrení: 

Opatrenia  sa budú vykonávať v prostredí v zmysle §4 ods.1 písm. a/ a b/ zákona  č. 305/2005 

v prirodzenom rodinnom prostredí. 

 

   Metódy a postupy sociálnej práce: 

Pre dosiahnutie cieľa sa odporúča využívať všetky dostupné metódy, techniky a postupy 

v oblasti sociálnej práce, psychologickej, terapeutickej a inej odbornej činnosti. Prioritná je 

individuálna sociálna poradenská a psychologická práce s rodinou. 

 

Harmonogram zabezpečenia priority: 

február – marec 2021 zverejnenie výzvy na predkladanie projektov akreditovanými subjektmi, 

vyhodnotenie a výber predložených projektov a uzatvorenie zmluvy  

apríl – november 2021 samotná realizácia projektu 

december 2021 ukončenie projektu, celkové zhodnotenie a vyúčtovanie 

 

 

 

 

Priorita č. 2 

 

 

 

 

 Výchovný skupinový program,  sociálny skupinový program realizovaný ambulantnou 

formou, celodennou formou a pobytovou formou, za účasti rodičov alebo osôb, ktoré sa 

osobne starajú o dieťa v zmysle par. 17 ods. 4 

 

Podmienky a spôsob organizačného zabezpečenia: 

 

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda zabezpečí schválenú prioritu zapojením 

akreditovaného subjektu prostredníctvom výzvy na podávanie projektov. Akreditovaný 

subjekt musí byť držiteľom platnej akreditácie na vykonávanie opatrení podľa §17 ods.4  

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. 

 

 

 

Cieľ priority: 

Podpora a pomoc rodinám a deťom pri riešení výchovných problémov, sociálnych problémov 

a iných problémov v rodine, škole, predchádzanie vyňatiu dieťaťa z rodinného prostredia 

z dôvodu výchovných problémov, priestupkov, podpora sociálnych vzťahov spoločenskej 

integrácie a socializácie dieťaťa v rodine, škole a rovesníckych skupinách.   Základným 

cieľom je najmä odborné pôsobenie na odstránenie alebo zmiernenie problémov v správaní 

dieťaťa alebo jeho porúch správania, na rozvoj sociálnych zručností, na získanie potrebných 

spoločenských návykov, hygienických návykov a na zabezpečenie vhodného využitia 

voľného času dieťaťa s ponukou účasti a participácie na programoch súrodencom, rodičom 

alebo osobám, ktoré sa osobne starajú o dieťa. Cieľom projektu je podporovať a posilňovať 

zmeny v správaní v oblasti negatívnych foriem správania. Pôsobenie by malo byť zamerané aj 

na nácvik komunikačných zručností, relaxačné techniky, pracovnú terapiu, odborné aktivity, 

činnosti zamerané na predchádzanie užitia drog a alkoholu. 



 

Cieľová skupina: 

Deti s poruchami správania a  problémovým správaním, deti so sklonom k záškoláctvu, deti 

z rizikových skupín,  spolu s rodičmi alebo osobami, ktoré sa osobne o dieťa starajú.  

 

Metódy, techniky, postupy:  

Pri vykonávaní opatrení pre dieťa, rodinu a osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa 

prostredníctvom sociálnej práce,  bude metódy, techniky a postupy zodpovedajúce poznatkom 

spoločenských vied a poznatkom o stave a vývoji sociálnopatologických javov v spoločnosti 

uplatňovať vybraný akreditovaný subjekt v závislosti od povahy konkrétnych problémov v 

jednotlivých rodinách. 

 

 

Harmonogram zabezpečenia priority: 

február – marec 2021 zverejnenie výzvy na predkladanie projektov akreditovanými subjektmi, 

vyhodnotenie a výber predložených projektov a uzatvorenie zmluvy  

apríl – november 2021 samotná realizácia projektu 

december 2021 ukončenie projektu, celkové zhodnotenie a vyúčtovanie 

 

 

Počet detí zapojených do opatrenia  15 detí. 

 

 

 
 
 
      

        Mgr. Adriana Brinziková                          

                                    vedúca oddelenia SPODaSK  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


