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Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí  

a sociálnej kurately na rok 2020 
[§ 89 ods. 4 písm. d)  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] 

 
 

V súlade so zákonom č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej 

kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  boli 

Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava schválené navrhované priority pre  Úrad 

práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné, ktoré vychádzajú z aktuálnych zistení a potrieb 

regiónu v územnej pôsobnosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné. 

 

Schválená priorita na rok 2020: 

 

 

 Výchovný skupinový program, sociálny skupinový program (§17 ods. 4 zákon č. 

305/2005 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: 

 

Deti, ktoré zanedbávajú povinnú školskú dochádzku, ich rodičov, alebo osobu, ktorá sa 

osobne stará o dieťa, deti s narušenými vzťahmi a problémovým správaním, deti dopúšťajúce 

sa priestupkov a páchajúce činnosť ináč trestnú,  ohrozené sociálno – patologickými javmi.  

 

 

Opatrenia sa budú realizovať pre maximálne 20 detí vo veku 8 – 17 rokov celodennou a sčasti 

aj  pobytovou formou, pre max. 40 rodičov v prirodzenom prostredí. 
 

 

 

Cieľom  programu je odborné pôsobenie na :  
 

 odstránenie alebo zmiernenie problémov v správaní dieťaťa 

 Rozvoj sociálnych zručností  

 Získavanie potrebných spoločenských návykov a noriem správania, hygienických návykov 

 Zabezpečenie vhodného využívania voľného času  
  

Metódy, techniky, postupy - akreditovaný subjekt má použiť pri svojej práci pre dieťa 

metódy, postupy a techniky, ktoré zodpovedajú poznatkom spoločenských vied a poznatkom 

o stave a vývoji sociálno-patologických javov v spoločnosti.   

 

 

Miesto výkonu opatrení – akreditovaný subjekt vykoná opatrenia SPODaSK vo vybraných 

prenajatých rekreačných priestoroch alebo školiacich zariadeniach celodennou alebo 

pobytovou formou.  
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Metódy, techniky, postupy - akreditovaný subjekt má použiť pri svojej práci pre dieťa 

metódy, postupy a techniky, ktoré zodpovedajú najnovším poznatkom spoločenských vied 

a poznatkom o stave a vývoji sociálno-patologických javov v spoločnosti, ktoré sú vhodné na 

dosiahnutie vytýčených cieľov. Metódy a techniky sú vyhodnocované v rámci predkladaných 

projektov.  

 

 

Miesto výkonu opatrení – akreditovaný subjekt vykoná opatrenia SPODaSK vo vybraných 

prenajatých rekreačných priestoroch alebo školiacich zariadeniach celodennou alebo 

pobytovou formou.  

 

Časový rozsah  výkonu opatrení  

Február 2020 - Spracovanie prehľad detí a rodín, s ktorými budeme pracovať v rámci priority. 

 

Apríl - november 2020 - Realizácia výchovného skupinového programu, sociálneho 

skupinového programu v spolupráci s akreditovaným subjektom. 

 
 

Návrh plánu zabezpečenia - Priorita bude realizovaná v spolupráci s akreditovaným 

subjektom a bude vykonávaná celodennou a sčasti aj pobytovou formou. 

 

 

 

Opatrenia, prostredníctvom ktorých sa priorita naplní 

 

1. Vykonávanie opatrení sociálnej kurately podľa § 17ods. 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 

2. Program sa bude realizovať formou individuálnej práce, skupinovej práce, terénnej 

sociálnej práce v prirodzenom prostredí a sčasti aj pobytovo  u formou u mal. detí, 

u plnoletých fyzických osôb prostredníctvom sociálnej práce  v prirodzenom prostredí  

 

 

 

Spôsob organizačného zabezpečenia: prostredníctvom výzvy na podávanie projektov 

v súlade so zákonom č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade 

s metodickými usmerneniami k tejto problematike.  

 

 

 

 

 
Spracovala:   
 
Petra Kislíková ÚPSVR Humenné 
V Humennom 26.06.2019 


