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Plán vykonávania opatrení – priorít v oblasti vykonávania opatrení sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2016 

(§ 73 ods. 2 písm. e/ bod 10 zákona č. 305/2005 Zz.) 
 

 

Pre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno boli na rok 2016 Ústredím práce, 

sociálnych vecí a rodiny Bratislava schválené nasledovné priority: 

 

1.) „Výchovný skupinový program, sociálny skupinový program a výchovno-rekreačný 

skupinový program zameraný pre deti, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, realizovaný ambulantnou formou, 

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

starajú o dieťa.“ 

Program bude realizovaný  zapojením akreditovaného subjektu, a to prostredníctvom 

výzvy na podávanie projektov akreditovanými subjektmi.    

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 sociálnej kuratele 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s miestom výkonu 

opatrení Komárno. 

 

Cieľová skupina programu - deti s narušeným psychosociálnym a emočným 

správaním, deti s poruchami správania, deti so sklonom k záškoláctvu, deti z rizikových 

skupín, deti ohrozené sociálno-patologickými javmi, ako aj deti inak ohrozené – bez rozdielu 

pohlavia a veku. 

V prípade potreby, vhodnosti, účelnosti a záujmu je predpoklad zapojenia do programu aj 

rodičov alebo osoby, ktoré sa osobne starajú o dieťa.  

 

Ciele programu – rozvoj schopnosti vzájomnej spolupráce, vzájomnej zodpovednosti 

za vlastné konanie, skvalitnenie komunikácie, rozvoj samostatnosti, posilňovanie 

sebavedomia, sebapoznanie, sebavyjadrenia a inicializácia autokorekcie správania 

v záťažových situáciách, rozvoj motivačných a vôľových mechanizmov, húževnatosti 

a vytrvalosti, rozvoj schopností prekonávať prekážky, rozvoj empatie, schopnosti 

nepresadzovať sa na úkor iných, rozvoj záujmovej sféry, zdravého životného štýlu, 

predchádzanie užívaniu drog a rizikám s tým spojenými, získanie a rozvíjanie vzťahu k práci 

a reálne poznanie jej hodnoty a vytváranie vzťahu k veciam osobnej potreby a ľudským 

výtvorom, schopnosť vynakladať úsilie pri dosahovaní cieľa a iné v závislosti od reálnych 

potrieb klientov. 
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Navrhované metódy a techniky sociálnej práce – sebapoznanie, pozorovanie, hranie 

rolí, brainstorming, interview, zážitkové učenie, riadený rozhovor, modelové metódy, 

prednášky, vysvetľovanie, upevňovanie a prehlbovanie učiva, memorovanie, inštruktáž;  

neštandardné výchovné postupy s akcentáciou kauzality; psychoterapeutické metódy, písanie 

denníkov, relaxačné techniky, pracovná terapia, tvorivé činnosti, hravé aktivity; relaxačné 

aktivity; dobrodružné aktivity (napr. nočná hra), odborné aktivity a činnosti na predchádzanie 

prvého užitia drog a/alebo kombinovaného užívania nelegálnych aj legálnych drog a ďalšie 

metódy a techniky podľa konkrétnych potrieb  

 

Forma realizácie programu – práca s rodinou a dieťaťom v prirodzenom alebo 

náhradnom  rodinnom prostredí, terénna práca, skupinové aktivity a účasť na pobytovom 

(výchovno-rekreačnom) tábore. 

 

2.) „Opatrenia zamerané na zabezpečenie vykonávania odborných metód práce na 

prispôsobenie sa novej situácii v prirodzenom rodinnom prostredí a náhradnom 

rodinnom prostredí“ 

 

Program bude realizovaný  zapojením akreditovaného subjektu, a to prostredníctvom 

výzvy na podávanie projektov akreditovanými subjektmi.    

Akreditovaný subjekt musí byť držiteľom platnej akreditácie na vykonávanie opatrení podľa § 

11 ods. 3 písm. b) zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s miestom výkonu 

opatrení Komárno. 

- zabezpečenie vykonania odborných metód práce podľa § 11 ods. 3 písm. b) zákona           

č. 305/2005 Z.z., a to v prirodzenom rodinnom prostredí alebo v náhradnom rodinnom 

prostredí 

 

Cieľová skupina programu - rodiny, z ktorých boli deti vyňaté a vrátili sa späť do 

pôvodnej rodiny,  rodiny pred rozvodom, počas  rozvodu a po rozvode s dysfunkčnými 

rodinnými vzťahmi a nedostatočnou a nefunkčnou komunikáciou medzi rodičmi. 

 

Ciele programu – Cieľom opatrenia je podpora primárnej, sekundárnej a párovej 

väzby, adaptácia na proces zmeny u detí a dospelých, podpora empatie vo vzťahu k potrebám 

a prežívaniu detí a rodičov v tejto životnej situácií. 

 

Navrhované metódy a techniky sociálnej práce – všetky dostupné metódy, techniky 

a postupy v oblasti sociálnej práce, psychologickej, terapeutickej, poradenskej a inej odbornej 

činnosti. Prioritnou je individuálna sociálna, poradenská a psychologická práca s rodinou 

 

Forma realizácie programu – práca s rodinou v prirodzenom alebo náhradnom  

rodinnom prostredí 
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Plán: 

                              

január – február 2016: špecifikácia a konkretizácia programov, resp. priorít, 

vytypovanie vhodných účastníkov programu 

 

marec 2016: po oznámení finančného krytia Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny 

Bratislava, zverejnenie výzvy na podávanie projektov akreditovanými subjektmi 

vyhodnotenie predložených projektov, vyhlásenie víťaza 

 

apríl - máj 2016: podpis zmluvy s víťazným akreditovaným subjektom, začiatok 

realizácie programov 

 

jún – november 2016: realizácia projektov a programov 

 

december 2016: vyúčtovanie programov a ich zhodnotenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Mgr. Hedviga Polgárová 

     vedúca oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately 

 

 


