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Plán vykonávania opatrení – priorít v oblasti vykonávania opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2021 
[§ 73 ods. 2 písm. e) bod 10 zákona č. 305/2005 Z.z.] 

(aktualizovaný)  

 

 

Pre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno bola na rok 2021 Ústredím práce, 

sociálnych vecí a rodiny Bratislava schválená nasledovná priorita: 

 

 

„Zabezpečenie vykonávania odborných metód na prispôsobenie sa novej situácii 

v prirodzenom rodinnom prostredí alebo 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) 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 s miestom výkonu 

opatrení Komárno.  

 

Cieľová skupina programu – rodiny, z ktorých bolo dieťa vyňaté a vracia sa späť do 

rodiny,  rodiny v rozvodovej/rozchodovej, porozvodovej/porozchodovej situácii alebo rodiny, kde 

jeden z rodičov opustil spoločnú domácnosť s dysfunkčnými rodinnými vzťahmi a nedostatočnou 

a nefunkčnou komunikáciou medzi členmi rodiny; náhradné rodiny na uľahčenie adaptácie dieťaťa 

v náhradnom rodinnom prostredí; rodiny, v ktorých došlo k zmene situácie v rodine či k zmene 

pomerov alebo vzťahov v rodine. 

 

Ciele programu – 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 danej životnej situácií; prispôsobenie sa novej situácii, prispôsobenie sa novým pomerom či 

novým vzťahom v rodine a pod.  

 

Navrhované metódy 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. 

 

 

 

 

 



 

SPO/2020/1053/181981                    ÚPSVaR Komárno                                                         Strana 2 

                              Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

 

 

 

 

P l á n : 

 

 

február – apríl 2021: zverejnenie výzvy na podávanie projektov, vyhodnotenie predložených 

projektov, vyhlásenie víťaza, podpis zmluvy 

 

máj – november 2021: realizácia programu 

 

december 2021: vyúčtovanie programu a jeho zhodnotenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          PhDr. Ľudovít Lukuvka 

                                vedúci oddelenia 

                                                                    sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 


