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Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately 

 

Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre 

územný obvod Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny  Malacky na rok 2021 a spôsob 

organizačného zabezpečenia 

Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava bola na rok 2021 schválená jedna priorita 

na základe aktuálnych regionálnych potrieb. Tunajší úrad na základe schválenej priority 

vypracoval plán vykonávania opatrení 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.  

Podrobné podmienky a postup schvaľovania projektov na zabezpečenie vykonávania opatrení 

a výzvu na podávanie projektov úrad zverejní na výveske úradu a www.upsvar.sk/ma    

 

 

Schválené priority na rok 2021: 

 

 

Priorita č. 1 : 

 

Odborné metódy na úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa.     

Cieľom priority sanácia rodinného prostredia, sociálne poradenstvo a podpora             

obnovy   rodinného prostredia, kde hrozí vyňatie dieťaťa, alebo z ktorého bolo dieťa  

vyňaté na   základe neodkladného opatrenia, výchovného opatrenia alebo z rozhodnutia 

súdu o nariadení ústavnej starostlivosti. 

Cieľovou skupinou sú maloleté deti, ktoré boli vyňaté z rodiny na základe neodkladného  

opatrenia, výchovného opatrenia, alebo nad ktorými bola nariadená ústavná starostlivosť, 

maloleté deti, ktorým hrozí vyňatie z rodiny a sú v evidencii Úradu práce, sociálnych vecí 

a rodiny Malacky.  

Miesto výkonu práce : prirodzené rodinné prostredie, zariadenie na výkon rozhodnutia 

súdu, kde je dieťa umiestnené, v prípade skupinovej práce s rodičmi, organizácie rodinnej 

konferencie prostredie utvorené a usporiadané na výkon opatrení podľa výberu 

akreditovaného subjektu, prípadne úradu. Celé územie SR.  

 

http://www.upsvrmalacky.sk/


Forma realizácie programu, metódy a formy práce : 

Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately                              

prostredníctvom sociálnej práce s využívaním metód, techník, postupov                         

a foriem zameraných na:  

a) dlhodobý program práce s dieťaťom:     

b) vytváranie a iniciovanie multiprofesijných tímov na podporu rodiny      

c) prepojenie inštitúcií a odborníkov v regióne  

Individuálna a skupinová práca s rodinami, ktorých obsahom by mali byť vzdelávacie a 

podporné programy zamerané na riešenie aktuálneho problému rodiny, na oblasť praktických 

zručností týkajúcich sa organizácie práce v domácnosti, orientácie v možnostiach 

zamestnania, bývania, vzdelávania, podpora plnenia základných rodičovských funkcií, 

budovanie a rozvoj sociálnych a citových väzieb v rámci rodinného systému, konštruktívne 

zvládanie konfliktov v rodine, rozvoj spôsobov komunikácie v rámci rodiny, voči širšiemu 

sociálnemu prostrediu, rozvoj rodičovských zručností a rodičovskej zodpovednosti. Medzi 

vybrané metódy by mali patriť rôzne modelové prehrávania určitých konkrétnych situácií, 

analýza problému na jednotlivé časti, podnecovanie členov rodiny k vzájomnému 

poskytovaniu spätných väzieb, vyjadrovanie emócií medzi sebou, i vo vzťahu k dieťaťu, 

osvojovanie si konštruktívnych postupov riešenia problémových situácií.  

Časový harmonogram :  

  výber vhodných detí do programu  

  vyhlásenie výzvy pre akreditované subjekty a iné osoby 

  realizácia programu : od dátumu uvedeného v zmluve do 30.12.2021  

 
Bližšie informácie poskytne Mgr. Jana Fratričová, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a  

sociálnej kurately  

Kontakt   

e-mail : jana.fratricova@upsvr.gov.sk  

    tel.      : 034 2444 600  

 web     : www.upsvar.sk/ma 

 

            

                                        

         

 

                                                                                        Ing. Soňa Spustová  

                riaditeľka odboru 
 

http://www.upsvar.sk/ma

