
 

                ÚRAD PRÁCE,  SOCIÁLNYCH  VECÍ  A  RODINY   NÁMESTOVO 

Námestie A. Bernoláka 381/4, 029 01 Námestovo 

_________________________________________________________________________________ 

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Námestovo vypracoval a zverejňuje na základe 

schválených priorít Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava  

plán vykonávania opatrení  na rok 2021 

pre svoj územný obvod okresu Námestovo a okresu Tvrdošín , ktorého súčasťou sú aj 

podmienky a spôsob organizačného zabezpečenia vykonávania opatrení  v oblasti  

 

„ opatrenia 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 sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Priorita č. 1 

Zabezpečenie vykonávania odborných metód na prispôsobenie sa novej situácii 

v prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom rodinnom prostredí.  

Podmienky a spôsob organizačného zabezpečenia priority:  Úrad práce, sociálnych vecí 

a rodiny Námestovo zabezpečí realizáciu  schválenej priority  zapojením akreditovaného 

subjektu alebo sociálneho pracovníka vykonávajúceho  samostatnú prax sociálneho 

pracovníka a to prostredníctvom vyhlásenej výzvy na podávanie projektov.  

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 v územnom obvode Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo.  

 

Organizačné zabezpečenie: prostredníctvom výziev na podávanie projektov akreditovanými 

subjektmi a sociálnymi pracovníkmi vykonávajúcimi samostatnú prax sociálneho pracovníka. 

Základným cieľom priority je adaptácia na proces zmeny u detí a rodičov, usmerňovanie 

rodičov k nevťahovaniu dieťaťa do ich vzájomných konfliktov, podpora spoločnej 

starostlivosti alebo nekonfliktného styku dieťaťa s obidvomi rodičmi po rozvode alebo 

rozchode rodičov, pomôcť dieťaťu sa zorientovať v náročnej životnej situácii, s nájdením 

sebaistoty a pocitu bezpečia.  

Cieľovou skupinou: rodiny pred rozvodom, v procese rozvodu a po rozvode/rozchode  

s dysfunkčnými rodinnými vzťahmi,  nedostatočnou a nefunkčnou komunikáciou.  

Miesto výkonu opatrení : opatrenia sa budú vykonávať podľa § 4 zákona č. 305/2005 Z. z., 

predovšetkým v prirodzenom rodinnom prostredí a náhradnom rodinnom prostredí.  

Predpokladaný počet: 15  rodín s maloletými deťmi 



 

Časový harmonogram zabezpečenia priority: 

 február - apríl 2021: zverejnenie výzvy na podávanie projektov, vyhodnotenie 

predložených projektov, oznámenie o výsledkoch hodnotenia AS, uzatvorenie zmluvy 

s vybraným akreditovaným subjektom, 

 máj  – december  2021:  samotná realizácia programu, vyúčtovanie projektu a jeho 

zhodnotenie.  

Priorita č. 2 

Zabezpečenie vykonávania mediácie ako odbornej metódy na uľahčenie riešenia 

konfliktných situácií v rodiny  

Podmienky a spôsob organizačného zabezpečenia priority:  

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

93 ods. 8 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele 

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

 

Organizačné zabezpečenie: prostredníctvom verejného obstarávania, ktoré zabezpečí 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny  Bratislava.  

 

Základným cieľom priority je prostredníctvom mediácie ako odbornej metódy riešiť 

konfliktné situácie v rodine, narušené vzťahy rodičov a rodinné spory pred rozvodom, počas 

rozvodu a po rozvode, či v rodinách s neusporiadanými právami a povinnosťami k deťom, 

ktorých rodičia neboli zosobášení, aby rodičia opäť dokázali prevziať rodičovskú 

zodpovednosť a zabezpečiť aby  dokázali spolu k komunikovať a pokúsili sa dohodnúť na 

takej forme úpravy práv a povinností po rozpade rodiny, ktorá bude v najlepšom záujme 

dieťaťa.  

 

Cieľovou skupinou – rodiny, pre ktoré úrad vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately,  kde úrad identifikoval neschopnosť rodičov alebo osoby ktorá sa osobne 

stará o dieťa , riešiť konflikty v rodine. 

Predpokladaný počet:  12 rodín  

 Harmonogram zabezpečenia priority: 

 február – december 2021: po oznámení výsledkov verejného obstarávania realizácia 

programu                                    

 december 2021:  záver a vyhodnotenie programu. 

 

V Námestove, dňa 29.06.2020 

 

                                                                                                             PhDr. Miroslav Gabara 

                                                                                                                riaditeľ úradu práce,  

                                                                                                            sociálnych vecí a rodiny  


