
    

 

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky 
F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky  

2018/ 193850                                                                                 V Nových Zámkoch, dňa 26. 06. 2018 

 

  

 

Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí  

a sociálnej kurately na rok 2019 

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky na základe schválených  priorít 

Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava na rok 2019 zverejňuje plán vykonávania 

opatrení pre svoj územný obvod v oblasti opatrení 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 o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov.  

 

Priorita č. 1:   

 

Zabezpečenie vykonania  odborných metód  na prispôsobenie sa novej situácií 

v prirodzenom rodinnom prostredí alebo  náhradnom rodinnom prostredí. 

  

Podmienky a spôsob organizačného zabezpečenia priority: 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky zabezpečí schválenú prioritu  

zapojením akreditovaného subjektu, a to prostredníctvom výzvy na podávanie projektov.  

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.  

 

Cieľová skupina: 

 rodiny,  z ktorých boli deti vyňaté a vrátili sa späť do prirodzeného rodinného prostredia 

resp. do náhradného rodinného prostredia  

 rodiny pred rozvodom, v procese rozvodu a po rozvode s  dysfunkčnými rodinnými 

vzťahmi, a nedostatočnou a nefunkčnou komunikáciou medzi rodičmi, adaptácia dieťaťa 

na vzniknutú situáciu v rodine   

 predpokladaný počet 15 rodín 

 

Miesto výkonu opatrení SPODaSK:  

Opatrenia sa budú vykonávať v prostredí v zmysle § 4 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 305/2005 

Z.z.,  v prirodzenom  rodinnom prostredí a náhradnom rodinnom prostredí. 

 

Metódy a postupy sociálnej práce: 

Pre dosiahnutie cieľa sa odporúča využívať všetky dostupné metódy, techniky a postupy 

v oblasti sociálnej práce, psychologickej, terapeutickej, poradenskej  a inej odbornej činnosti. 

Prioritná je individuálna  sociálna poradenská a psychologická práca s rodinou. 

 

Harmonogram zabezpečenia priority č. 1: 

 

február - marec 2019  

 zverejnenie výzvy na predkladanie projektov akreditovanými subjektmi,  vyhodnotenie 

a výber predložených projektov a uzatvorenie zmluvy  

 



 

 

apríl  – november 2019 

 samotná realizácia projektu  

 

december 2019  

 ukončenie projektu, celkové zhodnotenie a vyúčtovanie projektu 

 

 

 

Priorita č. 2: 

 

Zabezpečenie vykonania mediácie ako odbornej metódy na uľahčenie riešenia konfliktných 

situácií v rodine ( § 11 ods. 3 písm. a) 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).  

 

Podmienky a spôsob organizačného zabezpečenia priority: 

Schválená priorita bude zabezpečená zapojením fyzickej osoby, ktorá ukončila odbornú 

akreditovanú prípravu mediátora v zmysle § 93 ods. 8 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: 

 rodiny,  pre ktoré úrad vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately a identifikoval problém v neschopnosti a v nezáujme rodičov, dieťaťa  alebo 

osoby, ktorá sa stará o dieťa,  riešiť konflikty v rodine 

  predpokladaný počet cca 20 rodín 

 

Miesto výkonu opatrení SPODaSK:  

Opatrenia sa budú vykonávať v prostredí v zmysle § 4 ods. 1 písm. c) zákona č. 305/2005 

Z.z.,  v otvorenom prostredí. 

 

Metódy a postupy sociálnej práce: 

Sprostredkovaním odborných služieb mediátora je možné zabezpečiť uľahčenie riešenia 

rodinných konfliktov, prípadne uľahčenie priebehu súdneho sporu pre jednotlivých členov 

rodiny s osobitným zreteľom na záujem maloletých detí.  

Mediácia bude slúžiť k rýchlemu a kultivovanému riešeniu konfliktov medzi členmi rodiny,   

k  zlepšeniu sociálnych vzťahov v sociálnom prostredí, pomáhať sporným stranám vytvoriť si 

rovnováhu medzi možnosťami a požiadavkami sociálneho prostredia a vlastnými potrebami 

a schopnosťami, nabádať ich k správnym postojom k životu a k vhodným spôsobom 

správania.  

 

Spôsob zabezpečenia:  

 prostredníctvom verejného obstarávania, ktoré zabezpečí Ústredie práce, sociálnych vecí 

a rodiny Bratislava 

 

 

 

 

          Ing. Helena Bohátová, PhD. 

                       riaditeľka 

 Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny  

                     Nové Zámky  


