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Plán vykonávania opatrení na rok 2023 pre územný obvod  

Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany 

 

 
V súlade s ustanovením § 73 ods. 2 písm. e) bodu 10 a § 89 ods. 4 písm. d) zákona                  

č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov znení neskorších predpisov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany 

zverejňuje na základe schválených priorít podľa § 73 ods. 1 písm. d) zákona č. 305/2005  Z. z. 

o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

znení neskorších predpisov, plán vykonávania opatrení na rok 2023 pre územný obvod 

Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany. 

 

 

Názov priority č. 1:  

 

Vykonanie odborných metód na úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa.  

 

Opatrenie v zmysle 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, 

ustanovenie § 11 ods. 3 písm. b) bod 2.  

 

Cieľ priority: 

 

Základným cieľom priority je podporovať a posilňovať vzťah medzi deťmi 

a biologickou rodinou, podporovať rodičov v plnení ich rodičovských povinností, napĺňaní 

funkcií rodiny, posilňovať emocionálne putá medzi členmi v rodine. Zámerom priority je 

obnoviť funkčnosť rodiny, ďalej naučiť rodičov alebo osoby, ktoré sa o dieťa osobne starajú 

hospodáriť s finančnými prostriedkami, udržiavať hygienu, podporovať ich v snahe pri hľadaní 

zamestnania, obnovovať funkčnosť medziľudských vzťahov, motivovať k poznaniu ľudských 

hodnôt, poskytovať výchovné poradenstvo a pod. 

Podpora a pomoc deťom a  rodičom, ktorí sa môžu nachádzať v období zmeny sociálnej 

situácie v rodine a ktorí potrebujú pomoc z dôvodu, že nie sú schopní samostatne riešiť 

problémy v rodine, konflikty v rodine, nevedia sa prispôsobiť novej situácii v rodine alebo ak 

ide o rodinu so špecifickým problémom. Ide aj o prípady pri návrate dieťaťa po vyňatí 

z rodinného prostredia a pri iných situáciách, kde je potrebné poskytnúť dieťaťu, jeho rodičom 

alebo osobám, ktoré sa o dieťa starajú, intervenciu, podporu a pomoc pri riešení špecifických 

problémov v záujme dieťaťa. Účelom realizovaného opatrenia je predchádzanie negatívnym 

vplyvom ohrozujúcim fungovanie rodiny a zdravého sociálneho, psychického a fyzického 

vývinu dieťaťa.   

Priebežná terénna sociálna práca v prirodzenom rodinnom prostredí alebo v náhradnom 

rodinnom   prostredí,   podpora  a   pomoc   rodine   poskytovaním    sociálneho    poradenstva,  
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výchovného poradenstva, psychologickej pomoci rodičom pri riešení problémov v rodine, 

v komunikácii, pomoc pri riešení krízovej situácie v rodine. Pomoc a poradenstvo deťom pri  

udržiavaní a rozvíjaní väzieb s rodičmi, medzi súrodencami navzájom ako aj širším sociálnym 

prostredím dieťaťa. Rozvoj sociálnych zručností u rodičov, resp. osôb, ktoré sa o dieťa starajú 

a detí, najmä pri riešení výchovných problémoch, problémov v rodine, v okolí alebo s 

vrstovníkmi.  

 

Cieľová skupina: 

 

Cieľovou skupinou budú rodiny z evidencie oddelenia SPODaSK, v ktorých je potrebné 

vykonávať opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zamerané na úpravu 

rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa.  

  Cieľovou skupinou môžu byť aj rodiny, z ktorých boli deti dočasne zverené  do 

starostlivosti fyzickej alebo právnickej osoby a je reálny predpoklad prinavrátenia dieťaťa do 

pôvodného rodinného prostredia. Ďalej v prípadoch, ak je možnosť návratu maloletých detí 

z náhradnej starostlivosti a je predpoklad, že po vhodnej intervencii môže dôjsť k zlepšeniu 

kvality vzťahov medzi rodičmi, resp. širšou rodinou a deťmi, čo by mohlo v budúcnosti viesť 

k perspektívnemu návratu do ich rodinného prostredia. Ide aj o deti, ktoré sa nachádzajú vo 

svojom prirodzenom rodinnom prostredí, ale hrozí im vyňatie z rôzneho dôvodu zlyhávania 

rodiny a je predpoklad, že pri vhodnej intervencii je rodina znova schopná sa zmobilizovať 

k fungovaniu a obnoveniu funkčnosti rodiny.   

 

Predpokladaný počet rodín:   

 

max. 20 rodín/cca. 40 detí (počet detí  podľa aktuálneho stavu) 

 

Spôsob zabezpečenia: 

 

Prostredníctvom akreditovaného subjektu alebo prostredníctvom sociálneho pracovníka 

vykonávajúceho samostatnú prax sociálneho pracovníka, v spolupráci s akreditovaným 

subjektom. 

Pre dosiahnutie cieľa budú využívané všetky dostupné metódy, techniky a prístupy 

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

Prioritnou je individuálna sociálna, poradenská a psychologická práca s rodinou, sebapoznanie, 

sebahodnotenie, pozorovanie, rozhovor, nácvik sociálnych zručností, komunikácie a pod. 

Terénna sociálna práca v prirodzenom rodinnom prostredí, v zariadeniach na výkon  

rozhodnutí súdu, kde sú deti umiestnené, v náhradnom rodinnom prostredí, v prípade 

skupinovej práce s rodičmi alebo organizácie rodinnej konferencie prostredie utvorené  a 

usporiadané na výkon opatrení SPODaSK. 

 

Organizačné zabezpečenie:  

 

Prostredníctvom výzvy na podávanie projektov. 
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Názov priority č. 2:  

 

Zabezpečenie mediácie ako odbornej metódy na uľahčenie riešenia konfliktných situácií 

v rodinách. 

 

Opatrenie v zmysle 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, 

ustanovenie § 11 ods. 3 písm. a). 

 

Cieľ priority: 

 

Cieľom je rýchle a kultivované mimosúdne riešenie sporov medzi rodičmi detí, 

plnoletými deťmi, medzi rodičmi alebo osobami, ktoré sa osobne o dieťa starajú a eliminovanie 

napätia v procesoch úpravy práv a povinností k maloletým deťom. Cieľom je dosiahnutie 

dohody ako cieľa uvedeného mediačného procesu. Zapojenie klientov do procesu mediácie 

bude mať vplyv na dosiahnutie optimálnej komunikácie, vzbudí u nich záujem o riešenie 

podstatných vecí, ktorým je zdravý vývin a záujem ich maloletých, prípadne plnoletých detí a 

zároveň prevezmú zodpovednosť za svoje rozhodnutie a uzatvorenú dohodu. Rešpektovanie 

dohody zamedzí vzniku konfliktných situácií medzi klientmi, ktoré negatívne ovplyvňuje 

zdravý vývin detí. 

 

Cieľová skupina: 

 

Cieľovou skupinou budú rodiny z evidencie oddelenia SPODaSK, v ktorých je potrebné 

vykonanie mediácie ako odbornej metódy na uľahčenie riešenia konfliktných situácií v rodine.  

Ide o rodičov, ktorí nezvládajú riešiť problémy a spory v rodine maloletého dieťaťa 

najmä v priebehu procesu úpravy práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu pred začatím 

konania na súde, počas jeho trvania i po jeho skončení, ak nie je rozhodnutie súdu niektorým z 

rodičov rešpektované. Cieľovou skupinou môžu byť tiež rodiny nachádzajúce        sa v priebehu 

procesov úpravy styku rodiča s dieťaťom, zmeny rozsahu styku rodiča s dieťaťom, potreby 

nastavovania pravidiel pri realizácii striedavej osobnej starostlivosti pred začatím konania na 

súde, počas jeho trvania i po jeho skončení, ak sa rodičia na realizácii striedavej starostlivosti 

nevedia dohodnúť. Ďalej môže ísť o rodiny v priebehu procesu   úpravy práv a povinností iných 

blízkych príbuzných (napr. starých rodičov) k maloletému dieťaťu.  

 

Predpokladaný počet rodín:   

 

max. 5 rodín/cca 10 detí  (počet detí  podľa aktuálneho stavu) 

 

Spôsob zabezpečenia: 

 

Mediáciu na riešenie sporov vo veciach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately vykoná mediátor s odbornou akreditovanou prípravou mediátora.  
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Organizačné zabezpečenie:  

 

Prostredníctvom verejného obstarávania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktná osoba:  

PhDr. Nikoleta Drahovská – vedúca oddelenia SPODaSK, tel.: 033/2441 600,  

e- mail: nikoleta.drahovska@upsvr.gov.sk  

 

 

 

V Piešťanoch dňa 15.06.2022 

 

 

 

 

   

 

                            4 

http://@upsvr.gov.sk
http://www.upsvr.gov.sk/

