
Úrad  práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 

Hraničná 667/13, 058 01  Poprad 

 
Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately  na rok 2019 
 

 

V súlade so Zákonom č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej 

kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  boli 

schválené Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava tieto navrhované priority 

oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Úradu práce, sociálnych vecí 

a rodiny  Poprad, ktoré vychádzali z aktuálnych zistení a potrieb regiónu Poprad a Levoča.  

 

Schválené priority na rok 2019: 

 

 

1. Priorita 
 

„Mediácia ako odborná metóda na uľahčenie riešenia konfliktných situácii v rodine“ . 

 

Cieľ  programu:  

  

Vytvoriť dohodu, ktorú účastníci mediácie akceptujú a dokážu sa ňou riadiť v budúcnosti,  

pripraviť  účastníkov mediácie na prijatie dôsledkov ich rozhodnutí a redukcia úzkosti a iných 

negatívnych vplyvov konfliktu dosiahnutím konsenzuálneho riešenia s pomocou mediátora. 

Zároveň zabezpečiť rýchle a kultivované mimosúdne riešenie sporov medzi rodičmi detí, 

rodičmi a deťmi za pomoci mediátora, ktorý vedie sporné strany k tvorbe prijateľnej 

mediačnej  dohody.  

 

Metódy, techniky a postupy, ktorými by sa mal zabezpečiť cieľ programu:   mediácia – 

odborná služba mediátora pre zabezpečenie mimosúdneho riešenia  rodinných  konfliktov so 

zreteľom na záujem maloletých detí. Mediácia pomáha redukovať prekážky v komunikácii 

medzi účastníkmi sporu, vytvára príležitosti na hľadanie a preskúmanie alternatív riešenia, 

dotýka sa potrieb všetkých zúčastnených v spore, poskytuje model pre riešenie konfliktov v 

budúcnosti. Mediácia je proces pozostávajúci z konkrétnych štádií a obsahujúci súbor techník, 

ktoré umožňujú splnenie dôležitých úloh. Je to konečný proces, ktorý prináša konkrétne 

výsledky v závislosti od hodnôt, noriem a princípov účastníkov mediácie.  

Úspešné plnenie úloh v jednotlivých štádiách mediačného procesu kladie na mediátora 

konkrétne nároky v oblasti zručností nevyhnutných pre výkon mediácie. V zásade sa jedná o 

dve oblasti: 

 

 mediačný proces, 

 sociálnopsychologické zručnosti. 

Cieľová skupina:  rodiny s maloletými deťmi  evidované na úseku sociálnoprávnej ochrany  

maximálne 10 rodín. 



 

Spôsob komunikácie  a spolupráce úradu s akreditovaným subjektom:  

Písomnou formou, v prípade potreby osobne, telefonicky a e-mailom,  

  

Spôsob vyhodnotenia realizácie projektu:  

Mediačná dohoda, písomná záverečná správa a vyhodnotenie jednotlivých mediačných 

stretnutí s rodinami, v prípade neúspešnej mediácie návrh možných ďalších opatrení pomoci 

rodine. Počas realizácie odborného programu pracovné stretnutie za účelom zhodnotenia 

procesu mediácie a postupných krokov.  

 

Spôsob organizačného zabezpečenia: verejné obstarávanie 

 

Miesto výkonu opatrení: Okres Poprad a Levoča 

 

Časový rozsah výkonu opatrení: od  dátumu uvedeného v zmluve o poskytnutí finančného 

príspevku  (od  zverejnenia  zmluvy najdlhšie  do 30.11.2019). 
 

 

2. Priorita 

  

„Výchovný skupinový program alebo sociálny program pre deti s problémovým 

správaním alebo s poruchami správania, u ktorých sa vykonávajú opatrenia 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, vykonávaný ambulantnou formou, 

celodennou formou alebo pobytovou formou, za účasti rodičov alebo osôb, ktoré sa 

o dieťa osobne starajú“. /akreditovaný subjekt/ (§ 17 ods. 4 zákona č. 305/2005 Z. z.). 

 

 

Cieľ programu:  

Cieľom programu je rozvoj intrapersonálnej a interpersonálnej časti emocionálnej inteligencie 

detí. Základnom programu  je zamerať sa na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany 

detí a sociálnej kurately na predchádzanie prvého užitia drog, na zamedzenie sociálnemu 

vylúčeniu detí a výskytu jednotlivých druhov sociálno-patologických javov a na podporu  

využívania voľného času u detí. Zároveň u účastníkov projektu  dosiahnuť zmiernenie porúch 

správania alebo ich odstránenie. Zvýšiť právne vedomie u detí v oblasti protispoločenského 

konania, pozitívne ovplyvniť ich vzťah k autoritám, ich hodnotovú orientáciu a podporiť ich 

osobnostný vývin a orientáciu na zdravý životný štýl.  Do povedomia detí zavádzať  

povinnosť  plniť si  školskú  dochádzku, vedieť  riešiť  výchovné  problémy, sociálne 

problémy  a iné  problémy  v rodine, škole a v medziľudských vzťahoch (predchádzanie 

vyňatiu dieťaťa z rodinného prostredia z dôvodu záškoláctva, výchovných problémov, 

drobných priestupkov), zvládať konfliktné situácie. Zároveň  podporovať  sociálne  vzťahy  

v rodine, škole a v rovesníckych skupinách a podporovať  voľnočasové  aktivity detí. 

 

Cieľová skupina: 

- deti, u ktorých sa prejavujú  problémy v správaní, poruchy správania   najmä v škole, 

v skupinách, vo vzťahoch s inými deťmi, rodičmi alebo inými plnoletými fyzickými 

osobami, 

- deti, u ktorých sa prejavujú problémy v správaní alebo poruchy správania 

zanedbávaním školskej dochádzky, útekmi z domu, užívanie návykových látok 



- deti žijúce v málo podnetnom rodinnom prostredí, kde je potrebné zabezpečiť 

zvýšenie úrovne zabezpečenia a uspokojenia jeho potrieb a sociálnych rolí. 

 

Maximálne  30 detí vo veku od 9 do 17 rokov, ktoré sú evidované na oddelení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a ich rodičia alebo osoby, ktoré sa o dieťa 

osobne starajú. 

 

Metódy, techniky a postupy, ktorými by sa mal zabezpečiť cieľ programu:  

Odborná sociálna práca, sociálne poradenstvo, pomoc individuálna a skupinová práca 

psychologické poradenstvo (napr. pozorovanie, hranie rolí, rozhovory, nácvik sebadisciplíny 

posilňovanie kladného konania a správania sa klientov, povzbudzovanie, nácvik 

sebadisciplíny,  sebapoznanie, sprevádzanie, zážitkové a voľnočasové aktivity). 

 

Spôsob komunikácie  a spolupráce úradu s akreditovaným subjektom:  

Písomnou formou, v prípade potreby osobne, telefonicky a e-mailom, mesačné vyhodnotenia 

aktivít, vypracované písomné správy, vypracované záverečné správy s hodnotením 

a odporúčaním, osobné stretnutia.  

  

Spôsob vyhodnotenia realizácie projektu:  

Písomná záverečná správa s návrhom ďalších opatrení. Počas realizácie odborného programu 

pracovné stretnutie za účelom zhodnotenia aktivít.  

 

Spôsob organizačného zabezpečenia: výzva na zadávanie projektov. 

 

Miesto výkonu opatrení -  akreditovaný subjekt vykoná opatrenia SPODaSK v okrese 

Poprad a Levoča. 

 

Časový rozsah výkonu opatrení: od  dátumu uvedeného v zmluve o poskytnutí finančného 

príspevku  (od  zverejnenia  zmluvy najdlhšie  do 30.11.2019). 

 

Prioritu č. 1 organizačne úrad zabezpečí verejným obstarávaním v súlade so 

Zákonom o verejnom obstarávaní.  

Prioritu č. 2  organizačne úrad zabezpečí prostredníctvom výzvy na podávanie 

projektov  v zmysle Zákona NR SR 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 výzvy na podávanie projektov úrad zverejní na webovej stránke úradu 

www.upsvarpp.sk a vývesných úradných tabuliach aj pracoviska v Levoči do 30 dní po 

doručení rozpočtového opatrenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava.  

 

V Poprade dňa 29.6.2018                                                 JUDr. Ľubica Pospíšilová 

                                                                                     riaditeľka odboru  

                                                                                           sociálnych vecí a rodiny 

http://www.upsvarpp.sk/

