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Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately  

pre územný obvod Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad na rok 2022 
 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad na základe schválených priorít Ústredím práce, 
sociálnych vecí a rodiny Bratislava na rok 2022 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. 

 

Schválené priority na rok 2022: 
 
Priorita č. 1  
 „Zabezpečenie vykonania odborných metód na prispôsobenie sa novej situácii v 
prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom rodinnom prostredí“  
(§ 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) 
 
Podmienky a spôsob organizačného zabezpečenia priority:  
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad zabezpečí schválenú prioritu zapojením 
akreditovaného subjektu alebo sociálneho pracovníka vykonávajúceho samostatnú prax 
sociálneho pracovníka a to prostredníctvom výzvy na podávanie projektov.  
 
Cieľová skupina:  

Rodičia, deti a fyzické osoby, ktoré sú s nimi v príbuzenskom a blízkom vzťahu - maximálne 
15 rodín, ktoré sú evidované na oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
a ich rodičia alebo osoby, ktoré sa o dieťa osobne starajú z okresu Poprad a Levoča 
(zaradených priebežne, podľa potreby počas vykonávania opatrení v danom roku).        

 
Cieľ:  
Pomoc rodinám, ktoré sa nedokážu prispôsobiť novým situáciám, uľahčenie adaptácie dieťaťa 
v náhradnom rodinnom prostredí v prípade, že bolo vyňaté zo starostlivosti rodičov, adaptácia 
dieťaťa na rozvodovú, porozvodovú situáciu v rodine, vyžadujúcu odbornú pomoc pri rozvoji 
sociálnych a rodičovských zručností, pri riešení konfliktov v rodine, riešení vzťahových 
problémov a pri riešení iných špecifických problémov.  

 
 
 



Miesto výkonu opatrení:   
Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a o sociálnej kurately sa budú vykonávať v 
prirodzenom rodinnom prostredí a náhradnom rodinnom prostredí v zmysle § 4 ods. 1 písm. 
a) a b) 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.  
 
Metódy, techniky a postupy:  
Pre dosiahnutie cieľa sa odporúča využívať všetky dostupné metódy, techniky a postupy v 
oblasti sociálnej práce, psychologickej, terapeutickej, poradenskej a inej odbornej činnosti. 
Posilňovanie rodičovských zručností, posilňovanie pozitívneho správania u dospelých a ich 
konania v krízových situáciách, podpora ich hodnotovej orientácie, potláčanie nevhodných 
prejavov správania. Posilňovanie schopnosti riešiť situácie v rodine v súvislosti s rozchodom, 
eliminácia vťahovania detí do problémov rodičov.  
 
Časový rozsah výkonu opatrení:  
Február - marec 2022  
Zverejnenie výzvy na predkladanie projektov akreditovanými subjektmi, vyhodnotenie a 
výber predložených projektov a uzatvorenie zmluvy. 
 
Apríl - november 2022 
Samotná realizácia projektu.  
 
December 2022 
Ukončenie projektu, celkové zhodnotenie a vyúčtovanie projektu.  
Spôsob zabezpečenia:  
Výzva na podávanie projektov.         
 
 Priorita č. 2 
Zabezpečenie vykonania opatrenia „Výchovný skupinový program alebo sociálny 
skupinový program pre deti s problémovým správaním alebo 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 osobne starajú o dieťa „ pre max. 15 detí vo veku od 
9 do 17 rokov, ktoré sú evidované na oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately z okresu Poprad a Levoča  (podľa § 17 ods.4 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:  
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad zabezpečí schválenú prioritu zapojením 
akreditovaného subjektu prostredníctvom výzvy na podávanie projektov.  
 
Cieľová skupina:  

Deti a mladiství vo veku od 9 – 17 rokov, ktoré sú evidované na oddelení sociálnoprávnej 
ochrany a sociálnej kurately z okresu Poprad a Levoča – maximálne 15 detí. Do výkonu 
výchovného programu nepredpokladáme zapojiť aj plnoleté fyzické osoby, a to rodičov 
dieťaťa alebo osoby, ktoré sa o dieťa osobne starajú. 



Cieľ:  

Rozvoj intrapersonálnej a interpersonálnej časti emocionálnej inteligencie detí. 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 vedieť riešiť výchovné problémy, sociálne problémy a iné problémy v rodine, 
v škole a v medziľudských vzťahoch, zvládať konfliktné situácie. Zároveň podporovať 
sociálne vzťahy v rodine, v škole a v rovesníckych skupinách, podporovať voľnočasové 
aktivity detí a zabezpečenie odborných aktivít na predchádzanie závislostí u detí. 

Miesto výkonu opatrení:   
Akreditovaný subjekt vykoná opatrenia SPODaSK v prirodzenom rodinnom prostredí, t.j. 
v domácom prostredí dieťaťa, rodiny alebo plnoletej fyzickej osoby, resp. v domácnostiach 
fyzických osôb, ktoré sú s nimi v príbuzenskom pomere alebo v mieste ich obvyklého pobytu, 
resp. v priestoroch zabezpečovaných akreditovaným subjektom. 

Metódy, techniky a postupy:  
Pre dosiahnutie cieľa sa odporúča využívať všetky dostupné metódy, techniky a postupy v 
oblasti sociálnej práce, psychologickej (napr. pozorovanie, hranie rolí, rozhovory, nácvik 
sebadisciplíny, povzbudzovanie, sebapoznanie, zážitkové a voľnočasové aktivity), 
terapeutickej, poradenskej a inej odbornej činnosti.  
 
Časový rozsah výkonu opatrení:  
Február - marec 2022  
Zverejnenie výzvy na predkladanie projektov akreditovanými subjektmi, vyhodnotenie a 
výber predložených projektov a uzatvorenie zmluvy. 
 
Apríl - november 2022 
Samotná realizácia projektu.  
 
December 2022 
Ukončenie projektu, celkové zhodnotenie a vyúčtovanie projektu.  
Spôsob zabezpečenia:  
Výzva na podávanie projektov.         

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad zverejní podrobné podmienky a postup 
schvaľovania projektov na zabezpečenie vykonávania opatrení a výzvy na podávanie 
projektov vo svojom územnom obvode na webovej stránke úradu www.upsvrpp.sk a na 
vývesných úradných tabuliach najneskôr do 30 dní od doručenia rozpočtového opatrenia 
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava.  

V Poprade, dňa 22.06.2021 
 
    JUDr. Ľubica Pospíšilová 

                riaditeľka odboru 
          sociálnych vecí a rodiny 


