
Úrad práce, sociálnych vecí  a rodiny Rimavská Sobota 

odbor sociálnych vecí a rodiny 

Čerenčianska 18, 979 01 Rimavská Sobota 

 

 

 

Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately na rok 2021 

 pre územný obvod UPSVR Rimavská Sobota 

 

 

 

V súlade s ustanovením § 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 v znení platných zmien a predpisov (ďalej zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a 

o sociálnej kuratele), orgán  sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  predkladá  na 

základe schválených priorít na rok 2021 plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany 

detí a sociálnej kurately  na kalendárny rok  2021 pre územný obvod UPSVR Rimavská 

Sobota  

 

Priorita č. 1 
 

Výchovné skupinové programy, sociálne skupinové programy alebo 

výchovno-rekreačné skupinové programy vykonávané ambulantnou 

formou, celodennou formou alebo pobytovou formou s možnosťou účasti 

rodičov alebo osoby, ktorá sa stará o dieťa 
 

 

Priorita realizovaná podľa § 17 ods. 4 zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej 

kuratele 

 

Cieľ: odborné pôsobenie na odstránenie alebo zmiernenie problémov v správaní dieťaťa alebo 

porúch správania, na rozvoj sociálnych zručností, na získanie potrebných spoločenských 

návykov, hygienických návykov a na zabezpečenie vhodného využitia voľného času dieťaťa  

 

Cieľová skupina :  maloletí,  mladiství, ktorí sú evidovaní v registri sociálnej kurately (15 

maloletých, 10 rodín ) 

 

Odôvodnenie: Úrad PSVR Rimavská Sobota nedisponuje výchovnými skupinovými 

programami, sociálnymi skupinovými programami,  výchovnými - rekreačnými skupinovými 

programami a ani personálnymi zdrojmi na ich realizáciu. Takéto opatrenie sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately je možné  realizovať len za systematickej a cieľavedomej  

intervencie a spoluúčasti akreditovaného subjektu. 

 



Forma realizácie programu: prostredníctvom akreditovaného subjektu alebo sociálneho 

pracovníka 

 

Spôsob zabezpečenia : prostredníctvom výzvy na podávanie projektov 

 

Časový rozsah výkonu opatrení: 

- výber detí a rodín pre účasť na programe - do 30 dní po doručení rozpočtového 

 opatrenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava 

- vyhlásenie výzvy pre akreditované subjekty - do 30 dní po doručení rozpočtového 

 opatrenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava 

- realizácia programu - od účinnosti zmluvy do 30.11.2021 

- vyhodnotenie programu v spolupráci s akreditovaným subjektom do 31.l2.2021 

 

 

Základné  kritéria oprávnenosti :  

- udelenie akreditácie zodpovedajúcej predmetu výzvy s požadovaným miestom výkonu, 

preukázaná právoplatným rozhodnutím ( kópia je postačujúca),  

-  čestné vyhlásenie, že voči subjektu nie je začaté konanie o zrušení akreditácie, 

-  čestné vyhlásenie o plnení platieb príspevkov poistenia a daňových odvodov, 

- čestné vyhlásenie o plnení/splnení zmluvných záväzkov vyplývajúcich z iných zmlúv   

financovaných vyhlasovateľom, či iných zmlúv financovaných z verejných zdrojov alebo 

štrukturálnych fondov 

 

  

 

Priorita č. 2 
 

Uloženie povinnosti dieťaťu, rodičovi alebo osobe, ktorá sa osobne stará o 

dieťa, podrobiť sa odbornej diagnostike v špecializovanej ambulantnej 

starostlivosti 
 

Priorita realizovaná podľa § 12 ods. 1, písm. b) zákona o sociálnoprávnej ochrane detí 

a sociálnej kuratele 

 

Cieľ: komplexná psychologická a špeciálno-pedagogická diagnostika detí, resp, rodičov za 

účelom zistenia aktuálnej vývinovej úrovne poznávacích, rozumových schopností, príznakov 

ich nezrelostí, nerovnomerností a oslabení vo vývine, úrovne osobnostnej zrelosti, zachytiť a 

identifikovať deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

 

Cieľová skupina :  7 maloletých detí 

 

Odôvodnenie: Takéto opatrenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je možné  

realizovať len za  intervencie akreditovaného subjektu. 

 

Forma realizácie programu: prostredníctvom akreditovaného subjektu 

 

Spôsob zabezpečenia : prostredníctvom výzvy na podávanie projektov 

 

Časový rozsah výkonu opatrení: 

- výber detí a rodín pre účasť na programe - do 30 dní po doručení rozpočtového 



 opatrenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava 

- vyhlásenie výzvy pre akreditované subjekty - do 30 dní po doručení rozpočtového 

 opatrenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava 

- realizácia programu - od účinnosti zmluvy do 30.11.2021 

- vyhodnotenie programu v spolupráci s akreditovaným subjektom do 31.l2.2021 

 

 

Základné  kritéria oprávnenosti :  

- udelenie akreditácie zodpovedajúcej predmetu výzvy s požadovaným miestom výkonu, 

preukázaná právoplatným rozhodnutím ( kópia je postačujúca),  

-  čestné vyhlásenie, že voči subjektu nie je začaté konanie o zrušení akreditácie, 

-  čestné vyhlásenie o plnení platieb príspevkov poistenia a daňových odvodov, 

- čestné vyhlásenie o plnení/splnení zmluvných záväzkov vyplývajúcich z iných zmlúv   

financovaných vyhlasovateľom, či iných zmlúv financovaných z verejných zdrojov alebo 

štrukturálnych fondov 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Ľudmila Končeková 

                                                                                             riaditeľka  

odboru sociálnych vecí a rodiny  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktná osoba: 

Mgr. Martin Kuruc, vedúci OSPODaSK 

Tel.: 047/ 2449 600 

E-mail: martin.kuruc@upsvr.gov.sk  

mailto:martin.kuruc@upsvr.gov.sk

