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Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately na rok 2022 pre územný obvod ÚPSVaR Rožňava 
 

 

 

 

Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave boli v zmysle Zákona č. 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon č. 305/2005 Z.z.) na rok 

2022 schválené priority na základe aktuálnych regionálnych potrieb.  

ÚPSVaR Rožňava na základe schválených priorít vypracoval a zverejňuje plán 

vykonávania opatrení v súlade s ust.  § 89 ods. 4 písm. d/ Zákona č. 305/2005 Z.z. pre svoj 

územný obvod.  

          Podrobné podmienky a postup schvaľovania projektov na zabezpečenie vykonávania 

opatrení a výzvy na podávanie projektov úrad zverejní na webovej stránke úradu 

www.upsvar.sk/rv do 30 dní po doručení rozpočtového opatrenia Ústredia práce, sociálnych 

vecí a rodiny v Bratislave. 

 

 

 

Schválená priorita na r. 2022: 

 

 

Výchovný skupinový program alebo sociálny skupinový program vykonávaný 

ambulantnou formou, celodennou formou alebo pobytovou formou, za účasti rodičov 

alebo osôb, ktoré sa o dieťa osobne starajú podľa § 17 ods. 4 Zákona č. 305/2005 Z. z. 

v znení neskorších predpisov.  

 

 

Spôsob organizačného zabezpečenia: prostredníctvom výzvy na predkladanie projektov 

 

http://www.upsvar.sk/rv


 

Cieľom programu bude najmä odborné pôsobenie na odstránenie alebo zmiernenie 

problémov v správaní dieťaťa alebo jeho porúch správania, na rozvoj jeho sociálnych 

zručností, na získanie potrebných spoločenských  návykov a noriem správania, hygienických 

návykov a na zabezpečenie vhodného využitia voľného času. Prostredníctvom metód 

sociálnej práce bude dôležité realizovať posilňovanie autoregulačných mechanizmov dieťaťa, 

vytvárať akceptabilné hierarchie hodnôt, posilňovať pozitívne formy správania, budovať 

vhodné stereotypy správania, rozvíjať motivačné a vôľové konanie, schopnosti prekonávať 

prekážky. Dôležitým cieľom programu bude tiež podporovať spoločenskú integráciu 

a socializáciu dieťaťa v prostredí rodiny, školy a v rovesníckych skupinách vždy s aspektom 

vhodného využitia voľného času. Práca akreditovaného subjektu, alebo sociálneho pracovníka 

by mala byť zameraná aj na zvýšenie právneho vedomia dieťaťa v oblasti protiprávneho 

konania a na predchádzanie nežiaducim javom najmä v súvislosti s plnením povinnej školskej 

dochádzky, ale aj s páchaním protispoločenskej, či trestnej činnosti.  

Negatívne rodinné prostredie, ale tiež nevhodné životné prostredie rodiny sa stáva 

činiteľom, ktorý vážnym spôsobom zasahuje do života dieťaťa, preto je nevyhnutná práca 

s celou rodinou.  

Zapojenie akreditovaného subjektu alebo sociálneho pracovníka by predstavovalo 

v spolupráci s rodinou, úradom so zapojením ďalších subjektov vytvorenie siete, ktorá by 

predstavovala zdroje opory a podpory pre ohrozené rodiny, pričom na základe pozitívnych 

skúsenosti s realizovanou prioritou v minulých rokoch, na ktorú ÚPSVaR nemá personálne 

zdroje a možnosti sa javí potreba kontinuálne v nej pokračovať. 

 

 

Cieľová skupina:   

 

- deti s problémovým správaním, poruchami správania, prejavujúce sa predovšetkým 

záškoláctvom, ale aj páchaním protispoločenskej činnosti, trestnej činnosti a činnosti 

inak trestnej, nerešpektovaním rodičov a problémami vo vzťahoch s rodičmi ako aj 

rovesníkmi, nerešpektovaním autority a oslabeným výchovným vplyvom rodičov 

- deti, ktorých výchova je ohrozená a narušená rizikovými faktormi v rodinnom 

prostredí, kde rodičia, resp. osoby zodpovedné za výchovu detí si neplnia riadne svoje 

povinnosti vo vzťahu k deťom a kde z hľadiska záujmu detí je potrebné im poskytovať 

odborné poradenstvo a pomoc pri výchove a riadnej starostlivosti o deti  

 

- predpokladaný počet 40 detí vo veku 8 – 17 rokov, pre ktoré sa budú realizovať 

opatrenia celodennou a pobytovou formou so zapojením minimálne jedného rodiča, 

alebo osoby, ktorá sa o dieťa osobne stará pre realizáciu opatrení v prirodzenom 

prostredí, s možnosťou priebežného zaradenia podľa potreby počas vykonávania 

programu.  

 



Forma realizácie programu: Akreditovaný subjekt alebo sociálny pracovník bude 

vykonávať opatrenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately pre deti aj za účasti rodičov 

alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa. Súčasťou programu bude sociálna 

a psychologická diagnostika detí a rodín, individuálne, resp. skupinové sociálne 

a psychologické poradenstvo.  

Sociálny skupinový program bude pozostávať z realizácie výkonu opatrení 

a odborných intervencií prostredníctvom terénnej sociálnej práce realizovanej v prirodzenom 

rodinnom, náhradnom rodinnom alebo otvorenom prostredí – sociálna a psychologická 

diagnostika detí, terénna sociálna práca a skupinové sociálne poradenstvo, individuálne 

a skupinové psychologické poradenstvo. 

Výchovný skupinový program by sa mal realizovať pobytovou formou, 2 x 

víkendovým pobytom a 1 x týždňovým pobytom pre deti. 

Pri realizácii programov budú využívané všetky dostupné metódy, techniky a prístupy 

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

 

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 30.11.2022  

- vyhodnotenie programu v spolupráci s akreditovaným subjektom do 17.12.2022. 

 

 

 

                                                                                                     Mgr. Martin Rogovský 

                                                                                                   riaditeľ ÚPSVaR Rožňava 

 

 

Kontaktná osoba:  

Mgr. Lívia Madáčová, vedúca OSPODaSK 

č. tel. 058 2441 600 

e-mail: livia.madacova@upsvr.gov.sk 

ÚPSVaR Rožňava 

Ul. Ernesta Rótha č. 49 

04801  Rožňava 
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