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Plán zabezpečenia vykonávania priorít orgánu SPOD a SK 

na rok 2018 
 

 

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 v Trebišove, ktoré vychádzali z aktuálnych zistení a potrieb územného obvodu Úradu 

práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov. V súlade s  § 73 ods. 2, písm. e), bod 10 citovaného 

zákona tunajší úrad vypracoval plán vykonávania opatrení na rok 2018. 

 

 

Schválené priority na rok 2018: 
 

 

 

1. Priorita: „Opatrenia na zabezpečenie vykonania odborných metód na úpravu 

rodinných  a sociálnych pomerov.“ (§ 11 ods. 3 pís. b) bod 2, Zákona č. 305/20005 

Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 

 

Spôsob zabezpečenia: prioritu realizovať v spolupráci s akreditovaným subjektom, 

prípadne sociálnym pracovníkom vykonávajúcim samostatnú prax sociálneho pracovníka 

prostredníctvom výziev na podávanie projektov. 

Mesiac február – marec 2018 výzva na predkladanie projektov.  

 

Mesiac marec – apríl 2018 výber akreditovaného subjektu, prípadne sociálneho 

pracovníka vykonávajúceho samostatnú prax sociálneho pracovníka s najkvalitnejšou 

a ekonomicky najvýhodnejšou ponukou. 

Mesiac marec – apríl 2018 spracovanie a podpis zmluvy na zabezpečenie  potrebných 

činností – spolupôsobenie akreditovaného subjektu, sociálneho pracovníka 

vykonávajúceho samostatnú prax sociálneho pracovníka. 

Mesiac apríl – november 2018 samotná realizácia projektu akreditovaným subjektom, 

sociálnym pracovníkom vykonávajúcim samostatnú prax sociálneho pracovníka 

Mesiac december 
 
2018 – uzavretie projektu, vyúčtovanie a zhodnotenie 

  

 



 

 

 

2. Priorita: „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.“ (§ 17 ods. 4  

Zákona č. 305/20005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 

 

Spôsob zabezpečenia: prioritu realizovať v spolupráci s akreditovaným subjektom, 

prípadne sociálnym pracovníkom vykonávajúcim samostatnú prax sociálneho pracovníka 

prostredníctvom výziev na podávanie projektov. 

Mesiac február – marec 2018 výzva na predkladanie projektov.  

 

Mesiac marec – apríl 2018 výber akreditovaného subjektu, prípadne sociálneho 

pracovníka vykonávajúceho samostatnú prax sociálneho pracovníka s najkvalitnejšou 

a ekonomicky najvýhodnejšou ponukou. 

Mesiac marec – apríl 2018 spracovanie a podpis zmluvy na zabezpečenie  potrebných 

činností – spolupôsobenie akreditovaného subjektu, sociálneho pracovníka 

vykonávajúceho samostatnú prax sociálneho pracovníka. 

Mesiac apríl – november 2018 samotná realizácia projektu akreditovaným subjektom, 

sociálnym pracovníkom vykonávajúcim samostatnú prax sociálneho pracovníka 

Mesiac december 
 
2018 – uzavretie projektu, vyúčtovanie a zhodnotenie 

  

V Trebišove dňa 28. 6. 2017  

 

 

 

 

 

 

 

                Mgr. Oskár Suchoža 

        vedúci oddelenia SPOD a SK 


