
 

Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately na rok 2020 
 

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov na základe schválených priorít 

Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava na rok 2020, ktoré vychádzali z 

aktuálnych zistení a potrieb územného obvodu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 

Trebišov, vypracoval plán  vykonávania opatrení v zmysle § 73 ods. 2, písm. e), bod 10 a § 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 neskorších predpisov.  

Podrobné podmienky, výzvy na podávanie projektov a postup schvaľovania projektov 

na zabezpečenie vykonávania opatrení úrad zverejní na webovej stránke úradu do 30 dní po 

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

 

Schválené priority na rok 2020: 
 

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

rodinných a sociálnych pomerov.“ (§ 11 ods. 3, písm. b) bod 2 Zákona č. 305/2005 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 

  

 

Cieľová skupina: odborné pôsobenie plánujeme poskytnúť 10 – 15 dysfunkčným 

rodinám s maloletými deťmi v evidencii oddelenia SPOD a SK v ich prirodzenom 

rodinnom prostredí, náhradnom rodinnom prostredí, v otvorenom prostredí a v prostredí 

utvorenom na výkon opatrení podľa Zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane 

detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Cieľom je:  odborné pôsobenie na odstránenie alebo zmiernenie problémov, pre ktoré 

bolo dieťa vyňaté z rodinného prostredia a umiestnené v zariadení na výkon rozhodnutia 

súdu. Zabezpečenie sociálneho programu zameraného na zlyhanie rodičovských 

kompetencií, na upevňovanie rodičovských kompetencií, na odstránenie alebo zmiernenie 

dôsledkov, pre ktoré bolo dieťa vyňaté z rodinného prostredia alebo kde hrozí jeho 

vyňatie.  

 

Metódy, techniky, postupy: odborná sociálna práca v prirodzenom rodinnom prostredí, 

sociálne poradenstvo individuálnou alebo skupinovou formou, vzdelávacie aktivity, 

zážitkové formy vzdelávania, nácvik komunikačných, sociálnych a rodičovských 

zručností, obnova a podpora citovej väzby. 

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 2020 výzva na predkladanie projektov  
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Mesiac marec – apríl 2020 výber akreditovaného subjektu, prípadne sociálneho 

pracovníka vykonávajúceho samostatnú prax sociálneho pracovníka s najkvalitnejšou 

a ekonomicky najvýhodnejšou ponukou 

Mesiac marec – apríl 2020 spracovanie a podpis zmluvy na zabezpečenie  potrebných 

činností  

Mesiac apríl – november 2020 samotná realizácia projektu akreditovaným subjektom, 

prípadne sociálnym pracovníkom vykonávajúcim samostatnú prax sociálneho pracovníka 

Mesiac december 
 
2020 – 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 starajú.“ (§ 17 ods. 4 Zákona č. 

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

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 

Cieľová skupina: 20 detí v evidencii oddelenia SPOD a SK, prípadne ich rodičia alebo 

osoby, ktoré sa osobne starajú o dieťa. Deti, ktoré zanedbávajú povinnú školskú 

dochádzku, ktoré sa dopustili priestupku alebo činnosti inak trestnej, experimentujú 

s drogami, u ktorých sa prejavujú problémy v správaní najmä v škole, vo vzťahu 

k rodičom, iným deťom, k ostatným plnoletým fyzickým osobám. 

 

Cieľom je: odborné pôsobenie na odstránenie alebo zmiernenie problémov v správaní 

detí alebo ich porúch správania, na rozvoj sociálnych zručností detí a ich rodičov cez 

zážitkové aktivity, ktoré vedú k odbúraniu sociálnej izolácie, na získanie potrebných 

spoločenských návykov, hygienických návykov a na zabezpečenie efektívneho využitia 

voľného času. 

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 2020 výzva na predkladanie projektov  

 

Mesiac marec – apríl 2020 výber akreditovaného subjektu, prípadne sociálneho 

pracovníka vykonávajúceho samostatnú prax sociálneho pracovníka s najkvalitnejšou 

a ekonomicky najvýhodnejšou ponukou 

Mesiac marec – apríl 2020 spracovanie a podpis zmluvy na zabezpečenie  potrebných 

činností  

Mesiac apríl – november 2020 samotná realizácia projektu akreditovaným subjektom, 

prípadne sociálnym pracovníkom vykonávajúcim samostatnú prax sociálneho pracovníka 

Mesiac december 
 
2020 – uzavretie projektu, vyúčtovanie a zhodnotenie 

  
V Trebišove dňa 28. 6. 2019 

                Mgr. Oskár Suchoža 

        vedúci oddelenia SPOD a SK 


