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PLÁN VYKONÁVANIA OPATRENÍ SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ 

A SOCIÁLNEJ KURATELY PRE ÚZEMNÝ OBVOD ÚRADU PRÁCE, 

SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY VRANOV NAD TOPĽOU NA ROK 2021 

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou na základe schválenej priority  

Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava na rok 2021, vypracoval Plán 

vykonávania opatrení podľa § 73 ods. 2 písm. e) bod 10 zákona číslo 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 a postup schvaľovania projektov na zabezpečenie vykonávania 

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

úradnej tabuli ÚPSVaR Vranov nad Topľou do 30 dní po doručení rozpočtového opatrenia 

Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava.    

 

SCHVÁLENÉ PRIORITY NA ROK 2021  

 
1. PRIORITA: ZABEZPEČENIE VYKONANIA ODBORNÝCH METÓD NA 

PRISPÔSOBENIE SA NOVEJ SITUÁCII V PRIRODZENOM RODINNOM PROSTREDÍ 

ALEBO NÁHRADNOM RODINNOM PROSTREDÍ PODĽA § 11 ODS. 3, PÍSM. B), BOD 1 

ZÁKONA Č. 305/2005 Z.Z. 

       
Cieľom opatrení je odborne pôsobiť na rodiny, ktoré sa nedokážu prispôsobiť novým situáciám 

v rodine, nedokážu ich sami riešiť, a preto vyžadujú odbornú pomoc pri rozvoji sociálnych 

a rodičovských zručností, pri riešení konfliktov v rodine a pri riešení iných špecifických problémov. 

Cieľová skupina: maximálne 10 rodín, ktoré sú evidované na oddelení sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately.        

Forma realizácie opatrení:  individuálna a skupinová práca (v rodine), práca so skupinou rodičov 

a skupinou detí.   
Miesto výkonu práce: prirodzené rodinné prostredie rodín alebo obvyklé miesto ich 

pobytu,  náhradne rodinné prostredie, priestory zabezpečené akreditovaným subjektom. 

Metódy, techniky a postupy, ktorými by sa mal  zabezpečiť cieľ priority: odborná sociálna práca, 
psychologické a sociálne poradenstvo a pomoc, individuálna a skupinová práca (napr. posilňovanie 

pozitívneho správania a konania klientov, hranie rolí – sociálne učenie, pozorovanie, rozhovory, 

sebapoznanie, sprevádzanie), anamnéza rodiny a popis problému a konfliktu, stanovenie pravidiel 

a cieľov, rodinné konferencie aj so širšou rodinou, potláčanie nevhodných prejavov správania ako je 
napr. nátlak, agresivita, hnev, osočovanie, resp. afekt, rozvoj a posilňovanie rodičovských zručností, 

nácvik konštruktívnej komunikácie pre rodičov aj deti (napr. pri realizácii stretávania sa s deťmi, pri 

pôsobení na deti, pri rozchode rodičov alebo probléme v rodine, eliminácia vťahovania detí do 
problémov dospelých), konzultačná konferencia účastníkov.   

Spôsob organizačného zabezpečenia priority: prostredníctvom výzvy na podávanie projektov 

akreditovaných subjektov 

 

Časový harmonogram:   

- výber rodín  pre  účasť na opatreniach, termín: do 30 dní po doručení rozpočtového   

  opatrenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava,  
- vyhlásenie výzvy pre akreditované subjekty, termín: do 30 dní po doručení rozpočtového  

 



  opatrenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava,  

- realizácia programu, termín: od podpísania zmluvy do 30.11.2021, 

- vyhodnotenie programu v spolupráci s akreditovaným subjektom do 15.12.2021.   
      

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  V ZMYSLE § 17 ODS. 4 ZÁKONA Č. 305/2005 Z.Z.  

  

Cieľová skupina: deti, ktoré sa dopúšťajú záškoláctva, ktoré sa dopustili protispoločenskej činnosti, 
u ktorých sa prejavujú problémy v správaní najmä v škole, vo vzťahu k rodičom, k iným deťom, 

k ostatným osobám a majú za následok  asociálne až kriminálne správanie – 20 detí 

Cieľom je odborné pôsobenie na odstránenie alebo zmiernenie problémov v správaní dieťaťa alebo 
jeho 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 vhodného využitia voľného času dieťaťa.  
Formovanie detí k prosociálnemu správaniu, pozitívnemu mysleniu, aktívnemu a tvorivému 

využívaniu voľného času, zlepšeniu sebahodnotenia, tvorivosti, kooperácie, komunikácie a celkového 

osobnostného zretia.  

Spôsob zabezpečenia: prioritu realizovať v spolupráci s akreditovaným subjektom. Akreditovaný 
subjekt vybrať prostredníctvom výzvy na podávanie projektov.  

 

Časový harmonogram 
- výber detí  pre  účasť na opatreniach, termín: do 30 dní po doručení rozpočtového   

  opatrenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava,  

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

  opatrenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava,  
- realizácia programu, termín: od podpísania zmluvy do 30.11.2021 

- vyhodnotenie programu v spolupráci s akreditovaným subjektom do 15.12.2021.   

      
 

 

                                                                                         PhDr. Jozef BARAN  

                                                                                                   riaditeľ úradu 



Elektronické podpisy

Naše číslo: VT1/OSPODaSK/BEZ/2020/829-2

Registratúrne číslo záznamu: 2020/160759

Vec: Plán vykonávania opatrení SPODaSK priority 2021

Parafa Dátum/čas Meno Pozícia Org.útvar Funkcia V zast. Zastúpil Poznámka

Schválené 08.07.2020  
09:31 Sčerbová, Jolana, Mgr. vedúci VT1/OSV riaditeľ odboru Nie   
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