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Zabezpečuje:  

PhDr. Jarmila Majáková PhD. 

Obdobie štúdia 

predmetu: LS 

2010/11 

Forma výučby: externá 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  10 h. 

 

Počet kreditov: 

8  

 

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:  aktívna účasť na prednáškach, 

cvičeniach,  písomný test min. na 75%. +Ústna skúška 

 

Cieľ predmetu:  Oboznámenie sa s vývojom  a súčasným stavom v metodológii sociálno-právnej ochrany detí  a sociálnej 

kurately v kontexte aktuálnych platných  právnych predpisov.  Prostredníctvom predmetu študenti získavajú základy špecializovaného 

poradenstva. Predmet poskytuje i priestor pre získanie praktických zručností z didaktiky metód sociálnej práce s deťmi a rodinami v 

kríze. Na prednáške realizácia matrimoniologického interaktívneho cvičenia, práca s filmom Sila osobnosti –primárna prevencia pre 

ţiakov ZŠ, práca s Dohovorom o právach dieťaťa –   brainstorming    

 
Stručná osnova predmetu:  

1. Sociálna prevencia,  rehabilitačná, resocializačná činnosť, sociálne poradenstvo, socioterapia, mediácia,  

2. Výchovná činnosť s deťmi a rodinou – sanácia rodiny, syndróm CAN – postupy riešenia    pomoci. Výchovné opatrenia, 

úprava pomerov v rodine, organizovanie výchovno-rekreačných táborov – PRIORITY ÚPSVaR, protektívne faktory, 

attachment     

3. Kompetencie  kolízneho/nej  opatrovníka/čky pre maloletých, kompetencie sociálneho  kurátora/rky pre  maloletých, 

mladistvých a plnoletých /poskytovanie resocializačného príspevku/, 

4. Sociálna práca s deťmi   s nariadenou  ústavnou  výchovou / profesionálna náhradná rodina...../, individuálne plány práce 

s dieťaťom,... 

5.  Ochranná  výchova  

6.  Zásahy do výkonu rodičovských práv a povinností a spisovanie návrhov a podnetov vo veciach výchovy a výţivy maloletých, 

úpravy práv a povinností rodičov pri rozvode manţelstva, pri zverení do výchovy, určenie výţivného, styku s rodičom, 

zapretia otcovstva, určenie otcovstva, určenia materstva, príspevku na úradu potrieb nevydatej matke, určenie mena 

a priezviska dieťaťa, nariadenia ústavnej výchovy, zverenia do náhradnej osobnej starostlivosti, pestúnskej starostlivosti, 

osvojiteľnosť dieťaťa, a iné...). Význam predbeţných opatrení 

7.  Organizovanie náhradnej rodinnej starostlivosti, podmienky ţiadateľov o náhradnú osobnú starostlivosť, pestúnsku 

starostlivosť, ustanovenia opatrovníctva/, osvojenia /dojčenie adoptívnych matiek/,  medzištátneho osvojenia,  anonymného  

pôrodu, význam hniezd záchrany – prevencia neonaticídia  a filicídia, ....  

8.  Maloletí bez sprievodu 

9.   Pomoc zneuţívaným osobám, ktoré sú vytavené násiliu v rodine –procesné opatrenia -  inštitút vykázania, návrh na zákaz 

vstupu predbeţným opatrením, návrh na vylúčenie z uţívania bytu, domu, návrh na zrušenie spoločného nájmu, podanie 

trestných oznámení za týranie blízkej a zverenej osoby, zanedbávania povinnej výţivy, nebezpečného vyhráţania, 

ohrozovania mravnej výchovy mladistvého a iné... 

10.  Sociálno- právna ochrana v kontexte s inštitúciami a právnymi normami -  Zákon o rodine, Zákon o soc. právnej ochrane detí   

a sociálnej kuratele,  Zákon o príspevkoch  na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa, Zákon o náhradnom výţivnom, Zákon 

o mediácii, probácii a iné.  Právomoci a kompetencie Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeţe, OÚ, ÚPSVaR, 

/referátov poradensko –psychologických sluţieb a oddelení sociálno-právnej   ochrany detí a soc. kurately/, kompetencie Určených 

ÚPSVaR v krajských mestách,  povinnosti  VUC, MPSVaR, akreditovaných  subjektov, detských domovov, diagnostických 

centier, reedukačných zariadení, nápravnovýchovných ústavov ....... /.  
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Zákon o rodine č. 36/2005 Z. z.   

  

 

 



Zákon č.305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 99/1963, Občiansky súdny poriadok (§ 75a, §76odst.1, písm. b a g) 

Zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 452/2004 Zb. o náhradnom výţivnom v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 420/2004 Zb. o mediácii a doplnení niektorých zákonov 

Zákon č. 550/2003 Zb. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

Zákon 453/2003 o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a sluţieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

Internetové zdroje: www.upsvsr.sk, www.employment.gov.sk, www.cipc.sk, www.infodrogy.sk, www.nehraj.sk,  

www.navrat.sk   www.dgcrbk.sk,  www.naruc.sk, www.bunker.sk,   
 

 

Ţilina, 20.06. 2010                    Vypracovala: PhDr. Jarmila Majáková, PhD.  
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