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Informatívny rámcový obsah kurzu opatrovania detí zameraného na deti  do troch 

rokov veku  dieťaťa, resp. šiestich rokov veku dieťaťa, ak je dieťaťom s nepriaznivým 

zdravotným stavom, jeho minimálny  rozsah a kvalifikačné požiadavky na  záujemkyňu/ 

záujemcu o absolvovanie kurzu opatrovania detí 

na účely plnenia kvalifikačných predpokladov na pracovnú pozíciu opatrovateľa detí poskytujúceho 
starostlivosť o dieťa do troch rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa, ak je 
dieťaťom s nepriaznivým zdravotným stavom, pri poskytovaní sociálnej služby uvedenej v § 31, § 
32, § 32a a 32b zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)  v znení neskorších predpisov v znení  
zákona č. ..... /2017 Z.z.  ( nadobudne účinnosť 1. marca 2017) 

 

A. Rámcový obsah  kurzu opatrovania detí: 

 

I. Starostlivosť o dieťa - minimálne  56 hodín- teoretická časť 

 bežné úkony starostlivosti o dieťa v rozsahu podľa prílohy č. 4 k zákonu č. 448/2008 Z. o 

sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o sociálnych službách“), 

 základné pojmy z pedagogiky; uplatňovanie metód a foriem  výchovnej činnosti s ohľadom na 

vek dieťaťa, výchovné zamestnávanie detí, hra ako nástroj rozvoja osobnosti, 

 rozvíjanie rozumových, rečových, pohybových, pracovných, hudobných a výtvarných 

schopností dieťaťa a kultúrno-hygienických návykov primeraných veku dieťaťa, 

 voľné hry, organizované pohybové, výtvarné, kreatívne, hudobné aktivity primerané veku 

dieťaťa, 

 rozvíjanie jemnej a hrubej motoriky u dieťaťa, 

 základné pojmy z psychológie dieťaťa; obojsmerná verbálna a neverbálna komunikácia 

s dieťaťom, potreby dieťaťa podľa veku, porozumenie reči a potrebám dieťaťa, 

identifikovanie príčin plačlivosti dieťaťa, techniky utišovania plaču, spánok/odpočinok, 

spánkové fázy, 

 základné pojmy z detskej psychopatológie, poruchy vývoja, problémové správania u detí 

v závislosti od veku dieťaťa 

 procesy, spôsoby a techniky rozvoja jemnej a hrubej motoriky dieťaťa  

 riešenie nepriaznivých  výchovných  situácií z pedagogicko- psychologického hľadiska, 

 poznatky o vývojových etapách a socializácii dieťaťa v praxi, 

 základy komunikačných zručností a zvládanie stresových situácií; predchádzanie krízovým 

situáciám, metódy uvoľnenia napätia, asertívne  správanie a riešenie konfliktov, 

 úlohy a práca opatrovateľky/opatrovateľa detí v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov  

veku dieťaťa, v domácnosti rodiča dieťaťa, v domácnosti opatrovateľky/opatrovateľa detí a v 

účelových priestoroch zamestnávateľa rodiča vyčlenených na starostlivosť o dieťa, 

 zásady spoločenského správania a vedenia dieťaťa k mravným hodnotám, 

 dodržiavanie etických princípov pri práci opatrovateľky/opatrovateľa detí; vhodný odev, 

 opatrovateľka/opatrovateľ ako vzor pre dieťa. 
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II. Základy zdravotníckych a hygienických požiadaviek súvisiacich so starostlivosťou 

o dieťa minimálne 32 hodín - teoretická časť 

 zásady bezpečnosti a prevencie úrazov, zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí pri 

všetkých aktivitách a činnostiach, zabezpečenie bezpečných priestorových podmienok,  

 základy prvej pomoci dieťaťu, bezpečnosť práce a požiarna ochrana; druhy úrazov, spôsob 

ich ošetrenia a riešenie krízových situácii, 

 základné pojmy epidemiológie;  predchádzanie  nákaze vírusovými a bakteriálnymi 

pôvodcami, 

 zásady zdravej výživy a pitný režim dieťaťa, pestovanie stravovacích návykov dieťaťa, 

 zásady správneho životného štýlu podľa veku dieťaťa, 

 základné pojmy pediatrie; identifikovanie rôznych druhov bolestí, ich príznakov 

a vyhodnotenie ich závažnosti, druhy detských chorôb, 

 starostlivosť o choré dieťa v domácom prostredí, 

 špecifiká starostlivosti o dieťa s nepriaznivým zdravotným stavom a o dieťa s ťažkým 

zdravotným postihnutím, 

 prevencia v starostlivosti o zdravie dieťaťa; obsah domácej lekárničky, odhadovanie 

zdravotných rizík v okolí dieťaťa, predchádzanie  zdravotným rizikám, komunikácia s 

lekárom, 

 prevádzkové a hygienické požiadavky na starostlivosť o dieťa v zariadení starostlivosti o deti 

do troch rokov veku dieťaťa, domácnosti rodiča dieťaťa, domácnosti 

opatrovateľky/opatrovateľa detí a účelových priestoroch zamestnávateľa rodiča vyčlenených 

na starostlivosť o dieťa. 

 

III. Právne úpravy zamerané na starostlivosť o deti  minimálne 16 hodín- teoretická časť 

 Dohovor o právach dieťaťa, 

 Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím, 

 zákon č. 448/2008 Z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení 

neskorších predpisov, 

 vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach 

o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, 

 orientácia v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných vzťahoch, obchodnoprávnych 

vzťahoch a občianskoprávnych vzťahoch uplatniteľných v možnom profesijnom živote 

opatrovateľky/opatrovateľa detí, 

 základy rodinného práva (zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov), 

 sociálnoprávne minimum, schopnosť rozpoznávať  potenciálne porušovanie práv dieťaťa 

a práv osôb so zdravotným postihnutím a v tomto smere iniciovať príslušné orgány 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 

 

IV. Praktické skúsenosti pri starostlivosti o dieťa- minimálne 44  hodín – praktická časť  

  správna manipulácia s dieťaťom, 
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 získanie praktických skúseností so starostlivosťou o dieťa- nácvik  kúpania, masáže,  
ošetrovania pokožky, prebaľovania, obliekania, zavinovania, kŕmenia, nácvik hry s dieťaťom, 
nácvik rozvoja  jemnej a hrubej motoriky a aktivít denných činností. 

 

V. Prax - minimálne 72 hodín  

 prax v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku/ detských jasliach/ alebo  

zariadeniach s charakterom detských jaslí. 

Absolventka/ absolvent kurzu získa vedomosti o: 

 zásadách starostlivosti o deti v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, 

domácnosti dieťaťa, domácnosti opatrovateľky/opatrovateľa detí a účelových priestoroch 

zamestnávateľa rodiča vyčlenených na starostlivosť o dieťa, 

 metódach a formách výchovnej činnosti so zreteľom na vek dieťaťa, 

 základné poznatky z pedagogiky, psychológie,  patopsychológie, 

 zásadách prevencie úrazov a bezpečnosti dieťaťa, 

 zásadách poskytovania prvej pomoci pri úrazoch a poraneniach dieťaťa, 

 starostlivosti o choré dieťa v domácom prostredí , 

 pestovaní hygienických návykoch detí,  

 zásadách správneho životného štýlu podľa veku dieťaťa, 

 etických princípoch práce opatrovateľky/opatrovateľa detí, 

 prevádzkových a hygienických požiadavkách  na prácu s deťmi. 

 

Absolventka/absolvent kurzu získa zručnosti súvisiace s/so: 

 starostlivosťou o deti v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, domácnosti  

rodiča dieťaťa, domácnosti opatrovateľky/opatrovateľa detí a účelových priestoroch 

zamestnávateľa rodiča vyčlenených na starostlivosť o dieťa,  

 uplatňovaním metód a foriem výchovnej činnosti  s ohľadom na vek dieťaťa, 

 dodržiavaním zásad prevencie úrazov a bezpečnosti, 

 poskytovaním prvej pomoci pri úrazoch a poraneniach dieťaťa, 

 starostlivosťou o choré dieťa v domácom prostredí, 

 pestovaním  hygienických návykov detí, 

 dodržiavaním a aplikácia zásad správneho životného štýlu podľa veku dieťaťa, 

 dodržiavaním etických princípov práce opatrovateľky/opatrovateľa detí, 

 utváraním morálnych hodnôt u dieťaťa, 

 dodržiavaním prevádzkových a hygienických požiadaviek starostlivosti o dieťa v zariadení 

starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, domácnosti rodiča dieťaťa, domácnosti 

opatrovateľky/opatrovateľa detí a  účelových priestoroch zamestnávateľa rodiča vyčlenených 

na starostlivosť o dieťa. 

 

B. Minimálny rozsah kurzu opatrovania detí: 

 Počet hodín vzdelávania minimálne 220 hodín, z toho teoretická časť 104 hodín, praktická 

časť 44 hodín a prax 72 hodín . 
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 Kurz je určený pre fyzické osoby, ktoré poskytujú/ budú poskytovať starostlivosť výlučne 

deťom do troch resp. šiestich rokov s nepriaznivým zdravotným stavom.   

 

C. Kvalifikačné požiadavky na  záujemkyňu/ záujemcu o absolvovanie kurzu opatrovania detí: 

 

 úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, 

 bez požiadavky stupňa dosiahnutého vzdelania, ak záujemkyňa/záujemca k 28. februáru  

2017 dovŕši vek najmenej 50 rokov a pred 1. marcom 2017 poskytovala/poskytoval 

starostlivosť deťom, ako zárobkovú činnosť, najmenej 3 roky. Ide o skupinu 

opatrovateliek/opatrovateľov detí, ktorí nemajú ukončené stredné vzdelanie, poskytujú k 28. 

februáru 2017 formalizovanú starostlivosť o dieťa a vzhľadom na dosiahnutie vekovej hranice 

znevýhodneného uchádzača o zamestnanie nemožno predpokladať ich kontinuálnu 

uplatniteľnosť na trhu práce v inej oblasti.   


