
MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ

A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Registrované ŠÚ SR č.  VK 935/19

zo dňa :  5.9.2018 Ochranu dôverných údajov upravuje zákon

č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike 

v znení neskorších predpisov

Za ochranu dôverných údajov zodpovedá   

MPSVR SR

Spravodajská jednotka doručí výkaz  do 31. januára

nasledujúceho roka 1 x zriaďovateľovi.

0 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 3 0 1 1 0 0 0 0   

                                                       

Slovensko, 

Výkaz zostavil: Telefón: (smerové číslo)

(meno a priezvisko)       

 

E-mail : Klapka :

 

Vážený respondent,

Spôsob vypĺňania záhlavia výkazu:

V riadku 01

Kód okresu -  vypĺňa sa podľa Číselníka okresov Slovenskej republiky

V riadku 02

18.3.2020

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vykonáva štatistické zisťovanie za účelom získať informácie o vykonávaní vybraných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Toto zisťovanie je súčasťou Programu štátnych štatistických zisťovaní schváleného na roky 2018 - 2020.V záujme zabezpečenia objektívnych výsledkov zisťovania Vás žiadame o úplné a pravdivé

vyplnenie štatistického formulára podľa metodických vysvetliviek a o jeho doručenie v ustanovenom termíne organizácii, uvedenej na tomto formulári. Spravodajská povinnosť vyplniť štatistický

formulár Vám vyplýva z § 18 zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Ak nevykonávate v sledovanom období žiadnu činnosť, predložte negatívny výkaz s

písomným uvedením dôvodu.  Ďakujeme Vám za  včasné poskytnutie údajov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

IČO - identifikačné číslo organizácie; ak má organizácia IČO šesťmiestne, doplnia sa na prvých dvoch miestach nuly

I.r. Kód okresu 

Názov a adresa spravodajskej jednotky :

Odoslané dňa: Pečiatka :Podpis vedúceho 

spravodajskej jednotky

V(MPSVR SR)13-01

ROČNÝ VÝKAZ

 o vykonávaní  vybraných  opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

za rok 2019

I. r. Rok IČO



Por.č. OKS NAZOKS Por.č. OKS NAZOKS

1 301 Bánovce nad Bebravou 41 304

Nové Mesto nad 

Váhom

2 601 Banská Bystrica 42 404 Nové Zámky

3 602 Banská Štiavnica 43 305 Partizánske

4 701 Bardejov 44 107 Pezinok

5 101 Bratislava I 45 204 Piešťany

6 102 Bratislava II 46 607 Poltár

7 103 Bratislava III 47 706 Poprad

8 104 Bratislava IV 48 306 Považská Bystrica

9 105 Bratislava V 49 707 Prešov

10 603 Brezno 50 307 Prievidza

11 501 Bytča 51 308 Púchov

12 502 Čadca 52 608 Revúca

13 604 Detva 53 609 Rimavská Sobota

14 503 Dolný Kubín 54 808 Rožňava

15 201 Dunajská Streda 55 508 Ružomberok

16 202 Galanta 56 708 Sabinov

17 801 Gelnica 57 108 Senec

18 203 Hlohovec 58 205 Senica

19 702 Humenné 59 206 Skalica

20 302 Ilava 60 709 Snina

21 703 Kežmarok 61 809 Sobrance

22 401 Komárno 62 810 Spišská Nová Ves

23 806 Košice - okolie 63 710 Stará Ľubovňa

24 802 Košice I 64 711 Stropkov

25 803 Košice II 65 712 Svidník

26 804 Košice III 66 405 Šaľa

27 805 Košice IV 67 406 Topoľčany

28 605 Krupina 68 811 Trebišov

29 504 Kysucké Nové Mesto 69 309 Trenčín

30 402 Levice 70 207 Trnava

31 704 Levoča 71 509 Turčianske Teplice

32 505 Liptovský Mikuláš 72 510 Tvrdošín

33 606 Lučenec 73 610 Veľký Krtíš

34 106 Malacky 74 713 Vranov nad Topľou

35 506 Martin 75 407 Zlaté Moravce

36 705 Medzilaborce 76 611 Zvolen

37 807 Michalovce 77 612 Žarnovica

38 303 Myjava 78 613 Žiar nad Hronom

39 507 Námestovo 79 511 Žilina

40 403 Nitra

Predkladacie cesty:

Akreditovaný subjekt vykonávajúci vybrané opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, odovzdá štatistické údaje Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny do 31. 

januára nasledujúceho roka.

VYSVETLIVKY K VÝKAZU

V(MPSVR SR) 13-01

o vykonávaní vybraných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

za rok 2019

Spravodajskými jednotkami sú:

Akreditované subjekty podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmenen a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov



ČAS VYPĹŇANIA FORMULÁRA

Odhadnite čas, ktorý ste potrebovali na vyplnenie 

tohto štatistického formulára z podkladov účtovnej, 

resp. štatistickej evidencie 

hodiny 81

minúty 40



1. modul

úspešne 

absolvovali 

prípravu na NRS

neúspešne 

absolvovali 

prípravu na NRS

ktoré majú dieťa 

zverené

v NOS

ktoré podali návrh 

na zverenie 

dieťaťa do NOS

b 1 2 3 4 5 6

1
303 246 0 11 0 133

individuálna 2
2 2 0 5 0 80

skupinová 3
20 20 0 0 0 10

kombinovaná 4
281 224 0 6 0 43

v tom príprava 

Počet vykonaných 

aktualizácií  

prípravy na NRS

a

Príprava na náhradnú rodinnú starostivosť (NRS)

I. r. 

Počet záujemcov o 

vykonanie 

prípravy na NRS

Počet záujemcov, ktorí absolvovali 

prípravu na NRS

(zo stĺpca 1)

Počet FO, ktoré požiadali o vykonanie 

prípravy na NRS

z toho

Príprava fyzickej osoby na náhradnú 

rodinnú starostlivosť





2. modul

b 1 2 3

1 6 20 465

a

Deti, ktorým treba 

zabezpečiť NRS

Zabezpečenie náhradnej rodinnej starostlivosti (NRS)

I. r. 

Počet detí, u 

ktorých bola 

vykonaná príprava 

na NRS

Počet detí, ktorým 

bola 

sprostredkovaná 

NRS

Počet detí, ktorým sa poskytuje 

pomoc a poradenstvo po 

zverení dieťaťa do NRS



3. modul

b 1 2 3 4

1

1055

4

13222

37655,40

2 772 6894 7703,40

3 217 4 2478 9816,40

Celkové 

náklady na FO                          

(v EUR)

I. r. Počet FO

Odborná pomoc náhradnému rodičovi

Počet hodín 

odbornej 

pomoci PFO

a

sociálne poradenstvo alebo iné 

odborné poradenstvo

uľahčenie riešenia výchovných 

alebo rodinných problémov

pomoc pri uplatňovaní zákonných 

nárokov dieťaťa

Počet FO 

zapojených 

cez priority 

úradu 

(zo stĺpca 1)



4. modul

b 1 2 3 4 5 6

1 854 345 356 391 381 2 645,56

2 769 260 271 361 281 1 578,16

3 345 345 345 381 1 859,60

4 260 260 260 101 281 792,20

5 732 29 69 341 39 11 088,49

6 496 29 69 213 39 10 973,49

7 176 0 0 98 0 57,00

8 60 0 0 30 0 135,00

Skupinové programy

I. r. Počet detí 

Počet detí 

zapojených cez 

priority úradu 

(zo stĺpca 1)

S poruchami 

správania 

(zo stĺpca 1)

Počet dievčat 

(zo stĺpca 1)

Počet 

zapojených 

rodičov, alebo 

osôb, ktoré sa 

osobne starajú o 

dieťa 

(cez priority 

úradu)

ambulatnou formou

celodennou formou

pobytovou formou

Celkové 

náklady na 

dieťa

(v EUR)

a

Výchovný skupinový program

Sociálny skupinový program

ambulatnou formou

z toho celodennou formou

pobytovou formou

z toho









5. modul

b 1 2 3 4 5 6 7

1 518 305 245 44 134 157 68154,00

odborná 

diagnositka v 

špecializovanej 

ambulantnej 

starostlivsoti

2 3 2 1 0 1 3 3396,00

výchovný 

program
3 137 19 12 7 6 31 3306,80

 sociálny  

program
4 346 231 205 26 90 13 1832,00

sociálne 

poradenstvo 

alebo iné 

odborné 

poradenstvo

5 97 53 27 11 37 110 61804,20

Výchovné opatrenia

Celkové 

náklady na 

dieťa                            

(v EUR)

a

Výchovné opatrenie

z toho

I. r. Počet detí 

Počet detí 

zapojených cez 

priority úradu 

(zo stĺpca 1) p
ro
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Počet dievčat 

(zo stĺpca 2) P
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6. modul

I.r. Počet

b. 1.

1 262

2 239

3 126

Počet detí, ktoré sa po úprave rodinných pomerov vrátili 

späť do rodiny (z riadku 2)
4 57

 Sanácia rodinného prostredia 

a

Počet rodín, ktoré sa sanovali v priebehu roka

Počet detí, ktoré sú na základe rozhodnutia súdu 

umiestnené v zariadení a v ktorých rodinách prebiehala 

sanácia  

z toho dievčat (z riadku 2)



7. modul

b 1

1 12

2 8

3 0

4 4

Príprava na profesionálne vykonávanie 

náhradnej strostlivosti

60 hodín

21 hodín

Príprava FO na profesionálne vykonávanie 

náhradnej starostlivosti

z toho v 

rozsahu

I. r. Počet FO  

a

80 hodín



8. modul

b 1 2 3 4 5 6

1 1151 726 543 690 34038 171803,62

2 642 406 314 404 16493 38511,51

3 722 401 329 281 17265 42208,90

4 795 63 348 105 16693 2184937,75

5 344 32 177 172 9067 27378,09

6 137 0 88 0 1247 1704,20

7 1 0 1 0 7 1,00

Opatrenia SPODaSK na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú pychický, fyzický alebo 

sociálny vývin dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby 

Počet dievčat 

(zo stĺpca 1)

Počet 

zapojených 

rodičov, alebo 

osôb, ktoré sa 

osobne starajú o 

dieťa 

(cez priority 

úradu)

Celkové náklady 

na dieťa

(v EUR)

prispôsobenie sa novej situácii 

v prirodzenom alebo 

náhradnom rodinnom prostredí

I. r. Počet detí 

Počet detí 

zapojených cez 

priority úradu 

(zo stĺpca 1)

a

Sociálne poradenstvo dieťaťu a jeho rodičom, 

ak sa rodičia dieťaťa rozvádzajú alebo 

rozchádzajú

Počet hodín 

odbornej 

pomoci PFO

pomoc deťom, ktoré boli 

obeťami obchodovania

odborné 

metódy na

úpravu rodinných a sociálnych 

pomerov dieťaťa

podporu riešenia výchovných, 

sociálnych a iných problémov v 

rodine a v medziľudských 

vzťahoch

podporu obnovy alebo rozvoja 

rodičovských zručností

zhodnotenie situácie dieťaťa a 

rodiny, posúdenie možností 

rodičov, ďalších príbuzných a 

iných blízkych osôsb dieťaťa 

riešiť situáciu dieťaťa a rodiny 

na účely určenia miery 

ohrozenia dieťaťa





stĺpec 4, 5 - uviesť počet FO, ktorým bolo dieťa zverené do NOS alebo FO, ktoré podali návrh na zverenie dieťaťa do NOS a požiadali

stĺpec 6 - uviesť počet FO, ktorý akreditovaný subjetk vykonal aktualizáciu prípravy na NRS podľa § 40 zákona č. 305/2005 Z.z. o SPODaSK

2. modul - Zabezpečenie náhradnej rodinnej staroslivosti (NRS)

stĺpec 1  - uviesť počet detí, u korých akreditovaný subjekt vykonal prípravu na NRS

stĺpec 2 - uviesť počet detí, ktorým sprostredkoval NRS 

3. modul - Odborná pomoc náhradnému rodičovi

stĺpec 2 - uviesť počet FO, pre ktoré akreditovaný subjekt vykonával opatrenia v rámci priortí úradu SPVR

stĺpec 3 - uviesť celkový počet hodín odbornej pomoci PFO

stĺpec 4 - uviesť cekové náklady na jednu FO

4. modul - Skupinové programy 

V riadku 1-8  - uviesť počet zrealizovaných skupinových programov v zmysle § 17 ods.4 zákona č. 305/2005 Z.z. o SPODaSK podľa jednotlivých druhov a foriem

Stĺpec 1- uviesť celkový počet detí

Stĺpec 2 - uviesť počet detí zapojených cez priority úradu PSVR zo stl. 1

Stĺpcec 3 uviesť deti zo stl. 1 - s diagnostikovanými poruchami správania 

Stlpec 4 - uviesť počet dievčat zo stĺ. 1

Stlpec 5- uviesť počet rodičov, alebo osôb, kt.sa osobne starajú o dieťaťa zapojených cez priority úradu PSVR

Stĺpec 6 - uviesť celkové náklady na jedno dieťa 

5.modul -  Výchovné opatrenia

Stĺpec 2- uviesť počet detí zapojených cez priority úradu PSVR
(zo stĺpca 1)  

Stĺpec  3,4 - uviesť počet detí zo stl. 2 - s diagnostikovanýmiporuchami správania alebo s problémovým správaním  

Stlpec 5 - uviesť počet dievčat zo stĺ. 2

Stlpec 6- uviesť počet rodičov, alebo osôb, kt.sa osobne starajú o dieťaťa zapojených cez priority úradu PSVR

Stĺpec 7- uviesť celkové náklady na jedno dieťa 

sleduje sa počet rodín alebo detí, iba v prípadoch, kedy sa pre deti vykonávajú opatrenia podľa § 27 ods. 4 a § 32 ods. 3 zákona č. 305/2005 Z. z.  o SPOD a SK 

v riadku 1 - uviesť celkový počet rodín počet rodín, z riadku 2

riadok 2 - uviesť celkový počet detí, ktoré sú na základe rozhodnutia súdu umiestnené v zariadení na výkon rozhodnutia súdu a prebiehala v nich sanácia  

riadku 3 -  uviesť počet dievčat z riadku 2

riadok 4- uviesť počet detí, ktoré sa po úprave rodinných pomerov vrátili späť do  prirodzeného rodinného prostredia (z riadku 2) 

Stĺpec 1 - uviesť počet fyzických osôb, ktoré absolvovali prípravu na profesionálnych vykonávanie náhradnej starostlivosti podľa rozsahu prípravy 

Stĺpec 2- uviesť počet detí zapojených cez priority úradu PSVR
(zo stĺpca 1)  

Stlpec 3 - uviesť počet dievčat zo stĺ. 1

Stlpec 4- uviesť počet rodičov, alebo osôb, kt.sa osobne starajú o dieťaťa zapojených cez priority úradu PSVR

Stĺpec 5- uviesť celkový počet hodín odbornej pomoci PFO

Akreditovaný subjekt vypíše požadované ukazovatele v každom module vo všetkých riadkoch a stĺpcoch. V prípade, že niektorú z činností akreditovaný subjekt 

nevykonáva, vypíše v danom riadku a stĺpci „0“.

stĺpec 1 - uviesť počet náhradných rodičov (FO, ktorej je dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivsoti, pestún alebo poručník), ktorým akreditovaný subjekt 

poskytoval sociálne poradenstvo alebo iné odborné poradenstvo, opatrenia na uľahčenie riešenia výchovných alebo rodinných problémov a opatrenia pri 

uplatňovaní zákonných nárokov dieťaťa ( §44a zákona č. 305/2005 Z.z o SPODaSK)

V riadku 1-5  - uviesť počet výchovných opatrení realizovaných v spolurpáci s akreditovaným subjektom v zmysle § 12 ods.1 písm. b) a písm. d) zákona č. 

305/2005 Z.z. o SPODaSK  a § 37 ods. 2 písm. d) zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine

VYSVETLIVKY K VÝKAZU  V (MPSVaR SR) 13-01

7.modul - Príprava na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti

Stĺpec 1 - uviesť celkový počet detí

8. modul - Opatrenia SPODaSk na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktorého ohrozhujú psychický, fyzický alebo sociálny vývin dieťaťa 

alebo plnoletej fyzickej osoby

V riadku 1-7  - uviesť počet opatrení, ktoré akreditovaný subjekt vykonával v zmysle § 11 ods.2 a ods. 3 písm. b) bod 1 - 5 a písm. c) zákona č. 305/2005 Z.z. o 

SPODaSK  

6. modul  - Sanácia rodinného prostredia  

1. modul - Príprava na náhradnú rodinnú starostlivosť (NRS)

o prípravu na vykonávanie NRS podľa § 33 ods. 13 zákona č. 305/2005 Z. z. o SPODaSK

stĺpec 3 - uviesť počet detí, v rodinách, ktorým poskytuje akreditovaný subjekt pomoc a poradenstvo po zverení do NRS (teda aj z minulých rokov)

Stĺpec 1 - uviesť celkový počet detí



7.modul - Príprava na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti

Stĺpec 1 - uviesť celkový počet detí

6. modul  - Sanácia rodinného prostredia  

1. modul - Príprava na náhradnú rodinnú starostlivosť (NRS)

o prípravu na vykonávanie NRS podľa § 33 ods. 13 zákona č. 305/2005 Z. z. o SPODaSK

stĺpec 3 - uviesť počet detí, v rodinách, ktorým poskytuje akreditovaný subjekt pomoc a poradenstvo po zverení do NRS (teda aj z minulých rokov)

Stĺpec 1 - uviesť celkový počet detí



7.modul - Príprava na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti

1. modul - Príprava na náhradnú rodinnú starostlivosť (NRS)

stĺpec 3 - uviesť počet detí, v rodinách, ktorým poskytuje akreditovaný subjekt pomoc a poradenstvo po zverení do NRS (teda aj z minulých rokov)



BL Bratislavský

TA Trnavský

TC Trenčiansky

NI Nitriansky

ZI Žilinský

BC Banskobystrický

PV Prešovský

KI Košický


