
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR určuje 
 

 

Prioritné oblasti 
podpory rozvoja sociálnych služieb, podpory vykonávania opatrení sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately a podpory rodovej rovnosti podľa § 3 ods. 8 a § 9a ods. 

8 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí 

a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „zákon o dotáciách“) pre rok 2016 

  

 

Prioritné oblasti podpory rozvoja sociálnych služieb: 

 

1.Podpora terénnej formy sociálnej služby 
 opatrovateľskej služby- nákup 5- miestneho osobného motorového vozidla s úložným 

priestorom pre zefektívnenie a uľahčenie činnosti opatrovateliek alebo  

 nákup osobného motorového vozidla s izotermickou úpravou na rozvoz stravy klientom 

opatrovateľskej služby 

  

2. Podpora vytvárania bezbariérového prostredia na vstupoch do vybraných zariadení 

sociálnych služieb (zariadenie pre seniorov, špecializované zariadenie, domov sociálnych 

služieb, zariadenie opatrovateľskej služby) a na vstupoch do interiérov týchto zariadení 

sociálnych služieb vrátane chodieb  
 vstupy do zariadení sociálnych služieb (nájazdové rampy, rozšírenie otvorov dverí) 

 interiér zariadení sociálnych služieb (odstránenie prahov a rozšírenie otvorov dverí 

obytných miestností – spálne klientov a miestností, kde sa vykonávajú aktivity 

s klientmi, inštalácia madiel na chodbách, výmena podláh za protišmykové) 

  

3. Podpora materiálno-technického vybavenia vybraných zariadení sociálnych služieb  
 komunitné centrum 

 útulok 

 nocľaháreň 

 nízkoprahové denné centrum 

  

  

Prioritné oblasti podpory vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately:  

 

1. Podpora (vrátane materiálno-technickej podpory) programov a odborných metód 

práce zameraných  
 na predchádzanie vyňatiu dieťaťa z rodiny vykonávaných v prirodzenom, náhradnom 

rodinnom a otvorenom prostredí, vrátane programov na predchádzanie sociálnemu 

vylúčeniu detí a plnoletých v otvorenom prostredí. 

 na pomoc a ochranu obetí sexuálneho zneužívania, komerčného zneužívania, týrania 

alebo na ochranu pred sexuálnym zneužívaním. 

 

 

 



2. Podpora odborných metód práce (vrátane materiálno-technickej podpory) 

zameraných na  
 prispôsobenie sa novej situácii v prirodzenom rodinnom prostredí a v náhradnom 

rodinnom prostrední dieťaťa po jeho návrate zo zariadenia na výkon rozhodnutia 

súdu a zo zariadenia na výkon trestu odňatia slobody a výkon väzby, 

 na úpravu a obnovu rodinného prostredia, z ktorého boli vyňaté deti rozhodnutím 

súdu a na uľahčenie plnenia účelu náhradnej rodinnej starostlivosti a náhradnej 

osobnej starostlivosti. 

 

3. Podpora vykonávania novokoncipovaných výchovných opatrení v detských domovoch 

krízových strediskách  
 kúpa motorového vozidla 

 rekonštrukcia a stavebné úpravy detských domovov ak ide o rekonštrukciu 

samostatného rodinného domu alebo samostatného bytu. 

 

4. Podpora (vrátane materiálno-technickej podpory) vykonávania resocializačných 

programov resocializačných stredísk a programov krízových stredísk zameraných na 
 zvyšovanie kvality resocializačných programov resocializačných stredísk, 

 špecializáciu krízového strediska, ak sa krízové stredisko špecializuje na určité druhy 

krízových situácií alebo na určitú vekovú kategóriu detí (alebo zvyšovanie kvality 

programov krízového strediska). 

  

Prioritné oblasti k dotáciám na podporu rodovej rovnosti: 

  
1. Poradenstvo a podpora pre ženy zažívajúce násilie. 

2. Aktivity na znižovanie horizontálnej a vertikálnej rodovej segregácie na trhu 

práce a znižovanie rodového mzdového rozdielu. 

3. Zvyšovanie povedomia odbornej a širokej verejnosti v oblasti násilia páchaného 

na ženách a rodovej rovnosti. 

  

 


