
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 2014 

 

 

Prioritné oblasti podpory rozvoja sociálnych služieb 

 

1. Podpora rozvoja poskytovania terénnej formy sociálnej služby– kúpa osobného 

motorového vozidla na výkon opatrovateľskej služby a na vykonávanie terénnej sociálnej 

služby prostredníctvom terénnych programov, nákup špeciálne upraveného motorového 

vozidla so zdvíhacou plošinou na výkon prepravnej služby. 

 

2. Vytváranie bezbariérového prostredia v interiéroch zariadení sociálnych služieb. 

 

3. Rekonštrukcia a stavebné úpravy vybraných zariadení sociálnych služieb (nocľaháreň, 

útulok, domov na pol ceste, nízkoprahové denné centrum, zariadenie núdzového bývania, 

nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu). 

 

4. Nákup materiálno– technického vybavenia priestorov na výkon sociálnych terapií, 

pracovnej terapie a sociálnej rehabilitácie s prijímateľmi sociálnej služby v zariadeniach 

sociálnych služieb a poskytnutie mzdy, odmeny a odvodov na pomoc pri osobnej 

starostlivosti o dieťa a podpore zosúlaďovania rodinného života a pracovného života.  

 

5. Nákup materiálno– technického vybavenia na výkon odborných metód práce 

v prirodzenom rodinnom prostredí a v otvorenom prostredí  prostredníctvom 

monitorovania a signalizácie potreby pomoci alebo krízovej pomoci poskytovanej 

prostredníctvom telekomunikačných technológií a sprostredkovanie osobnej asistencie 

prostredníctvom agentúry osobnej asistencie. 

 

 

 

 

Prioritné  oblasti podpory vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately 
 

1. Podpora oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (vrátane materiálno-

technickej podpory, kúpy osobného motorového vozidla) na vykonávanie programov a 

odborných metód práce v prirodzenom rodinnom prostredí, v náhradnom rodinnom 

prostredí alebo v otvorenom prostredí na predchádzanie vyňatiu dieťaťa z rodiny, riešenia 

násilia páchaného na deťoch, sanáciu rodiny.  

 

2. Podpora riešenia problematiky drogových závislostí a iných závislostí v otvorenom 

prostredí (vrátane materiálno-technickej podpory, kúpy motorového vozidla) a podpora 



vykonávania resocializačných programov resocializačných stredísk a programov 

krízových stredísk (vrátane materiálno-technickej podpory). 

 

3. Podpora deinštitucionalizácie detských domov 

- rekonštrukcia a stavebné úpravy detských domovov ak ide o rekonštrukciou 

samostatných rodinných domov alebo samostatných bytov, ktoré sa nachádzajú 

v obytných domoch (s podmienkou vytvárania bezbariérového prostredia). 

 

 

 

Prioritné oblasti k dotáciám na podporu rodovej rovnosti 

1. Senzibilizácia a vzdelávanie verejných inštitúcií a médií na význam rodovej rovnosti, 

Dohovoru CEDAW a antidiskriminačnej legislatívy vrátane potreby prijímania 

vyrovnávacích opatrení na podporu rovnosti mužov a žien vo verejnom a pracovnom 

živote; 

2. Poradenské a osvetové aktivity k rodovej rovnosti pre odbornú a laickú verejnosť, 

zamerané na prevenciu diskriminácie a posilňovania rodovej rovnosti so špeciálnym 

zameraním na viacnásobne znevýhodnené skupiny. 

 


