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Dohoda o vykonávaní opatrení SPODaSK  
pre dieťa a rodiča, príp.osoby, ktorá sa osobne stará  

o dieťa v Centre pre deti a rodiny Pezinok, Nová 9, Pezinok  
uzatvorená podľa § 47 ods.5 zákona č.305/2005 Z.z. o SPODaSK  a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
 
 

Centrum pre deti a rodiny Pezinok 
Adresa:                           Nová ul.č. 9     
      902 03  Pezinok  
 
Riaditeľ  Centra pre deti a rodiny      Mgr. Beata Molnárová   
(ďalej len „centrum“) 
 
a 
 
rodičia detí, príp. osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa: 
 
Meno a priezvisko:                Miroslava Holická – matka  

Bydlisko:     Partizánska 69, 900 01 Modra  

Dátum narodenia:                XXXXXXXXXX 

 

Dieťa,  pre ktoré sa budú vykonávať opatrenia SPODaSK v centre:     

/ak sa jedná o súrodeneckú skupinu, treba vypísať všetky deti/ 

 

Meno a priezvisko:                                            mal. V. D. H. 

Bydlisko:                                                              Partizánska 69, 900 01 Modra  

Dátum narodenia:                                             XXXXXXXXX 

 

 

sa dohodli na uzatvorení tejto Dohody o vykonávaní opatrení SPODaSK v centre (ďalej len 

„dohoda“): 

Článok I 
Úvodné ustanovenia 

 
 

Predmetom tejto dohody  je zadefinovanie podmienok pri vykonávaní opatrení  pobytovou 

formou pre maloleté deti a ich rodičov, príp. osoby, ktorá sa osobne stará o maloleté deti 

Táto dohoda môže byť uzatvorená iba po predchádzajúcom odporúčaní orgánu SPODaSK, 

ktoré v písomnej podobe tvorí súčasť tejto dohody. 
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Článok II 
Účel dohody 

 
 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok, odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle § 47 zákona č. 305/2005 Z.z. 

o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky č. 103/2018 Z.z. o náležitostiach odporúčania 

orgánu, predkladá odporúčanie na vykonávanie opatrení v Centre pre deti a rodiny Pezinok, 

Nová 9, Pezinok pobytovou formou pre rodiča: matka Miroslava Holická, nar. XXXXXXXX, t.č. 

bytom Partizánska 69, Modra a maloleté dieťa : V. D. H., nar. XXXXXXXX, t.č. bytom 

Partizánska 69, Modra.  

 Účelom takéhoto pobytu môže byť len nácvik rodičovských zručností a iných zručností, 

ktoré rodič nevyhnutne potrebuje na výkon svojich rodičovských povinností alebo iných 

povinností v zmysle zákona č.36/2005 Z.z o rodine, úprava a zachovanie vzťahov medzi 

dieťaťom a rodičom, príp. osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa alebo na uľahčenie 

vykonávania opatrení pobytovou formou pre dieťa. 

Účelom pobytového opatrenia v centre pre dieťa a jeho rodiča, príp. osoby, ktorá sa 

osobne stará o dieťa nemôže byť riešenie nepriaznivej sociálnej situácie rodiny. 

 
 

Článok III 
Dĺžka pobytu dieťaťa a rodiča, príp. osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa v 

centre 
 
Pobyt pre maloleté dieťa a jeho rodiča – matku sa začína na základe odporúčania SPODaSK 
dňa 02.11.021 a trvá do 30.11.2021. Ak sa bude pobyt maloletého dieťa a rodiča predlžovať – 
vypracuje sa Dodatok  k tejto Dohode. 

 
 
 
 

Článok IV 
Podmienky výkonu opatrení SPODaSK v centre 

 
Pobytové opatrenie sa realizuje na základe plánu vykonávania opatrení pobytovou 

formou pre dieťa a jeho rodiča, príp. osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa. 
 

CDaR Pezinok odovzdá ubytovacie priestory v stave spôsobilom na riadne užívanie 
a v tomto stave je ich rodič a dieťa povinní udržiavať a po ukončení pobytu aj odovzdať.  
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Rodič s dieťaťom je povinný užívať ubytovacie priestory v súlade s Dohodou. Priestory 
rodič nie je oprávnený poskytnúť na užívanie inej osobe. V prípade porušenia tejto povinnosti 
bude sa táto považovať za zvlášť hrubé porušenie s dôsledkom ukončenia dohody.   

 
 

Článok V 
Práva a povinnosti  dieťaťa a jeho rodiča, príp.osoby, ktorá sa osobne stará o 

dieťa 
 

Práva a povinnosti dieťaťa sú opísané v Programe centra, bod 20.1 a Vyhlášky č. 

103/2018 Z.z. § 1 písmeno  u/ ods. 1 a 2.  

Centrum vysvetlí dieťaťu  spôsobom primeraným jeho veku  a rozumovej vyspelosti 
a jeho rodičovi, príp. osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa , podmienky dohody v zmysle článku 
IV dohody. 

 
Článok VI 

Odstúpenie od dohody  
 

 Centrum so súhlasom orgánu SPODaSK  ukončí vykonávanie opatrení pobytovou 

formou pre dieťa a jeho rodiča, príp. osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa v prípade, ak rodič 

dieťaťa, príp. osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, alebo dieťa nespolupracuje s Centrom 

v zmysle plánu vykonávania opatrení pobytovou formou. 

 

 

Článok VII 
Výška úhrad za poskytovanie starostlivosti  

 
V zmysle platných právnych predpisov od 01.01.2021 je stanovená výška úhrad za 

používanie priestorov na bývanie zákonom č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí 
a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov 
a tiež platného zákona o životnom minime od 01.07.2020  
 
§ 61 ods.3 Úhrada za dieťa je vo výške jednej tridsatiny sumy prídavku na dieťa za každý deň 
pobytu dieťaťa v centre : Prídavok na dieťa za rok 2021 – 25,50€ - 1/30 - 0,85€ x počet dní 
pobytu dieťaťa.  
 
§ 61 ods.4 Plnoletá fyzická osoba podľa ods. 1 písm.b) bod 1 hradí úhradu za poskytnuté 
bývanie vo výške jednej tridsatiny 10% životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu za 
každý deň v centre. Životné minimum od 1.7.2021 pre jednu plnoletú fyzickú osobu je vo 
výške 218,06 € a vždy sa mení k 1.7. daného roku. Poplatok za deň tak predstavuje sumu vo 
výške 0,73€ na jednu plnoletú fyzickú osobu.  
 
Za obdobie od 02.11.2021 do 30.11.2021 v zmysle platných právnych predpisov čiastka činí:  
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Za maloleté dieťa :         vo výške 24,65€ 
Za plnoletú fyzickú osobu – rodiča maloletého dieťaťa :    vo výške 21,17€ 
Spolu čiastka za maloleté dieťa a rodiča :     vo výške 45,82€ 
       
 

Uvedená finančná čiastka vo výške 45,82€ bude za vyššie uvedené obdobie –  
NOVEMBER 2021 uhradená v hotovosti do poklade CDaR Pezinok pri nástupe do zariadenia.  

Nezaplatenie sumy za užívanie priestorov v dohodnutom termíne bude posudzované 
ako porušenie dohody a môže byť  dôvodom k jej odstúpeniu. 
 
 

Článok VIII 
Záverečné ustanovenia 

 
 

Rodič, príp. osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa podpisom tejto dohody výslovne 
vyjadruje svoj súhlas s použitím osobných údajov v súlade so zákonom č.18/2018 Z.z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  pre účely vykonávania 
opatrení SPODaSK v centre. 

Túto dohodu je možné meniť iba na základe dohody oboch účastníkov dohody formou 
písomných číslovaných dodatkov podpísaných obidvoma účastníkmi dohody. 

Dohoda je podpísaná v troch vyhotoveniach, po jednom pre každého účastníka 
dohody. 

Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania  účastníkmi dohody. 
Účastníci dohody prehlasujú a potvrdzujú, že súhlasia s obsahom dohody a 

vlastnoručne ju podpisujú. 
 
V Pezinku, dňa 29.10.2021 

                            
Centrum pre deti a rodiny:                               Rodič maloletého dieťaťa – matka  
 
 
..................................................  .................................................. 

Mgr. Beata Molnárová   Miroslava Holická  

     riaditeľka CDR Pezinok 

 

 

       

 


