
Kraj Úrad PSVaR č. Názov  priority

AS / SP / 

Mediátor

Ustanovenie 

zákona č. 

305/2005 Z.z. Spôsob zabezpečenia

1. Zabezpečenie vykonania odborných metód na prispôsobenie sa novej situácii

v prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom rodinnom prostredí

AS
§ 11 ods. 3,    

písm. b), bod 1

výzvou na podávanie 

projektov

2.
Zabezpečenie vykonania mediácie ako odbornej metódy na uľahčenie

riešenia konfliktných situácií v rodine

mediátor § 11 ods. 3,     

písm. a) 

verejným obstarávaním

1. Zabezpečenie vykonania odborných metód na prispôsobenie sa novej situácii

v prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom rodinnom prostredí

AS § 11 ods. 3,    

písm. b), bod 1

výzvou na podávanie 

projektov

2. Zabezpečenie vykonania mediácie ako odbornej metódy na uľahčenie

riešenia konfliktných situácií v rodine

mediátor § 11 ods. 3,    

písm. a) 

verejným obstarávaním

1. Zabezpečenie vykonania odborných metód na prispôsobenie sa novej situácii

v prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom rodinnom prostredí

AS 
§ 11 ods. 3,    

písm. b), bod 1

výzvou na podávanie 

projektov

2. Zabezpečenie vykonania mediácie ako odbornej metódy na uľahčenie

riešenia konfliktných situácií v rodine

mediátor § 11 ods. 3,     

písm. a) 

verejným obstarávaním

3. Zabezpečenie vykonania odborných metód na úpravu rodinných

a sociálnych pomerov dieťaťa

AS § 11 ods. 3 písm. 

b), bod 2

výzvou na podávanie 

projektov

1. Zabezpečenie vykonania odborných metód na prispôsobenie sa novej situácii

v prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom rodinnom prostredí

AS § 11 ods. 3,    

písm. b), bod 1

výzvou na podávanie 

projektov

2. Zabezpečenie vykonania mediácie ako odbornej metódy na uľahčenie

riešenia konfliktných situácií v rodine

mediátor § 11 ods. 3,    

písm. a)

verejným obstarávaním

1. Zabezpečenie vykonania odborných metód na prispôsobenie sa novej situácii

v prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom rodinnom prostredí

AS § 11 ods. 3,    

písm. b), bod 1  

výzvou na podávanie 

projektov

2. Zabezpečenie vykonania mediácie ako odbornej metódy na uľahčenie

riešenia konfliktných situácií v rodine

mediátor § 11 ods. 3,    

písm. a) 

verejným obstarávaním

Kraj Úrad PSVR č. Názov  priority

AS / SP / 

Meidátor

Ustanovenie 

zákona č. 

305/2005 Z.z. Spôsob zabezpečenia

1. Zabezpečenie vykonania odborných metód na úpravu rodinných

a sociálnych pomerov dieťaťa

AS § 11 ods. 3,    

písm. b), bod 2

výzvou na podávanie 

projektov

1. Zabezpečenie vykonania odborných metód na úpravu rodinných

a sociálnych pomerov dieťaťa

AS § 11 ods. 3,    

písm. b), bod 2

výzvou na podávanie 

projektov

2. Zabezpečenie vykonania odborných metód na prispôsobenie sa novej situácii

v prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom rodinnom prostredí

AS § 11 ods. 3,     

písm. b), bod 1 

výzvou na podávanie 

projektov

Nitra

Schválené priority a spôsob ich organizačného zabezepčenia v oblasti vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2019                                                                                          

(§ 73 ods. 1 písm. d) bod 1 zákona č. 305/2005 Z.z.)

Nitriansky

Nové Zámky

Trenčín

Komárno

Levice

Topoľčany

Nové Mesto nad 

Váhom

Trenčiansky



3. Zabezpečenie vykonania mediácie ako odbornej metódy na uľahčenie

riešenia konfliktných situácií v rodine

mediátor § 11 ods. 3,    

písm. a) 

verejným obstarávaním

1. Zabezpečenie vykonania mediácie ako odbornej metódy na uľahčenie

riešenia konfliktných situácií v rodine

mediátor § 11 ods. 3,    

písm. a) 

verejným obstarávaním

Prievidza 1. Zabezpečenie vykonania mediácie ako odbornej metódy na uľahčenie

riešenia konfliktných situácií v rodine

mediátor § 11 ods. 3,    

písm. a) 

verejným obstarávaním

Považská Bystrica 1. Zabezpečenie vykonania odborných metód na úpravu rodinných

a sociálnych pomerov dieťaťa

AS § 11 ods. 3,     

písm. b), bod 2

výzvou na podávanie 

projektov

Kraj Úrad PSVaR č. Názov  priority

AS / SP / 

Mediátor 

Ustanovenie 

zákona č. 

305/2005 Z.z. Spôsob zabezpečenia

1. Zabezpečenie vykonania odborných metód na úpravu rodinných

a sociálnych pomerov dieťaťa

AS § 11 ods. 3,     

písm. b), bod 2

výzvou na podávanie 

projektov

2. Výchovný skupinový program alebo sociálny skupinový program

vykonávaný ambulantnou formou, celodennou formou alebo pobytovou

formou, za účasti rodičov alebo osôb, ktoré sa o dieťa osobne starajú

AS §17 ods. 4   výzvou na podávanie 

projektov

3. Zabezpečenie vykonania odborných metód na prispôsobenie sa novej situácii

v prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom rodinnom prostredí

AS § 11 ods. 3,    

písm. b), bod 1

výzvou na podávanie 

projektov

1. Zabezpečenie vykonania odborných metód na prispôsobenie sa novej situácii

v prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom rodinnom prostredí

AS /SP § 11 ods. 3,    

písm. b), bod 1

výzvou na podávanie 

projektov

2. Zabezpečenie vykonania odborných metód na úpravu rodinných

a sociálnych pomerov dieťaťa

AS /SP § 11 ods. 3,    

písm. b), bod 2

výzvou na podávanie 

projektov

1.

Výchovný skupinový program alebo sociálny skupinový program

vykonávaný ambulantnou formou, celodennou formou alebo pobytovou

formou, za účasti rodičov alebo osôb, ktoré sa o dieťa osobne starajú

AS §17 ods. 4    výzvou na podávanie 

projektov

2.

Zabezpečenie vykonania odborných metód na úpravu rodinných

a sociálnych pomerov dieťaťa

AS § 11 ods. 3,    

písm. b), bod 2

výzvou na podávanie 

projektov

1. Výchovný skupinový program alebo sociálny skupinový program

vykonávaný ambulantnou formou, celodennou formou alebo pobytovou

formou, za účasti rodičov alebo osôb, ktoré sa o dieťa osobne starajú

AS § 17 ods. 4 výzvou na podávanie 

projektov

2. Zabezpečenie vykonania odborných metód na úpravu rodinných

a sociálnych pomerov dieťaťa

AS § 11 ods. 3,    

písm. b), bod 2

výzvou na podávanie 

projektov

1. Výchovný skupinový program alebo sociálny skupinový program

vykonávaný ambulantnou formou, celodennou formou alebo pobytovou

formou, za účasti rodičov alebo osôb, ktoré sa o dieťa osobne starajú

AS § 17 ods. 4 výzvou na podávanie 

projektov

2. Zabezpečenie vykonania mediácie ako odbornej metódy na uľahčenie

riešenia konfliktných situácií v rodine

mediátor § 11 ods. 3,     

písm. a) 

verejným obstarávaním

Trenčiansky Partizánske

Nové Mesto nad 

Váhom

Trenčiansky

Prešov

Humenné 

Prešovský

Bardejov

Poprad

Kežmarok



1. Výchovné opatrenia - výchovný program alebo sociálny program na

zabezpečenie účelu výchovného opatrenia pre deti, ktorým bolo uložené

výchovné opatrenie, s účasťou rodičov alebo osôb, ktoré sa o dieťa osobne

starajúuloženie povinnosti dieťaťu zúčastniť sa na výchovnom programe

alebo na sociálnom programe

AS / SP § 12 ods. 1,    

písm. d) 

výzvou na podávanie 

projektov 

2. Zabezpečenie vykonania odborných metód na úpravu rodinných

a sociálnych pomerov dieťaťa

AS / SP § 11 ods. 3,    

písm. b), bod 2

výzvou na podávanie 

projektov

3. Zabezpečenie vykonania odborných metód na prispôsobenie sa novej situácii

v prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom rodinnom prostredí

AS / SP § 11 ods. 3,    

písm. b), bod 1

výzvou na podávanie 

projektov

1. Výchovný skupinový program alebo sociálny skupinový program

vykonávaný ambulantnou formou, celodennou formou alebo pobytovou

formou, za účasti rodičov alebo osôb, ktoré sa o dieťa osobne starajú

AS §17 ods. 4   výzvou na podávanie 

projektov

1. Zabezpečenie vykonania odborných metód na prispôsobenie sa novej situácii

v prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom rodinnom prostredí

AS § 11 ods. 3,    

písm. b), bod 1

výzvou na podávanie 

projektov

2. Výchovný skupinový program alebo sociálny skupinový program

vykonávaný ambulantnou formou, celodennou formou alebo pobytovou

formou, za účasti rodičov alebo osôb, ktoré sa o dieťa osobne starajú

AS § 17 ods. 4 výzvou na podávanie 

projektov

Kraj Úrad PSVaR č. Názov  priority

AS / SP / 

Mediátor

Ustanovenie 

zákona č. 

305/2005 Z.z. Spôsob zabezpečenia

1. Zabezpečenie vykonania odborných metód na úpravu rodinných

a sociálnych pomerov dieťaťa

AS / SP § 11 ods. 3,    

písm. b), bod 2

výzvou na podávanie 

projektov

2. Výchovný skupinový program alebo sociálny skupinový program

vykonávaný ambulantnou formou, celodennou formou alebo pobytovou

formou, za účasti rodičov alebo osôb, ktoré sa o dieťa osobne starajú

AS §17 ods. 4   výzvou na podávanie 

projektov

1. Zabezpečenie vykonania odborných metód na prispôsobenie sa novej situácii

v prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom rodinnom prostredí

AS § 11 ods. 3,    

písm. b), bod 1

výzvou na podávanie 

projektov

Zabezpečenie vykonania odborných metód na úpravu rodinných

a sociálnych pomerov dieťaťa

AS § 11 ods. 3,    

písm. b), bod 2

výzvou na podávanie 

projektov

1. Zabezpečenie vykonania odborných metód na úpravu rodinných

a sociálnych pomerov dieťaťa

AS / SP § 11 ods. 3,    

písm. b), bod 2

výzvou na podávanie 

projektov

2. Výchovný skupinový program alebo sociálny skupinový program

vykonávaný ambulantnou formou, celodennou formou alebo pobytovou

formou, za účasti rodičov alebo osôb, ktoré sa o dieťa osobne starajú

AS §17 ods. 4   výzvou na podávanie 

projektov

1. Výchovný skupinový program alebo sociálny skupinový program

vykonávaný ambulantnou formou, celodennou formou alebo pobytovou

formou, za účasti rodičov alebo osôb, ktoré sa o dieťa osobne starajú

AS §17 ods. 4   výzvou na podávanie 

projektov

1. Zabezpečenie vykonania odborných metód na úpravu rodinných

a sociálnych pomerov dieťaťa

AS /SP § 11 ods. 3,    

písm. b), bod 2

výzvou na podávanie 

projektov

Prešovský

Prešovský

2.

Trebišov

Košický Košice

Michalovce

Rožňava

Spišská Nová Ves

Vranov nad Topľou

Stará Ľubovňa

Stropkov



2. Výchovný skupinový program alebo sociálny skupinový program

vykonávaný ambulantnou formou, celodennou formou alebo pobytovou

formou, za účasti rodičov alebo osôb, ktoré sa o dieťa osobne starajú

AS §17 ods. 4    výzvou na podávanie 

projektov

Kraj Úrad PSVaR č. Názov  priority

AS / SP / 

Mediátor

Ustanovenie 

zákona č. 

305/2005 Z.z. Spôsob zabezpečenia

1. Zabezpečenie vykonania odborných metód na úpravu rodinných

a sociálnych pomerov dieťaťa

AS § 11 ods. 3, písm. 

b) , bod 2

výzvou na podávanie 

projektov

2. Výchovný skupinový program alebo sociálny skupinový program

vykonávaný ambulantnou formou, celodennou formou alebo pobytovou

formou, za účasti rodičov alebo osôb, ktoré sa o dieťa osobne starajú

AS §17 ods. 4    výzvou na podávanie 

projektov

Banská Štiavnica 1. Výchovný skupinový program alebo sociálny skupinový program

vykonávaný ambulantnou formou, celodennou formou alebo pobytovou

formou, za účasti rodičov alebo osôb, ktoré sa o dieťa osobne starajú

AS §17 ods. 4   výzvou na podávanie 

projektov

Banská Štiavnica 2. Zabezpečenie vykonania odborných metód na prispôsobenie sa novej situácii

v prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom rodinnom prostredí

AS § 11 ods. 3,     

písm. b), bod 1

výzvou na podávanie 

projektov

Brezno 1. Zabezpečenie vykonania odborných metód na úpravu rodinných

a sociálnych pomerov dieťaťa

AS § 11 ods. 3,     

písm. b), bod 2

výzvou na podávanie 

projektov

Lučenec 1. Výchovný skupinový program alebo sociálny skupinový program

vykonávaný ambulantnou formou, celodennou formou alebo pobytovou

formou, za účasti rodičov alebo osôb, ktoré sa o dieťa osobne starajú

AS §17 ods. 4   výzvou na podávanie 

projektov

Revúca 1. Zabezpečenie vykonania odborných metód na úpravu rodinných

a sociálnych pomerov dieťaťa

AS § 11 ods. 3,     

písm. b), bod 2

výzvou na podávanie 

projektov

Rimavská Sobota 1. Výchovný skupinový program alebo sociálny skupinový program

vykonávaný ambulantnou formou, celodennou formou alebo pobytovou

formou, za účasti rodičov alebo osôb, ktoré sa o dieťa osobne starajú

AS §17 ods. 4    výzvou na podávanie 

projektov

Veľký Krtíš 1. Zabezpečenie vykonania odborných metód na úpravu rodinných

a sociálnych pomerov dieťaťa

AS § 11 ods. 3,    

písm. b), bod 2

výzvou na podávanie 

projektov

Zvolen 1. Výchovný skupinový program alebo sociálny skupinový program

vykonávaný ambulantnou formou, celodennou formou alebo pobytovou

formou, za účasti rodičov alebo osôb, ktoré sa o dieťa osobne starajú

AS §17 ods. 4   výzvou na podávanie 

projektov

Kraj Úrad PSVaR č. 

Názov  priority

AS / SP / 

Mediátor 

Ustanovenie 

zákona č. 

305/2005 Z.z. Spôsob zabezpečenia

1. Zabezpečenie vykonania mediácie ako odbornej metódy na uľahčenie

riešenia konfliktných situácií v rodine

mediátor § 11 ods. 3,     

písm. a) 

vereným obstarávanímBratislavský

Trebišov

Košický

Bratislava

Banskobystrický

Banskobystrický

Banská Bystrica



Malacky 1. Zabezpečenie vykonania odborných metód na úpravu rodinných

a  sociálnych pomerov dieťaťa

AS § 11 ods. 3,     

písm. b), bod 2

výzvou na podávanie 

projektov

Pezinok 1. Zabezpečenie vykonania odborných metód na úpravu rodinných

a sociálnych pomerov dieťaťa

AS § 11 ods. 3,    

písm. b), bod 2

výzvou na podávanie 

projektov

Kraj Úrad PSVaR č. Názov  priority

AS / SP / 

Mediátor 

Ustanovenie 

zákona č. 

305/2005 Z.z. Spôsob zabezpečenia

1. Zabezpečenie vykonania mediácie ako odbornej metódy na uľahčenie

riešenia konfliktných situácií v rodine

mediátor § 11 ods. 3,     

písm. a) 

verejným obstarávaním

2. Zabezpečenie vykonania odborných metód na úpravu rodinných

a sociálnych pomerov dieťaťa

AS/SP § 11 ods. 3,    

písm. b), bod 2

výzvou na podávanie 

projektov

1. Výchovný skupinový program alebo sociálny skupinový program

vykonávaný ambulantnou formou, celodennou formou alebo pobytovou

formou, za účasti rodičov alebo osôb, ktoré sa o dieťa osobne starajú

AS §17 ods. 4    výzvou na podávanie 

projektov

Zabezpečenie vykonania odborných metód na prispôsobenie sa novej situácii

v prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom rodinnom prostredí

AS § 11 ods. 3,     

písm. b), bod 1

výzvou na podávanie 

projektov

1. Výchovné opatrenia - výchovný program alebo sociálny program na

zabezpečenie účelu výchovného opatrenia pre deti, ktorým bolo uložené

výchovné opatrenie, s účasťou rodičov alebo osôb, ktoré sa o dieťa osobne

starajúuloženie povinnosti dieťaťu zúčastniť sa na výchovnom programe

alebo na sociálnom programe

AS § 12 ods. 1,    

písm. d) 

výzvou na podávanie 

projektov

2. Zabezpečenie vykonania mediácie ako odbornej metódy na uľahčenie

riešenia konfliktných situácií v rodine

mediátor § 11 ods. 3,     

písm. a) 

verejným obstarávaním

AS výzvou na podávanie 

projektov

2. Zabezpečenie vykonania mediácie ako odbornej metódy na uľahčenie

riešenia konfliktných situácií v rodine

mediátor § 11 ods. 3,     

písm. a) 

verejným obstarávaním

Výchovné opatrenia - výchovný program alebo sociálny program na

zabezpečenie účelu výchovného opatrenia pre deti, ktorým bolo uložené

výchovné opatrenie, s účasťou rodičov alebo osôb, ktoré sa o dieťa osobne

starajúuloženie povinnosti dieťaťu zúčastniť sa na výchovnom programe

alebo na sociálnom programe

§ 12 ods. 1,    

písm. d) 

výzvou na podávanie 

projektov

2. Zabezpečenie vykonania mediácie ako odbornej metódy na uľahčenie

riešenia konfliktných situácií v rodine

mediátor § 11 ods. 3,     

písm. a) 

verejným obstarávaním

Zabezpečenie vykonania mediácie ako odbornej metódy na uľahčenie

riešenia konfliktných situácií v rodine

mediátor § 11 ods. 3,    

písm. a)

verejným obstarávaním

Ružomberok 1. Zabezpečenie vykonania mediácie ako odbornej metódy na uľahčenie

riešenia konfliktných situácií v rodine

mediátor § 11 ods. 3,    

písm. a)

verejným obstarávaním

Kraj Úrad PSVaR č. Názov  priority

AS / SP / 

Mediátor 

Ustanovenie 

zákona č. 

305/2005 Z.z. Spôsob zabezpečenia

Žilinský

Žilinský Zabezpečenie vykonania odborných metód na prispôsobenie sa novej situácii

v prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom rodinnom prostredí

 Čadca 

Martin

Námestovo § 11 ods. 3,     

písm. b), bod 1

Liptovský Mikuláš

AS 

2.

Bratislavský

Dolný Kubín

1.

1.

1.

Žilina



Trnava 1. Zabezpečenie vykonania mediácie ako odbornej metódy na uľahčenie

riešenia konfliktných situácií v rodine

mediátor § 11 ods. 3,    

písm. a)

verejným obstarávaním

1. Zabezpečenie vykonania odborných metód na prispôsobenie sa novej situácii

v prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom rodinnom prostredí

AS § 11 ods. 3,    

písm. b), bod 1

výzvou na podávanie 

projektov

2. Výchovný skupinový program alebo sociálny skupinový program

vykonávaný ambulantnou formou, celodennou formou alebo pobytovou

formou, za účasti rodičov alebo osôb, ktoré sa o dieťa osobne starajú

AS § 17 ods. 4 výzvou na podávanie 

projektov

1. Zabezpečenie vykonania mediácie ako odbornej metódy na uľahčenie

riešenia konfliktných situácií v rodine

mediátor § 11 ods. 3,    

písm. a) 

verejným obstarávaním

2. Výchovný skupinový program alebo sociálny skupinový program

vykonávaný ambulantnou formou, celodennou formou alebo pobytovou

formou, za účasti rodičov alebo osôb, ktoré sa o dieťa osobne starajú

AS § 17 ods. 4 výzvou na podávanie 

projektov

Piešťany 1. Zabezpečenie vykonania mediácie ako odbornej metódy na uľahčenie

riešenia konfliktných situácií v rodine

mediátor § 11 ods. 3,    

písm. a)

verejným obstarávaním

Senica 1. Zabezpečenie vykonania mediácie ako odbornej metódy na uľahčenie

riešenia konfliktných situácií v rodine

mediátor § 11 ods. 3,    

písm. a) 

verejným obstarávaním

Zoznam skratiek:

Zákon č.305/2005 Z.z.

AS akreditovaný subjekt

SP sociálny pracovník vykonávajúci samostatnú prax sociálneho pracovníka

Trnavský

Galanta

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

Dunajská Streda


