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Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately na rok 2019 

 
 
 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice, na základe priorít schválených Ústredím 
práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava na rok 2019 vypracoval plán vykonávania opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre svoj územný obvod v zmysle § 89 ods. 4 
písm. d) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
Schválené priority : 
 
Priorita č. 1 : 
 

„Zabezpečenie vykonania odborných metód na prispôsobenie sa novej situácii 
v prirodzenom rodinnom prostredí alebo v náhradnom rodinnom prostredí.“ 

 
„Zabezpečenie vykonania odborných metód na úpravu rodinných a sociálnych 

pomerov dieťaťa.“ 
 
 
Podmienky a spôsob organizačného zabezpečenia priority : 
 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice zabezpečí schválenú prioritu zapojením 
akreditovaného subjektu, a to prostredníctvom výzvy na podávanie projektov na zabezpečenie 
priorít v oblasti vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
akreditovanými subjektmi. 

Akreditovaný subjekt musí byť držiteľom platnej akreditácie na vykonávanie opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 11 ods. 3, písm. b), bod 1 a bod 2 
zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
Plán zabezpečenia : 
 
február – marec 2019 

• zverejnenie výzvy na podávanie projektov na zabezpečenie priorít v oblasti 
vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zapojením 
akreditovaného subjektu na rok 2019, vyhodnotenie a schvaľovanie predložených 
projektov, vypracovanie a uzatvorenie zmluvy s vybraným akreditovaným subjektom, 
začiatok realizácie programu 

 
 



marec – december 2019 
• realizácia programu akreditovaným subjektom 

 
december 2018 

• celkové zhodnotenie programu, vyúčtovanie programu a ukončenie programu. 
 
 
Priorita č. 2 : 
 

„Zabezpečenie vykonania mediácie ako odbornej metódy na uľahčenie riešenia 
konfliktných situácií v rodine“ 
 
Podmienky a spôsob organizačného zabezpečenia priority : 
 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice zabezpečí schválenú prioritu zapojením 
fyzickej osoby, ktorá skončila odbornú akreditovanú prípravu mediátora ( § 93 ods. 8 zákona 
č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), a to prostredníctvom verejného 
obstarávania, ktoré zabezpečí Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava. 
 
Plán zabezpečenia : 
 
február – december 2019 

• po oznámení výsledkov verejného obstarávania realizácia programu 
 
december 2019 

• celkové zhodnotenie programu, vyúčtovanie programu a ukončenie programu. 
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