
Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately na rok 2020 

 

Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 

2020 pre územný obvod ÚPSVR Veľký Krtíš 

 

V súlade s ustanovením § 73 ods. 2 písm. e) bodu 10 a § 89 ods. 4 písm. d) zákona č. 

305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký 

Krtíš zverejňuje, na základe schválených priorít podľa § 73 ods. 1 písm. d) zákona č. 

305/2005 Z.z., plán vykonávania opatrení na rok 2020 pre územný obvod Úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš. 

 

 

 

Schválené priority na rok 2020: 

 

PRIORITA 1 

 

Zabezpečenie vykonania odborných metód na podporu riešenia výchovných problémov, 

sociálnych problémov a iných problémov v rodine a v medziľudských vzťahoch. 

 

Priorita bude realizovaná v zmysle § 11 ods. 3, písm. b) bod 3. zákona č. 305/2005 Z. z. 

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

v znení neskorších predpisov. 

 

 

Spôsob organizačného zabezpečenia: 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš zabezpečí vykonávanie opatrení 

sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately prostredníctvom výzvy na predkladanie 

projektov akreditovanými subjektmi. 

 

Časový rozsah výkonu opatrení: 

 

 marec 2020 

- vypracovanie a zverejnenie výzvy na podávanie projektov na zabezpečenie priorít 

v oblasti vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

 

apríl 2020 

- posúdenie a výber projektov podaných akreditovanými subjektmi a sociálnymi 

pracovníkmi vykonávajúcich samostatnú prax sociálneho pracovníka  

 

 



máj 2020 

  - vypracovanie a uzavretie zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na 

zabezpečenie priorít v roku 2020 v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately s úspešným akreditovaným subjektom, alebo sociálnym pracovníkom 

vykonávajúcim samostatnú prax sociálneho pracovníka 

                                                     

jún – december  2020     

             - samotná realizácia projektu, vyhodnotenie priority a finančné vyúčtovanie, písomné      

               záverečné správy        

 

PRIORITA 2 

Zabezpečenie vykonania mediácie ako odbornej metódy na uľahčenie riešenia 

konfliktných situácií v rodine. 

Priorita bude realizovaná v zmysle § 11 ods. 3, písm. a) zákona č. 305/2005 Z. z. 

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

v znení neskorších predpisov. 

Spôsob organizačného zabezpečenia: 

Verejné obstarávanie zabezpečované Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava ( 

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov). 

Časový rozsah výkonu opatrení: 

február 2020 – proces výberu – verejným obstarávaním 

 Samotná realizácia programu bude v závislosti od účinnosti príslušnej dohody do 31.12.2020. 

december 2020 – zhodnotenie realizácie 

 

Vo Veľkom Krtíši dňa 25.06.2019 

 

 

 

 

                PhDr. Erika Kušická 

        Riaditeľka ÚPSVaR Veľký Krtíš 


