
Návrh na úpravu nariadenia vlády č. 271/2020 Z.z. 

Nariadenie vlády č. 271/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 103/2020 Z. 

z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti MPSVR SR v čase mimoriadnej 

situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením 

COVID-19 sa 

v ustanovení § 11a, ods. 2, písm. b) upravuje  nasledovne: 

„obce, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, 

fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately na základe udelenej akreditácie alebo centra pre deti a rodiny zriadeného 

obcou alebo vyšším územným celkom.“ 

 

Odôvodnenie:  

Obec v zmysle § 75 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately 

vykonáva podľa: 

§ 11  ods. 1 

 „opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na obmedzenie a odstraňovanie 

negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický, vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin dieťaťa 

a plnoletej fyzickej osoby“ 

§ 11 ods. 3, písm. b), bod 5. 

spolupracuje s orgánom SPODaSK a so zariadením pri vykonávaní odbornej metódy, ktorou je 

„zhodnotenie situácie dieťaťa a rodiny, posúdenie možností rodičov, ďalších príbuzných a 

iných blízkych osôb dieťaťa riešiť situáciu dieťaťa a rodiny na účely určenia miery ohrozenia 

dieťaťa.“ 

Zákon č. 305/2005 Z. z. v § 77 ods. 1 ods. 2 jednoznačne cituje, na ktoré opatrenia sa 

akreditácia nevzťahuje (§ 10) a na ktoré opatrenia akreditáciu nemožno udeliť. Na vyššie 

uvedený § 11 ods. 1 zákona sa akreditácia vyžaduje.  Obec ako subjekt, ktorému definované 

činnosti podľa tohto § 11 ods. 1, § 11 ods. 3, písm. b), bod 5 patria do originálnej pôsobnosti, 

vykonáva  tieto opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately bez akreditácie. 

Inak vyjadrené, na opatrenia vykonávané obcou (mimo § 10) akreditovaný subjekt musí mať 

akreditáciu.   

 

To znamená, že ak obec nemá zaregistrovanú terénnu sociálnu službu krízovej intervencie, 

vykonáva terénnu sociálnu prácu  aj v národných projektoch v zmysle vyššie uvedených 

ustanovení zákona. Pri prijatom nariadení vlády č. 271/2020 Z. z. je oproti iným subjektom – 

napríklad akreditovanému subjektu, diskriminovaná.  


