
  

PLÁN VYKONÁVANIA OPATRENÍ 

NA ROK 2019 

 
 

V súlade s ustanovením § 73 ods. 2 písm. e) bodu 10 zákona č. 305/2005 Z. z. o 

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

znení neskorších predpisov (ďalej zákon č. 305/2005 Z. z.), Úrad práce, sociálnych vecí a 

rodiny Trnava, na základe schválených priorít podľa § 73 ods. 1 písm. d) zákona č. 305/2005 

Z. z., zverejňuje plán vykonávania opatrení na rok 2019 pre územný obvod Úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny Trnava.  

 

 

1./ Zabezpečenie vykonania mediácie  ako odbornej metódy na uľahčenie riešenia 

konfliktných situácií v rodine - § 11 ods. 3 písm. a) 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. 
 

Cieľ priority: 
  Základným cieľom priority je poskytnúť odbornú pomoc prostredníctvom 

alternatívneho riešenia konfliktov a sporov medzi rodičmi a deťmi, medzi rodičmi navzájom 

alebo osobami, ktoré sa osobne o dieťa starajú, prípadne iných sporov dotýkajúcich sa práv 

maloletého dieťaťa, za účasti mediátora  so zámerom dosiahnuť prijateľnú dohodu pre všetky 

zúčastnené strany, kde stredobodom pozornosti je sledovanie najlepšieho záujmu dieťaťa.  

 

Charakteristika priority:  

  Mediácia v danom kontexte je mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na 

mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z rodinnoprávnych vzťahov. Jedným z 

motivačných faktorov pre využitie mediácie vyplývajúcich zo zákona je, že mediáciu možno 

použiť v ktorejkoľvek fáze sporu i po začiatku súdneho konania. Mediácia je spôsob riešenia 

sporu, kde mediátor ako tretia nezávislá a nezaujatá osoba pomáha stranám identifikovať ich 

záujmy, nabáda ich, aby hľadali spoločné praktické riešenia na body, ktoré spôsobili konflikt 

a pomáha im vyjednávať také riešenia, ktoré uspokojujú obe strany. Mediátor je v spore 

nezávislým a nestranným, nezastupuje ani jednu zo sporiacich sa strán, je schopný vnímať 

pozície, stanoviská a záujmy oboch strán nezaujato, vecne a z nadhľadu. Práve preto môže 

byť vstup mediátorov do prebiehajúcich sporov prospešný. 

 V súvislosti so zabezpečovaním výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately sú zvyšuje počet rodín, ktoré nedokážu efektívne spolu komunikovať, 

nevedia sa dohodnúť o úprave výkonu rodičovských práv a povinností, svojim správaním 

a konaním predlžujú trvanie súdnych sporov, čo  negatívne ovplyvňuje  najmä psychický 

a sociálny vývin maloletých detí. Práve mediácia je tak príležitosťou pre zrýchlenie celého 

procesu, ktorý sa dotýka maloletých detí. 

 

 

 

 



  

 

Cieľová skupina:     

 

Cieľovou skupinou budú rodiny s deťmi z evidencie oddelenia SPODaSK so zameraním na: 

- úpravu výkonu rodičovských práv a povinností a zmenu úpravy (vrátane striedavej 

osobnej starostlivosti) 

- úpravu styku a zmenu úpravy styku maloletého dieťaťa s inou blízkou osobou 

- problémy v rodine, konflikty v rodine, prispôsobenie sa novej situácii a iné špecifické 

problémy s orientáciou na dieťa, rodiča alebo osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa. 

 

 

Predpokladaný počet rodín:  

 maximálne 15 rodín  

 

Spôsob zabezpečenia:  
 Verejné obstarávania zabezpečené Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava 

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

zákonov) 

 

Subjekt zabezpečujúci realizáciu:  

 Program bude realizovaný 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). 

 

Časový harmonogram realizácie: 
 február 2019 – procesu výberu – verejné obstarávanie zabezpečené Ústredím práce, 

sociálnych vecí a rodiny Bratislava 

 realizácia programu v závislosti od účinnosti príslušnej dohody až do 31.12.2019  

 december 2019 – vyhodnotenie  

 

 

 

 

V Trnave dňa  22.06.2018  

 

 

 

              Ing. Igor V á l e k  

                      riaditeľ  

       Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava 


