
PLÁN VYKONÁVANIA OPATRENÍ 

NA ROK 2020 

 
 

V súlade s ustanovením § 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 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) bod 1 zákona č. 305/2005 Z. z., 

zverejňuje plán vykonávania opatrení na rok 2019 pre územný obvod Úradu práce, sociálnych 

vecí a rodiny Trnava.  

 

Názov priority:  

 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, za účasti mediátora  so zámerom dosiahnuť 

prijateľnú dohodu pre všetky zúčastnené strany, kde stredobodom pozornosti by mal byť 

najlepší záujem dieťaťa. Snahou je poskytnúť pomoc pri obnove funkčnosti rodiny, 

prípadne  uľahčení priebehu sporu, nájsť spoločný kompromis, kultivovane riešiť 

vzniknuté konflikty,  hľadať obojstranne výhodné riešenia, poskytnúť klientom možnosť 

dosiahnutia optimálnej komunikácie a dospieť k vzájomnej dohode konštruktívne a 

predovšetkým s ohľadom na záujem maloletých aj dospievajúcich detí.    

 

Zdôvodnenie výberu opatrenia:   

 V súvislosti so zabezpečovaním výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately sú častejšie evidované rodiny resp. rodičia, ktorí nedokážu navzájom spolu 

komunikovať, nevedia sa dohodnúť na úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností  

a  ohrozujú tým zdravý vývin maloletých detí. Ani samotné rozhodnutie súdu veľa krát 

nemá vplyv na zlepšenie komunikácie a nevyrieši vzájomný konflikt. Deti sú neraz 

vystavované neprimeranej komunikácii medzi rodičmi, sú svedkami neustálych 

konfliktov,  stávajú  sa nielen zbraňou rodičov pre ich vzájomný súboj, ale sú aj obeťou  

neschopnosti rodičov riešiť situáciu. Našim cieľom je, aby si rodičia uvedomili, že 

následky manželskej  alebo partnerskej krízy sa dotýkajú nielen ich, ale aj ich detí, čo 

mnohokrát prehliadajú a tým ohrozujú ich zdravý psychický, fyzický a sociálny vývin. 

 

Cieľová skupina:     

Cieľovou skupinou budú rodiny s deťmi z evidencie oddelenia SPODaSK.  

 Rodičia, ktorí nezvládajú riešiť problémy a spory v rodine maloletého dieťaťa, najmä 

v priebehu procesu úpravy práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu pred začatím 

konania na súde,  počas jeho trvania i po jeho skončení, ak nie je rozhodnutie súdu 

niektorým z rodičov rešpektované.   



 V priebehu procesu úpravy práv a povinností  iných blízkych príbuzných (napr. starých 

rodičov) k maloletým deťom. 

 V priebehu procesov úpravy  styku s dieťaťom, zmeny rozsahu styku rodiča s dieťaťom 

 V priebehu procesov nastavovania pravidiel pri realizácii striedavej osobnej starostlivosti 

pred začatím konania na súde, počas jeho trvania i po jeho skončení, ak sa rodičia na 

realizácii striedavej starostlivosti nevedia dohodnúť. 

 Medzi rodičmi alebo osobami, ktoré sa osobne o dieťa starajú a dospievajúcimi deťmi. 

 

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 2020 – procesu výberu – verejné obstarávanie zabezpečené Ústredím práce, 

sociálnych vecí a rodiny Bratislava 

 realizácia programu v závislosti od účinnosti príslušnej dohody až do 31.12.2020  

 december 2020 – vyhodnotenie  

 

 

V Trnave dňa  04.05.2019  

 

 

 

              Ing. Igor V á l e k  

                      riaditeľ  

       Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava 

 


