
Plán vykonávania opatrení pre územný obvod  
Prievidza na rok 2017 
 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Preividza v súlade s ustanovením §73 ods. 2) písm. e) 
bodu 10 zákona číslo 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe §73 ods. 
1 písm. d) citovaného zákona zverejňuje 
 
Plán vykonávania opatrení pre územný obvod  Prievidza na rok 2017. 
 
Priority na rok 2017 podľa zákona číslo 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí 
a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
boli schválené Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny Bratislava dňa 30.5.2016. Opatrenia 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 
 
Priorita č. 1 
 
Zabezpečenie mediácie ako odbornej metódy na uľahčenie riešenia 
konfliktných situácií v rodinách, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.  
 

 
1.Zabezpečenie mediácie  ako odbornej metódy na uľahčenie riešenia 
konfliktných situácií v rodinách, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.  
 
A.Východiskový stav a obsah opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately 

 
1. PROBLÉMY A POTREBY CIEĽOVEJ SKUPINY 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza v súvislosti so zabezpečením opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately eviduje viacerých klientov - rodičov, ktorí 
svojou komunikáciou ohrozujú zdravý vývin maloletých detí. Našou snahou je dosiahnuť 
u nich optimálnu komunikáciu a viesť ich k tomu, aby stredobodom pozornosti boli iba 
záujmy maloletého dieťaťa. 
 
Orgán sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately s touto skupinou klientov často pracuje, 
často rieši ich podania, sťažnosti a snaží sa odbornými metódami sociálnej práce zmierniť 
dopad ich komunikácie na maloleté dieťa. V poslednom období zaznamenávame nárast tejto 
skupiny klientov, ktorá sa nedokáže dohodnúť na úprave rodičovských práv a povinností  
a svojimi častými písomnými podaniami sťažuje prácu sociálnych pracovníkov. Sociálni 
pracovníci sa v záujme maloletých detí snažia predísť dlhotrvajúcim sporom. V mnohých 
prípadoch je ťažké dosiahnuť prijateľnú intervenciu u všetkých zúčastnených strán sporu. 
Doterajšie rozhodnutia súdov nemali vplyv na zlepšenie komunikácie medzi klientmi, preto 
danú prioritu považujeme za veľmi dôležitú. 
   
2. CIEĽOVÁ SKUPINA 



 
Rodiny, ktoré sú v evidencii Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza z dôvodu 
riešenia:   

• predrozvodovej, rozvodovej alebo porozvodovej situácie,  
• zverovania dieťaťa rodičovi,  
• úpravy  styku rodiča s dieťaťom,   
• iných situácií v rodinách s deťmi, ktoré si vyžadujú prijímanie opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.  
Ide najmä o nezvládanie riešiť problémy a spory v rodine s maloletým dieťaťom 
predovšetkým: 

a)      v priebehu procesu úpravy práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu pred 
začatím konania na súde, pred prvým pojednávaním a počas konania, 
b)      v priebehu procesu úpravy práv a povinností iných blízkych príbuzných ( napr. 
starých rodičov) k maloletému dieťaťu, 
c)      v priebehu procesov úpravy styku rodiča s dieťaťom, zmeny rozsahu styku 
rodiča s dieťaťom, 
d)     v priebehu procesov nastavovania pravidiel pri realizácii striedavej osobnej 
starostlivosti pred začatím konania na súde, pred prvým pojednávaním a počas 
konania, 
e)      problémy medzi rodičmi a dospievajúcimi deťmi 

 
3. FORMA A SPÔSOB ZABEZPEČENIA PRIORITY 
Mediácia sa bude zabezpečovať prostredníctvom verejného obstarávania. Mediáciu bude 
zabezpečovať mediátor zapísaný v zozname mediátorov na základe zákona o mediácii 
vedenom na Ministerstve spravodlivosti SR. Mediácia bude realizovaná v súlade so zákonom 
č. 420/2004 Z.z. o mediácii a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
4. CIEĽ A OČAKÁVANÉ VÝSLEDKY Z REALIZÁCIE PRIORITY: 
Cieľom týchto opatrení je rýchle a kultivované mimosúdne riešenie sporov medzi rodičmi 
detí, medzi rodičmi alebo osobami, ktoré sa osobne o dieťa starajú a dospievajúcimi deťmi      
a eliminovanie napätia v procesoch úpravy práv a povinností k maloletým deťom a dosiahnuť 
dohodu ako cieľ procesu. 
 
Očakávame, že zapojenie klientov do procesu mediácie bude mať vplyv na dosiahnutie 
optimálnej  komunikácie, vzbudí u nich záujem o riešenie podstatných vecí, ktorým je  zdravý 
vývin ich maloletých a dospievajúcich detí a zároveň prevezmú zodpovednosť za 
rozhodnutie. Dosiahnutá dohoda medzi klientmi môže predchádzať ďalším podaniam 
a sťažnostiam klientov na sociálnych pracovníkov, na neobjektívne rozhodovanie súdov 
v prospech niektorého z klientov. 
 
Rešpektovanie dohody zamedzí vzniku konfliktných situácií medzi klientmi, čo negatívne 
ovplyvňuje zdravý vývin maloletých aj dospievajúcich detí.  
 
V prípade, že nedôjde k uzatvoreniu mediačnej dohody mediátor vypracuje správu 
o mediačnom procese a jeho riešení, ako podklad do spisovej dokumentácie vedenej na 
oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 
 
 



B. Návrh zabezpečenia priority v oblasti vykonávania opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v územnom 
obvode Prievidza, rok 2017. 
 
1. PLÁN ZABEZPEČENIA 
Zabezpečiť mediátora, ktorý bude vykonávať  opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately v rodinách formou odbornej metódy mediácie z dôvodu uľahčenia 
riešenia konfliktných situácií. 
 
2. CIEĽ PROGRAMU 
Mediátor bude prostredníctvom mediácie riešiť: 

• napätie vo vzťahoch klientov a zastavenie konfliktu  
• nezhody medzi rodičmi alebo osobami, ktoré sa osobne o dieťa starajú 

a dospievajúcimi deťmi 
• dodržiavanie zásad slušného správania v interpersonálnych vzťahoch 
• nasmerovanie k pochopeniu problému a k  spoločnému záujmu, ktorým je dieťa  
• motivovanie rodičov k optimálnej komunikácii a vedenie k vyjasneniu problému 
• vedenie rodičov k vzájomnému rešpektovaniu, k prijateľnému riešeniu sporu 

a k uzatvoreniu dohody 
• uzavretie dohody, ktorá bude slúžiť ako dôkazný prostriedok v prípade súdneho 

konania 
 
Mediačnými službami eliminovať napätie v procese úpravy práv a povinností k maloletým 
deťom a vytvorenie dohody ako cieľa procesu. 
 
3. CIEĽOVÁ SKUPINA PROGRAMU 
Rodiny, ktoré sú v evidencii Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza, odboru 
sociálnych vecí a rodiny, oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a ktoré 
nezvládajú riešiť problémy a spory v rodine maloletého dieťaťa predovšetkým: 
 

a) v priebehu procesu úpravy práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu pred 
začatím konania na súde, pred prvým pojednávaním a počas konania 

b) v priebehu procesu úpravy práv a povinností iných blízkych príbuzných (starých 
rodičov) k maloletému dieťaťu 

c) v priebehu procesov úpravy styku rodiča s dieťaťom, zmeny rozsahu styku rodiča 
s dieťaťom 

d) v priebehu procesov nastavovania pravidiel pri realizácii striedavej osobnej 
starostlivosti pred začatím konania na súde, pred prvým pojednávaním a počas 
konania 

e)   medzi rodičmi alebo osobami, ktoré sa osobne o dieťa starajú a dospievajúcimi deťmi 
 
3.1 Predpokladaný počet: 40 rodín 
 

4. ČASOVÝ HARMONOGRAM: 
Mesiac Činnosť 

Január  - November 2017 • Realizácia mediačných stretnutí 
• Predkladanie uzatvorených dohôd 
• Priebežné predkladanie fakturácie mediátorom pre ukončené 



mediačné stretnutia  
December 2017 • Ukončenie priority spoločným pracovným stretnutím 

• Vyhodnotenie efektivity v každom individuálnom  
prípade osobitne 

Poznámka:      
• Zmeny v harmonograme sa môžu vykonať po vzájomnej konzultácii s mediátorom. 
• Zmeny je možné vykonať aj v nadväznosti na priebeh verejného obstarávania. 
 


