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PLÁN ZABEZPEČENIA PRIORITY V OBLASTI VYKONÁVANIA OPATRENÍ 

SOCIÁLNOPRÁVNEJ  OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ KURATELY V ÚZEMNOM 

OBVODE ÚPSVAR PARTIZÁNSKE PRE ROK 2019 

 

 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske na základe schválených priorít Ústredím 

práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava na rok 2019 vypracoval a zverejňuje plán  

a zabezpečenie vykonávania opatrení podľa § 73 ods. 4 a 5,  pre svoj územný obvod v rámci 

opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v súlade s  § 89 ods. 4 písm. d/  Zákona 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Schválená priorita: 

 

Zabezpečenie mediácie ako odbornej metódy na uľahčenie riešenia konfliktných situácií 

v rodinách, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  

v zmysle § 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. 

 

FORMA  A  SPÔSOB  ZABEZPEČENIA  PRIORITY 

 

          Mediácia sa bude zabezpečovať prostredníctvom verejného obstarávania. Mediáciu na 

riešenie sporov vo veciach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, môže v zmysle § 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, vykonávať fyzická osoba, ktorá 

skončila odbornú akreditovanú prípravu mediátora.  

 

 

CIEĽ A OČAKÁVANÉ VÝSLEDKY Z REALIZÁCIE PRIORITY 

 

          Cieľom týchto opatrení je zabezpečenie vykonania mediácie ako odbornej metódy  

a uľahčenie riešenia  konfliktných situácií v rodine.  

 

           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. 
 

 

Na základe týchto skutočností sa od mediátora očakáva najmä: 

 

realizácia mediácie pre dieťa, rodičov alebo osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa zameraná na 

riešenie problémov, sporov a konfliktov v rodine, ktoré nie sú schopní samostatne riešiť, pomoc pri 

 



obnovení komunikácie, zmiernenie a odstránenie konfliktov medzi rodičmi, osobami, ktoré sa 

osobne starajú o dieťa a deťmi navzájom, 

uzatvorenie dohody o začatí mediácie 

uzatvorenie dohody o mediácii (ak to bude uplatniteľné) ako výsledok úspešnej mediácie 

 

           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. 

 

PLÁN  ZABEZPEČENIA 

 

          Zabezpečiť mediátora, ktorý bude vykonávať  opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately v rodinách v zmysle § 11 ods. 3 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,  formou odbornej metódy mediácie z dôvodu uľahčenia riešenia konfliktných situácií 

v rodine. Mediácia sa bude realizovať v priestoroch, ktoré určí mediátor. 

 
 

CIEĽ  PROGRAMU 

 

Mediátor bude prostredníctvom mediácie riešiť najmä: 

 zmiernenie alebo odstránenie dôsledkom rozporu záujmov  medzi rodičmi dieťaťa alebo 

osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, na jednej strane  a dieťaťom na druhej strane, alebo 

medzi deťmi navzájom ,  

 zmiernenie alebo odstránenie napätia  medzi rodičmi  alebo osobami, ktoré sa osobne 

starajú o dieťa 

 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. 
 

CIEĽOVÁ  SKUPINA  PROGRAMU 

 

         Cieľovou skupinou sú klienti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske, odboru 

sociálnych vecí a rodiny, oddelenia a agendy sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pre 

ktorých sú vykonávané opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.   

Predpokladaný počet: cca 10 rodín, ktorý je determinovaný výškou pridelených finančných 

prostriedkov, ako i záujmom a súhlasom oslovených klientov. 

 

 

 



 ČASOVÝ  HARMONOGRAM  REALIZÁCIE  PRIORITY 

 

Mesiac Činnosť 

 

Január  - November 2019 

Administrácia mediácie v zmysle rámcovej dohody 

Realizácia mediačných stretnutí 

Predkladanie uzatvorených dohôd 

Priebežné predkladanie fakturácie mediátorom pre ukončené 

mediačné stretnutia  

 

 

December 2019 

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. 

 

Navrhnutá priorita bude súčasťou vykonávaných opatrení v zmysle platných právnych predpisov. 

 

 

 

Vypracoval:          Mgr. Tomáš Pápay                        Schválil:       Mgr. Iveta Duchoňová 

                       vedúci oddelenia SPOD a SK                        riaditeľka OSVaR, ÚPSVaR Partizánske 
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