
Plán vykonávania 

opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

prostredníctvom akreditovaných subjektov 

na rok 2021 
 

 

     Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica vypracoval a zverejňuje na základe priorít 

schválených Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave 

 

plán vykonávania opatrení 

 

pre svoj územný obvod, ktorého súčasťou sú i podmienky a spôsob organizačného 

zabezpečenia vykonávania opatrení akreditovanými subjektmi v oblasti: 

 

„opatrenia  sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately“ 

 

v zmysle § 73 ods. 2 písm. e) bod 10 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. 

 

 

1. Priorita:  

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).  

 

Program priority: 

Cieľom je mimosúdne riešenie sporov medzi rodičmi detí a dospievajúcimi deťmi, 

medzi rodičmi alebo osobami, ktoré sa osobne o dieťa starajú a eliminovanie napätia 

v procesoch úpravy práv a povinností k maloletým deťom a dosiahnuť dohodu ako cieľ 

procesu. 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. 

Rešpektovanie dohody zamedzí vzniku konfliktných situácií medzi klientmi, ktoré negatívne 

ovplyvňuje zdravý vývin maloletých aj dospievajúcich detí. 

 

Charakteristika priority: 

Priorita je zameraná na aktívnu spoluprácu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, 

oddelenia SPODaSK Senica s akreditovaným subjektom v rámci Trnavského kraja alebo 

Slovenska.  

Mediáciu na riešenie sporov vo veciach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately vykoná mediátor s odbornou akreditovanou prípravou mediátora. Úrad práce, 

sociálnych vecí a rodiny Senica bude mediátorovi klientov prihlasovať priebežne. 

 

 



Adresát  priority: 

 

Cieľovou skupinou budú rodiny 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 maloletému dieťaťu. V priebehu procesov úpravy styku rodiča 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:  max. 6 rodín  

 

Spôsob zabezpečenia:  Verejným obstarávaním, ktoré zabezpečí Ústredie práce, sociálnych 

vecí a rodiny Bratislava  

 

 

Vypracovala: PhDr. Zita Kubalaková 

                        Vedúca  odd.  sociálnoprávnej   ochrany   detí a  sociálnej   kurately  

                        Tel. č.: 034/2440600; 0918/530 011 

                                                         

           


