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OTÁZKY A ODPOVEDE
Radí PhDr. et Mgr. Oľga JAROŠOVÁ zo súkromnej sociálnej poradne

Priateľka so synom sa presťahovali do iného okresu. Mení sa tým
automaticky aj kolízny opatrovník?
Tomáš
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Áno. Kolízny opatrovník je zamestnanec úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a určuje sa podľa miesta, kde sa dieťa
zdržiava. V tomto prípade nemusí ísť o jeho trvalý pobyt.
V takýchto prípadoch sa však s pobytom dieťaťa mení aj súd,
preto priateľke poraďte, aby zmenu pobytu čo najskôr oznámila
súdu, ktorý odošle spisovú dokumentáciu na príslušný súd.
Takto sa vyhne zbytočným prieťahom v konaní.

Za akých podmienok môžem žiadať o zmenu kolíznej
opatrovníčky? Mám pocit,
že nadržiava manželovi. Myslím
si, že sa poznajú alebo majú
spoločných známych.
Inga

Kolízneho opatrovníka ustanovuje súd. Neurčuje však
konkrétneho zamestnanca,
ale iba príslušný úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny. Ak
máte takéto podozrenie, napíšte
žiadosť s odôvodnením vedúcemu odboru, respektíve priamo
riaditeľovi úradu. Nebude na
škodu, ak sa za ním vyberiete
aj osobne a porozprávate mu
o svojich pocitoch o obavách.
Ak vašej žiadosti nevyhovie,
môžete zaslať sťažnosť na odbor
kontroly, ktorý je súčasťou
úradu. Sťažnosť musí obsahovať
vaše meno, priezvisko, adresu,
dátum a hlavne vlastnoručný
podpis! Ak ani to nebude stačiť,
požiadajte o zmenu opatrovníčky priamo súd.
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Zdravie

Mám pred rozvodom a čakám kolíznu opatrovníčku. Ako prebieha návšteva? Koľkokrát príde a čo bude
odo mňa vyžadovať?
Ľudka

Kolízna opatrovníčka vás navštívi neohlásene v pracovnom čase, je teda pravdepodobné, že ak ste zamestnaná, nezastihne vás doma. V poštovej schránke vám však zanechá odkaz aj s telefónnym číslom,
na ktoré zavoláte a dohodnete si ďalší termín.
Neohlásené návštevy sa opakujú, keď je dôvodné podozrenie, že deti sú v ohrození. Kolíznu opatrovníčku zaujíma, v akých podmienkach dieťa žije a s kým,
aké sú náklady na chod domácnosti a na dieťa. Sú to
dôležité informácie pri určovaní výšky výživného. Ak
počas návštevy nebudú deti doma, opatrovníčka si

s vami dohodne ešte jedno stretnutie, aby spoznala
aj ich názor. Ak je všetko v poriadku, nebude dôvod
návštevu opakovať. Neviem, prečo sa rozvádzate, a
ani to, či s manželom dokážete komunikovať a dohodnúť sa. Od všetkých týchto skutočností sa bude
odvíjať aj rozhovor s pracovníčkami úradu – kolízna
opatrovníčka nechodí sama. S kolegyňou by vám
mali poskytnúť aj sociálne poradenstvo, ponúknuť
možnosť navštíviť psychológa, mediátora, respektíve
ponúknuť pomoc, ktorá by viedla k dohode medzi
rodičmi dieťaťa.

Manžela chcem opustiť, psychicky týra mňa aj dcéru, asi pôjdem do azylového domu. Ako však
zabránim manželovi, aby si prišiel dcéru vziať?
Petra

Ak nemáte v rukách právoplatné rozhodnutie súdu, nemáte otcovi ako zabrániť, respektíve obmedziť jeho styk s dieťaťom. Preto vám navrhujem, aby ste čo najskôr podali návrh na rozvod manželstva. Ešte predtým, alebo súbežne s tým, podajte aj návrh na predbežné opatrenie, v ktorom žiadate o
zverenie dieťaťa do svojej starostlivosti, otca zaviazať platením výživného a požiadate aj o úpravu styku
otca s dieťaťom. Zákaz styku je však veľký zásah do otcových práv,
preto takému rozhodnutiu bude predchádzať rozsiahlejšie dokazovanie. Doložte na súd všetky správy, ktoré svedčia o týraní vás
a dieťaťa. Od lekára, psychológa alebo od psychiatra, policajné
záznamy… Ak sa rozhodnete odísť s dieťaťom do krízového
zariadenia, súčasťou ich pracovného tímu sú aj sociálni pracovníci. Určite vám budú nápomocní pri spísaní potrebných
návrhov a poskytnú vám potrebné sociálne poradenstvo.

Otázky píšte na izdravie@7plus.sk

