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 téma: Kolízny opatrovník v rozvodovom procese 

 

 abstrakt: Kolízny opatrovník je sociálny pracovník, ktorého súd ustanovuje do funkcie 

kolízneho opatrovníka deťom v prípade kolízie záujmov v rámci určitého konania. V 

niektorých správach a štúdiách však môžeme zachytiť tvrdenia o problémoch pri vykonávaní 

tejto funkcie, v súvislosti so zákonnou úpravou a reálnou praxou, jednotlivých krokov 

sociálneho pracovníka vo funkcii kolízneho opatrovníka. Ide najmä o problémy v rámci 

rozvodu a následných problémoch pri úprave rodičovských práv a povinností k maloletému 

dieťaťu. Hlavným cieľom dizertačnej práce je zistiť možnosti zlepšenia, zefektívnenia práce 

sociálneho pracovníka vo funkcii kolízneho opatrovníka na úseku sociálnoprávnej ochrany 

detí v rozvodovom procese v Slovenskej republike. Dizertačná práca je rozdelená do šiestich 

kapitol. V prvej kapitole predstavujeme jednotlivé teoretické východiská, ako princíp 

subsidiarity, sociálnu edukáciu a etapy sociálnej práce s klientom. Najčastejšie nezhody v 

rámci rozvodového procesu sú pri úprave rodičovských práv a povinností k maloletému 

dieťaťu, v rámci ktorých problémy trvajú aj niekoľko rokov. Z toho dôvodu v druhej kapitole 

sa venujeme rodičovským právam a povinnostiam a ich úprave v podmienkach Slovenskej 

republiky. V tretej kapitole stručne približujeme sociálnoprávnu ochranu detí v rozvodovom 

procese na Slovensku a v Maďarsku. V štvrtej kapitole definujeme výskumný problém, ciele 

práce, výskumný súbor a použité metódy v rámci kvalitatívneho výskumu. Naše výsledky 

interpretujeme v piatej kapitole, kde predkladáme postup práce kolízneho opatrovníka na 

Slovensku. Keďže zákony v Maďarsku výrazne oddeľujú úradné rozhodovacie právomoci 

štátu od poskytovania služieb metódami sociálnej práce, predkladáme postup práce nielen 

opatrovníka, ale aj rodinného asistenta. Poslednou kapitolou je diskusia, ktorá pozostáva z 

dvoch častí. Na základe našich zistení rodinný asistent výrazne ovplyvňuje prácu opatrovníka 

v rozvodovom procese. Z toho dôvodu súčasťou prvej časti diskusie sú rezultáty práce v 

kontexte zhrnutia a porovnávania, kde podávame deskripciu a explanáciu spolupráce 

opatrovníka a rodinného asistenta v sociálnoprávnej ochrane detí v rámci problémov v 

rozvodovom procese v Maďarsku. Následne uvádzame komparáciu jednotlivých etáp práce 

oboch krajín. Druhú časť diskusie tvorí komparácia našich výsledkov s inými štúdiami, ako aj 

návrhy pre prax. Významným prínosom sú návrhy na základe zistení z Maďarska, z krajiny z 

ktorej doposiaľ nie bol realizovaný žiadny typ výskumu v danej problematike. 
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