
                                          

          Senec, 13.7.2020 

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
Bc.  Milan Krajniak 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
Špitálska 4-6-8 
816 43 Bratislava 
minister@employment.gov.sk  
okv@employment.gov.sk 

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky 
Mgr. Mária Kolíková 
Ministerstvo spravodlivosti SR 
Račianska ul. 71 
813 11 Bratislava 
ministerka@justice.sk  
podatelnamssr@justice.sk 

Vážená pani ministerka,  
Vážený pán minister,  

obraciame sa na Vás so žiadosťou o stretnutie vo veci riešenia rodinno-právnej agendy. Pozorne 
sledujeme celospoločenskú situáciu v tejto oblasti, ktorá je v posledných dňoch 
zintenzívnená protestom "Za naše deti", ako aj "Inicaitívu Za vymazaných rodičov" a veľmi 
oceňujeme Váš otvorený prístup na diskusiu s viacerými zainteresovanými subjektmi.  

Ako mnoho iných organizácií aj my vnímame akútnu potrebu riešenia tejto oblasti a sme pripravení 
poskytnúť svoj odborný pohľad a spoluprácu, nakoľko sa v našich organizáciách problematike 
sociálno-právnej ochrane detí venujeme komplexne dlhé roky ako odborní profesionáli 
(psychológovia, sociálni pracovníci, liečební pedagógovia, špeciálni pedagógovia, právnici atď.). 

Dovoľte nám vyjadriť presvedčenie, že spoločnou diskusiou viacerých zainteresovaných subjektov v 
oblasti sociálno právnej ochrany, vieme postupne meniť veci k lepšiemu a nastaviť opatrenia riešenia 
rodičovských konfliktov tak, aby viedli k skutočnej ochrane záujmov maloletého dieťa a jeho práva na 
oboch rodičov. Pevne dúfame, že budeme mať príležitosť zapojiť sa do tvorby verejnej politiky a naše 
praktické skúsenosti, odborné kapacity zužitkovať pre novú efektívnejšiu a komplexnejšiu právnu 
úpravu aj v oblasti sociálno-právnej ochrany.  

Uvedené Vám dávame na vedomie a dúfame v zapojenie nás, nižšie menovaných, ako 
akreditovaných neštátnych aj štátnych CDR, akreditovaných subjektov výkonu opatrení 
SPODaSK, resocializačných zariadení, krízových stredísk a organizácií na pomoc ženám 
zažívajúcim násilie v partnerských vzťahoch a iným obetiam domáceho násilia s odborným 
profesionálnym tímom a dlhoročnými skúsenosťami do odbornej diskusie a celého ďalšieho 
procesu súvisiaceho s témou týchto iniciatív. 

S pozdravom 

PhDr. Elena Kopcová, PhD., CDR TENENET (kontaktná osoba, 0907 154 601, ena@tenenet.sk)  
JUDr. Lýdia Brichtová, SOCIOFÓRUM 
Mgr. Marianna Kováčová, PhD., CDR Centrum Slniečko n.o. 
Mgr. Marek Roháček, CDR Návrat  
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Mgr. Anna Surovcová, CDR Dalia, CSS Krupina 
Mgr. Róbert Braciník, Náruč – Pomoc deťom v kríze 
Mgr. Ján Karas, CDR DRaK Prešov 
PhDr. Tatiana Brnová PhD., oz ŽENA v TIESNI 
Mgr. Sylvia Králová, FENESTRA 
Doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD., CDR BUDÚCNOSŤ n.o. 
Mgr. Apolónia Sejková, Mgr. Lenka Kvašňáková, CDR Zora, MyMamy 
Ing. Petronela Tomanová, CDR Peto n.o 
Mgr. Ľubica Šorlová, PhDr., CDR Orchidea, n.o.  
Mgr. Matúš Kanis, Advokát/Attorney Kanisová & Kanis Advokátska kancelária s.r.o. 
PhDr. Andrea Tóthová, Azylový dom TAMARA 

Nezávislá platforma SocioFórum je strešnou organizáciou mimovládnych organizácií pôsobiacich v 
sociálnej oblasti. Jej poslaním je motivovať, podporovať a posilňovať dobrovoľnícke a profesionálne 
MNO, ktoré pomáhajú ľuďom ohrozeným sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčeným ľuďom. 
Chceme, aby všetci, ktorí chcú nezištne a kvalifikovane pomáhať druhým, mohli tak robiť za 
dôstojných podmienok a verejného ocenenia. Svoje poslanie SocioFórum napĺňa: obhajovaním 
oprávnených záujmov a potrieb MNO, ktoré pracujú najmä v oblasti sociálnych služieb, 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, občianskej advokácie, aktívnej politiky 
zamestnanosti a služieb zamestnanosti; otváraním nových sociálnych tém pre verejnú a odbornú 
diskusiu; podporou reformy sociálneho systému a verejnej správy na Slovensku; poskytovaním 
expertíznych, vzdelávacích, publikačných a organizačných služieb. V posledných rokoch sme 
predstavili dva zásadné reformné dokumenty – 3 zákony (návrh rozdelenie zákona o sociálnych 
službách na 3 legislatívne normy a zmena financovania) a I DEA SS (ideový zámer reformy sociálnej 
ochrany). Viac info: www.socioforum.sk 

TENENET o.z. vzniklo v Senci 2011 a od roku 2013 zameriava na osoby ohrozené sociálnym 
vylúčením s celoslovenskou pôsobnosťou vďaka získanej akreditácii SPOaSK (305/2005 Z.z., CDR s 
celoslovenskou pôsobnosťou), špecializovaného sociálneho poradenstva  a 2 komunitných centier 
(Jánovce, Senec) (448/2008 Z.z.) a agentúry podporovaného zamestnávania (5/2004 Z.z.).  
Organizácia zamestnáva 53 odborných poradcov (psychológov, sociálnych pracovníkov, špeciálnych 
pedagógov, logopédov, právnikov atď.). Od 2019 prevádzkujeme aj ambulanciu klinickej psychológie 
a psychoterapie v Senci.
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