Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR
Štúrova ul.6 , 811 02 Bratislava, tel./fax: 02/63814968,
0905709557, zpmpvsr@zpmpvsr.sk, www.zpmpvsr.sk

Pozvánka na 1. okrúhly stôl k téme opatrovníctva.
Vážené kolegyne a kolegovia,
srdečne si Vás dovoľujeme pozvať na okrúhly stôl venovaný praktickým problémom
pri výkone opatrovníctva (opatrovníctvo pre osoby, ktoré sú pozbavené alebo obmedzené
spôsobilosti na právne úkony). Cieľom stretnutia je odborná diskusia o aktuálnych
problémoch výkonu verejného opatrovníctva a možnosti ich riešenia z hľadiska zamýšľaných
nových právnych predpisov, konkrétne občianskeho zákonníka a občianskeho súdneho
poriadku.
Kedy a kde: 23.09.2014 od 10.00 hod., Republiková centrála ZPMP v SR, Štúrova 6, 811 02
Bratislava (1. posch. nad Lúčnicou).
Kapacita je obmedzená veľkosťou miestnosti. Za organizáciu sa môže prihlásiť max. 1 osoba.
Uvítame podnety a skúsenosti z praxe Vás a Vašich kolegov.
Vašu účasť prosíme potvrdiť odoslaním návratky emailom Mgr. Lucii Takáčovej:
luciatakacova@zpmpvsr.sk , príp. poštou resp. priniesť osobne na adresu ZPMP v SR do
18.09.2014. Odborné publikácie a občerstvenie máme pre Vás pripravené.
Program:
1. Privítanie a úvod, PhDr. Iveta Mišová, riaditeľka ZPMP v SR
2. Praktické problémy opatrovníctva v Slovenskej republike a možnosti ich riešenia,
advokáti JUDr. Zuzana Stavrovská, JUDr. Maroš Matiaško, LL.M.
3. Diskusia a záver
Ďalší okrúhly stôl sa bude konať pre neverejných opatrovníkov (rodičia, príbuzní a pod.) dňa
16.10.2014. Okrem toho pripravujeme dva odborné semináre, jeden pre opatrovníkov
o právnych aspektoch výkonu opatrovníctva, dobrej a zlej praxi a zodpovednosti
opatrovníka. Druhý pre rodičov a opatrovníkov v oblasti zodpovednostného konania ľudí
s mentálnym postihnutím. Pozvánku zašleme, keď budú semináre aktuálne.
Tešíme sa na stretnutie s Vami!
Projekt Dôstojný život – právo, nie privilégium bol podporený sumou 104976,- EUR z Fondu pre
mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009 -2014.
Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu
zameraného na ľudské práva Dôstojný život – právo, nie privilégium je Zvýšenie zapojenia MVO do
tvorby politík a rozhodovacích procesov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.

