
V rámci vybavovania agendy P – starostlivosť o maloletých – súdy Slovenskej republiky rozhodovali o nárokoch maloletých a právnych vzťahoch
s tým súvisiacich, zahrnutých do týchto skupín:

1. Rodičovské práva a povinnosti
2. Náhradná starostlivosť 
3. Poručníctvo, opatrovníctvo 
4. Povolenie uzavrieť manželstvo 
5. Meno a priezvisko maloletého 
6. Výživné 
7. Určenie  rodičovstva
8. Osvojenie 

Toto delenie vychádza z číselníka druhov nárokov podľa Smernice 31/2005 Ministerstva spravodlivosti SR z 20. decembra 2005 o súdnej štatistike,
účinnej od 1. januára 2006.                                                                                                                                                                                                  

V roku 2007 súdy vybavili 30 895 vecí starostlivosti o maloletých. V porovnaní s rokom 2006, v ktorom vybavili 32 797 vecí, došlo k zníženiu počtu
vybavených vecí o 1 902. Vybavené veci v počte 30 895 sa týkali 57 858 práv, t. j. o 1 696 práv menej ako v roku 2006.

Najrozsiahlejšou skupinou z počtu vybavených vecí boli v roku 2007 veci týkajúce sa rodičovských práv a povinností, spolu v počte 17 033.
V tejto skupine súdy rozhodli o 26 796 právach. Z uvedeného počtu vybavených vecí týkajúcich sa rodičovských práv a povinností, išlo napríklad
o 750 prípadov výchovných opatrení, 134 prípadov zásahov do rodičovských práv, 3 061 prípadov schválení dôležitých úkonov za maloletého,
5 699 prípadov týkajúcich sa styku rodičov s deťmi, 11 360 prípadov zverenia dieťaťa do výchovy, v 630 prípadoch bol ustanovený kolízny
opatrovník a v 263 prípadoch majetkový opatrovník. 

Druhou najpočetnejšou skupinou boli veci výživného. V roku 2007 bolo vybavených 8 907 vecí, v rámci ktorých bolo rozhodnuté o 25 564 právach.
Počtom rozhodnutých vecí nasleduje náhradná starostlivosť s 2 460 vybavenými vecami v nich s 2 677 vybavenými právami. Osvojení sa týkalo 996
vecí, v nich bolo rozhodnuté o 1 056 právach.

Konanie vo veciach starostlivosti o maloletých trvalo v roku 2007 v priemere 7,67 mesiaca (v tomto čísle nie sú zahrnuté veci s medzinárodným
prvkom, v ktorých konanie z objektívnych dôvodov trvá dlhšie). Na porovnanie: v roku 2006 priemerná dĺžka konania bola 8,11 mesiaca. V priemere
najdlhšie konali okresné súdy v obvode Krajského súdu v Bratislave – 10,30 mesiaca. Najlepšie výsledky v rýchlosti konania mali okresné súdy
v obvode Krajského súdu v Banskej Bystrici – 4,64  mesiaca.

V roku 2007 najkratšie trvalo konanie o povolenie uzavrieť manželstvo maloletým – priemerne 2,11 mesiaca. V roku 2007 najdlhšie trvalo konanie
o určenie rodičovstva - priemerne 16,79 mesiaca.


