
OTÁZKA: AKÉ MOŽNOSTI MÁ SLOBODNÁ MAMIČKA, KTORÁ 

NEDOSTÁVA VÝŽIVNÉ NA DIEŤA A MÁ VYŽIŤ IBA 

Z RODIČOVSKÉHO PRÍSPEVKU? 

 

Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá 

do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť (nie do dovŕšenia 18 roku). Nárok na výživné 

na dieťa je daný vždy, a požiadať oň môžete kedykoľvek,napríklad aj v situácii, že ste neboli 

vydatá alebo ste nežili s otcom svojho dieťaťa. V prípade, že ste boli vydatá, súd 

v rozvodovom konaní musí povinne určiť aj výšku výživného. Dokonca aj vtedy, ak to 

rodičia nežiadajú. Ak rodič zatajuje svoje príjmy, zarába len minimálnu mzdu, no vy viete, že 

má oveľa vyššie výdavky, súd bude tento stav skúmať. 

 

V prípade, že druhý rodič odmietne platiť výživné na dieťa  

 

 Možnosť podať návrh na výkon exekúcie dlžného výživného proti povinnému 

rodičovi u ktoréhokoľvek exekútora. 

 

  Exekučné konanie je možné začat na základe exekúčného titulu t.j. každé vykonateľné 

súdne rozhodnutie, ktoré ukladá určitú povinnosť v tomto prípade platenie výživného, 

a povinná osoba ho dobrovoľne neplní. Exekučné konanie sa začne iba na návrh osoby 

oprávnenej zo súdneho rozhodnutia. Je dôležite, aby na súdnom rozhodnutí bola vyznačená 

vykonateľnosť. 

 

Spôsoby výkonu exekúcie: 

 

1. Exekútor vydá príkaz na zadržanie vodičského oprávnenia povinného rodiča: 

 

V prípade neplatenia súdom stanoveného výživného môže exekútor vydať príkaz na 

zadržanie vodičského preukazu na čo má zákonné oprávnenie. Exekútor upovedomí povinnú 

osobu (osobu, ktorá neplatí výživné) o začatí exekúcie a spôsobe jej vykonania, po uplynutí 

lehoty na vznesenie námietok vydá exekučný príkaz a následne môže poverený policajt 

predmetný vodičský preukaz zadržať.        

 K návrhu treba pripojiť overenú kópiu rozsudku, ktorým bolo určené výživné, na 

rozsudku musí byť vyznačená doložka právoplatnosti a vykonateľnosti a rodné listy detí. V 

návrhu na výkon exekúcie treba podrobne opísať výšku dlhu a za aké obdobie dlh vznikol. 

Pokiaľ máte problém so spísaním návrhu vzor  Vám poskytnú v Centre právnej pomoci alebo 

ho môžete získať priamo pri exekútorovi. 

 



Ďalšie spôsoby výkonu exekúcie: 

2. zrážkami zo mzdy alebo iných príjmov povinného, 
3.  prikázaním pohľadávky, 
4. predajom hnuteľných vecí, 
5. predajom cenných papierov, 
6. predajom podniku, alebo 
7. predajom nehnuteľností. 

 

 Možnosť podať trestné oznámenie na políciu (trestný čin zanedbania povinnej 

výživy):  

 

- kto najmenej tri mesiace v období 2 rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, 

zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím 

slobody až na dva roky 

- kto sa najmenej tri mesiace v období dvoch rokov úmyselne vyhýba plneniu 

svojej zákonnej povinnosti vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa 

odňatím slobody až na tri roky. 

 

V prípade, keď hovoríme o neplatení výživného, ide o situáciu, že oprávnená 

osoba nedostane všetko, čo tvorí obsah vyživovacej povinnosti. O neplnenie vyživovacej 

povinnosti pôjde teda aj vtedy, ak sa neplní v povinnom rozsahu, t.j. keď povinný uhrádza 

nižšie čiastky výživného ako má uhrádzať v zmysle právoplatného rozhodnutia. 

Polícia a prokuratúra, t.j. orgány činné v trestnom konaní nevymáhajú dlžné výživné 

(to je možné len v rámci exekúcie výživného), ale podanie trestného oznámenia môže primäť 

osobu, ktorá neplatí výživné na dobrovoľné dodatočné zaplatenie dlžného výživného, keďže 

sa tým môže zbaviť trestnosti.         

Trestnosť činu zanedbania povinnej výživy totiž zaniká, ak povinný svoju povinnosť 

zaplatiť dlh na výživnom dodatočne splní, ak trestný čin nemal trvalo nepriaznivé následky 

(napr. nedošlo k znemožneniu prípravy dieťaťa na povolanie a pod.).  

 

NÁHRADNÉ VÝŽIVNÉ 

 

Nárok na náhradné výživné slúži na zabezpečenie výživy nezaopatreného dieťaťa.  

 

O náhradné výživné môže požiadať: 

 

- rodič dieťaťa 

- iná osoba, ktorej bolo nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti 

- nezaopatrené dieťa, ak je plnoleté. 

 

 



 

Oprávnená osoba má nárok na náhradné výživné, ak: 

- rodič oprávnenej osoby alebo iná fyzická osoba, ktorej bola právoplatným 

rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou uložená povinnosť platiť 

výživné oprávnenej osobe, neplní vyživovaciu povinnosť v plnej výške, v lehote a 

spôsobom určených právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou 

dohodou najmenej tri po sebe nasledujúce mesiace od splatnosti poslednej splátky 

výživného a ak exekučné konanie na vymoženie pohľadávky na výživnom trvá 

najmenej tri mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie súdu a povinná 

osoba nezačala platiť výživné alebo 

- jej nevznikol nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok, alebo 

suma sirotského dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku, alebo suma 

sirotských dôchodkov alebo sirotských výsluhových dôchodkov je nižšia ako suma 

minimálneho výživného. 

 

Podmienky získania náhradného výživného: 

 

- riadne plnenie si povinnej školskej dochádzky 

- trvalý pobyt na území SR, kde sa aj trvale zdržiava 

- príjem žiadateľa a fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, nie je vyšší 

ako 2,2-násobok sumy životného minima žiadateľa a fyzických osôb, ktorých príjmy 

sa posudzujú spoločne. (aktuálna výška životného minima je 205,07 Eur mesačne, ak 

ide o jednu plnoletu fyzickú osobu a 143,06 Eur mesačne ak ide o ďalšiu spoločne 

posudzovanú osobu) – 451, 154 Eur. 

 

Žiadosť o náhradné výživné sa podáva na úrade práce sociálnych vecí a rodiny, príslušný 

podľa miesta bydliska, tlačivo je dostupné na príslušnom úrade alebo elektronicky, v takom 

prípade však musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom.  

 

K žiadosti je potrebné priložiť: 

 

- právoplatné rozhodnutie súdu alebo súdom schválená dohoda, na základe ktorých 

musí povinná osoba platiť výživné oprávnenej osobe, 

- potvrdenie exekútora, že exekučné konanie trvá najmenej tri mesiace od doručenia 

návrhu na vykonanie exekúcie, 

- potvrdenie centra o postúpení návrhu na uznanie a výkon rozhodnutia vo veci 

vymáhania výživného príslušnému prijímajúcemu orgánu v cudzine ak od postúpenia 

návrhu do cudziny uplynuli najmenej tri mesiace alebo potvrdenie, že vymáhanie 

výživného z cudziny nie je možné, 

- potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške sirotského dôchodku, sirotských dôchodkov 

alebo potvrdenie o nepriznaní sirotského dôchodku alebo potvrdenie útvaru 

sociálneho zabezpečenia alebo Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia o výške 

sirotského výsluhového dôchodku, sirotských výsluhových dôchodkov alebo 

potvrdenie o nepriznaní sirotského výsluhového dôchodku, 

- potvrdenie školy o riadnom plnení povinnej školskej dochádzky oprávnenou osobou 

alebo potvrdenie strednej alebo vysokej školy o sústavnej príprave oprávnenej osoby 

na povolanie štúdiom; to neplatí, ak ide na strednej škole o štúdium popri zamestnaní, 



kombinované štúdium a štúdium jednotlivých vyučovacích predmetov a na vysokej 

škole o externé štúdium, 

- potvrdenie o príjme oprávnenej osoby a o príjmoch osôb, ktorých príjmy sa posudzujú 

spoločne. 

 

 

Výška náhradného výživného: 

 

Výšku náhradného výživného určí súd právoplatným rozhodnutím alebo schválením 

dohody, najviac však vo výške 1,2-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa. 

Ak si povinná osoba plní vyživovaciu povinnosť čiastočne, náhradné výživné sa 

poskytuje vo výške rozdielu medzi výškou výživného určeného súdom a výškou zaplateného 

výživného. 

Sirota má nárok na náhradné výživné vo výške:  

- minimálneho výživného, ak nemá nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský 

výsluhový dôchodok alebo 

- rozdielu medzi minimálnym výživným a sumou sirotského dôchodku. 

Ak je výška náhradného výživného nižšia ako 0,66 eura za mesiac, úrad ho nevypláca. 

 

Vyplácanie náhradného výživného: 

 

Úrad vypláca náhradné výživné poberateľovi náhradného výživného v hotovosti 

mesačne pozadu, najskôr od prvého dňa v mesiaci, v ktorom bola podaná žiadosť. Náhradné 

výživné sa vypláca za celý kalendárny mesiac, aj keď podmienky nároku boli splnené len za 

časť kalendárneho mesiaca. Náhradné výživné sa nevypláca do cudziny. 

Úrad vyplatí náhradné výživné za tri kalendárne mesiace predchádzajúce 

kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť, ak oprávnená osoba za toto obdobie 

spĺňa podmienky nároku na náhradné výživné a žiadateľ o náhradné výživné požiada o 

vyplatenie náhradného výživného za toto obdobie.  

 

 

Prídavok na dieťa  

Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na prídavok je: 

- rodič nezaopatreného dieťaťa (podľa ich vzájomnej dohody),  

- rodič, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia 

súdu, 

- osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej 

starostlivosť rodičov na základe právoplatného  rozhodnutia súdu, 

- plnoleté nezaopatrené dieťa ak:  

a. ak niet osoby uvedenej v prvých dvoch bodoch 

b. ak má upravenú vyživovaciu povinnosť od rodičov, 

c. ak do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť 

rodičov, 

d. ktoré uzavrelo manželstvo, 

e. ktorého manželstvo zaniklo alebo 



- maloletý rodič, ktorý má priznané rodičovské práva a povinnosti  

Nárok na prídavok vzniká oprávnenej osobe, ak 

- sa stará o nezaopatrené dieťa, 

- má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky alebo je 

občanom EÚ. 

Výška prídavku na dieťa  v roku 2018 je 23,68 Eur mesačne. 

 

Príplatok  k prídavku na dieťa 

Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príplatok k prídavku je: 

 

- rodič nezaopatreného dieťaťa alebo 

- osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej 

starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu. 

 

 

Príplatok k prídavku na dieťa sa poskytuje za splnenia nasledovných podmienok: 

 

1. splnenie podmienok nároku na prídavok, 

2. poberanie 

a. starobného dôchodku, 

b. predčasného starobného dôchodku, 

c. invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú 

činnosť o viac ako 70% podľa osobitného predpisu, 

d. výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu 

e. po dovŕšení veku potrebného na nárok na starobný dôchodok podľa 

osobitného predpisu alebo 

f. poberanie dôchodkovej dávky toho istého druhu v cudzine oprávnenou osobou 

a  ďalšou fyzickou osobou, ktorá si môže uplatniť daňový bonus podľa §33 

zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (druhý rodič, druhý náhradný rodič 

alebo manžel rodiča, ktorý nie je rodičom nezaopatreného dieťaťa, ak žijú 

s nezaopatreným dieťaťom v domácnosti), 

 

3. nevykonávanie zárobkovej činnosti oprávnenou osobou a ďalšou fyzickou osobou, 

ktorá si môže uplatniť daňový bonus (druhý rodič, druhý náhradný rodič alebo manžel 

rodiča, ktorý nie je rodičom nezaopatreného dieťaťa ak žijú s nezaopatreným 

dieťaťom v domácnosti), 

 

4. nepriznanie daňového bonusu na  nezaopatrené dieťa, na ktoré si oprávnená osoba 

uplatnila nárok na prídavok na dieťa. 

 

Výška príplatku k prídavku na dieťa v roku 2018  je 11,10 €. 

 

https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/podpora-rodinam-detmi/penazna-pomoc/pridavok-dieta/podmienky-naroku.html


UPLATNENIE NÁROKU NA PRÍDAVOK NA DIEŤA A PRÍPLATKU K PRÍDAVKU 

NA DIEŤA: 

Oprávnená osoba si môže uplatniť nárok na prídavok podaním písomnej žiadosti 

alebo žiadosti podanej elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým 

podpisom u platiteľa príslušného podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby alebo 

prechodného pobytu oprávnenej osoby. Žiadosť obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia, 

rodné číslo, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby a 

nezaopatreného dieťaťa. Na výzvu platiteľa oprávnená osoba doplní ďalšie údaje o svojej 

osobe, o druhej oprávnenej osobe alebo o nezaopatrenom dieťati, ktoré sú nevyhnutné na 

konanie o prídavku.  

 

 

(Pozn. oprávnená osoba je rodič, ktorý nedostáva výživné a povinná osoba je rodič, ktorý 

neplatí výživné.) 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


