PRÍSPEVOK NA ÚHRADU A VÝŽIVU
NIEKTORÝH NÁKLADOV
NEVYDATEJ MATKE
(informatívna brožúra)

Príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke
Zákon o rodine upravuje nielen vzťahy rodičov a detí, ale aj vzťahy rodičov
dieťaťa navzájom. Medzi rodičmi dieťaťa, aj keď nie sú manželia, existuje
právny vzťah k ich spoločnému dieťaťu. Otec však nemá vyživovaciu povinnosť
len voči dieťaťu, má ju aj voči matke dieťaťa. Zákon o rodine sa takto snaží
kompenzovať nevýhodnú polohu, do ktorej sa nevydatá matka dostáva v čase
tehotenstva a materstva. V tomto období je totiž pracovná schopnosť matky
znížená a spolu s ňou je znížený aj jej zárobok.
Za týmto účelom Zákon o rodine ustanovil príspevok na výživu a úhradu
niektorých nákladov nevydatej matke.
Nevydatá matka má teda voči otcovi svojho dieťaťa dva nároky:



nárok na príspevok na výživu matky,
nárok na príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom
a pôrodom.

Pokiaľ ide o plnenie uvedenej vyživovacej povinnosti voči matke dieťaťa,
vrátane výšky príspevkov, v prvom rade sa rodičia dieťaťa majú
dohodnúť. Úloha súdu nastupuje až vtedy, ak sa rodičia vôbec nedohodnú na
poskytovaní príspevkov nevydatej matke alebo majú rozdielne predstavy o
ich výške. Súd nebude skúmať, či nevydatá matka je alebo nie je schopná sama
sa živiť, ale prihliadne na odôvodnené potreby matky, ako aj na schopností,
možnosti a majetkové pomery otca dieťaťa.

Príspevok na výživu matky
Otec dieťaťa je povinný primerane prispievať na výživu matky svojho dieťaťa.
Povinnosť otca prispievať na výživu matky je časovo obmedzená. Otec dieťaťa,
za ktorého matka dieťaťa nie je vydatá, je povinný najdlhšie po dobu dvoch
rokov prispievať matke primerane na úhradu jej výživy, a to najneskôr odo dňa
pôrodu. Matka z dôvodu tehotenstva a tiež po narodení dieťaťa má zníženú
schopnosť pracovať, pretože sa stará o dieťa. Primeranosť tohto príspevku
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bude závisieť od potrieb ženy. Súd pri rozhodovaní o výške príspevku bude
prihliadať na príjmy ženy z pracovného pomeru, zo sociálneho poistenia alebo
aj z iných zdrojov.

Príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvo a pôrodom
Tento príspevok sa vzťahuje najmä na náklady matky na zakúpenie
tehotenského oblečenia, prilepšenie na stravu, na cestovné do zdravotníckeho
zariadenia, na doplatky za lieky. Nárok na tento príspevok vzniká nevydatej
matke vtedy, keď je vzniknú akékoľvek náklady, ktoré súvisia s tehotenstvom
a pôrodom, bez ohľadu na to, či sa dieťa narodí živé. Nepatria sem náklady na
zaobstaranie detskej výbavy alebo oblečenia, nakoľko ide už o nárok dieťaťa
voči rodičovi v rámci vyživovacej povinnosti rodičov k deťom. Pri určení
konkrétnej výšky príspevku súd prihliadne len na účelne vynaložené náklady
a vezme do úvahy aj dávky, ktoré sú poskytované matke (sociálne dávky).
Súd môže na návrh tehotnej ženy uložiť mužovi, ktorého otcovstvo je
pravdepodobné, aby poskytol vopred sumu potrebnú na zabezpečenie jej
výživy, príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom a
sumu potrebnú na zabezpečenie výživy dieťaťa po dobu, počas ktorej by žene
patrila materská dovolenka, t. j. na dobu 28 týždňov, prípadne 37 týždňov, ak
žena porodila dve alebo viac detí alebo ak ide o osamelú ženu (slobodná,
ovdovená alebo rozvedená žena). Návrh môže podať iba tehotná žena, nie
žena po pôrode, to znamená, tieto nároky sú časovo ohraničené na
tehotenstvo ženy. Súd sa bude v konaní zaoberať nárokmi tehotnej ženy, nie
otázkou určenia otcovstva. Nebude zisťovať, či označený muž je alebo nie je
otcom dieťaťa, ale bude len zisťovať, či je jeho otcovstvo pravdepodobné (či s
matkou dieťaťa súložil v dobe rozhodujúcej pre narodenie dieťaťa).
Právo žiadať príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a
pôrodom sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa pôrodu. To znamená, že
ak svoje nároky matka neuplatní to troch rokov odo dňa pôrodu, otec
v prípadnom súdnom konaní môže vzniesť námietku premlčania a súd matke
tento nárok neprizná.
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Upozornenie: Táto brožúra má výlučne informatívny charakter. Je
všeobecnej povahy, a teda nemusí zohľadňovať osobitosti konkrétneho
prípadu. Z tohto dôvodu Vám odporúčame vyhľadať ohľadom riešenia Vášho
problému kvalifikovanú právnu pomoc.

Zdroj:
platné právne predpisy Slovenskej republiky
zák. č. 36/2005 Z. z. Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
internet: www.epi.sk, www.najpravo.sk
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Kancelárie CPP:
CPP - Kancelária Bratislava
CPP - Kancelária Rimavská Sobota
Račianska 71
Čerenčianska 20
810 05 Bratislava 15
979 01 Rimavská Sobota
Email: info.ba@centrumpravnejpomoci.sk
Email: info.rs@centrumpravnejpomoci.sk
CPP - Kancelária Banská Bystrica
CPP- Kancelária Svidník
Skuteckého 30
Sov. Hrdinov 102
974 01 Banská Bystrica
089 01 Svidník
Email: info.bb@centrumpravnejpomoci.sk
Email: info.sk@centrumpravnejpomoci.sk
CPP - Kancelária Humenné
CPP- Kancelária Trenčín
Lipová 1
Hviezdoslavova 3
066 01 Humenné
911 01 Trenčín
Email: info.he@centrumpravnejpomoci.sk
Email: info.tn@centrumpravnejpomoci.sk
CPP - Kancelária Košice
CPP- Kancelária Trnava
Pekárska 11
Murgašova 3
917 01 Trnava
040 41 Košice
Email: info.tt@centrumpravnejpomoci.sk
Email: info.ke@centrumpravnejpomoci.sk
CPP - Kancelária Liptovský Mikuláš
CPP- Kancelária Tvrdošín
Medvedzie 132
Kollárova 2
027 44 Tvrdošín
031 01 Liptovský Mikuláš
Email: info.ts@centrumpravnejpomoci.sk
Email: info.lm@centrumpravnejpomoci.sk
CPP - Kancelária Nitra
CPP- Kancelária Žilina
Štúrova 22, P.O.BOX 7
P.O.Hviezdoslava 690/6
949 03 Nitra 3
011 00 Žilina
Email: info.nr@centrumpravnejpomoci.sk
Email: info.za@centrumpravnejpomoci.sk
CPP - Kancelária Prešov
CPP - Kancelária Žiar n/Hronom
Masarykova 10
SNP 613/124
080 01 Prešov
965 01 Žiar nad Hronom
Email: info.po@centrumpravnejpomoci.sk
Email: info.zh@centrumpravnejpomoci.sk
CPP - Kancelária Komárno
Župná ul. 14
945 01 Komárno
Email: info.kn@centrumpravnejpomoci.sk

CALL CENTRUM
0650 105 100
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Konzultačné dni:
Pondelok:
Streda:

8:00 – 15:00 h
8:00 – 16:00 h

Informačná kancelária – úradné hodiny:
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:

8:00 – 15:00 h
8:00 – 15:00 h
8:00 – 16:00 h
8:00 – 15:00 h
nestránkový deň

www.centrumpravnejpomoci.sk
info@centrumpravnejpomoci.sk
Facebook: Centrum právnej pomoci
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