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Po zániku manželstva dochádza k zániku vzájomnej vyživovacej povinnosti 

medzi manželmi. V odôvodnených prípadoch má však aj rozvedený manžel 

nárok na tzv. primeranú výživu (najmä náklady na stravovanie, ale aj náklady 

na uspokojovanie ďalších nevyhnutných potrieb spojených s vekom, 

zdravotným stavom, spôsobom života).  

Právo na príspevok na výživu rozvedeného manžela má ten z manželov, ktorý 

nie je schopný sám sa živiť, pričom môže ísť o ktoréhokoľvek z bývalých 

manželov. Dôvody, pre ktoré nie je jeden z manželov schopný sa po rozvode 

sám živiť môžu byť rôzne, napr. rozvedená manželka sa stará o zdravotne 

postihnuté dieťa a z toho dôvodu nemôže chodiť do práce, alebo u starších ľudí 

sú to najmä zdravotné dôvody. 

Na to aby jeden z bývalých manželov bol povinný prispievať druhému 

manželovi na výživu, musia byť splnené určité podmienky: 

Nárok na príspevok na výživu rozvedeného manželstva môže vzniknúť najskôr 

dňom, keď rozsudok o rozvode manželstva nadobudol právoplatnosť, tzn. 

dňom keď manželstvo bolo rozvedené. 

Bývalý manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, musí požiadať bývalého 

manžela, aby mu poskytol príspevok na výživu. To znamená, že ak manžel, 

ktorý nie je schopný sám sa živiť o príspevok nepožiada, nedôjde k vzniku 

vyživovacej povinnosti.  

Rozvedení manželia sa môžu o poskytovaní príspevku na výživu dohodnúť aj 

mimosúdne, teda jeden z manželov bude v určitej dohodnutej výške mesačne 

prispievať druhému (bývalému) manželovi na výživu.  

Ak sa však bývalí manželia nedohodnú, určí rozsah príspevku na návrh jedného 

z manželov súd. Súd nemôže rozhodnúť o príspevku na výživu rozvedeného 

manžela bez návrhu. Príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať 

najskôr od podania žaloby, nemožno ho priznať spätne. Povinnosť preukázať 

dôvodnosť príspevku bude na manželovi, ktorý o príspevok na výživu 

rozvedeného manžela žiada.   
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Podmienkou vzniku nároku na príspevok na výživu je, aby manžel (ktorý má 

prispievať na výživu druhého manžela) mal schopnosti, možnosti a majetkové 

pomery poskytovať tento príspevok. V prípade, ak by sám nemal dosť 

prostriedkov na vlastnú výživu, môže rozvedený manžel požiadať o výživné 

svoje deti alebo predkov. 

Pri rozhodovaní o príspevku na výživu rozvedeného manžela a jeho výške sa 

súd zaoberá aj dôvodmi, pre ktoré došlo k rozvodu manželstva. Napríklad ak 

bývalý manžel, ktorý žiada o príspevok na výživu, sa počas manželstva choval 

násilne voči druhému manželovi, bolo by v rozpore s dobrými mravmi aby 

takýto manžel mal po rozvode nárok na výživné voči bývalému manželovi.  

Príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu 

piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode.  

Súd však môže výnimočne túto dobu predĺžiť, ak rozvedený manžel, ktorému 

súd príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ani 

po uplynutí tejto doby. Za objektívne dôvody sa považuje najmä ak ide o toho 

manžela, ktorému bolo v konaní o rozvod manželstva zverené do osobnej 

starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo o 

manžela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci 

sústavnú opateru.   

Požiadať o príspevok na výživu rozvedeného manžela nie je možné spätne, ale 

len od podania návrhu na súd. Ak napríklad od rozvodu už uplynuli dva roky 

možno požiadať o príspevok len na zostávajúce tri roky, ak nejde o niektorý 

z prípadov uvedený vyššie. 

Právo na poskytovanie príspevku na výživu rozvedeného manžela zaniká: 

 ak rozvedený manžel bude opäť schopný sám sa živiť (napr. sa 

znova zamestná, vznikne mu nárok na dôchodok, zlepší sa zdravotný 

stav), 

 ak rozvedený manžel, ktorému je príspevok poskytovaný, uzavrie 

nové manželstvo, v takom prípade vzniká nová vzájomná 

vyživovacia povinnosť medzi novými manželmi, 
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 smrťou manžela, ktorý poskytuje príspevok na výživu 

rozvedenému manželovi (táto povinnosť neprechádza na dedičov), 

 ak aj druhý z rozvedených manželov stratí schopnosť sám sa živiť 

(napr. stratí zamestnanie, ochorie), na zrušenie povinnosti 

prispievať na výživu rozvedeného manžela musí podať návrh na súd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

http://www.najpravo.sk/
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Kancelárie CPP: 

 
 

CALL CENTRUM 

0650 105 100 
 
 
 

 

CPP - Kancelária Bratislava 

Račianska 71 

810 05  Bratislava 15 

Email: info.ba@centrumpravnejpomoci.sk 

CPP - Kancelária Rimavská Sobota 

Čerenčianska 20 

979 01  Rimavská Sobota 

Email: info.rs@centrumpravnejpomoci.sk 

CPP - Kancelária Banská Bystrica 

Skuteckého 30 

974 01  Banská Bystrica 

Email: info.bb@centrumpravnejpomoci.sk 

CPP- Kancelária Svidník 

Sov. Hrdinov 102 

089 01  Svidník 

Email: info.sk@centrumpravnejpomoci.sk 

CPP - Kancelária Humenné 

Lipová 1 

066 01  Humenné 

Email: info.he@centrumpravnejpomoci.sk 

CPP- Kancelária Trenčín 

Hviezdoslavova 3  

911 01  Trenčín 

Email: info.tn@centrumpravnejpomoci.sk 

CPP - Kancelária Košice 

Murgašova 3 

040 41  Košice 

Email: info.ke@centrumpravnejpomoci.sk 

CPP- Kancelária Trnava 

Pekárska 11 

917 01  Trnava 

Email: info.tt@centrumpravnejpomoci.sk 

CPP - Kancelária Liptovský Mikuláš 

Kollárova 2 

031 01  Liptovský Mikuláš 

Email: info.lm@centrumpravnejpomoci.sk 

CPP- Kancelária Tvrdošín 

Medvedzie 132 

027 44  Tvrdošín 

Email: info.ts@centrumpravnejpomoci.sk 

CPP - Kancelária Nitra 

Štúrova 22, P.O.BOX 7 

949 03  Nitra  3 

Email: info.nr@centrumpravnejpomoci.sk 

CPP- Kancelária Žilina 

P.O.Hviezdoslava 690/6 

011 00  Žilina 

Email: info.za@centrumpravnejpomoci.sk 

CPP - Kancelária Prešov 

Masarykova 10 

080 01  Prešov 

Email: info.po@centrumpravnejpomoci.sk 

CPP - Kancelária Žiar n/Hronom 

SNP 613/124 

965 01  Žiar nad Hronom 

Email: info.zh@centrumpravnejpomoci.sk 

CPP - Kancelária Komárno 

Župná ul. 14 

945 01  Komárno 

Email: info.kn@centrumpravnejpomoci.sk 
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Konzultačné dni:  

  

Pondelok:  8:00 – 15:00 h 

Streda:   8:00 – 16:00 h 

 

Informačná kancelária – úradné hodiny: 

 

Pondelok:   8:00 – 15:00 h  

Utorok:  8:00 – 15:00 h 

Streda:   8:00 – 16:00 h  

Štvrtok:  8:00 – 15:00 h 

Piatok:   nestránkový deň   

 

 

 

www.centrumpravnejpomoci.sk 

info@centrumpravnejpomoci.sk 

Facebook: Centrum právnej pomoci 

http://www.centrumpravnejpomoci.sk/
mailto:info@centrumpravnejpomoci.sk

