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Rodinnoprávne vzťahy upravuje zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Zákon o rodine okrem iného upravuje vo svojich ustanoveniach § 22 a § 23 

dôvody, keď súd môže, podotýkame, že len MÔŽE manželstvo rozviesť. Súd 

nemá povinnosť, t. j. nemusí manželov rozviesť.  

Uvedené má za cieľ zabrániť podávaniu, resp. vyhoveniu takým návrhom na 

rozvod manželstva, ktoré boli podané v krátkodobom rozrušení, prípadne ani 

samotný navrhovateľ/navrhovateľka v skutočnosti nemá záujem rozviesť sa, 

iba chce upriamiť toho druhého manžela na problém v ich manželstve 

a nutnosti riešiť ho. Zákon o rodine ukladá súdu, aby podrobne skúmal 

dôvodnosť podania návrhu na rozvod, nakoľko záujmom spoločnosti je 

zachovanie manželstva.  

V každom rozvodovom konaní súd skúma konkrétne dôvody rozvratu vzťahu 

manželov (napr. alkoholizmus, domáce násilie, miera nezáujmu 

o manžela/manželku, zrušenie spoločnej domácnosti, či citové väzby medzi 

manželmi ochladli natoľko, že k sebe cítia len ľahostajnosť, prípadne odpor 

a z toho plynúci nezáujem na zachovaní ich manželstva a pod.).  

 

Návrh na rozvod manželstva môže podať len manžel alebo manželka. 

 Iné osoby nemôžu podať tento návrh namiesto nich (s výnimkou ak sa dajú 

zastúpiť na základe plnomocenstva treťou osobou, napr. Centrom právnej 

pomoci, určeným advokátom).  

 

Dôležité: 

V prípade, ak manželia majú maloleté deti, zákon spája s konaním o 

rozvod manželstva aj konanie o úprave výkonu rodičovských práv 

a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode. 

 

 



 

3 
 

Konkrétne ide o úpravu skutočností ako: 

- komu budú maloletého deti zverené na čas po rozvode do osobnej 

starostlivosti, 

- kto ich bude zastupovať a spravovať ich majetok, 

- bude určená výška výživného,  

- súd určí styk maloletých detí s tým rodičom, ktorému neboli zverené. 

Súd neupravuje výkon rodičovských práv a povinností k plnoletým deťom. 

 

Základné formálne náležitosti návrhu na rozvod manželstva s prísl. 

(členenie): 

- označiť súd, na ktorý je návrh podávaný, 

- označiť účastníkov ako manžel a manželka, a to meno, priezvisko, 

dátum narodenia, trvalé bydlisko, prípadne súčasnú adresu ak je iná 

ako trvalé bydlisko, údaj o štátnom občianstve, 

- označiť maloleté deti, a to meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé 

bydlisko, prípadne súčasnú adresu ak je iná ako trvalé bydlisko, údaj 

o štátnom občianstve, 

- označenie návrhu ako „Návrh na rozvod manželstva a úpravu výkonu 

rodičovských práv a povinností k maloletým deťom na čas po 

rozvode“, 

- opis okolností, 

- návrh na vyhlásenie rozsudku, ktorý môže byť aj v znení: „Súd 

manželstvo - meno priezvisko, nar. XX.XX.XXXX a  - meno priezvisko, 

nar. XX.XX.XXXX  zapísané v knihe manželstiev matričného úradu Y., 

zväzok XX, ročník XXXX, strana XX, poradové číslo XXX rozvádza. 

Maloletého - meno priezvisko, nar. XX.XX.XXXX na čas po rozvode 

zveruje do osobnej starostlivosti navrhovateľa, ktorý ho bude 

zastupovať a spravovať jeho majetok. Súd zaväzuje otca/matku 
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prispievať na maloletého - meno priezvisko, nar. XX.XX.XXXX 

mesačným výživným vo výške 100,- €, splatným vždy k 15. dňu 

v mesiaci vopred k rukám navrhovateľa. Matka/otec je oprávnená/ý 

stretávať sa s maloletým - meno priezvisko, nar. XX.XX.XXXX každú 

párnu sobotu v mesiaci od 10:00 hod. do 18:00 hod.“ 

- dátum a podpis osoby, ktorá návrh podáva (prípadne 

splnomocneného zástupcu). 

Za návrh na rozvod manželstva s prísl. sa platí súdny poplatok vo výške 66,- €. 

O oslobodenie od súdneho poplatku môžete požiadať priamo v návrhu, kde 

zároveň uvediete dôvody, prečo by Vás mal súd oslobodiť.  

Súdne poplatky sa platia v hotovosti, platobnou kartou, poštovým poukazom 

alebo prevodom z účtu. 

Ak Vám Centrum právnej pomoci prizná nárok na poskytnutie právnej pomoci 

v tejto veci, ste priamo zo zákona oslobodený od súdneho poplatku v celom 

rozsahu. 

Návrh na rozvod manželstva s prísl. sa podáva trojmo:  

- jedno vyhotovenie návrhu je určené súdu,  

- jedno vyhotovenie je určené protistrane, 

- jedno je určené kolíznemu opatrovníkovi. 

Protistrane a kolíznemu opatrovníkovi doručuje návrhy priamo súd.  

Kolízny opatrovník je ustanovovaný súdom za účelom zastupovania záujmov 

maloletých detí. Je to Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, ktorého príslušnosť 

sa určuje podľa pobytu maloletých detí.  

 

K návrhu je potrebné priložiť najmä: 

- sobášny list,  

- rodné listy maloletých detí,  
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- potvrdenie o poslednom spoločnom pobyte manželov (napr. 

potvrdenie obce, že manželia mali na nejakej adrese spoločný 

trvalý/prechodný pobyt), 

- potvrdenie o príjme za posledných 12 mesiacov – napr. to môže byť 

potvrdenie zamestnávateľa, potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí 

a rodiny o poberaní dávok a príspevkov, potvrdenie Sociálnej 

poisťovne o poberaní dávok, daňové priznanie 

- rozpis opodstatnených výdavkov na vedenie domácnosti – napr. 

poplatky spojené s užívaním bytu, TV + internet, poistenie domácnosti, 

poplatky za odpad a miestne dane, 

- rozpis opodstatnených výdavkov na deti – napr. stravné v školskom 

zariadení, lieky, životné poistenie, krúžky a mimoškolské poplatky, 

ošatenie + obuv, hygiena, vreckové. 

 

Chceme Vás upozorniť na možnosť prijať svoje predchádzajúce 

priezvisko. 

 

V zmysle ustanovenia § 27 zákona o rodine, manžel, ktorý pri uzavretí 

manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, môže 

do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva 

matričnému úradu oznámiť, že prijíma opäť svoje predošlé priezvisko.  

Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako 

spoločné priezvisko a zároveň si ponechal v poradí uvedené ako druhé 

priezvisko svoje predošlé priezvisko, môže do troch mesiacov od 

právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu oznámiť, 

že upúšťa od používania spoločného priezviska. 

Na vyššie uvedenú zmenu priezviska nie je potrebné povolenie matričného 

úradu ani súhlas druhého manžela, postačuje ak zašlete matričnému úradu 

písomné oznámenie, že prijímate opäť svoje predošlé priezvisko, resp. že 

upúšťate od používania spoločného priezviska ak ste si svoje predošlé 

priezvisko ponechali pri uzatváraní manželstva. 
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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: 
zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

zák. č. 161/2015 Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov 
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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

