
Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a 
mládeže je orgán štátnej správy s pôsobnosťou na 
území celej Slovenskej republiky, ktorý poskytuje 
bezplatnú právnu pomoc a poradenstvo v oblasti 
vymáhania výživného, neoprávneného 
premiestnenia alebo zadržania dieťaťa, úpravy 
práva styku rodiča s dieťaťom,  medzištátnych 
osvojení a pri  spolupráci vo veciach rodičovských 
práv a povinností.   
 
Najdôležitejšie právne dokumenty na medzinárodnej 
úrovni v oblasti vymáhania výživného:   
Dohovor o vymáhaní výživného v cudzine, 20. 
jún 1956, New York 
 
Dohovor o uznávaní a výkone rozhodnutí 
o vyživovacej povinnosti, 2. októbra 1973, Haag 
 
V rámci Európskej únie sú pre členské štáty EÚ 
(okrem Dánska) záväzné aj 
 
Nariadenie Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 
2008 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní 
a výkone rozhodnutí  
 
Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 
2000 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní 
a výkone rozhodnutí  
 
 
Kontakt: 
 
Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí 
a mládeže 
Špitálska 8, P.O.Box 57 
814 99 Bratislava 
Tel:   +421/2/2046 3208, +421/2/2046 3248 
Fax:  +421/2/2046 3258 
úradné hodiny – Po - Pia  8,00 – 16,30 hod. 
e-mail: info@cipc.gov.sk 
www.cipc.sk 

 
 

Bratislava, 2011 
 

Dôležité  kontakty 
         Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

Špitálska 4, 6, 8 
816 43 Bratislava 

Tel:  +421/2/2046 0000 
www.employment.gov.sk 

 
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Špitálska 8 
812 67  Bratislava 

Tel:  +421/2/2046 3053  
www.upsvar.sk 

 
Ministerstvo spravodlivosti  SR 

Župné námestie 13 
813 11 Bratislava 

Tel:  +421/2/59 353 111 
www.justice.gov.sk 

 
Ministerstvo zahraničných vecí SR 

Hlboká cesta 2 
833 36 Bratislava 37 

Tel:   +421/2/5978 1111 
Fax:  +421/2/5978 3333 

e-mail: info@mzv.sk 
 

Unicef Slovensko 
Námestie SNP 13 

P.O. Box 52 
810 00 Bratislava 

Tel:   +421/2/5296 5082 
Fax:  +421/2/5296 5084 

e-mail: sekretariat@unicef.sk 
 

Národná ústredňa Interpol 
Vajnorská 25 

812 72 Bratislava 
Tel:   0961050318 
Fax:  0961059002 

e-mail: interpol@nui.minv.sk 
www.minv.sk 

 
Centrum právnej pomoci 

Námestie slobody 12 
 P.O. Box 18 

81005 Bratislava 15 
Tel:   +421/2/49683521, +421/2/49683522 

Fax:  +421/2/49683520 
e-mail: info@legalaid.sk 
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VYMÁHANIE VÝŽIVNÉHO  
ZO ZAHRANIČIA 

 
Každé dieťa má právo na životnú úroveň 

nevyhnutnú pre jeho telesný, duševný, duchovný, 
mravný a sociálny rozvoj. 

 
Rodič(ia) alebo iné osoby, ktoré sa o dieťa starajú, 

nesú v rámci svojich schopností a finančných 
možností základnú zodpovednosť za zabezpečenie 

životných podmienok nevyhnutných pre rozvoj 
dieťaťa. 

 
 

Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je 
ich zákonná povinnosť.  

 
 

Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí 
podľa svojich schopností, možností a majetkových 

pomerov. 
 
 

Zdroj: Dohovor o právach dieťaťa, Zákon o rodine 
 



 
Kto môže požiadať Centrum o pomoc pri 
vymáhaní výživného zo zahraničia  ?   
 
Fyzická osoba, ktorá má do starostlivosti zverené 
dieťa, voči ktorému bola rozsudkom určená 
vyživovacia povinnosť.  
 
Plnoleté dieťa - oprávnený, voči ktorému má rodič 
rozsudkom určenú vyživovaciu povinnosť. 
 
Od koho je možné vymáhať výživné 
prostredníctvom Centra?   
 
Od povinnej osoby, ktorá má rozsudkom určenú 
vyživovaciu povinnosť a žije v zahraničí. 
Štátne občianstvo povinnej osoby nie je 
rozhodujúce. 
 
Ako môže Centrum pomôcť pri vymáhaní 
výživného ? 
1. Centrum je nápomocné pri zisťovaní  pobytu 

povinnej osoby v zahraničí 
2. Centrum pomáha s prípravou dokladov do 

zahraničia  na výkon rozhodnutia o výživnom 
3. Centrum vypracováva návrh do cudziny 

a kompletizuje doklady ohľadom výživného 
4. Centrum kontroluje celý proces vymáhania 

výživného v cudzine a prevod platieb výživného 
5. Centrum poskytuje právne  poradenstvo pri 

ďalších krokoch voči osobe povinnej platiť 
výživné 

 
Za akých podmienok mi Centrum môže pomôcť 
pri vymáhaní výživného? 
 
1. Ak je výživné určené rozhodnutím súdu a toto 
rozhodnutie je právoplatné a vykonateľné.                                                       
2. Ak je známy pobyt povinnej osoby - osoby, od 
ktorej žiadate výživné vymáhať.                                                                                    
3. Ak je krajina, z ktorej žiadate výživné vymáhať, 
členom EÚ alebo pristúpila k medzinárodným 
dohovorom, na základe ktorých je vymáhanie 

výživného možné, prípadne medzi danou krajinou a 
SR je uzavretá vzájomnosť.                                                                                                                            
4. Ak si povinná osoba neplní vyživovaciu povinnosť 
vôbec alebo ju plní nepravidelne 
  
Čo ak nepoznám pobyt (adresu) povinnej 
osoby? 
 
Ak nie je známa ani krajina, kde by sa povinná 
osoba mohla zdržovať, je vhodné podať na 
Slovensku trestné oznámenie pre trestný čin 
zanedbania povinnej výživy. 
 
Môžem sa na Centrum obrátiť aj keď nepoznám 
adresu povinnej osoby? 
 
Áno. Ak je krajina, v ktorej povinná osoba žije, 
členským štátom EÚ (okrem Dánska), Centrum 
môže požiadať o pomoc pri zisťovaní pobytu 
zahraničný ústredný orgán. Ak povinná osoba žije v 
krajine, ktorá nie je členským štátom EÚ alebo v 
Dánsku, Centrum môže za určitých podmienok 
požiadať o pomoc pri zisťovaní pobytu povinnej 
osoby príslušné orgány. Úspešnosť pátrania po 
pobyte však nie je možné zaručiť. 
 
Môžem podať na povinnú osobu trestné 
oznámenie? 
 
Áno. Ak povinná osoba najmenej tri mesiace v 
období dvoch rokov neplní rozsudkom určenú 
vyživovaciu povinnosť, dopúšťa sa trestného činu 
zanedbania povinnej výživy. Trestné oznámenie je 
možné podať na Polícii SR alebo na okresnej 
prokuratúre v mieste bydliska. 
 
Mám nárok na náhradné výživné? 
 
Žiadosť o priznanie náhradného výživného si 
môžete podať na príslušnom úrade práce, 
sociálnych vecí a rodiny, ktorý o jeho priznaní 
rozhoduje. 
 
 

Čo v prípade keď nemám rozhodnutie súdu o 
určení výživného? 
 
Ak máte určené otcovstvo, môžete podať na 
príslušný okresný súd v mieste bydliska dieťaťa 
návrh na určenie výživného. Ak otcovstvo k dieťaťu 
nie je určené, je možné určiť ho dobrovoľne 
súhlasným vyhlásením oboch rodičov na matričnom 
úrade, v matrike ktorého je zapísané narodenie 
dieťaťa. Ak je predpoklad, že nedôjde k 
dobrovoľnému priznaniu otcovstva (zo strany otca), 
máte možnosť podať návrh na určenie otcovstva a 
určenie výživného na príslušný okresný súd v SR v 
mieste bydliska maloletého dieťaťa. 
 
Môžem podať návrh na určenie / zvýšenie,  
zníženie / výživného v zahraničí (v krajine, kde 
sa povinná osoba nachádza), ak má dieťa 
obvyklý pobyt na území SR? 
 
Právny poriadok niektorých štátov umožňuje podať 
návrh na určenie / zvýšenie, zníženie / výživného v 
prípade, ak sa povinná osoba nachádza v danej 
krajine a dieťa má obvyklý pobyt na území SR. 
 
Akou formou môžem Centrum požiadať o pomoc 
pri vymáhaní výživného? 
 
Na Centrum sa môžete obrátiť písomne, faxom, e-
mailom, telefonicky alebo osobne počas úradných 
hodín. 
 
 

 


