
Bonus 1: Vzor návrhu na rozvod manželstva a úpravu 

práv a povinností rodičov k maloletým deťom po rozvode 
 

Okresný súd ................... 

Adresa súdu 

          

Navrhovateľka:  Mária Kováčová, rod. Dúbravská, nar. 22.6.1978 

trvale bytom Jarná 9, Bratislava 

štátna občianka SR 

tel. kontakt: 09XX XXXXXX 

 

Odporca:   Peter Kováč, nar. 12.05.1978 

trvale bytom Jarná 9, Bratislava 

štátny občan SR 

 

Maloleté dieťa:  Klára Kováčová, nar. 13.08.2010 

   trvale bytom u navrhovateľky 

štátna občianka SR 

Návrh na rozvod manželstva a úpravu práv a povinností rodičov k mal. dieťaťu na 

čas po rozvode manželstva 

 

Trojmo 

Prílohy podľa textu 



Miestna príslušnosť súdu určená v zmysle § 92 Civilného mimosporového 

poriadku. 

                                I. 

Navrhovateľka uzatvorila manželstvo s odporcom dňa 14.10.2005 pred 

Miestnym úradom Bratislava Ružinov. U oboch účastníkov ide o prvé 

manželstvo. Z manželstva sa narodila dcéra Klára Kováčová, nar. 13.08.2010. 

Obaja účastníci konania sú štátni občania SR. Posledné spoločné bydlisko 

manželov bolo na Jarnej 9 v Bratislave, pričom na uvedenej adrese býva v čase 

podania tohto návrhu iba navrhovateľka s maloletou dcérou. Odporca sa 

odsťahoval zo spoločnej domácnosti a toho času býva u svojej priateľky na 

Kráskovej 12 v Bratislave. 

Dôkaz: Sobášny list 

 Rodný list mal. Kláry Kováčovej - ftk 

II. 

Manželstvo účastníkov konania bolo uzatvorené po približne trojročnej 

známosti. Spočiatku bolo harmonické, a to až do roku 2018, kedy sa odporca 

začal venovať podnikaniu a medzi manželmi došlo k odcudzeniu. Odporca si 

našiel novú známosť, s ktorou momentálne žije už niekoľko mesiacov.  

Podľa ustanovenia § 23 ods. 1 zákona o rodine, súd môže manželstvo na návrh 

niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené 

a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov 

nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. 

Podľa ustanovenia § 23 ods. 2 zákona o rodine, súd zisťuje príčiny, ktoré viedli k 

vážnemu rozvratu vzťahov medzi manželmi, a pri rozhodovaní o rozvode na ne 

prihliada. Súd pri rozhodovaní o rozvode vždy prihliadne na záujem maloletých 

detí. 

Podľa ustanovenia § 23 ods. 3 zákona o rodine, súd pri posudzovaní miery 

rozvratu vzťahov medzi manželmi prihliada na porušenie povinností manželov 

podľa § 18 a 19. 



Účastníci konania spolu nehospodária, intímne spolu nežijú. Navrhovateľka 

uhrádza zo svojho príjmu náklady na el. energiu (cca 25 € mesačne), nájomné vo 

výške 150 €,  splátku úveru na automobil (80 € mesačne), stravu pre seba a 

dcéru a ostatné veci potrebné pre vedenie domácnosti. Odporca posiela 

navrhovateľke sumu 100 eur mesačne ako výživné na dcéru. Na domácnosť 

neprispieva. 

Účastníci sa po dlhšiu dobu intímne nestýkajú. Navrhovateľka má za to, že ide 

iba o čisto formálny zväzok. Jej manželstvo s odporcom neplní svoju spoločenskú 

funkciu. Vzťahy medzi nimi sú tak vážne narušené, že nie je možnosť obnovy 

manželského spolužitia, a preto žiada, aby súd manželstvo rozviedol. 

Dôkaz: Výsluch účastníkov 

      Doklady preukazujúce výdavky účastníkov konania (zálohový predpis na 

nájomné, úverová zmluva na automobil, predpis na úhradu energie, plynu...) 

III. 

Navrhovateľka je toho času zamestnaná v spoločnosti Upratuj, s.r.o.. Jej čistý 

mesačný príjem sa pohybuje v rozmedzí 550-600 €. Podľa vedomostí 

navrhovateľky sa príjem odporcu pohybuje okolo 1000 eur v čistom mesačne. 

Navrhovateľka žiada, aby bola maloletá Klára zverená do jej osobnej 

starostlivosti. Zároveň ju bude zastupovať a spravovať jej majetok. Maloletá 

Klára toho času navštevuje základnú školu v Bratislave. Maloletá nenavštevuje 

žiadne záujmové krúžky. Náklady na jej výživu a starostlivosť tvoria mesačne 

nasledovné položky: 

 oblečenie 60 € 

 lieky na alergiu 15 € 

 cestovanie do školy 20 € 

 strava, drogéria 150 € 

Dôkaz:  

Potvrdenie o návšteve školy mal. Kláry Kováčovej 

Mzdový list navrhovateľky za obdobie 12 mesiacov pred podaním návrhu  



Doklady preukázajúce náklady na výživu a starostlivosť  o mal. Kláru (bločky, 

šeky, zmluvy, predpisy) 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti žiada navrhovateľka súd, aby po 

vykonanom dokazovaní vydal tento 

 

rozsudok : 

Manželstvo Márie Kováčovej, rod. Dúbravskej, nar. 22.6.1978 a Petra Kováča, nar. 

12.05.1978 uzavreté dňa 14.10.2005, zapísané v knihe manželstiev Matričného 

úradu Bratislava - Ružinov vo zväzku X, roč. 2005, str. 291, poradové číslo 723 

sa  r o z v á d z a. 

Maloletá Klára Kováčová, nar. 13.08.2010, sa na čas po rozvode manželstva 

zveruje do osobnej starostlivosti navrhovateľky, ktorá ju bude zastupovať a 

spravovať jej majetok v bežných veciach.  

Odporca je povinný počnúc dňom právoplatnosti výroku o rozvode manželstva 

prispievať na výživu maloletej sumou 150 € mesačne vždy do 15. dňa v mesiaci 

vopred k rukám matky.  

Odporca je oprávnený sa stýkať s maloletou neobmedzene.  

Žiaden z účastníkov konania nemá nárok na náhradu trov konania. 

V Bratislave dňa 02.08.2019 

___________________ 

Mária Kováčová 

 

 

 

 

 



Bonus 2: Vzor návrhu na rozvod manželstva a schválenie 

dohody o úprave práv a povinností rodičov k maloletým 

deťom po rozvode 
 

Okresný súd ................... 

Adresa súdu 

          

Navrhovateľka:  Mária Kováčová, rod. Dúbravská, nar. 22.6.1978 

trvale bytom Jarná 9, Bratislava 

štátna občianka SR 

tel. kontakt: 09XX XXXXXX 

 

Odporca:   Peter Kováč, nar. 12.05.1978 

trvale bytom Jarná 9, Bratislava 

štátny občan SR 

 

Maloleté dieťa:  Klára Kováčová, nar. 13.08.2010 

   trvale bytom u navrhovateľky 

štátna občianka SR 

 

Návrh na rozvod manželstva a schválenie dohody o úprave práv a povinností 

rodičov k mal. dieťaťu na čas po rozvode manželstva 

Trojmo 

Prílohy podľa textu 



Miestna príslušnosť súdu určená v zmysle § 92 Civilného mimosporového 

poriadku. 

                                I. 

Navrhovateľka uzatvorila manželstvo s odporcom dňa 14.10.2005 pred 

Miestnym úradom Bratislava Ružinov. U oboch účastníkov ide o prvé 

manželstvo. Z manželstva sa narodila dcéra Klára Kováčová, nar. 13.08.2010. 

Obaja účastníci konania sú štátni občania SR. Posledné spoločné bydlisko 

manželov bolo na Jarnej 9 v Bratislave, pričom na uvedenej adrese býva v čase 

podania tohto návrhu iba navrhovateľka s maloletou dcérou. Odporca sa 

odsťahoval zo spoločnej domácnosti a toho času býva u svojej priateľky na 

Kráskovej 12 v Bratislave. 

Dôkaz: Sobášny list 

 Rodný list mal. Kláry Kováčovej - ftk 

II. 

Manželstvo účastníkov konania bolo uzatvorené po približne trojročnej 

známosti. Spočiatku bolo harmonické, a to až do roku 2018, kedy sa odporca 

začal venovať podnikaniu a medzi manželmi došlo k odcudzeniu. Odporca si 

našiel novú známosť, s ktorou momentálne žije už niekoľko mesiacov.  

Podľa ustanovenia § 23 ods. 1 zákona o rodine, súd môže manželstvo na návrh 

niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené 

a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov 

nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. 

Podľa ustanovenia § 23 ods. 2 zákona o rodine, súd zisťuje príčiny, ktoré viedli k 

vážnemu rozvratu vzťahov medzi manželmi, a pri rozhodovaní o rozvode na ne 

prihliada. Súd pri rozhodovaní o rozvode vždy prihliadne na záujem maloletých 

detí. 

Podľa ustanovenia § 23 ods. 3 zákona o rodine, súd pri posudzovaní miery 

rozvratu vzťahov medzi manželmi prihliada na porušenie povinností manželov 

podľa § 18 a 19. 



Účastníci konania spolu nehospodária. Navrhovateľka uhrádza zo svojho príjmu 

náklady na el. energiu (cca 25 € mesačne), splátky úveru na automobil (80 € 

mesačne), nájomné vo výške 150 € mesačne, stravu pre seba a dcéru a ostatné 

veci potrebné pre vedenie domácnosti. Odporca posiela navrhovateľke sumu 

100 eur mesačne ako výživné na dcéru. Na domácnosť neprispieva. 

Účastníci sa po dlhšiu dobu intímne nestýkajú. Navrhovateľka má za to, že ide 

iba o čisto formálny zväzok. Jej manželstvo s odporcom neplní svoju spoločenskú 

funkciu. Vzťahy medzi nimi sú tak vážne narušené, že nie je možnosť obnovy 

manželského spolužitia, a preto žiada, aby súd manželstvo rozviedol. 

Dôkaz: Výsluch účastníkov 

      Doklady preukazujúce výdavky účastníkov konania (zálohový predpis na 

nájomné, úverová zmluva na automobil, predpis na úhradu energie, plynu...) 

III. 

Navrhovateľka je toho času zamestnaná v spoločnosti Upratuj, s.r.o.. Jej čistý 

mesačný príjem sa pohybuje v rozmedzí 550-600 €. Podľa vedomostí 

navrhovateľky sa príjem odporcu pohybuje okolo 1000 eur v čistom mesačne. 

Navrhovateľka žiada, aby bola maloletá Klára zverená do jej osobnej 

starostlivosti. Zároveň ju bude zastupovať a spravovať jej majetok. Maloletá 

Klára toho času navštevuje základnú školu v Bratislave. Maloletá nenavštevuje 

žiadne záujmové krúžky. Náklady na jej výživu a starostlivosť tvoria mesačne 

nasledovné položky: 

 oblečenie 60 € 

 lieky na alergiu 15 € 

 cestovanie do školy 20 € 

 strava, drogéria 150 € 

Dôkaz:  

Potvrdenie o návšteve školy mal. Kláry Kováčovej 

Mzdový list navrhovateľky za obdobie 12 mesiacov pred podaním návrhu  



Doklady preukázajúce náklady na výživu a starostlivosť mal. Kláry (bločky, šeky, 

zmluvy, predpisy) 

Navrhovateľka kontaktovala odporcu za účelom dohody ohľadom rodičovských 

práv a povinností k mal. Kláre. Ústne uzatvorenú dohodu písomne predkladá 

súdu na schválenie. 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti žiada navrhovateľka súd, aby po 

vykonanom dokazovaní vydal tento 

rozsudok : 

Manželstvo Márie Kováčovej, rod. Dúbravskej, nar. 22.6.1978 a Petra Kováča, nar. 

12.05.1978 uzavreté dňa 14.10.2005, zapísané v knihe manželstiev Matričného 

úradu Bratislava - Ružinov vo zväzku X, roč. 2005, str. 291, poradové číslo 723 

sa  r o z v á d z a. 

Súd schvaľuje rodičovskú dohodu o úprave výkonu rodičovských práv a povinností 

na čas po rozvode k maloletému dieťaťu v nasledovnom znení: 

Maloletá Klára Kováčová, nar. 13.08.2010 sa na čas po rozvode manželstva 

zveruje do osobnej starostlivosti navrhovateľky, ktorá ju bude zastupovať a 

spravovať jej majetok v bežných veciach.  

Odporca je povinný počnúc dňom právoplatnosti výroku o rozvode manželstva 

prispievať na výživu maloletej sumou 150 € mesačne vždy do 15. dňa v mesiaci 

vopred k rukám matky.  

Odporca je oprávnený sa stýkať s maloletou neobmedzene.  

Žiaden z účastníkov konania nemá nárok na náhradu trov konania. 

V Bratislave dňa 02.08.2019 

___________________ 

Mária Kováčová 

 

 



Bonus 3: Vzor návrhu na nariadenie neodkladného 

opatrenia 
 

Okresný súd ................... 

Adresa súdu 

          

Matka:  Mária Kováčová, rod. Dúbravská, nar. 22.6.1978 

trvale bytom Jarná 9, Bratislava 

štátna občianka SR 

tel. kontakt: 09XX XXXXXX 

 

Otec:   Peter Kováč, nar. 12.05.1978 

trvale bytom Jarná 9, Bratislava 

štátny občan SR 

 

Maloleté dieťa:  Klára Kováčová, nar. 13.08.2018 

   trvale bytom u navrhovateľky 

štátna občianka SR 

 

Návrh  matky na nariadenie neodkladného opatrenia na zverenie mal.dieťaťa do 

osobnej starostlivosti a určenie výživného na mal.dieťa 

 

Trojmo 

Prílohy podľa textu 



 

                                I. 

S otcom dieťaťa som uzatvorila manželstvo dňa 14.10.2015 pred Miestnym 

úradom Bratislava Ružinov. Z manželstva sa narodila dcéra Klára Kováčová, nar. 

13.08.2018. Obaja sme štátni občania SR.  

Manželstvo bolo spočiatku hamonické, avšak po čase prišlo k vzájomnému 

citovému odlúčeniu. Otec dieťaťa sa odsťahoval zo spoločnej domácnosti a toho 

času býva u svojej novej priateľky na Kráskovej 12 v Bratislave. 

Dôkaz: Sobášny list 

 Rodný list mal. Kláry Kováčovej - ftk 

II. 

Po odsťahovaní sa otca zo spoločnej domácnosti v máji 2020, tento prestal 

prejavovať záujem o maloletú dcéru. Na výživu maloletej neprispieva od júna 

2020. Ja som toho času s maloletou dcérou stále na rodičovskej dovolenke, 

pričom mojim jediným príjmom sú rodičovský príspevok vo výške 270 eur 

mesačne a prídavok na dieťa vo výške 24,95 eur mesačne. 

Dôkaz: Potvrdenie z ÚPSVAR o poberaní rodičovského príspevku 

 Potvrdenie z ÚPSVAR o poberaní prídavku na dieťa 

III. 

Otec dieťaťa mi žiadnym spôsobom neprispieva na domácnosť a ani na maloletú 

dcéru. Nejaví o dcéru zájujem. Otca som emailom aj SMSKami vyzývala, aby 

prispieval na výživu maloletej, ale nereagoval. Zo svojho príjmu uhrádzam 

náklady na el. energiu (cca 25 € mesačne), splátky úveru na automobil (80 € 

mesačne), stravu pre seba a dcéru a ostatné veci potrebné pre vedenie 

domácnosti. Mesačné nájomné na byt je vo výške 180 eur mesačne. 

Vypomáhajú mi finančne rodičia, ale nakoľko sú sami dôchodcovia, nie je tento 

stav dlhodobo udržateľný. Preto môže byť ohrozená výživa maloletej Kláry a je 

potrebné, aby súd určil neodkladným opatrením povinnosť jej otca prispievať na 

jej výživu. 



  Dôkaz: zálohový predpis na nájomné 

    úverová zmluva na automobil 

    predpis na úhradu energie, plynu  

    emailová komunikácia a SMS zaslané  otcovi dieťaťa 

III. 

Podľa mojich vedomostí sa príjem otca maloletej pohybuje okolo 1000 eur 

v čistom mesačne. Navrhujem súdu, aby bola maloletá Klára zverená do mojej 

osobnej starostlivosti. Zároveň ju budem zastupovať a spravovať jej majetok 

v bežných veciach.  

Náklady na výživu a starostlivosť mal. Kláry tvoria mesačne nasledovné položky: 

 oblečenie 60 € 

 lieky na alergiu 15 € 

 strava, drogéria 150 € 

Dôkaz: Doklady preukázajúce náklady na výživu a starostlivosť mal. Kláry (bločky, 

šeky, zmluvy, predpisy) – môžete priložiť, čo máte k dispozícii 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti žiadam súd, aby vydal uznesenie, 

ktorým nariadi  

neodkladné opatrenie v nasledovnom znení: 

Maloletá Klára Kováčová, nar. 13.08.2018, sa zveruje do osobnej starostlivosti 

matky, ktorá ju bude zastupovať a spravovať jej majetok v bežných veciach.  

Otec je povinný  prispievať na výživu maloletej sumou 150 € mesačne vždy do 15. 

dňa v mesiaci vopred k rukám matky.  

Žiaden z účastníkov konania nemá nárok na náhradu trov konania. 

V Bratislave dňa 02.08.2020 

___________________ 

Mária Kováčová, matka 


