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POVINNOSŤ poskytnúť finančný príspevok MOŽNOSŤ poskytnúť finančný príspevok 

 

Príspevky poskytované obcou /ak obec nie je zriaďovateľom detského domova/ 
 

x Príspevok na dopravu - na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a 

rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktorým bolo dieťa 

odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu a umiestnené do detského 

domova, a na podporu úpravy ich rodinných pomerov. 

 

Komu: rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa. 

 

Pozn.: príspevok poskytuje obec pri výkone samosprávnej pôsobnosti. 

 

§ 64 

ods. 1 

písm. 

a) 

x Príspevok na dopravu do detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené.  

 

Komu: rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktorí sú 

obyvateľmi obce
1
. 

 

Pozn.: príspevky poskytuje obec pri výkone samosprávnej pôsobnosti. 

Podmienky poskytovania tohto príspevku, jeho formu a podrobnosti jeho 

poskytovania ustanoví obec vo všeobecne záväznom nariadení. 

 

§ 64 

ods. 2 

Obec vyčlení finančné prostriedky zo svojho rozpočtu na 
úpravu a obnovu rodinných pomerov

2
 vrátane bytových 

pomerov a sociálnych pomerov dieťaťa: 
a) ak je rodič dieťaťa alebo osoba, ktorá sa osobne stará 

o dieťa, obyvateľmi obce, na ktorej území má dieťa 
obvyklý pobyt a  

§ 65 ods. 1  
 
Ak nie je možné 
alebo účelné 
použiť finančné 
prostriedky na 

Obec môže vyčlenené finančné prostriedky použiť na vyhľadanie fyzickej 

osoby, ktorej možno dieťa zveriť do osobnej starostlivosti, a na podporu 

utvorenia náhradného rodinného prostredia pre dieťa - ak nie je možné 

alebo účelné použiť finančné prostriedky na úpravu a obnovu rodinných 

pomerov fyzických osôb. 

§ 65 

ods. 2 

                                                           
1
 V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

2
 Mesačná výška finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa je najmenej jedna dvanástina z 10 % sumy určenej podľa § 89 ods. 3 zákona za každý začatý 

kalendárny mesiac, počas ktorého sa dieťaťu poskytuje starostlivosť v detskom domove. 
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b) dieťa sa preukázateľne zdržiavalo na jej území 
najmenej jeden rok pred umiestnením do detského 
domova na základe rozhodnutia súdu o nariadení 
ústavnej starostlivosti.  

 
Komu: rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o 
dieťa, ktorí sú obyvateľmi obce

1
. 

 
Pozn.: príspevok poskytuje obec pri výkone samosprávnej 
pôsobnosti. Spôsob použitia celkovo vyčlenených finančných 
prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa 
určí obec vo všeobecne záväznom nariadení. 
 
 
 
 

úpravu a 
obnovu 
rodinných 
pomerov 
fyzických osôb 

 

Pozn.: príspevok poskytuje obec pri výkone samosprávnej pôsobnosti. 

 

Mesačná výška finančných prostriedkov na úpravu a obnovu 
rodinných pomerov dieťaťa na uľahčenie a podporu 
budúceho osamostatnenia sa (tzv. príspevok na tvorbu 
úspor), ak: 

a) sa do jedného roka od umiestnenia dieťaťa do 
detského domova neupravili rodinné pomery dieťaťa 
alebo neobnovili rodinné pomery dieťaťa a  

b) obec 

 nesplnila povinnosť podľa § 65 ods. 1
3
 alebo 

nepoužila vyčlenené finančné prostriedky podľa § 
65 ods. 2

3
 a 

 preukázateľne počas najmenej jedného roka pred 
umiestnením dieťaťa do detského domova 
nevykonávala

3, 4
 pre fyzické osoby (rodiča dieťaťa 

§ 65 ods. 5 x 

                                                           
3
 Splnenie povinnosti preukazuje obec najmä záznamom v evidencii detí, rodín a plnoletých fyzických osôb, pre ktoré vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a 

sociálnej kurately detskému domovu pri tvorbe individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa. Záver zhodnotenia skutočností podľa prvej vety tvorí súčasť spisovej 
dokumentácie dieťaťa.  
4
 Táto podmienka sa považuje za splnenú, ak 
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alebo osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktorí 
sú obyvateľmi obce)

 
niektoré z opatrení podľa § 

10 ods. 1 písm. a) a b)
5
 alebo § 11 ods. 1

6
 

zodpovedajúce závažnosti výchovných problémov 
alebo rodinných problémov a situácii dieťaťa a 
jeho rodiny. 

 
Komu: dieťaťu. 
 
Obec poukazuje príspevok na tvorbu úspor počas vykonávania 
ústavnej starostlivosti mesačne na osobný účet dieťaťa alebo 
na jeho vkladnú knižku, ktoré v prospech neho zriadi detský 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
a) fyzické osoby (rodiča dieťaťa alebo osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktorí sú obyvateľmi obce)

 
preukázateľne odmietli ponúkanú pomoc obce počas jedného roka 

pred umiestnením dieťaťa do detského domova alebo 

b) obec nemala preukázateľne podľa spisovej dokumentácie dieťaťa a rodiny vedenej orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vedomosť o potrebe 
vykonávať niektoré z opatrení podľa § 10 ods. 1 písm. a) a b)

5
 alebo § 11 ods. 1

6
 pre dieťa a jeho rodinu najmenej jeden rok pred umiestnením dieťaťa do zariadenia na 

základe predbežného opatrenia súdu. 
5
  

 Organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch, tréningoch a aktivitách zameraných na podporu plnenia rodičovských práv a povinností, plnenia funkcií 
rodiny, na utváranie a upevňovanie vzťahov medzi manželmi, medzi rodičmi a deťmi, rozvoj schopností riešiť problémové situácie a adaptovať sa na nové situácie, 

 organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch a aktivitách zameraných na predchádzanie sociálnopatologickým javom. 
6
 Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický vývin, fyzický vývin alebo 

sociálny vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby, najmä 
a) ponúknutie pomoci dieťaťu, rodičom alebo inej plnoletej fyzickej osobe alebo ponúknutie sprostredkovania pomoci pri riešení výchovných problémov alebo rodinných 

problémov a pri uplatňovaní nárokov dieťaťa podľa osobitných predpisov (napr. zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi) 
b) sledovanie negatívnych vplyvov pôsobiacich na dieťa a rodinu, zisťovanie príčin ich vzniku a vykonávanie opatrenia na obmedzenie pôsobenia nepriaznivých vplyvov, 
c) organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch zameraných na pomoc pri riešení problémov detí v rodine, v škole a na pomoc rodinám pri riešení 

výchovných problémov, sociálnych problémov a iných problémov v rodine a v medziľudských vzťahoch, 
d) organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch zameraných na pomoc deťom a plnoletým fyzickým osobám ohrozeným správaním člena rodiny, členov 

rodiny alebo správaním iných osôb, 
e) organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch zameraných na plnoleté fyzické osoby, ktoré svojím správaním ohrozujú členov rodiny, 
f) organizovanie alebo sprostredkovanie programov na obmedzenie a odstránenie negatívnych vplyvov prostredia a na predchádzanie sociálnemu vylúčeniu detí a 

plnoletých fyzických osôb v otvorenom prostredí. 
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domov alebo majetkový opatrovník do zrušenia ústavnej 
starostlivosti právoplatným rozhodnutím súdu alebo do 
skončenia ústavnej starostlivosti dosiahnutím plnoletosti 
dieťaťa alebo do umiestnenia dieťaťa do náhradného 
rodinného prostredia. Na nakladanie s finančnými 
prostriedkami na osobnom účte dieťaťa alebo na jeho vkladnej 
knižke sa vyžaduje súhlas súdu. Na účely určenia minimálnej 
mesačnej výšky príspevku na tvorbu úspor sa vzťahuje 
poznámka pod čiarou č. 2 rovnako. Obec poukazuje príspevok 
na tvorbu úspor od kalendárneho mesiaca, v ktorom jej detský 
domov oznámil zriadenie osobného účtu dieťaťa alebo jeho 
vkladnej knižky. 
 
Pozn.: príspevok poskytuje obec pri výkone samosprávnej 
pôsobnosti. 
 

 


