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Z Á K O N

z 27. apríla 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu
Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. a zákona
č. 201/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 24 sa za odsek 1 vkladá odsek 2, ktorý znie:
„(2) Ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať

a ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodi-
čia záujem, tak súd môže zveriť dieťa do striedavej
osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak je to v záuj-
me dieťaťa a ak budú takto lepšie zaistené potreby die-
ťaťa. Ak so striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí
aspoň jeden z rodičov dieťaťa, tak súd musí skúmať, či
bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa.“.

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3
až 5.

2. V § 24 odsek 4 znie:
„(4) Súd pri rozhodovaní o výkone rodičovských práv

a povinností alebo pri schvaľovaní dohody rodičov reš-
pektuje právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho
vzťahu k obidvom rodičom a vždy prihliadne na záujem
maloletého dieťaťa, najmä na jeho citové väzby, vývino-
vé potreby, stabilitu budúceho výchovného prostredia
a ku schopnosti rodiča dohodnúť sa na výchove a sta-
rostlivosti o dieťa s druhým rodičom. Súd dbá, aby
bolo rešpektované právo dieťaťa na výchovu a starostli-

vosť zo strany obidvoch rodičov a aby bolo rešpektova-
né právo dieťaťa na udržovanie pravidelného, rovno-
cenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvomi
rodičmi.“.

3. V § 24 odsek 5 znie:
„(5) Súd pri rozhodovaní o zverení maloletého dieťaťa

do osobnej starostlivosti jedného z rodičov dbá na prá-
vo toho rodiča, ktorému nebude maloleté dieťa zverené
do osobnej starostlivosti, na pravidelné informovanie
sa o maloletom dieťati. Rodič, ktorému nebolo maloleté
dieťa zverené do osobnej starostlivosti, môže sa práva
na pravidelné informovanie sa o maloletom dieťati do-
máhať na súde.“.

4. V § 25 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodko-
čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak rodičia
úpravu styku žiadajú neupraviť.“.

5. V § 36 ods.1 poslednej vete sa za slovo „Ustanove-
nia“ vkladajú slová „§ 24,“.

6. § 62 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Ak je maloleté dieťa zverené do striedavej osobnej

starostlivosti rodičov, súd pri určení výživného pri-
hliadne na dĺžku striedavej osobnej starostlivosti kaž-
dého rodiča alebo súd môže rozhodnúť aj tak, že počas
trvania striedavej osobnej starostlivosti rodičov výživné
neurčuje.“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2010.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
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