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P R O G R A M 

 
Názov podujatia:   Spôsob určovania výživného pre deti; Výživné z hľadiska CMP a jeho 

aplikácia v praxi 

 

Hlavné témy:  Každý z rodičov by si mal raz už uvedomiť, že mu nekončí starostlivosť o 

deti ich plnoletosťou, ale  až pokým nie sú deti schopné samostatne sa živiť.  

Pritom do rozsahu ich starostlivosti sa okrem iného zaraďuje plnenie si 

vyživovacej povinnosti. Na druhej strane sú  „plnoleté deti“, hlavne 

študenti, oprávnené domáhať sa výživného od svojich rodičov alebo iných 

osôb, ktorí sú voči nim výživným povinní. Medzi najčastejšie konania 

vedené na súdoch patria aj konania ohľadom výživného na maloleté deti i 

plnoleté deti. Plnoleté deti ako oprávnení žiadajú zvýšiť výživné alebo 

povinní výživným žiadajú výživné znížiť. Samotné konania nie sú ani tak 

náročné právne ako skôr skutkovo, keďže celý výsledok závisí od 

preukázania objektívnych výdavkov všetkých účastníkov konania, tiež od 

možností a schopností povinných. Dlhoročne aktuálnou témou v 

právnickej obci je myšlienka vytvoriť na Slovensku  tabuľky na určovanie 

výživného  ako „istý druh pomôcky“, ako je to v iných unijných krajinách 

EÚ už dlhodobo realizované v praxi. Záujmom prednášky je zamerať sa 

na všeobecnú právnu úpravu vyživovacej povinnosti rodičov k maloletým 

a plnoletým deťom a primárne spojiť aplikačnú prax a príslušné 

ustanovenia CMP v spojení s  CSP pri riešení otázok výživného na plnoleté 

dieťa v súdnom konaní.  V rámci prednášky  bude prierezovo načrtnutý 

priebeh konania od podania si návrhu na súd až po rozhodnutie v merite 

veci. V podtéme  prednášky bude pozornosť venovaná aj základným 

kritériám pri využívaní materiálnej pravdy. Časť prednášky bude 

venovaná dokladom potrebným na určenie výživného a spôsobu, ako ich 

treba vyhodnocovať, analyzovať a čítať účtovné dokumenty. V závere 

budú odprezentované aktuálne zaujímavé rozhodnutia súdov SR a iných 

krajín z danej problematiky. 

 

Dátum konania:   21. marec 2023  

 

Miesto konania:  Justičná akadémia Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok 

 

Lektor podujatia:    JUDr. Vladimíra Slobodová (sudkyňa Okresného súdu Bratislava V) 

 

 

Dátum: 21.03.2023 (utorok) 

 

08.30 – 09.00 hod. registrácia účastníkov 

09.00 – 10.30 hod.  odborný výklad / prezentácia 

10.30 – 10.45 hod.  prestávka  

10.45 – 12.15 hod.  odborný výklad / prezentácia 

12.15 – 13.15 hod.  obed  

13.15 – 14.15 hod.  odborný výklad / prezentácia 

14.15 – 14.30 hod.  prestávka  

14.30 – 15.30 hod.  odborný výklad / prezentácia 

15.30 hod.   záver vzdelávacieho podujatia  

 


