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PODMIENKY SPOLUPRÁCE S CENTROM PRE MEDZINÁRODNOPRÁVNU 

OCHRANU DETÍ A MLÁDEŽE 
 

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (ďalej len „Centrum“) 

poskytuje bezplatnú právnu pomoc žiadateľom, ktorí sa zaviažu rešpektovať podmienky 

spolupráce s Centrom.  

 

Podpísaný 
 

Meno a priezvisko/ Názov: ............................................................................................................. 

 

Dátum narodenia/ IČO: .................................................................................................................... 

 

Adresa: ............................................................................................................................................. 

 

Žiadam Centrum o poskytnutie bezplatnej právnej pomoci a zároveň sa zaväzujem 

postupovať v súlade s týmito podmienkami spolupráce: 

 

1. Základným predpokladom, aby Centrum mohlo konať vo veci, je známy pobyt povinnej 

osoby. Žiadateľ je povinný oznámiť Centru túto skutočnosť, ako aj uskutočniť všetky 

potrebné kroky k jej zisteniu.  

 

2. Žiadateľ je povinný doložiť Centru všetky potrebné dokumenty, rozhodnutia alebo  

potvrdenia príslušných orgánov, ktoré súvisia so žiadosťou, ako aj ich pravidelnú 

aktualizáciu, prípadne zmenu týchto dokumentov, rozhodnutí alebo potvrdení, a zároveň 

je povinný informovať Centrum o všetkých konaniach, ktoré prebiehajú na Slovensku 

alebo v zahraničí a ktoré by mohli mať vplyv na priebeh alebo výsledok konania, 

v ktorom ho zastupuje Centrum. 

 

3.      Žiadateľ je povinný bezodkladne oznámiť Centru všetky skutočnosti a zmeny skutočností, 

o ktorých sa dozvie a  ktoré by mohli mať vplyv na konanie, v ktorom ho zastupuje 

Centrum bez ohľadu na to, či sa vyskytnú na strane žiadateľa, dieťaťa alebo povinnej 

osoby v zahraničí. 

 

 

4.  Žiadateľ je povinný vopred informovať Centrum o akýchkoľvek krokoch, ktoré hodlá 

uskutočniť vo veci, v ktorej ho zastupuje Centrum. 

 

5.  Žiadateľ je povinný rešpektovať pokyny Centra, týkajúce sa konania, v ktorom ho 

zastupuje Centrum. 
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6. Žiadateľ je povinný rešpektovať, že konanie, v ktorom ho zastupuje Centrum, prebieha 

podľa právneho poriadku štátu, v ktorom sa koná a Centrum nemôže ovplyvňovať postup 

cudzích štátnych orgánov v konaní, rýchlosť postupu orgánov, ako ani dĺžku konania. 

Navyše medzinárodné dohovory, ktoré upravujú spoluprácu centrálnych orgánov 

v zahraničí stanovujú na vybavovanie korešpondencie štvormesačnú lehotu. Až po 

uplynutí tejto lehoty je Centrum oprávnené urgovať partnerský orgán v zahraničí. 

 

7. Žiadateľ súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov na účel vymáhania výživného 

zo zahraničia.  

 

8.  V konaní o vymáhaní výživného zo zahraničia je žiadateľ povinný:  

 

- pred podaním žiadosti do zahraničia pravdivo informovať Centrum o výške dlhu na 

výživnom a v priebehu konania na požiadanie dlh aktualizovať. Žiadateľ zodpovedá 

za poskytnutie pravdivých informácií.  

 

- doložiť Centru všetky potrebné dokumenty, rozhodnutia alebo potvrdenia príslušných 

orgánov, ktoré súvisia so žiadosťou, ako aj ich pravidelnú aktualizáciu, prípadne 

zmenu týchto dokumentov, rozhodnutí alebo potvrdení 

 

- po dovŕšení 16. roku veku dieťaťa každoročne, vždy do konca októbra daného  

školského roku, zaslať Centru potvrdenie o návšteve školy dieťaťa pre príslušný 

školský rok (uvedené potvrdenie slúži ako doklad o trvaní vyživovacej povinnosti) 

 

- bez zbytočného odkladu zaslať Centru kópiu potvrdenia o ukončení štúdia dieťaťa 

a/alebo kópiu rozhodnutia príslušného orgánu o ukončení vyživovacej povinnosti 

 

- písomne oznamovať Centru všetky platby výživného do 1. mesiaca od ich prijatia, 

ktoré dostane od povinného priamo (nie prostredníctvom Centra). Písomné 

oznámenie musí obsahovať dátum prijatia platby, jej výšku a menu, v ktorej bola 

platba doručená 

 

- rešpektovať, že Centrum nie je schopné zaručiť, že vymáhanie výživného bude 

úspešné a  výška platieb výživného sa v priebehu právneho zastúpenia nebude meniť. 

Tieto skutočnosti závisia predovšetkým od sociálnej situácie povinného, a tú 

Centrum nemôže ovplyvniť. 

 

- rešpektovať, že Centrum nie je oprávnené prešetrovať majetkové pomery povinnej 

osoby 

 

- rešpektovať, že platby výživného, ktoré povinný zašle na základe konania, v ktorom 

žiadateľa zastupuje Centrum, budú zo zahraničia zasielané na účet Centra. Z dôvodu 

zníženia bankových poplatkov ide o prevod hromadným príkazom. Centrum následne 

odošle platby výživného jednotlivým oprávneným 

 

 

- rešpektovať, že vo vzťahu s krajinami používajúcimi inú menu môže nastať pri 

zasielaní platieb výživného zo zahraničia situácia, kedy bude platba výživného 

znížená/zvýšená o kurzový rozdiel a Centrum takýmto prirodzeným rozdielom 

nemôže zabrániť 
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- rešpektovať, že Centrum vydáva potvrdenie na účely náhradného výživného až po 

uplynutí troch mesiacov odo dňa, keď Centrum postúpi návrh na uznanie a výkon 

rozhodnutia spolu so všetkými dokladmi príslušnému orgánu do zahraničia 

 

9. Žiadateľ berie na vedomie, že Centrum nezastupuje oprávnené osoby v trestnoprávnom 

konaní. Riešenie vecí podaním trestného oznámenia je v kompetencii oprávnených osôb, 

resp. ich zákonných zástupcov. 

 

10.  Centrum si v prípade porušenia hore uvedených podmienok žiadateľom vyhradzuje 

právo vypovedať plnú moc udelenú žiadateľom podľa ustanovenia § 33b písm. c) 

zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, a uzatvoriť spis.  

 

Všetky vyššie uvedené podmienky prijímam a beriem na vedomie, a svojím 

podpisom potvrdzujem, že súhlasím a bol som oboznámený s vyššie uvedenými 

podmienkami.  

 

 

 

V ................................., dňa ................... 

 

 

.............................................................. 

             Podpis žiadateľa 


