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Abstrakt 

Vysoká rozvodovosť sa nevyhýba ani Slovensku, od roku 1980 sa počet rozvodov 

zdvojnásobil, rozvádza sa takmer každé druhé manželstvo. A "vojny Roseovcov" sa 

nevyhýbajú ani partnerom a rodičom maloletých detí, ktorí neboli zosobášení. Ak v takýchto 

situáciách u jedného či druhého manžela prevážia negatívne pocity a sklamania, tak rozvod 

a rozchod môže predstavovať aj mnohoročné a nekončiace nepriateľstvo. Okrem 

nepríjemností v ďalšom osobnom a rodinnom živote je potrebné sa veľakrát vyrovnať i 

s výraznými finančnými a majetkovými stratami 
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Abstract 

The high divorce rate does not avoid or Slovakia. Since the year 1980 the number of 

divorces doubled distributes almost every second marriage. A "war of Rose" is also seen in 

partners and parents of minor children who were not married. If in such situations in one or 

other spouse outweigh the negative feelings and disappointments, and divorce and breakup 

may represent many years and endless hostility. In addition to the inconvenience of other 

personal and family life it is needed are often cope with significant financial and property 

losses. 
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Rozvod je naozaj drahá záležitosť 

"Rozvodové platby začínajú už poplatkom za podanie návrhu na súd vo výške 66 eur", 

uvádza bratislavská advokátka JUDr. Eliška Mančíková. A ďalšie platby nasledujú - za 

spracovanie návrhov a ďalších podaní na súd advokátom a za jeho účasť na súdnych 

pojednávaniach. Advokátska tarifa určuje v takýchto prípadoch cenu jedného úkonu 73 eur. 

Advokáti však takmer vždy pracujú za zmluvnú odmenu, ktorá môže byť aj oveľa vyššia. 

Podľa JUDr. Mančíkovej rozvody predražujú najmä preťahujúce sa spory o výchovu detí a 

rozdelenie majetku. Ak obaja rodičia chcú deti do svojej starostlivosti, je takmer pravidlom, 

že ich čaká viac súdnych pojednávaní a tiež nutnosť uhradiť znalecký posudok o ich 

výchovných schopnostiach a vzťahoch s deťmi, ktorý dá vypracovať súd. Každé súdne 

konanie tak môže predstavovať jeden alebo viac úkonov advokáta, samozrejme platených 

vyššie spomínanými čiastkami, a to každým z manželov zvlášť, pokiaľ si zvolia právne 

zastúpenie. Znalecký posudok tiež nie lacná záležitosť - jeho cena bežne dosahuje niekoľko 

sto eur. Pri podaní návrhu na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov 

súdom sa hradí opäť poplatok 66 eur a po skončení konania ešte 3% (1% pri súdnom zmieri) 

z hodnoty majetku. Pokiaľ sú bývalí manželia v tomto konaní právne zastúpení, je potrebné 

platiť aj náklady právneho zastúpenia. Napríklad pri vyporiadaní jedného štandardného bytu 

v hodnote asi 80-tisíc eur je hodnota odmeny podľa advokátskej tarify za jeden úkon 506 

euro. Ak sa rozvedení manželia nezhodnú ani v otázke hodnoty svojho majetku, môže byť 

majetok ocenený znalcom, čo sú ďalšie náklady. "Cena rozvodu tak môže ľahko dosiahnuť 

až tisícky eur", zdôrazňuje advokátka. 

Na čom sa dá ušetriť 

Spôsobov, ako dosiahnuť rozvod s čo najmenšími stratami, je viac. Základom je však vždy 

dostatok dobrej vôle manželov a rodičov dohodnúť sa. Zákon totiž umožňuje, aby rodičia 

uzavreli dohodu o výchove a výžive svojich detí, prípadne styku dieťaťa s rodičom, s 

ktorým nebude prevažne bývať, ktorú súd schváli rozsudkom. Rozvádzajúci sa manželia 

môžu rovnako tak po rozvode uzavrieť dohodu o vyrovnaní bezpodielového 

spoluvlastníctva. Dosiahnuť takéto dohody vo vypätých okamihoch rozchodu je však veľmi 

ťažké. Preto sa osvedčuje využiť rodinnú mediáciu. "S pomocou mediátora sa môžu rodičia 

vyhnúť rozvodovým bitkám o výchovu detí. Mediátor totiž nevyhlasuje víťaza a 

porazeného, on naopak pomáha stranám sporu nájsť kompromisné riešenie ", vysvetľuje 

mediátorka PhDr. Miroslava Kristínová Więckowska, a dodáva: "Konštruktívne vyriešenie 
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sporných otázok je aj vhodným príkladom pre ich deti, ktoré tak rodičia chránia pred 

negatívnymi vplyvmi svojho rozchodu." Rodinná mediácia je platená hodinovou sadzbou. V 

praxi sa pohybuje v rozmedzí od 20 eur do 30 eur pri riešení otázok výchovy detí a ich 

výživy, a v sumách od 95 eur do 100 eur pri delení majetku. Platba je za oboch manželov 

dohromady. 

A ide to aj inak 

Komplexná pomoc, ktorá by mala uľahčiť vlastné rozhodovanie manželov o budúcich 

podstatných záležitostiach života tak, aby sa rozišli a rozviedli slušne, a aj naďalej obaja 

zostali pevným bodom vo výchove detí a neutrpeli ani finančné straty, ponúka Centrum 

slušného rozvodu. "Náš prístup je založený na myšlienke, že ani vlastná rodinná či 

manželská kríza človeka nezbavuje zodpovednosti za spôsob jej riešenia," uvádza PhDr. 

Michal Oláh, jeden zo zakladateľov centra. Centrum slušného rozvodu je založené na 

tímovej pomoci odborných profesií, ktoré manželom / rodičom pomáhajú v ich vlastnom 

rozhodovaní a kvalifikovane pripraví podklady pre následné súdne konanie o úprave 

výchovy detí a rozvodu tak, aby súd schválil rodičmi / manželmi vypracované dohody. Tím 

je zložený zo sociálnych pracovníkov, psychologičky, mediátorky a právnika. Významným 

motivačným prvkom ponuky Centra slušného rozvodu je aj finančná stránka. Oproti bežným 

vysokým výdavkom za "víťazstvo", ale aj prehru v rozvodovej vojne, tak rodičia / manželia 

za jednorazový paušálny poplatok 400 eur, ktorý platia dohromady, získajú úplný servis, 

ktorý im ušetrí čas, energiu a ďalšie výdavky. Dr Oláh ďalej zdôrazňuje: "Centrum slušného 

rozvodu samozrejme rozvody nepodporuje, svojím prístupom však výrazne eliminuje 

spoločensky patologické javy, ktoré ich sprevádzajú. Ide o využitie tzv. Cochemského 

modelu, teda v zahraničí overených princípov práce s klientmi a ich prenos do slovenských 

 podmienok." 

Boxík 1: 

Ahoj, právnička ma stojí 100 eur za každú začatú hodinu konzultácie, za dohodu o striedavej 

starostlivosti si vypýtala 200 eur, a to ešte neviem, čo si vypýta za návrh. Zatiaľ ma stála 

500 eur a to ešte ani nemám podaný návrh. Manžel stále robil napriek, tak som bola 3x na 

konzultácii. Dúfam, že sa to rýchlo skončí, lebo za chvíľu zbankrotujem. - Z diskusie na 

www.modrykonik.sk 

http://www.modrykonik.sk/
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Boxík 2: 

Cochemský model vytvoril približne pred dvadsiatimi rokmi Jürgen Rudolph, sudca 

rodinného súdu v nemeckom meste Cochem. V Nemecku aj v ďalších krajinách je tento 

spôsob pomoci rodičom a manželom úspešne využívaný. Kniha Jürgena Rudolpha Du bist 

mein Kind (Si moja dieťa) s podrobným popisom tejto metódy, vyšla v slovenskom preklade 

v roku 2014 a on sám sa na Slovensku zúčastňuje aj odborných konferencií a ďalších 

pracovných stretnutí. 

Obálka knihy Si moje dieťa 

 


