Náhradné výživné
 Poskytovanie náhradného výživného upravuje zákon č.
201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom v znení
neskorších predpisov.
 Náhradné výživné je štátom platená sociálna dávka,
financovaná zo štátneho rozpočtu. Poskytuje sa na
zabezpečenie výživy pre nezaopatrené dieťa.
 Náhradné výživné sa nevypláca do zahraničia a
nepodlieha koordinácii rodinných dávok.

Náhradné výživné sa poskytuje oprávnenej osobe,
1. ak si rodič neplní vyživovaciu povinnosť určenú
právoplatným rozhodnutím súdu najmenej tri po sebe
nasledujúce mesiace od splatnosti poslednej splátky
výživného a exekučné konanie trvá najmenej tri mesiace
od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie exekútorovi
a povinná osoba nezačala platiť výživné,
2. ak nevznikol nárok na sirotský dôchodok alebo suma
dôchodku je nižšia ako minimálne výživné určené v
zákone o rodine (v súčasnosti t.j. 27,32 EUR).

Podmienky nároku na náhradné výživné
 trvanie exekučného konania (prostredníctvom exekútora
alebo Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí
a mládeže) minimálne tri mesiace pred podaním žiadosti
o náhradné výživné,
 trvalý pobyt oprávnenej osoby na území SR a
zdržiavanie sa na území SR (akceptuje s zdržiavanie sa
v cudzine z dôvodu štúdia),
 priemerný mesačný príjem spoločne posudzovaných
osôb do 2,2 násobku životného minima,
 riadne plnenie povinnej školskej dochádzky (ak je dieťa
povinné plniť si povinnú školskú dochádzku).

Výška náhradného výživného
 Náhradné výživné za neplatené výživné je vo výške výživného
určeného právoplatným rozhodnutím súdu, najviac vo výške 1,2
násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa (109,27 €),
• ak si povinná osoba plní vyživovaciu povinnosť čiastočne, náhradné
výživné sa poskytne vo výške rozdielu medzi výškou súdom
určeného výživného (pričom sa zohľadňuje najviac vo výške 1,2
násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa) a výškou
zaplateného výživného povinnou osobou,
 Náhradné výživné za sirotský dôchodok je vo výške minimálneho
výživného (27,32 €), ak oprávnenej osobe nevznikol nárok na
sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok alebo vo
výške rozdielu medzi sumou sirotského dôchodku a minimálnym
výživným, ak suma týchto dôchodkov je nižšia ako minimálne
výživné.

Prehodnocovanie trvania nároku na
náhradné výživné
 Trvanie nároku na náhradné výživné úrad prehodnocuje
každých šesť kalendárnych mesiacov; lehota na prvé
prehodnotenie začína plynúť od prvého dňa
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom
mesiaci, v ktorom začalo konanie o náhradnom
výživnom.
• Úrad raz za pol roka prehodnotí všetky podmienky
trvania nároku na náhradné výživné, vyzve exekútora
(Centrum) alebo Sociálnu poisťovňu, školu a poberateľa
na predloženie dokladov potrebných na prehodnotenie.

• V mesiaci júl 2017 úrady práce, sociálnych
vecí a rodiny vyplatili náhradné výživné
6787 poberateľom, z toho bolo 6217 žien.
• V 6279 prípadoch bolo NV vyplatené z
dôvodu neplatenia výživného (pre 9 542
detí) a v 508 prípadoch z dôvodu, že
nevznikol nárok na sirotský dôchodok (pre
840 detí).

Priemerný mesačný počet poberateľov náhradného výživného a
oprávnených osôb (detí) za roky 2009 až 2016
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

neplatené výživné

5 452

7 060

7 891

8 369

8 792

8 922

8 365

7 374

sirotský dôchodok

489

713

747

718

652

618

580

549

neplatené výživné (deti)

8 370

10 772

12 052

12 518

13 232

13 410

12 539

11 035

sirotský dôchodok (deti)

888

1 248

1 273

1 206

1 083

1 031

972

903

Čerpanie finančných prostriedkov za roky 2009 až 2016

2009

2010

2011

2012

2013

spolu

4 292 967

5 987 029

6 959 755

7 703 589

Z toho: za neplatené výživné

4 028 297

5 610 611

6 571 922

za sirotský dôchodok

264 670

376 418

387 834

2014

2015

2016

8 427 884

8 765 214 8 339 554

7 429 554

7 330 794

8 089 062

8 433 589 8 025 813

7 136 551

372 795

338 822

331 625

313 741

293 003

