
 

NÁHRADNÁ RODINNÁ STAROSTLIVOSŤ: 

 Chcem byť náhradným rodičom, kam mám ísť? 

 Aké formy náhradnej rodinnej starostlivosti mi budú ponúknuté? 

 Aké sú základné rozdiely medzi jednotlivými formami náhradnej rodinnej starostlivosti? 

 Kto môže požiadať o náhradné rodičovstvo? 

 Aké doklady sú potrebné v prípade môjho záujmu o náhradné rodičovstvo? 

 Kto vykonáva prípravu na náhradné rodičovstvo a v akom dlhom časovom úseku? 

 Môžem navštíviť v procese prípravy na náhradné rodičovstvo detský domov? 

 Môžu biologickí rodičia navštevovať dieťa zverené do niektorej z foriem náhradnej rodinnej 

starostlivosti? 

 Akými príspevkami prispieva štát na deti v náhradnej rodinnej starostlivosti? 

 Čo je to profesionálna starostlivosť?  

 

CHCEM BYŤ NÁHRADNÝM RODIČOM, KAM MÁM ÍSŤ?  

Prvý krok má viesť na ÚPSVR podľa miesta trvalého bydliska. Na odbor sociálnych vecí a 

rodiny,oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 

AKÉ FORMY NÁHRADNEJ RODINNEJ STAROSTLIVOSTI MI BUDÚ 

PONÚKNUTÉ?  

Formy náhradnej starostlivosti sú: 

 náhradná osobná starostlivosť, 

 pestúnska starostlivosť,  

 osvojenie. 

AKÉ SÚ ZÁKLADNÉ ROZDIELY MEDZI JEDNOTLIVÝMI FORMAMI 

NÁHRADNEJ STAROSTLIVOSTI?  

 Náhradná osobná starostlivosť sa týka zverenia maloletého dieťaťa do osobnej 

starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča /napr. starí rodičia, iní blízki príbuzní a pod/. 

Biologickí rodičia majú právo stýkať sa so svojimi deťmi a sú povinní platiť výživné na dieťa. 

Táto forma náhradnej starostlivosti si nevyžaduje odbornú prípravu. 

 Pestúnska starostlivosť je štátom garantovaná náhradná rodinná starostlivosť. Štát 

zabezpečuje finančné príspevky pre pestúnov a deti. Biologickí rodičia majú práva stretávať 
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sa s deťmi a majú povinnosť platiť výživné na účet ÚPSVR. Pestúni prechádzajú odbornou 

prípravou.  

 Osvojenie, osvojitelia nadobúdajú práva a povinnosti rodičov, dieťa získava priezvisko 

nových rodičov, biologickým rodičom zanikajú všetky práva a povinnosti k dieťaťu. 

Osvojitelia prechádzajú odbornou prípravou. 

KTO MÔŽE POŽIADAŤ O NÁHRADNÉ RODIČOVSTVO?  

 O náhradné rodičovstvo môže požiadať aj jednotlivec alebo manželia. 

 O náhradné rodičovstvo môže požiadať jednotlivec, alebo manželia, ktorí majú už vlastné 

dieťa (deti).  

  

AKÉ DOKLADY JE POTREBNÉ PREDLOŽIŤ PRE PRÍPAD MÔJHO 

ZÁUJMU O NRS? 

 Pri prvom kontakte žiadateľov o NRS na ÚPSVR je potrebné preukázať sa dokladom 

totožnosti s adresou trvalého bydliska. 

 Pri ďalších kontaktoch a pri vstupe do procesu prípravy na NRS:  

1. žiadosť o vykonávanie náhradnej starostlivosti 

2. vyplnený dotazník (obdržíte ho na príslušnom ÚPSVR) 

3. potvrdenie o zdravotnom stave 

4. potvrdenie o príjme 

Zmena od 1.1.2008 vybavovanie odpisu z Registra trestov je v kompetencií určeného 

ÚPSVR na sprostredkovanie NRS. 

  

 

KTO VYKONÁVA PRÍPRAVU NA NÁHRADNÉ RODIČOVSTVO A V 

AKOM DLHOM ČASOVOM HORIZONTE?  

Prípravu na náhradné rodičovstvo vykonáva  ÚPSVR, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately a referát poradensko-psychologických služieb, Občianske združenie „Návrat “, 

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov „Úsmev ako dar“ a PhDr. Eva Litavská. Príprava je 

v rozsahu najmenej 26 hodín a prebieha individuálnou, skupinovou formou, alebo aj kombinovanou 

formou  

  



MÔŽEM /ME/ NAVŠTÍVIŤ V PROCESE PRÍPRAVY NA NÁHRADNÉ 

RODIČOVSTVO DETSKÝ DOMOV? 

V procese prípravy na náhradné rodičovstvo je zahrnutá aj návšteva detského domova spojená 

s prehliadkou zariadenia a s odborným vstupom povereného pracovníka detského domova. 

 

MÔŽU BIOLOGICKÍ RODIČIA NAVŠTEVOVAŤ DIEŤA ZVERENÉ DO 

NIEKTOREJ Z FORIEM NÁHRADNEJ RODINNEJ STAROSTLIVOSTI?  

Biologickí rodičia majú možnosť kontaktu so svojimi deťmi, ktoré sú zverené v náhradnej osobnej 

starostlivosti a v pestúnskej starostlivosti, pokiaľ je to však v záujme dieťaťa a nemajú súdnym 

rozhodnutím zakázaný styk s deťmi. 

 

 

AKÝMI PRÍSPEVKAMI PRISPIEVA ŠTÁT NA DETI V NÁHRADNEJ 

RODINNEJ STAROSTLIVOSTI?  

Štát prispieva na deti v náhradnej rodinnej starostlivosti:  

1. v pestúnskej starostlivosti  

2. v náhradnej osobnej starostlivosti 

V pestúnskej starostlivosti - štátnymi dávkami formou príspevkov, ktoré sú určené jednak pre 

deti na uspokojovanie ich potrieb a jednak ako opakovaný príspevok náhradnému rodičovi, ktorí 

zabezpečujú starostlivosť o deti a taktiež jednorázový a opakovaný príspevok na dieťa, osobitný 

opakovaný príspevok pre dieťa ŤZP.  

V náhradnej osobnej starostlivosti – štátnou dávkou, ktorá sa poskytuje formou prídavku na 

dieťa jednorázovým a opakovaným príspevkom na dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti, 

osobitný opakovaný príspevok pre dieťa ŤZP. 

  

 

ČO JE TO PROFESIONÁLNA STAROSTLIVOSŤ? 

Je to špeciálna forma starostlivosti o deti s nariadenou ústavnou výchovou, ktorú vykonáva 

profesionálny rodič vo svojom vlastnom rodinnom prostredí. Profesionálny rodič je zamestnancom 

detského domova. Profesionálne rodičovstvo nie je rodinnoprávnym ale pracovnoprávnym vzťahom 



so zariadením. Záujemcovia o vykonávanie profesionálnej náhradnej rodiny môžu kontaktovať 

príslušný detský domov, kde im bude poskytnuté komplexné poradenstvo. 

 

 

 

 

 


