Pestúnska starostlivosť

§ 48 zákona 36/2005 Z. z. zákon o rodine
Ak rodičia nezabezpečujú alebo nemôžu zabezpečiť osobnú starostlivosť o
maloleté dieťa a ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd môže
rozhodnúť o jeho zverení do pestúnskej starostlivosti fyzickej osoby, ktorá
má záujem stať sa pestúnom a spĺňa ustanovené predpoklady (ďalej len
pestún ).
Pestúnom sa môže stať len fyzická osoba:
1. s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,
2. ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
3. ktorá má osobné predpoklady,
a. najmä zdravotné,
b. osobnostné
c. morálne,
4. ktorá je zapísaná do zoznamu žiadateľov o pestúnsku starostlivosť
podľa osobitného predpisu (zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých
predpisov)
5. ktorá spôsobom svojho života a života osôb, ktoré s ňou žijú v
domácnosti, zaručuje, že bude pestúnsku starostlivosť vykonávať v
záujme maloletého dieťaťa.

Maloleté dieťa možno zveriť do spoločnej pestúnskej starostlivosti aj
manželom. Pri zverení maloletého dieťaťa do pestúnskej starostlivosti
jednému z manželov je potrebný písomný súhlas druhého manžela. Súhlas
nie je potrebný, ak manželia nežijú v domácnosti, ak druhý manžel nemá
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu alebo ak je zadováženie
súhlasu spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou.

V rozhodnutí o pestúnskej starostlivosti súd vymedzí rozsah práv a
povinností pestúna k maloletému dieťaťu.

Pestún je povinný vykonávať osobnú starostlivosť o maloleté dieťa v
rovnakom rozsahu, v akom ju vykonávajú rodičia. Právo zastupovať
maloleté dieťa a spravovať jeho majetok má iba v bežných veciach. Ak
pestún predpokladá, že rozhodnutie zákonného zástupcu maloletého
dieťaťa v podstatných veciach nie je v súlade so záujmom maloletého
dieťaťa, môže sa domáhať, aby tento súlad pri konkrétnom rozhodnutí
zákonného zástupcu preskúmal súd.
Počas výkonu pestúnskej starostlivosti rodičia maloletého dieťaťa
vykonávajú svoje rodičovské práva a povinnosti len v rozsahu, v akom
nepatria pestúnovi. Rodičia majú právo stýkať sa s maloletým dieťaťom,
ktoré bolo zverené do pestúnskej starostlivosti. Ak sa s pestúnom
nedohodnú o výkone tohto práva, rozhodne na návrh niektorého z rodičov
alebo pestúna súd.
Súd pri rozhodovaní o zverení maloletého dieťaťa do pestúnskej
starostlivosti určí rodičom alebo iným fyzickým osobám povinným
poskytovať maloletému dieťaťu výživné rozsah ich vyživovacej povinnosti
a súčasne im uloží povinnosť, aby výživné poukazovali orgánu
sociálnoprávnej ochrany detí.

Pestúnska starostlivosť zaniká
a) dosiahnutím plnoletosti dieťaťa,
b) smrťou maloletého dieťaťa,
c) smrťou pestúna,
d) umiestnením maloletého dieťaťa do ochrannej výchovy alebo nástupom
do výkonu trestu odňatia slobody,
e) právoplatným rozhodnutím súdu o zrušení pestúnskej starostlivosti,
f) rozvodom manželov, ktorým bolo maloleté dieťa zverené do spoločnej
pestúnskej starostlivosti.

Súd zruší pestúnsku starostlivosť len z vážnych dôvodov, najmä ak pestún
zanedbáva starostlivosť o maloleté dieťa alebo porušuje svoje povinnosti;
urobí tak vždy, ak o to požiada pestún.

Ak zanikla pestúnska starostlivosť rozvodom manželov a rodičia naďalej
nezabezpečujú alebo nemôžu zabezpečiť osobnú starostlivosť o maloleté

dieťa, súd môže na návrh jedného z bývalých manželov, ktorým bolo
maloleté dieťa zverené do spoločnej pestúnskej starostlivosti, ponechať
maloleté dieťa v jeho osobnej starostlivosti, ak je to v záujme maloletého
dieťa, najmä s ohľadom na jeho citové väzby a stabilitu výchovného
prostredia. Návrh môže jeden z manželov podať zároveň s návrhom na
rozvod.

Ak jeden z manželov, ktorým bolo maloleté dieťa zverené do pestúnskej
starostlivosti, zomrie, stáva sa pestúnom pozostalý manžel.

Ak s tým pestún a maloleté dieťa zverené do pestúnskej starostlivosti
súhlasia, súd môže z dôležitých dôvodov predĺžiť pestúnsku starostlivosť
až na jeden rok po dosiahnutí plnoletosti.

Ak zanikne pestúnska starostlivosť z dôvodov:
•

smrťou pestúna,

•

právoplatným rozhodnutím súdu o zrušení pestúnskej starostlivosti.

a rodičia naďalej nezabezpečujú alebo nemôžu zabezpečiť osobnú
starostlivosť o maloleté dieťa, súd rozhodne o ďalšej náhradnej
starostlivosti o dieťa; ak súd zistí, že u maloletého dieťaťa sú predpoklady
na osvojenie, začne aj bez návrhu konanie o osvojiteľnosti.
Sprostredkovanie pestúnskej starostlivosti alebo osvojenia podľa zákona č.
305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
Ak rodičia nezabezpečujú, alebo nemôžu zabezpečiť osobnú starostlivosť o
dieťa a nie je možné dieťa zveriť do osobnej starostlivosti inej fyzickej
osoby než rodiča orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
sprostredkuje dieťaťu pestúnsku starostlivosť alebo osvojenie (ďalej len
náhradná rodinná starostlivosť ).

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately určený na účely
organizovania náhradnej rodinnej starostlivosti (ďalej len určený orgán
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ) alebo zariadenie, ak je
v ňom dieťa umiestnené, musí poskytnúť dieťaťu, ktorému treba
sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť, sociálne poradenstvo,

informácie o účinkoch náhradnej rodinnej starostlivosti a psychologickú
starostlivosť (ďalej len príprava dieťaťa ) spôsobom primeraným veku a
rozumovej vyspelosti dieťaťa. Prípravu dieťaťa realizuje určený orgán
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo akreditovaný
subjekt upovedomený o potrebe pripraviť dieťa, alebo zariadenie, v
ktorom je dieťa umiestnené, bezodkladne po naplnení podmienok
ustanovených v prvom odseku.

Ak vykonával pre dieťa, ktorému treba sprostredkovať náhradnú rodinnú
starostlivosť, niektoré z opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately podľa tohto zákona akreditovaný subjekt, ktorého zástupca,
prípadne zamestnanec je pre dieťa osoba známa, ponúkne určený orgán
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately možnosť pripraviť dieťa
tomuto akreditovanému subjektu. Ak akreditovaný subjekt v lehote dvoch
týždňov neprejaví vôľu, že chce dieťa pripravovať, prípravu dieťaťa vykoná
určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo
zariadenie, v ktorom sa dieťa nachádza.

Sprostredkovanie náhradnej rodinnej starostlivosti podľa zákona č.
305/2005 Z. z. je

a) vedenie prehľadu detí, ktorým treba sprostredkovať náhradnú rodinnú
starostlivosť,
b) evidencia žiadostí fyzických osôb, ktoré majú záujem stať sa pestúnom
alebo osvojiteľom, o zapísanie do zoznamu žiadateľov o náhradnú rodinnú
starostlivosť (ďalej len zoznam žiadateľov ),
c) príprava, posúdenie a odporúčanie fyzickej osoby podľa písmena b) na
zapísanie do zoznamu žiadateľov,
d) rozhodovanie o zapísaní fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa
pestúnom alebo osvojiteľom, do zoznamu žiadateľov,
e) vedenie zoznamu žiadateľov,
f) sprostredkovanie nadviazania osobného vzťahu medzi dieťaťom,
ktorému treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť, a
žiadateľom o pestúnsku starostlivosť alebo o osvojenie (ďalej len žiadateľ
).

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo zariadenie,
kde bolo dieťa umiestnené, alebo akreditovaný subjekt poskytuje dieťaťu,
ktorému bola sprostredkovaná náhradná rodinná starostlivosť podľa tohto
zákona, a fyzickej osobe, ktorej bolo dieťa zverené do náhradnej rodinnej
starostlivosti, podľa potreby a s ich súhlasom pomoc a sociálne
poradenstvo na uľahčenie plnenia účelu náhradnej rodinnej starostlivosti.
Evidencia žiadostí fyzických osôb, ktoré majú záujem stať sa pestúnom
alebo osvojiteľom
Evidenciu žiadostí fyzických osôb, ktoré majú záujem stať sa pestúnom
alebo osvojiteľom, o zapísanie do zoznamu žiadateľov vedie určený orgán
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Žiadosť o zapísanie do zoznamu žiadateľov obsahuje osobné údaje fyzickej
osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, a to jej
meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko, rodné číslo, štátna
príslušnosť a národnosť.

K žiadosti musia byť priložené
a) dotazník,
b) odpis z registra trestov fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa
pestúnom alebo osvojiteľom, nie starší ako tri mesiace,
c) správa o zdravotnom stave fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa
pestúnom alebo osvojiteľom,
d) doklad o majetkových pomeroch na preukázanie primeraného
majetkového základu na plnenie ekonomicko-zabezpečovacej funkcie
rodiny.

Ak fyzická osoba žiada o sprostredkovanie medzištátneho osvojenia,
spisová dokumentácia obsahuje okrem skutočností podľa odseku 4 aj
fotografie, obrazový a zvukový záznam tejto fyzickej osoby a jej
rodinného prostredia.

Fyzickej osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom,
každý orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, obec, vyšší
územný celok alebo akreditovaný subjekt, ktorý vykonáva prípravu na

náhradnú rodinnú starostlivosť, poskytuje informácie potrebné na podanie
žiadosti o zapísanie do zoznamu žiadateľov.

Príprava fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo
osvojiteľom,
na náhradnú rodinnú starostlivosť

Subjekt vykonávajúci prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť na účely
tohto zákona je orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a
akreditovaný subjekt, ktorý vykonáva prípravu na náhradnú rodinnú
starostlivosť.

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a akreditovaný
subjekt vykonávajúci prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť, detský
domov, obec alebo vyšší územný celok informujú fyzickú osobu, ktorá má
záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, o možnosti vybrať si subjekt
vykonávajúci prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť.

Príprava na náhradnú rodinnú starostlivosť fyzickej osoby, ktorá má
záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, sa vykonáva v rozsahu
najmenej 26 hodín

•

individuálnou formou alebo

•

skupinovou formou.

Príprava na náhradnú rodinnú starostlivosť fyzickej osoby, ktorß mß
zßujem stať sa pest•nom alebo osvojiteľom, spočÝva
a) v poskytnutí základných informácií najmä o
1. náhradnej rodinnej starostlivosti,
2. vývine dieťaťa a potrebßch dieťaťa,
3. právach dieťaťa v nßhradnej rodinnej starostlivosti,
4. právach a povinnostiach rodičov dieťaťa,

b) v posudzovaní spôsobilosti fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa
pest•nom alebo osvojiteľom, na vykonßvanie nßhradnej rodinnej
starostlivosti.

Určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately rozhoduje
o zapísaní fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo
osvojiteľom, do zoznamu žiadateľov do 15 dní odo dňa doručenia
záverečnej správy o príprave fyzickej osoby na vykonávanie náhradnej
rodinnej starostlivosti.

