OZNÁMENIE
11/2021
MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 1. februára 2021
č. 21764/2021/130
o vyhlásení Slovenskej republiky podľa čl. 103 Nariadenia Rady (EÚ) 2019/1111
z 25. júna 2019 o právomoci a uznávaní a výkone rozhodnutí v manželských veciach a vo
veciach rodičovských práv a povinností a o medzinárodných únosoch detí
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky oznamuje, že 1. februára 2021 vydalo
vyhlásenie podľa čl. 103 Nariadenia Rady (EÚ) 2019/1111 z 25. júna 2019 o právomoci a
uznávaní a výkone rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a
povinností a o medzinárodných únosoch detí:
Vzhľadom na význam vyhlásenia Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
uverejňuje jeho znenie:
a) všetky orgány uvedené v článku 2 ods. 2 bode 2) písm. b) a bode 3) a v článku 74 ods. 2;
neuplatňuje sa
b) súdy a orgány príslušné na vydávanie osvedčení podľa článku 36 ods. 1 a článku 66 a súdy
príslušné na opravu osvedčení podľa článku 37 ods. 1, článku 48 ods. 1, článku 49 a článku
66 ods. 3 v spojení s článkom 37 ods. 1;
K čl. 36 ods. 1
okresné súdy, krajské súdy
K čl. 66
neuplatňuje sa
K čl. 37 ods. 1, čl. 48 ods. 1 a čl. 49
okresný súd alebo krajský súd, ktorý osvedčenie vydal
K čl. 66 ods. 3 v spojení s čl. 37 ods. 1
neuplatňuje sa
c) súdy uvedené v článku 30 ods. 3, článku 52, článku 40 ods. 1, článku 58 ods. 1 a článku
62, ako aj orgány a súdy uvedené v článku 61 ods. 2;

K čl. 30 ods. 3



na podanie návrhu na uznanie rozhodnutí vo veci rozvodu, rozluky a anulovania
manželstva je príslušný Krajský súd v Bratislave,
na podanie návrhu na uznanie rozhodnutí vo veci rodičovských práva a povinnosti je
príslušný okresný súd v mieste bydliska dieťaťa alebo Okresný súd Bratislava I, ak dieťa
nemá bydlisko na území Slovenskej republiky

K čl. 52



okresný súd, v ktorého obvode má maloletý bydlisko,
okresný súd, v ktorého obvode sa maloletý zdržuje ak nie je miestne príslušný súd známy
alebo ak nemôže včas zakročiť

K čl. 40 ods. 1 (ods.2)



vo veci rozvodu, rozluky a anulovania manželstva je príslušný Krajský súd v Bratislave,
vo veci rodičovských práv a povinností je príslušný okresný súd v mieste bydliska
dieťaťa alebo Okresný súd Bratislava I, ak dieťa nemá bydlisko na území Slovenskej
republiky

K čl. 58 ods. 1



okresný súd, v ktorého obvode má maloletý bydlisko,
okresný súd, v ktorého obvode sa maloletý zdržuje, ak nie je miestne príslušný súd
známy alebo ak nemôže včas zakročiť

K čl. 62


dovolanie ako mimoriadny opravný prostriedok je možné podať na Najvyšší súd
Slovenskej republiky, ak existuje jeden z dôvodov taxatívne vymedzených v zákone (§
420 a § 421 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok)

K čl. 61 ods. 2
súd proti ktorého rozhodnutiu odvolanie smeruje
d) orgány príslušné na výkon uvedené v článku 52
okresné súdy
e) konania o opravných prostriedkoch uvedené v článkoch 61 a 62;
K čl. 61

odvolanie
K čl. 62
dovolanie ako mimoriadny opravný prostriedok možno použiť ak existuje jeden z dôvodov
taxatívne vymedzených v zákone (§ 420 a § 421 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový
poriadok)
f) názvy a adresy ústredných orgánov určených podľa článku 76 a spôsoby komunikácie s
nimi,


na účely článku 79 písm. e):

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Račianska ul. 71
813 11 Bratislava
Tel:
+421 2 888 91 379/341/425
Fax: +421 2 888 91 605
E-mail: civil.inter.coop@justice.sk
Web: http://www.justice.gov.sk/


na účely článku 79 písm. a), b), c), d), f), g):

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže
Špitálska 8
P. O. Box 57
814 99 Bratislava
Tel.:
+421 2 20 46 32 08
+421 2 20 46 32 48
Fax:
+421 2 20 46 32 58
E-mail:
info@cipc.gov.sk
Web:
http://www.cipc.gov.sk
g) podľa okolností kategórie blízkych príbuzných uvedené v článku 82 ods. 2;
prarodič, súrodenec maloletého dieťaťa, súrodenec rodiča maloletého dieťaťa
h) jazyky prijateľné pre komunikáciu s ústrednými orgánmi podľa článku 91 ods. 3;


na účely článku 79 písm. e):
slovenčina, čeština



na účely článku 79 písm. a), b), c), d), f), g):
slovenčina, čeština, angličtina, nemčina, francúzština

i) jazyky prijateľné pre preklady podľa článku 80 ods. 3, článku 81 ods. 2, článku 82 ods. 4 a
článku 91 ods. 2.



na účely článkov 80 ods. 3 a 82 ods. 4:
slovenčina, čeština, angličtina, nemčina, francúzština



na účely článku 81 ods. 2:
slovenčina, čeština



na účely článku 91 ods. 2:
slovenčina, čeština

Mária Kolíková v. r.
ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky

