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ZÁKON
z 30. januára 2002,

ktorým sa mení zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších
predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení zákona č. 132/1982 Zb., zákona č. 234/1992 Zb. a
zákona č. 195/1998 Z. z. sa mení takto:

1. V § 45 odsek 3 znie:

„(3) Ak je výchova dieťaťa vážne ohrozená alebo vážne narušená a iné výchovné opatrenia
neviedli k náprave alebo ak z iných závažných dôvodov nemôžu rodičia výchovu dieťaťa
zabezpečiť a nemožno dieťa zveriť do výchovy iného občana než rodiča, alebo do pestúnskej
výchovy, alebo nemožno dieťa zveriť do výchovy opatrovníka, môže súd nariadiť ústavnú
výchovu. Ak je to v záujme maloletého nevyhnutné, môže súd vo výnimočných prípadoch
nariadiť ústavnú výchovu aj vtedy, ak jej iné výchovné opatrenia nepredchádzali. Výnimočnosť
prípadu a nemožnosť vykonať iné výchovné opatrenia musí byť odôvodnená. Z dôležitých
dôvodov môže súd predĺžiť ústavnú výchovu až na jeden rok po dosiahnutí plnoletosti.“.

2. V § 68 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) ak počas najmenej šiestich mesiacov sústavne neprejavovali opravdivý záujem o dieťa,
najmä tým, že dieťa pravidelne nenavštevovali, neplnili pravidelne a dobrovoľne vyživovaciu
povinnosť k dieťaťu a neprejavujú snahu upraviť si v medziach svojich možností svoje
rodinné a sociálne pomery tak, aby sa mohli osobne ujať starostlivosti o dieťa, ak im v
prejavení záujmu nebránila závažná prekážka, alebo“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2002.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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