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V Z O R  
 
 
Okresný súd  Humenné  
Laborecká 17 

        066 34  Humenné 
 
 

 
Návrh na vrátenie spôsobilosti na právne úkony 

 
 

 
Navrhovateľ:    Martin Veselý,   nar. 01. 01. 1971,  bytom PSČ Humenné, ulica a číslo domu 
  

I. 
Rozsudkom Okresného súdu Humenné č. k. 29Ps 123/1989  zo dňa 18. 03.1990, 

ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 06. 09. 1990, som bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony. 
V odôvodnení rozsudku je uvedené, že nie som schopný sám sa o seba postarať. Ako dôkaz bol 
použitý znalecký posudok, v ktorom sa uvádzalo, že trpím závažnou psychickou poruchou, ktorá nie je 
len prechodná, nie je liečbou podstatne ovplyvniteľná, a ktorá mi bráni primeraným spôsobom 
zaobstarávať si svoje základné životné potreby. Po dokazovaní dospel súd k záveru, že nie som 
schopný robiť žiadne právne úkony a pozbavil ma spôsobilosti na právne úkony. 
 
 Za opatrovníka mi bol ustanovený meno, priezvisko, bytom / Domov sociálnych služieb so 
sídlom ...................., adresa ). 

 
 
Dôkaz:  fotokópia rozsudku 
 
 

II. 
Ak navrhovateľ je klientom DSS, tak sa môže použiť text v tomto bode, alternatívne sa môže 
využiť aj v prípadoch keď klient žije mimo ústavnej starostlivosti 
 

Od 01. 01. 1998 sa mi poskytuje sociálna služba v  Domove sociálnych služieb so sídlom 
...................., adresa. Sociálna služba mi bola poskytovaná najskôr v domove sociálnych služieb 
z dôvodu, že som bol odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby pri samoobslužných úkonoch, v rámci 
starostlivosti o domácnosť, v oblasti základných sociálnych aktivít, potreboval som sprievod na 
lekárske vyšetrenie a na vybavenie úradných záležitostí, nedokázal som využiť dostupné verejné 
služby v rámci obce, či v blízkych mestách. 
 

V domove sociálnych služieb mi bola poskytovaná primeraná pomoc a podpora, aby  som získal: 
- potrebnú mieru samostatnosti v rôznych oblastiach života – nadväzovanie a udržiavanie 

sociálnych väzieb s rodinou a komunitou, určovanie životných podmienok v zariadení, úprava 
domáceho poriadku, výber aktivít vo voľnom čase, návštevy spoločenských a kultúrnych podujatí, 
individuálne nákupy, zabezpečovanie osobného vybavenia – šatstvo, obuv, hygienické potreby, 
školské potreby, ďalšie veci osobnej potreby,  

- komunikačné zručnosti - hovoriť k veci, hovoriť obsahovo zrozumiteľne, ovládnuť nevhodné 
prejavy verbálnej i neverbálnej komunikácie, 

- komunikovať so svojim ošetrujúcim lekárom, popísať svoje zdravotné ťažkosti, samostatne si 
dohodnúť lekárske prehliadky a lekárov navštevovať bez toho, aby mi musel niekto zo 
zamestnancov pripomínať jej termín, pravidelne užívať prípadné lieky bez dohľadu,  

- zručnosti v rámci základných sociálnych aktivít- nadviazať rozhovor, vedieť sa prihovoriť 
aj  neznámym osobám, vyjadriť svoj názor, počúvať iných, poradiť, aj v rámci rozvinutých 
sociálnych aktivít - požiadať o pomoc, ospravedlniť sa, uvedomiť si chybu, byť k sebe kritický, 

- samostatnosť v oblasti sebaobsluhy - umývanie, výber oblečenia vzhľadom na vkus, podľa 
počasia, vzhľadom na pripravovanú činnosť – práce v domácnosti, práce pri úprave okolia, 
individuálne nákupy, obliekanie, úprava zovňajšku,  jedenie, kúpanie), 
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- samostatnosť pri vykonávaní prác v oblasti vedenia domácnosti a pri úprave domáceho prostredia 
– plánovania upratovania,  prania, úpravy lôžka, úprava izieb, vybavenia domácnosti, umývania 
kuchynského riadu, uloženia riadu, uskladnenie potravín, 

- znalosti a zručnosti pri príprave rôznych jedál počas dňa a k správnemu stolovaniu (používanie 
jedálenského servisu, úprava stola, používanie príboru),  

- znalosti a schopnosť rozoznávať a poznať hodnotu peňazí - mincí aj ďalších finančných 
prostriedkov a  pri hospodárení s finančnými prostriedkami, pri individuálnych nákupoch, pri 
zabezpečovaní rôzneho spotrebného tovaru a osobného vybavenia, som schopný nakladať 
s finančnými prostriedkami  bez obmedzenia, k výdavkom pristupujem veľmi zodpovedne, viem si 
naplánovať, koľko finančných prostriedkov potrebujem na týždeň a na mesiac, viem si naplánovať 
aj tvorbu úspor, rozumiem hodnote peňazí aj z hľadiska kúpyschopnosti rôznych tovarov 
a služieb, 

- prehľad a orientáciu v bežných každodenných  úkonoch a činnostiach –  denné správy, práva 
a povinnosti občanov, obsah zákonov, informácie o sociálnych službách a zmluvné podmienky ich 
poskytovania, o využívaní voľného času, o verejnej doprave, o rozmanitých formách správania, 
o dôležitých predpisoch dotýkajúcich sa každodenného života, dodržiavania domového poriadku – 
pochopenie významu týchto dokumentov a ich dodržiavanie, 

- schopnosti orientovať sa v prostredí v rámci zariadenia, v obci, v blízkom okolí, v  širšom 
sociálnom prostredí,  

- schopnosti pri samostatnom pohybe, pri cestovaní dopravnými prostriedkami vrátane 
naplánovania si cesty, pri zakúpení cestovného lístka, pri orientácii v obchode, pri výbere 
finančných prostriedkov z bankomatu, pri platbe za zakúpený tovar v hotovosti aj prostredníctvom 
bankomatovej karty, 

- schopnosť osvojiť si návyky spoločenského správania – pozdraviť, poďakovať, poprosiť, privítať 
hostí, rozlúčiť sa, vedieť sa predstaviť, vedieť osloviť známych aj neznámych ľudí, nadviazať 
komunikáciu, osvojiť si primerané správanie vo verejných priestoroch – v obchodoch, v 
zdravotníckych zariadenia, pri návšteve lekára, v reštaurácii, kaviarni, v dopravných prostriedkoch, 
na úradoch, v inštitúciách. 

 
Keďže som získal mnohé zručnosti a schopnosti v uvedených oblastiach života od  01. 01. 2013 

sa mi začala poskytovať sociálna služba v zariadení podporovaného bývania. Prijímateľom sociálnej 
služby sa tu  poskytuje iba čo najmenej zasahujúci dohľad, pod ktorým dokážu viesť samostatný život. 

 
Poskytovanou sociálnou prácou sa mi podarilo dosiahnuť stupeň samostatnosti s prípravou na 

odchod zo zariadenia sociálnych služieb do úplného samostatného života.  V budúcnosti  sa  chcem  
oženiť, založiť si rodinu, o túto svoju rodinu sa starať a tiež riadne sa zamestnať.  
 

Žiadam, aby som bol vypočutý v tomto súdnom konaní. Som schopný pochopiť význam a obsah  
tohto súdneho konania. 

 
Môj opatrovník s návrhom na vrátenie spôsobilosti na právne úkony ne /  súhlasí. 
 

Dôkazy:  
1. spisový materiál s popisom rozsahu samostatnosti, získaných schopností a zručností, 
2. individuálny plán prijímateľa sociálnej služby, 
3. rizikový plán prijímateľa sociálnej služby, 
4. výsluch navrhovateľa, 
5. výsluch opatrovníka, 
6. výsluch inštruktorky sociálnej rehabilitácie, 
7. lekárske správy. 
  
   
 

III. 
Napriek tomu, že  mám mentálne postihnutie ľahkého stupňa, primeranými metódami 

sociálnej práce, sociálnym poradenstvom a sociálnou rehabilitáciou, odpadli dôvody, ktoré viedli 
k môjmu pozbaveniu spôsobilosti na právne úkony.  
 

Vzhľadom na uvedené okolnosti mám  právny záujem na tom, aby mi súd prinavrátil 
spôsobilosť na právne úkony a, aby som si mohol  samostatne obstarávať veci osobnej potreby. 
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Podľa § 10 ods. 3 Občianskeho zákonníka súd pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti 

zmení alebo zruší, ak sa zmenia alebo ak odpadnú dôvody, ktoré k nim viedli. 
 
Preto navrhujem, aby súd po vykonanom dokazovaní vydal tento 

 
rozsudok 

 
Rozsudok Okresného súdu Humenné č. k. 29Ps 123/1989  zo dňa 18. 03.1990, ktorým 

bol Martin Veselý, nar.  01. 01. 1971, pozbavený spôsobilosti na právne úkony, sa zrušuje. 
 
V Humennom, dňa ......                                                                                                            
 
 
 
 
        ..................................................... 
 

(podpis navrhovateľa) 
 
 
 


