Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Prídavok na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát
prispieva oprávnenej osobe na výchovu a výživu
nezaopatreného dieťaťa.

Podmienky nároku


starostlivosť oprávnenej osoby o nezaopatrené
dieťa



trvalý pobyt alebo prechodný pobyt oprávnenej
osoby na území Slovenskej republiky (prechodný
pobyt sa týka len cudzincov na území SR)

Výška prídavku na dieťa*
23,52 eur na každé nezaopatrené dieťa.

*zmena sumy podlieha legislatívnej úprave a preto
odporúčame sumu porovnať na www.upsvar.sk

Kto žiada o prídavok na dieťa
Oprávnenou osobou je
 rodič nezaopatreného dieťaťa


rodič, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej
starostlivosti na základe rozhodnutia súdu



osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do
starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov
na základe právoplatného rozhodnutia súdu

Nezaopatrené dieťa
Je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky
najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak


sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na
strednej alebo vysokej škole v dennej forme



sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie
štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre
chorobu alebo úraz



plnoleté nezaopatrené dieťa, ak rodičia dieťaťa
zomreli



plnoleté nezaopatrené dieťa, ak má upravenú
vyživovaciu povinnosť od rodičov

Do dosiahnutia plnoletosti je nezaopatrené dieťa aj
také, ktoré nie je schopné sústavne sa pripravovať na
povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť
pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav na základe
posudku vydaného úradom práce, sociálnych vecí a
rodiny.



plnoleté nezaopatrené dieťa, ak do dosiahnutia
plnoletosti
bolo
zverené
do
náhradnej
starostlivosti

Nezaopatrené dieťa nie je dieťa



plnoleté nezaopatrené dieťa, ktoré uzavrelo
manželstvo, alebo ktorého manželstvo zaniklo



maloletý rodič, ktorý má priznané rodičovské
práva a povinnosti na základe právoplatného
rozhodnutia súdu.






ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok
ktoré ukončilo vysokoškolské štúdium prvého
stupňa do zápisu opäť na iné vysokoškolské
štúdium prvého stupňa,



ktorého štúdium nie je podľa rozhodnutia
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
rovnocenné štúdiu na školách v SR



ktoré získalo vysokoškolské vzdelanie druhého
stupňa (titul Mgr., Ing. a pod.).



Sústavná príprava na povolanie
štúdium na strednej škole dennou formou



štúdium na vysokej škole dennou formou.
Spôsob výplaty

Prídavok sa poukazuje oprávnenej osobe na účet
v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorá
pôsobí na území SR alebo na adresu určenú
oprávnenou osobou.
Kto prídavok na dieťa vypláca
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa
miesta trvalého alebo prechodného pobytu oprávnenej
osoby.

Vzor žiadosti o prídavok na dieťa môžete získať na
úrade práce, sociálnych vecí a rodiny alebo na webovej
stránke: www.upsvar.sk/vzory žiadostí.

Kde získate žiadosť

Žiadosť je možné podať osobne (na oddelení
služieb pre občana alebo do podateľne úradu),
poštou, ale aj elektronicky prostredníctvom
ústredného portálu verejnej správy

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

www.slovensko.sk so zaručeným elektronickým
podpisom klienta/občana.
Oznamovacia povinnosť


Oprávnená osoba je povinná po dovŕšení troch
rokov veku dieťaťa oznámiť úradu akým

Prídavok na dieťa

spôsobom a kde bude zabezpečovaná starostlivosť
o dieťa až do začiatku plnenia povinnej školskej
dochádzky (táto povinnosť sa nevzťahuje na osobu
poberajúcu materské alebo rodičovský príspevok)


Informácie určené pre klientov
úradov práce, sociálnych vecí a rodiny

Po vstupe SR do EÚ je dôležitou skutočnosťou
povinnosť včas oznámiť úradu výkon zárobkovej
činnosti ktoréhokoľvek z rodičov dieťaťa mimo
územia SR.
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