Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Príspevky na podporu náhradnej starostlivosti
sú sociálne dávky, ktorými štát podporuje
náhradnú starostlivosť o dieťa, ak
náhradnú
starostlivosť o dieťa vykonáva iná fyzická osoba
ako rodič osobne na základe rozhodnutia súdu.

podporu vykonávania osobnej starostlivosti
o zverené dieťa, ktoré je občan s ťažkým
zdravotným postihnutím - 72,36 eur.
* zmena sumy podlieha legislatívnej úprave a preto
odporúčame sumu porovnať na

www.upsvar.sk

Druhy príspevkov a ich výška*

 jednorazový príspevok pri zverení do
náhradnej starostlivosti - 500 eur, je určený
na podporu zabezpečenia základného
osobného vybavenia dieťaťa (šatstvo, obuv,
nevyhnutný nábytok)
 jednorazový príspevok pri zániku
náhradnej starostlivosti - 922,29 eur, je
určený plnoletému dieťaťu na podporu
osamostatnenia sa dieťaťa, ak náhradná
starostlivosť trvala aspoň jeden rok pred
dosiahnutím jeho plnoletosti
 opakovaný príspevok dieťaťu - 138,13
eur, poskytuje sa v zákonnej sume na
každé zverené dieťa, ktoré je nezaopatrené
a je určený na úhradu nákladov na výživu,
výchovu, vzdelávanie a bývanie dieťaťa
 opakovaný
príspevok
náhradnému
rodičovi - 175,62 eur, je určený na
podporu vykonávania osobnej starostlivosti
o zverené dieťa, ktorý sa zvyšuje o 124,91
eur, ak sa náhradný rodič osobne stará o tri
deti a viac detí, ktoré sú súrodenci
 osobitný
opakovaný
príspevok
náhradnému rodičovi, je určený na



sirotský dôchodok,
pozostalostná úrazová renta,
sirotský výsluhový dôchodok alebo iná
obdobná dávka vyplácaná z cudziny a
príjem plnoletého nezaopatreného dieťaťa
z výkonu zárobkovej činnosti.
Kedy nevzniká nárok na príspevok

Kto žiada o príspevky

Oprávnenou osobou je:
dieťa zverené do náhradnej starostlivosti
 jednorazový príspevok pri zverení do
náhradnej starostlivosti,
 jednorazový
príspevok
pri
zániku
náhradnej starostlivosti,
 opakovaný príspevok dieťaťu
Oprávnenú osobu, ktorá je maloletá (dieťa) v konaní
o nároku o príspevky zastupuje jej náhradný rodič.

náhradný rodič
 opakovaný
príspevok
rodičovi,
 osobitný
opakovaný
náhradnému rodičovi.





náhradnému
príspevok

Kedy sa zohľadňuje príjem dieťaťa

Príjem dieťaťa sa zohľadňuje pri určení výšky
opakovaného príspevku dieťaťu:
 súdom určené výživné rodičom alebo iným
fyzickým osobám povinným poskytovať
dieťaťu výživné okrem výživného, ktoré
povinná
fyzická
osoba
poukazuje
príslušnému úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny,

Náhradnému rodičovi nevzniká nárok na
opakovaný príspevok, ak
 má on alebo jeho manžel/ka pri osobnej
starostlivosti o zverené dieťa nárok na
materské
alebo
nárok
na
dávku
nemocenského
poistenia
alebo
nemocenského zabezpečenia toho istého
druhu v cudzine,
 má on alebo jeho manžel/ka pri
starostlivosti o zverené dieťa nárok na
rodičovský príspevok, alebo na dávku toho
istého druhu v cudzine
 zverené dieťa je jeho príbuzným v priamom
rade (t.j. starý rodič zvereného dieťaťa
alebo prastarý rodič zvereného dieťaťa).
Kto vypláca príspevky a spôsob výplaty

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príspevky
poukazuje oprávnenej osobe na účet v banke alebo
v pobočke zahraničnej banky alebo na adresu
určenú oprávnenou osobou. Úrad vypláca
príspevky mesačne pozadu.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Kde získate žiadosť

Vzor žiadosti o príspevky môžete získať na úrade
práce, sociálnych vecí a rodiny alebo na webovej
stránke: www.upsvar.sk/vzory žiadostí.
Odporúčané tlačivá žiadostí sú dostupné aj na
úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Príspevky na podporu
náhradnej starostlivosti o
dieťa

Žiadosť je možné podať osobne (na oddelení
služieb pre občana alebo do podateľne úradu),
poštou, ale aj elektronicky prostredníctvom
ústredného
portálu
verejnej
správy
www.slovensko.sk so zaručeným elektronickým
podpisom klienta/občana.

Základné informácie
Zmeny od 1. júla 2005

Informácie určené pre klientov úradov práce,
sociálnych vecí a rodiny

Oznamovacia povinnosť

Po vstupe SR do EÚ je dôležitou skutočnosťou
ovplyvňujúcou nárok, výplatu a výšku príspevkov,
miesto - štát výkonu zamestnania oprávnenej
osoby a jeho manžela/ky, ktorým boli deti
rozsudkom súdu zverené.
Každú zmenu štátu zamestnania je poberateľ
povinný oznámiť platiteľovi v zákonom stanovenej
lehote.
Vybavuje:
Meno a priezvisko zamestnanca:
...................................
Telefonický kontakt:
.......................................................
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