Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Poskytovaním príspevku na starostlivosť o dieťa
štát prispieva rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorej
je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej
starostlivosť rodičov (ďalej len „rodič“) na úhradu
výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa.
Príspevok sa poskytuje do troch rokov veku
dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa, ktoré
má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.



Kto žiada o príspevok

Oprávnenou osobou je
 rodič dieťaťa
 rodič, ktorému bolo dieťa zverené
starostlivosti na základe rozhodnutia súdu
 fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do
starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť
rodičov na základe rozhodnutia súdu.

do

Suma príspevku*

 najviac 280 eur mesačne, ak mesačná úhrada
dohodnutá medzi rodičom a poskytovateľom
starostlivosti je uvedená v zmluve, v dohode
alebo v dodatku zmluvy alebo dohody alebo
v rozhodnutí, prípadne v potvrdení vydanom
poskytovateľom
starostlivosti
o dieťa,
ak poskytovateľom starostlivosti o dieťa je
fyzická osoba na základe živnostenského
oprávnenia alebo právnická osoba (napr. jasle,
súkromná materská škola alebo iné obdobné
zariadenie
zriadené
na
poskytovanie
starostlivosti o dieťa, občianske združenie
a iné),
 najviac 80 eur mesačne, ak starostlivosť
dieťaťu poskytuje materská škola zaradená do
siete škôl a školských zariadení Slovenskej
republiky zriadená obcou alebo orgánom
miestnej štátnej správy v školstve,
 41,10 eur mesačne, ak starostlivosť o dieťa
zabezpečuje rodič dieťaťa osobne alebo fyzická
osoba bez živnosti (napr. starý rodič dieťaťa).
*zmena sumy podlieha legislatívnej úprave a preto
odporúčame sumu porovnať na www.upsvar.sk

ak sa jednému z rodičov alebo manželovi/ke
žiadateľa poskytuje príspevok na službu pre
rodinu s deťmi podľa zákona o službách
zamestnanosti.
Spôsob výplaty

Príspevok sa poukazuje mesačne oprávnenej osobe
na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej
banky, ktorá pôsobí na území SR alebo na adresu
určenú oprávnenou osobou.

Podmienky nároku

Nárok na príspevok vzniká ak
 rodič vykonáva zárobkovú činnosť a je
z tejto činnosti povinne dôchodkovo
poistený ako zamestnanec alebo ako
SZČO alebo študuje dennou formou na
strednej alebo na vysokej škole
 sa
poskytuje
starostlivosť
o dieťa
poskytovateľom na území SR
 má rodič trvalý pobyt alebo prechodný
pobyt na území SR (prechodný pobyt sa
týka len cudzincov na území SR)
 má dieťa trvalý pobyt alebo prechodný
pobyt na území SR.

Nárok nevzniká



ak sa za celý kalendárny mesiac poskytuje
niektorému z rodičov materské alebo obdobná
dávka v cudzine po uplynutí šiestich týždňov
odo dňa narodenia ďalšieho dieťaťa alebo
rodičovský príspevok alebo obdobná dávka v
cudzine

Kto vypláca príspevok

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný
podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu
oprávnenej osoby.
Kde získate žiadosť

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

Rodič, ktorý si uplatňuje nárok na príspevok je
povinný preukázať všetky rozhodujúce skutočnosti
na vznik nároku, na jeho výšku a na jeho výplatu
a do 8 dní písomne oznámiť platiteľovi zmeny

Príspevok na
starostlivosť o dieťa

týchto skutočností alebo tieto zmeny oznámiť
platiteľovi elektronickými prostriedkami so
zaručeným elektronickým podpisom, to však
neplatí, ak sú platiteľovi známe tieto zmeny
z výkonu jeho činnosti.
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