Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou
štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej
starostlivosti o dieťa do troch rokov veku dieťaťa alebo
do šiestich rokov veku dieťaťa, ktoré má dlhodobo
nepriaznivý zdravotný stav alebo do šiestich rokov
veku dieťaťa, ktoré je zverené do starostlivosti
nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, najdlhšie tri roky
od právoplatnosti prvého rozhodnutia súdu o zverení
dieťaťa do starostlivosti tej istej oprávnenej osoby.
Suma rodičovského príspevku*
203,20 eur mesačne na jedno alebo viac detí do 3 alebo
do 6 rokov ich veku
Ak je v rodine viac detí, vzniká nárok na jeden
rodičovský príspevok a len jednej oprávnenej osobe
zvýšenie sumy 203,20 na každé zo súčasne
narodených detí (dvojčatá, trojčatá, ...) o 25% uvedenej
sumy
50% zo sumy 203,20 eur, ak poberateľ rodičovského
príspevku má v starostlivosti staršie dieťa, ktoré
zanedbáva plnenie povinnej školskej dochádzky
vo výške rozdielu, ak materské alebo obdobná dávka
ako materské (z cudziny) je vyplácaná za celý
kalendárny mesiac v nižšej sume ako je suma 203,20
eur.







Kto žiada o rodičovský príspevok
Oprávnenou osobou je

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

Podmienky nároku
Oprávnená osoba má nárok ak
 zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa a
 má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na
území Slovenskej republiky (prechodný pobyt
sa týka len cudzincov na území SR).
Nárok nevzniká






ak sa oprávnená osoba a dieťa zdržiavajú v štáte,
ktorý nie je členským štátom EÚ a počas pobytu
v tomto štáte oprávnená osoba nie je povinne
verejne zdravotne poistená v Slovenskej republike
ak jedna z oprávnených osôb má nárok na
materské alebo nárok na obdobnú dávku v inom
členskom štáte EÚ a za celý kalendárny mesiac je
suma materského vyššia ako suma rodičovského
príspevku
ak štát, ktorý nie je členským štátom EÚ, vypláca
jednej z oprávnených osôb obdobnú dávku ako je
rodičovský príspevok alebo materské

osobnej starostlivosti, do pestúnskej starostlivosti
alebo do starostlivosti fyzickej osoby, ktorú určil
súd nariadením predbežného opatrenia alebo do
starostlivosti budúcich osvojiteľov alebo je dieťa
v osobnej
starostlivosti
poručníka
a pri
starostlivosti o toto dieťa sa poskytuje rodičovský
príspevok.
Spôsob výplaty
Rodičovský príspevok sa poukazuje oprávnenej osobe
na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
ktorá pôsobí na území SR alebo na adresu určenú
oprávnenou osobou. Rodičovský príspevok sa
nevypláca do štátu, ktorý nie je členským štátom EÚ.
Výplata rodičovského príspevku
Rodičovský príspevok je opakovaná štátna sociálna
dávka a vypláca sa raz mesačne.
Kto vypláca rodičovský príspevok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa
miesta trvalého alebo prechodného pobytu oprávnenej
osoby.
Kde získate žiadosť



maloletému rodičovi, ktorý
rodičovské práva a povinnosti

priznané

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



ak je rodič ďalšieho dieťaťa, ktoré je zverené do
starostlivosti druhého rodiča, do náhradnej

Žiadosť je možné podať osobne (na oddelení
služieb pre občana alebo do podateľne úradu),

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

rodič dieťaťa
fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do
starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť
rodičov na základe rozhodnutia súdu
manžel (manželka) rodiča dieťaťa, ak žije
s rodičom dieťaťa v domácnosti

nemá

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

poštou, ale aj elektronicky prostredníctvom
ústredného
portálu
verejnej
správy
www.slovensko.sk so zaručeným elektronickým
podpisom klienta/občana.

Rodičovský príspevok

Oznamovacia povinnosť
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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