Prehľad sociálnych dávok od 1.7.2019
Názov dávky

Právny predpis

príspevok pri
narodení dieťaťa

zákon
č. 383/2013 Z. z.
o príspevku pri
narodení dieťaťa a o
príspevku na viac
súčasne narodených
detí a o zmene
a doplnení
niektorých zákonov
v znení neskorších
predpisov

Oprávnená osoba
a) matka dieťaťa
b) otec dieťaťa, ak
-matka dieťaťa
zomrela alebo po
matke dieťaťa bolo
vyhlásené pátranie
alebo
-dieťa bolo zverené
do osobnej
starostlivosti otca na
základe rozhodnutia
súdu

Podmienky
nároku

Výška dávky

Poskytuje

Poznámka

a) narodenie dieťaťa
b) trvalý pobyt
a bydlisko
oprávnenej osoby na
území Slovenskej
republiky
Nárok nevzniká -

829,86 Eur ak ide
o dieťa narodené
z prvého až tretieho
pôrodu, ktoré sa dožilo
najmenej 28 dní

úrad práce,
sociálnych vecí
a rodiny príslušný
podľa miesta
trvalého pobytu
oprávnenej osoby

štátna sociálna dávka
jednorazová

oprávnenej osobe, ak
- nepreukáže bydlisko
na území SR,
- pre dieťa neuzatvorila
dohodu o poskytovaní
všeobecnej ambulantnej
starostlivosti,
- pred uplatnením
nároku súhlasila sosvojením dieťaťa,- dieťa bolo zverené do
starost. nahrádz.
starost. rodičov
- najmenej jedno z detí
op.osoby pred narod
tohto dieťaťa je zverené
do starostl. nahrádz.
starostl. rodičov,
- dieťa sa narodilo
mimo územia SR a opr.
osobe bola vyplatená
obdobná dávka,
- je maloletá a nemá
súdom priznané rodič.
práva a povinnosti
- od 4. mes. tehot. sa
nezúčastň. prevent.
prehliadok alebo
obdobných prehliadok
v cudzine
-po pôrode opustila zdr.
zariadenie bez súhlasu
poskytovateľa
zdravotn.starostlivosti

151,37 Eur ak ide
o dieťa narodené zo
štvrtého pôrodu
a ďalšieho pôrodu
alebo ak ide o dieťa
z prvého až tretieho
pôrodu, ktoré sa
nedožilo 28 dní

Pozn.
Nárok zaniká
uplynutím šiestich
mesiacov od
narodenia dieťaťa.

o 75,69 Eur sa
zvyšuje suma 829,86
Eur alebo suma 151,37
Eur na každé dieťa, ak
sa súčasne narodili dve
deti alebo sa súčasne
narodilo viac detí
a najmenej dve z nich
sa dožili 28 dní
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Názov dávky
príspevok na viac
súčasne narodených
detí

Právny predpis
zákon
č. 383/2013 Z.z.
o príspevku pri
narodení dieťaťa o
príspevku na viac
súčasne narodených
detí a o zmene
a doplnení
niektorých zákonov
v znení neskorších
predpisov

Oprávnená osoba
a) rodič detí alebo
b) fyzická osoba,
ktorá prevzala deti
do starostlivosti
nahrádzajúcej
starostlivosť rodičov
na základe
rozhodnutia súdu
( NOS, PS,
poručníctvo,
predosvojiteľská
starostlivosť,
zverenie dieťaťa
uznesením
o neodkladnom
opatrení, súdom
uložená ochranná
výchova)

Podmienky
nároku

Výška dávky

Poskytuje

Poznámka

a) trvalý pobyt
a bydlisko
oprávnenej osoby
a detí na území
Slovenskej republiky
b) nárok na príspevok
je na každé dieťa iba
raz ročne
c) aspoň tri deti sú
vo veku najviac 15
rokov

výška príspevku
rodičom na jedno dieťa
je 110,36 Eur

úrad práce,
sociálnych vecí
a rodiny príslušný
podľa miesta
trvalého pobytu
oprávnenej osoby

štátna sociálna dávka
jednorazová

Pozn.
Nárok zaniká
uplynutím šiestich
mesiacov od vzniku
nároku.
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Názov dávky
príspevok na
pohreb

Právny predpis
zákon
č. 238/1998 Z.z.
o príspevku na
pohreb
v znení neskorších
predpisov
.

Oprávnená osoba
plnoletá fyzická
osoba

Podmienky
nároku

Výška dávky

Poskytuje

Poznámka

a) zabezpečenie
pohrebu oprávnenou
osobou

výška príspevku
79,67 Eur

úrad práce,
sociálnych vecí
a rodiny príslušný
podľa miesta
trvalého pobytu
alebo prechodného
pobytu zomretého

štátna sociálna dávka
jednorazová

b) trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt
(u cudzincov)
oprávnenej osoby na
území SR

Pozn.
Nárok zaniká
uplynutím jedného
roku od pohrebu
zomretého.

c) trvalý pobyt
zomretého v čase
smrti na území SR
alebo prechodný
pobyt (u cudzincov)
zomretého v čase
smrti na území SR
a pochovanie
zomretého na území
SR, ak mal v čase
smrti prechodný
pobyt na území SR
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Názov dávky
rodičovský
príspevok

Právny predpis
zákon
č. 571/2009 Z.z.
o rodičovskom
príspevku a o zmene
a doplnení
niektorých zákonov
v znení neskorších
predpisov

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

Podmienky
nároku

Výška dávky

Poskytuje

Poznámka

a) zabezpečenie
riadnej
starostlivosti o dieťa
- do troch rokov
veku
- do šiestich rokov
veku , ktoré má
dlhodobo
nepriaznivý
zdravotný stav,
- do šiestich rokov
veku, ktoré je
zverené do
starostlivosti
nahrádzajúcej
starostlivosť rodičov,
najdlhšie tri roky
od právoplatnosti
prvého rozhodnutia
súdu o zverení
dieťaťa do
starostlivosti tej istej
osobe

- 220,70 Eur
- táto suma sa zvyšuje
o 55,20 Eur ak sú
súčasne narodené dve
a viac detí a to na každé
ďalšie súčasne narodené
dieťa (zvýšenie sumy o
25 %)
- suma 220,70 Eur sa
znižuje o 50 %
v prípade star. o staršie
dieťa, ktoré zanedb.
pln.povin.škol.dochádzky
- vo výške rozdielu
medzi rodičovským
príspevkom
a materským, ak výška
materského za celý
kalendárny mesiac je
nižšia, než je výška
rodičovského príspevku

úrad práce,
sociálnych vecí
a rodiny príslušný
podľa miesta
trvalého pobytu
alebo prechodného
pobytu
(u cudzincov)
oprávnenej osoby

štátna sociálna dávka
opakovaná

b) trvalý pobyt
alebo prechodný
pobyt
(u cudzincov)
oprávnenej osoby na
území SR alebo je
osobou podľa
Nariadenia EP
a Rady o koordinácii
systémov
soc.zabezpečenia

Nárok za kalendárny
mesiac zaniká
uplynutím šesť
mesiacov od
posledného dňa
v mesiaci, za ktorý
patril.
Nárok nevzniká
maloletej matke,
ktorá nemá súdom
priznané rod. práva
a povinnosti.

Nárok nevzniká
ani jednému rodičovi,
- ak jeden z nich má nárok
na materské alebo obd.
dávku v štáte EÚ
- ak sa jednému z rodičov
poskytuje príspevok na
starostl. o dieťa alebo
- opr. osoba sa spolu
s dieťaťom zdržiava mimo
štátov EÚ a v tom čase nie
je povinne verejne
zdravotne poistená v SR
- maloletému rodičovi,
ktorý nemá priznané
rod.práva a povinn.
-rodičovi na ďalšie dieťa,
ak predch. dieťa je zverené
do náhr. starostl. alebo
druh. rodič. a RP sa
vypláca
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Názov dávky
prídavok na dieťa

Právny predpis
zákon
č. 600/2003 Z.z.
o prídavku na dieťa
a o zmene a doplnení
zák. č. 461/2003 Z.z.
o sociálnom poistení
v znení neskorších
predpisov

Oprávnená osoba

Podmienky
nároku

a) rodič
a) starostlivosť
nezaopatreného
oprávnenej osoby
dieťaťa
o nezaopatrené dieťa
b) rodič, ktorému
b) trvalý pobyt alebo
bolo dieťa zverené
prechodný pobyt
rozh.súdu
(u cudzincov)
c) osoba, ktorej je
oprávnenej osoby na
nezaopatrené dieťa
území SR
zverené do
Nárok nevzniká, ak
starostlivosti
- sa nezaopatrenému
nahrádzajúcej
dieťaťu poskytuje
starostl. rodičov na
starostlivosť v zariadení
základe právopl.
soc.-právnej ochrany
rozh. súdu
detí a soc.kurately
d) plnoleté
alebo v špeciálnom
nezaopatrené dieťa,
výchovnom zariadení
- ak nemá rodičov,
alebo bola ulož.
- ak má upravenú
ochranná vých. alebo
vých. opatrenie na
vyživovaciu
základe rozh.súdu
povinnosť od
- nezaopatr. dieťa je vo
rodičov,
výk. väzby
- ak do
- sa oprávnená osoba
dosiahn.plnolet. bolo
zdržiava spolu
zverené do
s dieťaťom v štáte,
náhr.starostl.
ktorý nie je štátom
- ktoré uzavrelo
EÚ, zmluv. stranou
manželstvo
dohody alebo
Švajčiarskou konfed. a
- ktorého manželstvo
nie je verejne povinne
zaniklo
zdravotne poistená
e) maloletý rodič,
v SR
ktorý má prizn. rodič.
práva a povin.

Výška dávky

Poskytuje

Poznámka

výška prídavku
24,34 Eur

úrad práce,
sociálnych vecí
a rodiny príslušný
podľa miesta
trvalého pobytu
alebo prechodného
pobytu
(u cudzincov)
oprávnenej osoby

štátna sociálna dávka
opakovaná
Pozn.
Nárok za kalendárny
mesiac zaniká
uplynutím šiestich
mesiacov od
posledného dňa
v mesiaci, za ktorý
prídavok patril.
Oprávnená osoba je
povinná k trvaniu
nároku preukazovať
platiteľovi
zabezpečenie
starostlivosti o dieťa
(kde, kedy a kým) od
troch do šiestich
rokov veku dieťaťa.
Toto neplatí ak rodič
dieťaťa je
poberateľom
rodičovského
príspevku alebo
materského.
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Názov dávky
príplatok k
prídavku na dieťa

Právny predpis

Oprávnená osoba

Podmienky
nároku

Výška dávky

Poskytuje

Poznámka

zákon
č. 600/2003 Z.z.
o prídavku na dieťa
a o zmene a doplnení
zák. č. 461/2003 Z.z.
o sociálnom poistení
v znení neskorších
predpisov
.

- rodič alebo
náhradný rodič,
ktorý je poberateľom
prídavku na dieťa

a)splnenie nároku na
prídavok podľa § 7

výška príplatku k
prídavku
11,41 Eur

úrad práce,
sociálnych vecí
a rodiny príslušný
podľa miesta
trvalého pobytu
alebo prechodného
pobytu
(u cudzincov)
oprávnenej osoby

štátna sociálna dávka
opakovaná

b) poberanie
dôchodku:
starobného,
predčas.starobného,
invalidného o viac
ako 70%,
výsluhového po
dovŕšení veku na
starobný dôchodok
alebo poberanie
dôchodku v cudzine
oprávn.osobou
a ďalšou fyz.osobou,
ktorá si môže
uplatniť nárok na
daňový bonus

Pozn.
Nárok za kalendárny
mesiac zaniká
uplynutím šiestich
mesiacov od
posledného dňa
v mesiaci, za ktorý
príplatok patril.

c) nevykonávanie
zárobkovej činnosti
oprávn.osobou
a ďalšou fyz.osobou
d) nepriznanie
daňového bonusu na
nezaopatrené dieťa
Všetky podmienky
musia byť splnené
naraz u oboch
rodičov.
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Názov dávky

Právny predpis

Oprávnená osoba

jednorazový
príspevok dieťaťu
pri jeho zverení do
náhradnej
starostlivosti

zákon
č. 627/2005 Z.z.
o príspevkoch na
podporu náhradnej
starostlivosti o dieťa
v znení neskorších
predpisov

maloleté dieťa
zverené do náhradnej
starostlivosti (NS)

Podmienky
nároku
zverenie dieťaťa
rozhodnutím súdu
- inej fyzickej osobe
než rodičovi
– do pestúnskej
starostlivosti
-do poručníctva
-do predosvojiteľskej
starostlivosti
- osobná starostlivosť
náhradného rodiča
(NR) o zverené dieťa

Výška dávky
výška príspevku na
jedno dieťa
530,70 Eur

Poskytuje
úrad práce,
sociálnych vecí
a rodiny príslušný
podľa miesta
trvalého pobytu
náhradného rodiča

Poznámka
sociálna dávka
jednorazová

Pozn.
Nárok za kalendárny
mesiac zaniká
uplynutím jedného
roka od posledného
dňa kalendárneho
mesiaca, za ktorý
príspevok patril.

- ku dňu zverenia
dieťa bolo v ústavnej
výchove, ak nebolo
v ústavnej výchove,
má nárok,ak nemá
zabezpečené
základné vybavenie

7

Názov dávky

Právny predpis

Oprávnená osoba

jednorazový
príspevok dieťaťu
pri zániku
náhradnej
starostlivosti

zákon
č. 627/2005 Z.z.
o príspevkoch na
podporu náhradnej
starostlivosti o dieťa
v znení neskorších
predpisov,

plnoleté dieťa

opakovaný
príspevok dieťaťu
zverenému do
náhradnej
starostlivosti

zákon
č. 627/2005 Z.z.
o príspevkoch na
podporu náhradnej
starostlivosti o dieťa
v znení neskorších
predpisov,

nezaopatrené dieťa
zverené do NS
- inej fyzickej osoby
než rodiča,
- do pestúnskej
starostlivosti,
- do poručníctva; to
neplatí, ak rodičia
dieťaťa nie sú
plnoletí,
- uznesením
o neodkladnom
opatrení súdu, ak bol
súdu podaný návrh
na začatie konania do
náhradnej
starostlivosti inej
fyzickej osoby než
rodiča alebo do
pestúnskej
starostlivosti

Podmienky
nároku

Výška dávky

NS zverenie dieťaťa
inej fyzickej osobe
než rodiča,
do pestúnskej
starostlivosti alebo
do poručníctva
právoplatným
rozhodnutím súdu,
trvala aspoň jeden
rok pred
dosiahnutím
plnoletosti dieťaťa

výška príspevku na
jedno dieťa
978,80 Eur

Nezaopatrené dieťa
v zmysle zákona
o prídavku na dieťa
maloleté alebo
plnoletého, ktoré po
dosiahnutí plnoletosti
naďalej žije
v domácnosti s NR
a ktoré nemá príjem
alebo má príjem
nižší ako suma
opakovaného
príspevku

výška príspevku
na každé dieťa
mesačne

príjem zdaňovaný
podľa zákona o dani
z príjmu sa sleduje
len u plnoletého
nezaopatreného
dieťaťa

- dieťa do 10 rokov
192,00 Eur
- dieťa nad 10 rokov do 15
rokov
220,80 Eur
- dieťa nad 15 rokov
239,90 Eur

ak má dieťa príjem
vypláca sa
- vo výške rozdielu
medzi sumou
opakovaného
príspevku dieťaťu
a príjmom dieťaťa
- poskytuje sa
preddavkovo, ak sa
začalo konanie
o výživnom,
o sirotskom dôchodku,
pozostalostnej úrazovej
rente, o sirotskom
výsluhovom dôchodku
alebo o obdobnej dávke
v cudzine

Poskytuje

Poznámka

úrad práce,
sociálnych vecí
a rodiny príslušný
podľa miesta
trvalého pobytu
NR

sociálna dávka
jednorazová

úrad práce,
sociálnych vecí
a rodiny príslušný
podľa miesta
trvalého pobytu
náhradného rodiča

sociálna dávka
opakovaná

Pozn.
Nárok za kalendárny
mesiac zaniká
uplynutím jedného
roka od posledného
dňa kalendárneho
mesiaca, za ktorý
príspevok patril.

Pozn.
Nárok za kalendárny
mesiac zaniká
uplynutím jedného
roka od posledného
dňa kalendárneho
mesiaca, za ktorý
príspevok patril.
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Názov dávky
opakovaný
príspevok
náhradnému
rodičovi

Právny predpis
zákon
č. 627/2005 Z.z.
o príspevkoch na
podporu náhradnej
starostlivosti o dieťa
v znení neskorších
predpisov,

Oprávnená osoba
Náhradný rodič
(NR), ktorému bolo
zverené dieťa do
náhradnej
starostlivosti (NS)

Podmienky
nároku
NR zverené dieťa
- do osobnej
starostlivosti inej
fyzickej osoby než
rodiča,
- do pestúnskej
starostlivosti,
- do poručníctva,
právoplatným
rozhodnutím súdu,
- osobná starostlivosť
NR aspoň o jedno
zverené dieťa,
- trvalý pobyt NR
na území SR
- NS nie je
vykonávaná NR
v zariadení
pestúnskej
starostlivosti
Nárok nevzniká,
ak NR
- má nárok na
materské alebo na
obdobnú dávku
v cudzine alebo
- má nárok na
rodičovský príspevok
na zverené dieťa
alebo
- zverené dieťa je
jeho príbuzným
v priamom rade

Výška dávky
výška príspevku
bez ohľadu na počet
detí
mesačne 187,20 Eur
tento príspevok sa
zvyšuje o
133,40 Eur
mesačne, ak sa NR
osobne stará o tri deti
a viac detí, ktoré sú
súrodenci

Poskytuje
úrad práce,
sociálnych vecí
a rodiny príslušný
podľa miesta
trvalého pobytu
náhradného rodiča

Poznámka
sociálna dávka
opakovaná

Pozn.
Nárok za kalendárny
mesiac zaniká
uplynutím jedného
roka od posledného
dňa kalendárneho
mesiaca, za ktorý
príspevok patril.

výška príspevku
133,40 Eur
sa poskytuje aj NR, ak
sa osobne stará o tri deti
a viac detí, ktoré sú
súrodenci a z dôvodu
nároku na materské
alebo na rodičovský
príspevok mu nevznikol
nárok na opakovaný
príspevok NR vo výške
187,20 Eur
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Názov dávky
Osobitný
opakovaný
príspevok
náhradnému
rodičovi

Právny predpis

Oprávnená osoba

Podmienky
nároku

Výška dávky

Poskytuje

zákon
č. 627/2005 Z.z.
o príspevkoch na
podporu náhradnej
starostlivosti o dieťa
v znení neskorších
predpisov,

NR, ktorému bolo
zverené dieťa do
náhradnej
starostlivosti, ktoré je
občan s ťažkým
zdravotným
postihnutím

- zverenie dieťaťa
NR do NS na základe
rozhodnutia súdu

výška príspevku
na každé dieťa, ktoré je
občan s ťažkým
zdravotným
postihnutím
mesačne
76,80 Eur

úrad práce,
sociálnych vecí
a rodiny príslušný
podľa miesta
trvalého pobytu
NR

- osobná starostlivosť
NR o dieťa, ktoré je
občan s ťažkým
zdravotným
postihnutím
- trvalý pobyt NR na
území SR

Poznámka
sociálna dávka
opakovaná

Pozn.
Nárok za kalendárny
mesiac zaniká
uplynutím jedného
roka od posledného
dňa kalendárneho
mesiaca, za ktorý
príspevok patril.

Nárok nevzniká
NR, ak
- sa NR poskytuje za
starostlivosť o dieťa
peňažný príspevok za
opatrovanie
- NR poskytuje
dieťaťu
opatrovateľskú
službu alebo
- dieťaťu sa
poskytuje peňažný
príspevok na osobnú
asistenciu
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Názov dávky

Právny predpis

Príspevok na
starostlivosť o dieťa

zákon
č. 561/2008 Z.z.
o príspevku na
starostlivosť o dieťa
a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
v znení neskorších
predpisov,

Oprávnená osoba
- jeden z rodičov
dieťaťa alebo
- fyzická osoba,
ktorej je dieťa
zverené rozhodnutím
súdu do starostlivosti
nahrádzajúcej
starostlivosť rodičov
- ak bolo dieťa
súdom zverené
jednému z rodičov,
oprávnenou osobou
na príspevok je rodič,
ktorému bolo dieťa
zverené.

Podmienky
nároku

Výška dávky

- vykonávanie
výška príspevku za
zárobkovej
starostlivosť
činnosti, štúdium
na každé dieťa
dennou formou na
do 3 rokov alebo
strednej škole alebo do 6 rokov veku
na vysokej škole
dieťaťa, ktoré má
- poskytovanie
dlhod.nepr..zdrav.stav
starostlivosti
dieťa je v starostl.
dieťaťu na území
SR
- ktorú zabezpečuje
- trval. (prech.) pobyt
zariadenie, iná
rodiča na území SR
právnická osoba alebo
- trval. (prech.) pobyt
fyzická osoba na
dieťaťa na území
živnosť
SR.
je 280 eur/mesačne
Za zárobkovú
činnosť sa považuje
- ktorú zabezpečuje
- činnosť, ktorá
materská škola zarad.
zakladá nárok na
do siete škôl a školsk.
povinné dôchodkové
zariadení SR zriadená
poistenie a
obcou alebo orgánom
poberanie:
miestn. štát. správy
- materského,
v školstve
najdlhšie do 6
je 80 eur/mesačne
týždňov odo dňa
narodenia ďalš.
iná fyz.osoba (nie na
dieťaťa,
živnosť), ktorej sa
- obdobných dávok
nevypláca rodič.prísp.
v cudzine.
alebo rodič dieťaťa
Nárok nevzniká, ak
- je 41,10
sa za celý mesiac
eur/mesačne
poskytuje jednému
Nevypláca sa za mesiac,
z rodičov alebo
v ktorom bol vyplatený
manželovi rodiča
rodičovský príspevok.
dieťaťa
Vypláca sa mesačne
- materské po
alebo za obdobie dlhšie
uplynutí 6 týžd.,
ako jeden mesiac,
- rodičovský prísp.,
najviac však za 6 po
- prísp. na služby
sebe nasledujúcich
pre rodinu s deťmi. mesiacov.

Poskytuje
úrad práce,
sociálnych vecí
a rodiny príslušný
podľa miesta
trvalého pobytu
rodiča
na základe,
zmluvy, dohody,
rozhodnutia
alebo iného
relevantného
dokladu
vydaného
poskytovateľom
starostl. o dieťa,
v ktorom sú
uvedené mesačné
úhrady/príspevky
za poskytovanú
starostlivosť
o dieťa

Poznámka
sociálna dávka
opakovaná

Pozn.
Nárok za kalendárny
mesiac zaniká
uplynutím šiestich
mesiacov od
posledného dňa v
mesiaci, za ktorý
príspevok patril.

(týmto zaniká
rodičovi
povinnosť
mesačne
predkladať na
daňových
dokladoch
zaplatené úhrady
poskytovateľovi
starostl. o dieťa)
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Dávky, na ktoré sa
koordinácia
vzťahuje:
- príspevok na
pohreb
- rodičovský
príspevok
- prídavok na dieťa
- príplatok
k prídavku na
dieťa
- dávky
v náhradnej
starostlivosti (aj
jednorazové)

Nariadenia EP a
Rady (EHS)
upravujúce
koordináciu
systémov
sociálneho
zabezpečenia:
Nariadenie Rady
(ES)
- č. 883/2004
- č. 987/2009
- č.1231/2010

Nariadenia sa
vzťahujú na :

Koordinačné predpisy sa
uplatňujú:

- zamestnané osoby
- SZČO
- štátnych
zamestnancov,
úradníkov
- študentov
- dôchodcov
- rodinných
príslušníkov
- pozostalých

-

v štátoch EÚ
v Nórsku
na Islande
v Lichtenštajnsku
vo Švajčiarsku

Úrady členských
štátov EÚ si
vymieňajú
informácie
ohľadom nárokov,
výšky,
oprávnených osôb
vo vzťahu
k jednotlivým
dávkam
prostredníctvom
E – formulárov.
Pre potreby
rodinných dávok
sa používajú
formuláre série
E 400.

E 401 – Potvrdenie
o zložení rodiny na
účely priznania
rodinných dávok
(RD)
E 402 – potvrdenie
o pokračujúcom
štúdiu na účely RD
E 403 – potvrdenie
o učňovskom
vzdelávaní alebo
o príprave na
povolanie na účely
RD
E 404 – lekárske
potvrdenie
E 405 – potvrdenie
o sčítaní dôb
poistenia alebo
SZČO, apod.
E 406 –potvrdenie
o vykonaní
lekárskych vyšetrení
po narodení
E 407 – lekárske
potvrd. pre priznanie
osobitných rodin.
prídavkov alebo
zvýšených
E 411 – informácie
o nároku na RD
v členskom štáte EÚ
E 001 – informácie,
oznámenie,
upomienka

po narodení

Slováci pracujúci
v zahraničí si
uplatňujú nárok na
rodinné dávky na
príslušných
inštitúciách,
zodpovedných za
výplatu rodinných
dávok v krajine ich
zamestnania.
Príspevok pri
narodení dieťaťa,
príspevok na viac
súčasne
narodených detí
a príspevok na
starostlivosť
o dieťa sú
sociálnou výhodou
podľa Nariadenia
Rady EHS č.
492/2011.
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