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Absolventi strednej školy, vysokej školy (1. stupeň VŠ štúdia), študenti, ktorí štúdium 

zanechali a opakovane nastupujú na štúdium 

Najčastejšie otázky k nároku na prídavok na dieťa 

 

Prípad č. 1: 

Študent – nezaopatrené dieťa pred dvoma rokmi zanechal štúdium na vysokej škole 

realizovaného v dennej forme štúdia (počas štúdia rodič naňho poberal prídavok na dieťa) 

a následne sa zamestnal. Jeho pracovný pomer doposiaľ trvá. V roku 2016 si podal 

prihlášku na denné štúdium na vysokej škole, na ktorú bol po splnení všetkých zákonom 

stanovených podmienok rozhodnutím prijatý a dňa 24.6.2016 sa uskutočnil zápis na toto 

štúdium.  

Otázka: 

Odkedy vznikne rodičovi nárok na prídavok na toto dieťa - odo dňa zápisu alebo od začiatku 

akademického roka ? 

Odpoveď: 

Riešenie uvedeného prípadu vyžaduje informáciu ohľadom štúdia, na ktoré je dieťa prijaté.  

V prípade štúdia v Slovenskej republike a na základe § 4 ods. 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o 

prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení 

neskorších predpisov sústavná príprava dieťaťa na povolanie, ktorá sa uskutočňuje na 

vysokej škole dennou formou, pričom zápis na toto štúdium sa uskutočnil dňa 24.6.2016, teda 

pred začiatkom akademického roka (§ 61 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov) sa začína najskôr prvým dňom akademického roka.  

V zmysle § 61 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov sa akademický rok začína 1. septembra bežného roka a skončí sa 31. 

augusta nasledujúceho roka.  

V prípade štúdia v Slovenskej republike by nárok na prídavok vznikol od 1.9.2016.  

V prípade štúdia v cudzine (na štúdium v cudzine nemožno aplikovať zákon o vysokých školách platný 

v SR), patrí prídavok na dieťa od začiatku akademického roka, ktorý je ustanovený 

v legislatíve príslušného štátu mimo územia SR (čo môže byť napr. od 1. 7., od 1.8. príp. až 

od 1.9. alebo aj neskôr).  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Prípad č. 2: 

Študent v júni 2016  úspešne absolvoval bakalársky študijný program, následne mu bol 

udelený titul „bakalár“. 

Otázka: 

Je potrebné – a dokedy zaslať úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý je platiteľom 

prídavku na dieťa doklad o ukončení štúdia ? Vzniká rodičovi nárok na prídavok aj po 

skončení štúdia na prvom stupni vysokej školy ? 

 

Odpoveď: 

Odpovede sa vzťahujú na rôzne situácie – napr. či dieťa bude alebo nebude ďalej v štúdiu 

pokračovať. Z tohto dôvodu uvádzame niekoľko možností riešenia. 

1. situácia: 

Pokiaľ absolvent prvého stupňa vysokej školy nepokračuje ďalej v štúdiu, nárok na prídavok 

na dieťa trvá do skončenia štúdia. Ak bolo dieťa študentom školy do júna 2016, nárok na 

prídavok trvá do júna 2016 vrátane a od 1.7.2016 platiteľ prídavok odníme.  

 

2. situácia: 

V prípade, ak v nasledujúcom akademickom roku bude dieťa pokračovať v štúdiu  opätovne 

na prvom stupni (avšak v inom študijnom programe), nárok na prídavok trvá do skončenia štúdia (ak 

bolo dieťa študentom školy do júna 2016, nárok na prídavok trvá do júna 2016 vrátane a od 1.7.2016 platiteľ 

prídavok odníme). Nárok na prídavok opätovne vzniká po zápise na štúdium v akademickom 

roku 2016/2017 a po predložení potvrdenia o návšteve školy spolu s novo podanou žiadosťou 

o prídavok na dieťa. 

 

3. situácia: 

V prípade, ak dieťa bude po skončení vysokoškolského štúdia prvého stupňa pokračovať v 

štúdiu na druhom stupni vysokej školy,  platiteľ, ktorým je úrad práce, sociálnych vecí a 

rodiny bude vo výplate prídavku na dieťa pokračovať, avšak je potrebné, aby poberateľ 

prídavku na dieťa (rodič, ktorý poberá prídavok) predložil  platiteľovi: 

 vysokoškolský diplom alebo osvedčenie o vykonaní štátnej záverečnej skúšky 

(štátnica) dieťaťa na prvom stupni vysokej školy, 

 písomné vyjadrenie, že nezaopatrené dieťa bude v štúdiu ďalej pokračovať (napr. na 

druhom stupni VŠ) - čo rodič zdokladuje prostredníctvom  rozhodnutia o prijatí na 

ďalšie štúdium, resp. pokiaľ nedisponuje rozhodnutím o prijatí postačuje čestné 

vyhlásenie, že bude pokračovať na druhom stupni VŠ, 

 čestné vyhlásenie poberateľa prídavku o tom, že v prípade, ak sa dieťa nezapíše na 

ďalšie štúdium (napr. na druhom stupni), prídavok na dieťa, ktorý bol vyplatený 

neprávom po skončení štúdia na prvom stupni vráti. 

 

Dávame do pozornosti, že po zápise na štúdium v príslušnom akademickom roku je poberateľ 

prídavku povinný preukázať nezaopatrenosť dieťaťa potvrdením o sústavnej príprave dieťaťa 

na povolanie štúdiom (potvrdením o návšteve školy) pre daný akademický rok. Potvrdenie je 

potrebné doručiť na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý je príslušný podľa miesta 

trvalého pobytu poberateľa prídavku najneskoršie v mesiaci október bežného roka, resp. ak sa 

zápis uskutoční neskôr, tak po zápise.  
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Prídavok sa vypláca mesačne pozadu – napr. za mesiac jún 2016 sa prídavok vyplatí v 

mesiaci júl 2016, preto termín, do ktorého by mal poberateľ prídavku na dieťa doručiť vyššie 

uvedené doklady je do konca júla 2016, resp. do 5. augusta 2016 z dôvodu uzávierky výplat 

(za mesiac júl 2016).  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Prípad č. 3: 

 

Študent v mesiaci máj zmaturoval a začal pracovať na základe dohody (dohody o 

pracovnej činnosti, dohody o vykonaní práce alebo dohody o brigádnickej práci 

študentov). 

 

Otázka: 

Má rodič dieťaťa, ktoré zmaturovalo a pracuje na základe dohody počas „prázdnin“ (mesiace 

jún, júl, august) nárok na prídavok na dieťa ? 

Odpoveď: 

Vo všeobecnosti  zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 

461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov priamo neupravuje 

zárobkovú činnosť študenta, absolventa školy.  

V zmysle § 4 ods. 4 písm. a) zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a 

doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 

sústavná príprava dieťaťa na povolanie je aj obdobie bezprostredne nadväzujúce na 

skončenie štúdia na strednej škole, najdlhšie do konca školského roka, v ktorom dieťa 

skončilo štúdium na strednej škole. 

Pretože citovaný zákon  neobmedzuje nezaopatrené dieťa z hľadiska výkonu zárobkovej 

činnosti, v konečnom dôsledku to znamená, že študent – absolvent strednej školy, ktorý počas 

mesiacov jún – august bežného roka pracuje na dohodu, má nárok na prídavok na dieťa 

najdlhšie do konca školského roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole.  

Pokiaľ toto dieťa bude ďalej pokračovať v štúdiu napríklad na vysokej škole, na ktorú je 

rozhodnutím prijaté, po zápise na štúdium je potrebné doručiť „Potvrdenie o návšteve školy“, 

na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý je príslušný podľa miesta trvalého pobytu 

oprávnenej osoby (rodič, ktorý poberá prídavok na dieťa), pričom oprávnenej osobe bude nárok na 

prídavok naďalej trvať až do skončenia štúdia. 

 

Nárok na prídavok na dieťa počas výkonu zárobkovej činnosti nezaopatreného dieťaťa 

Dávame do pozornosti, že výkon zárobkovej činnosti nemá žiaden vplyv na nárok na 

prídavok na dieťa. Znamená to, že študenti strednej školy (aj maturanti) alebo vysokej školy 

môžu počas štúdia vykonávať akúkoľvek zárobkovú činnosť, pričom rodič má naďalej nárok 

na prídavok na dieťa (samozrejme ak sú naďalej splnené všetky podmienky nároku vyplývajúce zo zákona).  


