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Prezenčná pečiatka úradu 

 

 
 

 

 

Ústredie práce, sociálnych vecí 

a rodiny Čiarový kód 

 

 
 

 

 

Úrad práce, sociálnych vecí 

a rodiny 

..................................................... 
(ďalej len „úrad“) 

 

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA SLUŽBY PRE RODINU S DEŤMI 
pre uchádzača o zamestnanie, 

ktorý sa zúčastňuje na aktivitách v rámci odborných poradenských služieb (OPS) 
podľa § 43 ods. 9 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „žiadosť“) 

 

A. Vyplní uchádzač o zamestnanie (ďalej len „žiadateľ“) 

Priezvisko Meno Titul Rodné číslo 

Trvalý/prechodný pobyt
1
 – adresa (obec) Ulica, číslo PSČ 

E-mailová adresa Telefonický kontakt 

Žiadam o poskytnutie príspevku na služby pre rodinu s deťmi počas účasti na aktivite v rámci OPS, ktorej 

som sa zúčastnil(a) v období  

od ................................. do ..............................., 

1
   za pobyt dieťaťa/detí v predškolskom zariadení,  

1
   za starostlivosť o dieťa/deti pred začatím povinnej školskej dochádzky, poskytovanú fyzickou osobou na to 

oprávnenou
2
, 

na dieťa/deti: 

Meno a priezvisko Rodné číslo Meno a priezvisko Rodné číslo 

    

    

    

 
 

v celkovej výške................................... EUR
3
  a jeho vyplatenie:  

□¹ na bankový účet č.....................................................................(uviesť číslo účtu vo formáte IBAN), 

□¹ poštovou poukážkou (v hotovosti)...........................................................................(uviesť adresu). 

Svojím podpisom potvrdzujem, že úradu oznámim zmenu v návšteve predškolského zariadenia môjho dieťaťa 

najneskôr do 15 kalendárnych dní od uskutočnenia tejto zmeny. 

                                                 
1 Vybrať relevantnú možnosť 
2  Fyzická osoba poskytujúca starostlivosť o dieťa, ktorá má oprávnenie na vykonávanie takej činnosti  
3 Výška príspevku pre rodinu je závislá od poplatkov za školné stanovených príslušným poskytovateľom starostlivosti nasledovne: 

a)  ak poskytovateľ starostlivosti má stanovený denný poplatok za školné, celková výška príspevku na jedno dieťa za jeden mesiac sa 

vypočíta ako násobok denného poplatku za školné a počtu dní daného mesiaca, v ktorých sa UoZ zúčastnil OPS,  

b)  ak poskytovateľ starostlivosti má stanovený iba mesačný poplatok za školné, celková výška príspevku na jedno dieťa za jeden 

mesiac sa rovná výške mesačného poplatku za školné, 

c)  výška príspevku pre rodinu na jedno dieťa za mesiac nesmie prekročiť sumu 54,00 EUR a na každé ďalšie dieťa celková suma za 

jeden mesiac nesmie prekročiť sumu 42,00 EUR. 
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V prípade, ak úrad zistí, že došlo k neoprávnenému vyplateniu príspevku, zaväzujem sa, že najneskôr do 15 

kalendárnych dní od oznámenia úradu vrátim neoprávnene vyplatený príspevok.  

Vyhlasujem a svojím podpisom potvrdzujem, že údaje mnou uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé. 

Poučenie žiadateľa 

(1) Podmienkou na poskytnutie príspevku podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov žiadateľovi, ktorý pred zaradením do evidencie uchádzačov 

o zamestnanie prevádzkoval alebo vykonával samostatnú zárobkovú činnosť, je preukázanie, že: 

a) má splnené daňové povinnosti podľa osobitného predpisu
4
, 

b) má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne 

poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,  

c) neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti, 

d) nemá voči úradu finančné záväzky, 

e) nie je v konkurze, likvidácii alebo nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa zákona 

č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, 

f) nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru. 

(2) Splnenie podmienok podľa bodu 1 a) až e) zisťuje ústredie alebo úrad. Splnenie podmienok podľa bodu 1 a) až c) 

môže preukázať aj žiadateľ. 

(3) Splnenie podmienok podľa bodu 1 písm. f) preukazuje žiadateľ formou čestného vyhlásenia.
5
  

(4) Splnenie podmienok na poskytnutie príspevku podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov žiadateľovi, ktorý pred zaradením do evidencie 

uchádzačov o zamestnanie neprevádzkoval alebo nevykonával samostatnú zárobkovú činnosť, sa preukazuje 

formou čestného vyhlásenia.
 
 

Podpis žiadateľa 
Dátum  Podpis 

B. Vyplní predškolské zariadenie/Fyzická osoba (FO) s oprávnením na vykonávanie starostlivosti o dieťa2 

Názov  IČO 

Sídlo – adresa (obec) Ulica, číslo PSČ 

E-mail Tel. kontakt 

Údaje o deťoch, ktorým bola poskytnutá starostlivosť počas trvania účasti žiadateľa na aktivitách v rámci 

OPS v období od ...................... do..........................
6

 

P. č. Priezvisko, meno dieťaťa Rodné číslo Neprítomnosť v danom období 

 

 

   

 

    

    

    

    

    

                                                 
4 Zákon č. 595/2009 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 
5 Príloha č. 1 tejto žiadosti 
6 Obdobie je totožné s obdobím uvedeným v časti A tejto žiadosti 
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Poskytovateľ starostlivosti potvrdzuje, že: 

a) výška školného na 1 deň7 je ....................................... EUR, 

b) výška školného na 1 mesiac8 je...................................... EUR, 

c) školné za obdobie trvania účasti žiadateľa na poskytovaní odborných poradenských služieb účasti 

žiadateľa na vzdelávaní a príprave pre trh práce  

 

□¹ bolo uhradené v plnej výške za všetky deti za celé sledované obdobie 

□¹ nebolo vôbec uhradené 

□¹ bolo uhradené čiastočne
9
 (uveďte obdobia, za ktoré bolo školné uhradené) 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

Podpis predškolského zariadenia/FO s oprávnením na vykonávanie starostlivosti o dieťa 

Dátum  Titul, meno, priezvisko zodpovedného zamestnanca Odtlačok pečiatky a podpis 

C. Vyplní úrad  

 

Kópia rodného listu dieťaťa/detí       
1
 získaná z registra dokumentov IS DMS               

1
 predložená žiadateľom

10 

Kontrola výpočtu príspevku: 

P1 je príspevok za 1. dieťa za daný mesiac = Počet oprávnených dní v mesiaci x sadzba za deň v zmysle bodu a) alebo sadzba 

za mesiac v zmysle bodu b). Celková výška príspevku za dieťa jedno (P1) je súčtom všetkých mesačných príspevkov za dieťa 

(P1 = P1a +P1b... atď.). Celková výška príspevku za všetky deti (P) je súčtom všetkých príspevkov za každé dieťa (P = P1 + 

P2... atď.). 

 Výpočet:  Celkový príspevok za dieťa 
/redukcia v zmysle limitov 

1. dieťa  P1 = 

2. dieťa  P2 =  

3. dieťa  P3 = 

4. dieťa  P4 = 

5. dieťa  P5 = 

6. dieťa  P6 = 

spolu P 

Celková oprávnená výška príspevku na služby pre rodinu s deťmi je....................................... EUR. 

Dátum  Titul, meno, priezvisko zodpovedného zamestnanca Odtlačok pečiatky a podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Ak poskytovateľ nemá stanovené školné na jeden deň, vypĺňa bod b) 
8 Vypĺňa sa v prípade, ak sa nevypĺňa bod a) 
9 Definovať konkrétne, za ktoré dieťa a za ktoré obdobie bolo školné uhradené 
10Žiadateľ predkladá kópiu rodného listu dieťaťa iba v prípade, ak sa nenachádza v registri dokumentov IS DMS 
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Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ...................................... 

V  Y  H  L  Á  S  E  N  I  E  
Uchádzač o zamestnanie  
Meno 

 

Priezvisko 

 

Titul 

 

Trvalý/prechodný pobyt
1
 
 
(ulica, obec, číslo PSČ)

 
 

 
Rodné číslo E-mailová adresa Telefonický kontakt 

Vyhlasujem, že pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie som 

¹  neprevádzkoval alebo nevykonával samostatnú zárobkovú činnosť 
 

¹  prevádzkoval alebo vykonával  samostatnú zárobkovú činnosť ako 

 

 

 

 

enského zákona 
11

 
12 

 podľa § 29
13

 

zamestnávania podľa § 5813 
 

Súčasne vyhlasujem, že nemám evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce 

z pracovného pomeru. 

Boli mi pridelené tieto identifikačné údaje14: 

IČO:                                                    DIČ: 

Týmto vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a v prípade uvedenia nepravdivých 

údajov som si vedomý(á) právnych následkov podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov a § 221, § 225, § 261 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona 

v znení neskorších predpisov. 

Svojím podpisom potvrdzujem, že beriem na vedomie, že v prípade preukázania nepravdivých údajov 

uvedených v tomto vyhlásení som povinný na požiadanie poskytovateľa príspevku (úrad práce, sociálnych 

vecí a rodiny) vrátiť poskytnutý finančný príspevok v zmysle § 31 ods. 1 písm. g) zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov s následnou sankciou podľa § 31 ods. 6 citovaného zákona. 

Dátum 

 

Podpis UoZ 

 

 

                                                 
11Napr. zákon č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov, zákon č. 138/1992 Zb. 

o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej 
činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a o Slovenskej komore psychológov v znení 

zákona č. 578/2004 Z. z., zákon č. 200/1994 Z. z. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov v znení zákona č. 136/2010 Z. z., 

zákon č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov, zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona 
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 344/2004 Z. z. 

o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 

Z. z. a zákona č. 14/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych 
lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, 

stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, 
audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení neskorších 

predpisov. 
12 § 12a až 12e zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb. 
13 Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
14 

Uveďte všetky IČO a DIČ, ktoré boli pridelené fyzickej osobe. 


