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HĽADÁTE SPÔSOB, AKO ZOSÚLADIŤ VÁŠ RODINNÝ
A PRACOVNÝ ŽIVOT?  MÁME PRE VÁS RIEŠENIE.
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ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNA INKLÚZIA

Bližšie informácie môžete získať:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 
Špitálska 8, 812 67 Bratislava

www. upsvar.sk

Riadiaci orgán:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Špitálska 6, 812 67 Bratislava
www.esf.gov.sk

Preukazovanie výdavkov

Rodič preukáže výdavky na starostlivosť o dieťa: 

➢ príjmovým pokladničným dokladom,

➢ ústrižkom uhradenej poštovej poukážky, 

➢ výpisom z účtu,

➢ hotovostným vkladom na bankový  
účet poskytovateľa.

Zánik  nároku

Nárok na príspevok za kalendárny mesiac zaniká :

➢ uplynutím šiestich mesiacov od posledného dňa
 v mesiaci, za ktorý patril,

➢ smrťou oprávnenej osoby,

➢ smrťou dieťaťa.

Národný projekt prispieva k  vytváraniu príležitostí, 
možnosťou zapojenia do národného projektu všetkým  
skupinám obyvateľov bez ohľadu na pohlavie, farbu 
pleti, jazyk, vierovyznanie, politické zmýšľanie, národný 
alebo sociálny pôvod, príslušnosť k etnickej skupine 
alebo iné postavenie.



Vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu v rámci 
operačného programu Zamestnanosť a sociálna 
inklúzia sa realizuje Národný projekt XXV-2 „Príspevok 
na službu starostlivosti o dieťa“.  

Cieľom projektu je podpora zosúladenia rodinného, 
osobného a pracovného života poberateľa príspevku 
na starostlivosť o dieťa, zvýšením a udržaním 
zamestnanosti, resp. uľahčením návratu do 
zamestnania rodičov  starajúcich sa o maloleté deti.

Príspevok na službu starostlivosti o dieťa bude 
poskytovaný na podporu v oblasti rozvoja ľudských 
zdrojov, zvyšovania zamestnanosti, zvyšovania sociálnej 
inklúzie a budovania kapacít z prostriedkov Európskeho 
sociálneho fondu a z prostriedkov štátneho rozpočtu 
Slovenskej republiky v  období rokov 2009-2013.

Nárok na príspevok sa uplatňuje v  zmysle zákona         
č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.

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 s dlhodobo 
nepriaznivým zdravotným stavom.

Suma príspevku 

je materská škola, jasle, iné obdobné zariadenie na 
tento účel zriadené alebo fyzická osoba, ktorá poskytuje 
starostlivosť dieťaťu na základe živnostenského 
oprávnenia.

Príspevok za kalendárny mesiac je v sume preukázaných 
výdavkov oprávnenej osoby, najviac v sume 
rodičovského príspevku, t.j. najviac v sume 164,22 
Eur/ 4 947 Sk (táto suma môže byť zmenená k 1. januáru 
kalendárneho roka), ak starostlivosť zabezpečuje 
poskytovateľ na území Slovenskej republiky, ktorým 

Kto  žiada o príspevok

O príspevok žiada rodič dieťaťa, ak súd zveril dieťa do 
starostlivosti jednému z rodičov, tak tento rodič, alebo 
fyzická osoba, ktorej je dieťa rozhodnutím súdu  
zverené do starostlivosti.

Podmienky nároku

Nárok na príspevok vznikne, ak

➢ rodič, ktorý žiada o príspevok vykonáva 
zárobkovú činnosť alebo študuje dennou formou 
na strednej škole alebo na vysokej škole.

 Za zárobkovú činnosť sa považuje aj poberanie 
náhrady služobného platu, náhrady príjmu 
pri dočasnej pracovnej neschopnosti, 
nemocenského, materského najdlhšie do šiestich 
týždňov odo dňa narodenia ďalšieho dieťaťa  
a tiež poberanie obdobných dávok v cudzine.

➢ sa poskytuje starostlivosť o dieťa  
poskytovateľom na území  Slovenskej  republiky,

➢ má rodič trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na 
území Slovenskej republiky,

➢ má dieťa trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na 
území Slovenskej republiky.

Spôsob výplaty

Príspevok sa vypláca za kalendárny mesiac na základe 
preukázaných výdavkov. Príspevok sa vypláca vždy 
za celý kalendárny mesiac, aj keď podmienky nároku 
na príspevok boli splnené len za časť kalendárneho 
mesiaca. Príspevok sa poukazuje na účet v banke v 
Slovenskej republike alebo na žiadosť rodiča sa vypláca 
v hotovosti. Nevypláca sa do cudziny.

Kto príspevok vypláca

Príspevok vypláca mesačne úrad práce, sociálnych 
vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu alebo 
prechodného pobytu rodiča, ktorý žiada o príspevok.
Na žiadosť rodiča príspevok sa vyplatí jednorazovo 
aj za obdobie dlhšie ako jeden kalendárny mesiac, 
najviac však za obdobie šesť po sebe nasledujúcich 
kalendárnych mesiacov.

Spôsob výplaty

Žiadosť o príspevok na starostlivosť o dieťa je možné 
získať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny alebo 
na  webovej stránke www.upsvar.sk/vzoryziadosti.

Oznamovacia povinnosť

Rodič, ktorý si uplatňuje nárok na príspevok je povinný 
preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik nároku na 
príspevok, na jeho výšku a na jeho výplatu a do ôsmich 
dní písomne oznámiť zmeny v týchto skutočnostiach.


