
 

PRÍSPEVKY NA PODPORU NÁHRADNEJ STAROSTLIVOSTI O DIEŤA 

 

Otázka: 

Mám v pestúnskej starostlivosti 3 deti a to synove deti. Chcela by som vedieť,  či mám nárok 

na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi, nakoľko poberám len opakovaný príspevok na 

každé dieťa, výživné od rodičov  a prídavok na každé dieťa. 

Odpoveď: 

Ak máte rozhodnutím súdu zverené do pestúnskej starostlivosti 3  deti, ktoré sú Vaše vnúčatá, 

nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi Vám v zmysle platnej 

legislatívy  nevzniká a dôvodom je priamy príbuzenský vzťah.   

V zmysle § 6 ods. 3 písm. c) zákona 627/2005 Z.z. o príspevkoch na podporu náhradnej 

starostlivosti v znení neskorších predpisov, nárok na opakovaný príspevok náhradnému 

rodičovi  podľa ods. 2 predmetného zákona nevzniká, ak dieťa zverené do náhradnej 

starostlivosti podľa § 1  ods. 2 písm. b) a c) je jeho príbuzným v priamom rade (§117 

Občianskeho zákona).  

 

Otázka: 

Do plnoletosti som bola zverená do náhradnej starostlivosti – do pestúnskej starostlivosti. 

V súčasnosti mám 22 rokov a začalo som opäť študovať dennou formou na vysokej škole. 

Naďalej bývam v spoločnej domácnosti s tetou, ktorá bola mojou náhradnou matkou. Pýtam 

sa, či mám nárok na nejakú dávku. 

Odpoveď: 

Zákon o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa umožňuje nezaopatrenému 

dieťaťu „opätovný návrat“  k opakovanému príspevku dieťaťu za splnenia zákonných 

podmienok, ktorými sú: 

- nezaopatrené dieťa podľa zákona o prídavku na dieťa (denná forma štúdia) 

- do zániku zverenia bolo nezaopatrené dieťa zverené do náhradnej starostlivosti 

- nezaopatrené dieťa naďalej žije v spoločnej domácnosti s fyzickou osobou, ktorá bola 

do zániku zverenia jeho náhradným rodičom. 

Ak spĺňate uvedené kritériá,  nárok na opakovaný príspevok dieťaťu by Vám  mal patriť. 

O nároku rozhoduje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na základe uplatnenej žiadosti. 

 

 



Otázka: 

S manželom máme rozhodnutím súdu zverené  štvormesačné dieťa, ktoré  si chceme osvojiť. 

Dieťatka sa zdala jeho biologická matka hneď po pôrode.  Na aké dávky alebo príspevky 

máme nárok? 

Odpoveď: 

Ak máte  právoplatným uznesením súdu dieťa do 6 mesiacov jeho veku  predbežne zverené 

do starostlivosti a ďalšie konanie súdu bude  o zverení dieťaťa do predosvojiteľskej 

starostlivosti a následne o  osvojení,  môžete si uplatniť na úrade práce, sociálnych vecí 

a rodiny, príslušnom podľa miesta Vášho trvalého pobytu uplatniť žiadosť o  

- jednorazový príspevok pri zverení dieťaťa, 

- prídavok na dieťa, 

- rodičovský príspevok,  ak ani jeden z náhradných rodičov nemá nárok na materské.  

 

Nárok na opakovaný príspevok dieťaťu nevzniká, ak ďalšie konanie súdu bude  rozhodovať 

o predosvojiteľskej starostlivosti alebo o osvojení dieťaťa. 

 


