PRÍSPEVOK NA STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA

Dňom 1.1.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 347/2015 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon
o príspevku na starostlivosť o dieťa
Najpodstatnejšie zmeny




Zvýšila sa maximálna mesačná suma príspevku z 230 EUR na 280 EUR
Zaviedla sa nová suma príspevku v sume maximálne 80 EUR
Zjednodušilo sa poskytovanie príspevku (menej dokladovania)

Pár informácií o príspevku


V prípade, ak starostlivosť zabezpečuje napr. súkromné zariadenie, fyzická osoba na
základe živnostenského oprávnenia, občianske združenia a iné poskytuje sa príspevok
na základe sumy uvedenej v zmluve, dohode alebo rozhodnutí, najviac však vo výške
280 EUR.



Ak starostlivosť o dieťa zabezpečí materská škola zaradená do siete škôl a školských
zariadení Slovenskej republiky zriadená obcou alebo orgánom miestnej štátnej správy.
Príspevok sa vypláca do výšky 80 EUR.



Ak starostlivosť o dieťa zabezpečuje rodič dieťaťa osobne alebo fyzická osoba bez
živnosti (napr. starý rodič dieťaťa), príspevok sa vypláca v sume 41,10.

Kedy sa oplatí požiadať o príspevok na starostlivosť?



ak rodič umiestni svoje dieťa do zariadenia, v ktorom mesačne platí vyššiu sumu za
starostlivosť o dieťa, ako je výška rodičovského príspevku, teda ak platí viac ako
203,20 EUR alebo ak
má dve deti do troch rokov veku, ktorým je poskytovaná starostlivosť v niektorom
z uvedených zariadení, pretože dostával by rodičovský príspevok len jeden, ale
príspevok na starostlivosť o dieťa môže dostať na každé dieťa.

Ako o príspevok žiadať a čo je potrebné predložiť?
O príspevok je potrebné požiadať prostredníctvom odporúčaného tlačiva žiadosti o
príspevok na starostlivosť o dieťa, ktoré sa nachádza na: http://www.upsvar.sk/vzoryziadosti/vzory-ziadosti-pre-oblast-socialnych-veci-a-rodiny/prispevok-na-starostlivost-odieta-1.html?page_id=268771
Spolu so žiadosťou je potrebné predložiť a doložiť:
 občiansky preukaz (identifikačnú kartu) žiadateľa,
 doklad o povolení na trvalý alebo prechodný pobyt dieťaťa na území SR,
 rodný list dieťaťa (originál a fotokópiu, ak sa v IS úradu už nenachádza),
 právoplatné rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného
z rodičov alebo o zverení do náhradnej starostlivosti,









posudok vydaný úradom práce, sociálnych vecí a rodiny o tom, že dieťa má dlhodobo
nepriaznivý zdravotný stav,
potvrdenie o návšteve strednej školy alebo vysokej školy v dennej forme štúdia
žiadateľa,
rozhodnutie alebo potvrdenie sociálnej poisťovne o priznaní materského,
doklad preukazujúci výkon zárobkovej činnosti,
doklad preukazujúci povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej
osoby,
zmluvu/dohodu alebo rozhodnutie o poskytovaní starostlivosti o dieťa,
čestné vyhlásenie žiadateľa k bankovému účtu.
Viac informácií nájdete tu:







informácia o príspevku na starostlivosť o dieťa je dostupná na stránke
http://www.upsvar.sk/buxus/docs/SSVaR/OSSD/Prispevok_na_starostlivost_o_dieta_
od_1.1.2016.pdf,
na stránke http://www.upsvar.sk/vzory-ziadosti/vzory-ziadosti-pre-oblast-socialnychveci-a-rodiny/prispevok-na-starostlivost-o-dieta-1.html?page_id=268771 sa nachádza
odporúčané tlačivo žiadosti o príspevok na starostlivosť o dieťa, v ktorého závere je
uvedená informácia k číselným odkazom k vyplňovaniu žiadosti a tiež to, čo je
potrebné ku žiadosti doložiť.
podrobné informácie o príspevku a o postupe ako vyplniť žiadosť nájdete na webovej
stránke ústredia http://www.upsvar.sk
prehľad všetkých príspevkov štátnej sociálnej podpory, na ktoré by ste mohli mať
nárok za splnenia všetkých zákonom stanovených podmienok nájdete na webovej
stránke ústredia http://www.upsvar.sk

Príspevok sa vypláca



v sume 41,10 EUR zo štátneho rozpočtu, ak sa o dieťa stará žiadateľ sám alebo napr.
starý rodič,
v sume najviac 280 EUR zo štátneho rozpočtu, ktorá môže byť refundovaná zo
zdrojov ESF, pričom v takomto prípade je potrebné vyplniť „Kartu účastníka“, ktorú
poskytne zamestnanec úradu.

Príklady pre výpočet výšky príspevku
Ak je v dohode, zmluve, prípadne v rozhodnutí zariadenia, ktoré poskytuje starostlivosť
vášmu dieťaťu uvedená výška úhrady:
 v sume 150,- EUR, dostanete príspevok v sume 150,- EUR
 v sume 300,- EUR, dostanete príspevok v sume 280,- EUR (nakoľko to je maximálna
suma, ktorá vám môže byť vyplatená).
Aké sú Vaše povinnosti počas poberania príspevku na starostlivosť o dieťa ?


preukázať každú zmenu mesačnej výšky úhrady uvedenej v dohode, v zmluve alebo v
rozhodnutí za poskytovanú starostlivosť vášmu dieťaťu, (zmena musí vyplývať z novej
dohody, zmluvy, rozhodnutia alebo z ich dodatku),






oznámiť zmenu poskytovateľa starostlivosti,
skončenie vykonávania zárobkovej činnosti,
skončenie štúdia na strednej alebo vysokej škole v dennej forme štúdia,
každú ďalšiu zmenu, ktorá má vplyv na nárok na príspevok a na jeho výplatu.

Výkon zárobkovej činnosti v ČR, dieťa je umiestnené v predškolskom zariadení v SR
Otázka:
Vznikne nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa v prípade, ak otec dieťaťa vykonáva
zárobkovú činnosť v SR, druhý rodič dieťaťa (matka) v SR nepracuje, poberá rodičovský
príspevok v SR, ale na dobu určitú sa zamestná v ČR, kde je krytá systémom sociálneho
zabezpečenia ?
Odpoveď:
Ak rodič zamestnaný na Slovensku v súčasnosti žije spolu s dieťaťom na Slovensku, matka
dieťaťa je zamestnaná v Českej republike, primárne príslušným štátom na výplatu rodinných
dávok je Slovensko.
Príspevok na starostlivosť na dieťa môže na Slovensku poberať rodič dieťaťa v prípade, ak
bude dieťaťu poskytovaná starostlivosť v zariadení (jasle, materská škola) na Slovensku
a matka dieťaťa bude dôchodkovo poistená (nezáleží v ktorom štáte je dôchodkovo poistená).
Nie je však možné poberať súčasne rodičovský príspevok aj príspevok na starostlivosť
o dieťa.

Nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa v prípade ak jeden z rodičov vykonáva
prácu na dohodu
Jednou z podmienok nároku na príspevok na starostlivosť o dieťa je pre rodiča –
žiadateľa, výkon zárobkovej činnosti.
Zárobková činnosť na účely zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa je činnosť
oprávnenej osoby, ktorá je z tejto činnosti povinne dôchodkovo poistená.
Tzn. že oprávnená osoba je k žiadosti o príspevok povinná doložiť doklad o výkone
zárobkovej činnosti na základe „DOHODY“.

.

