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PRÍSPEVOK NA STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA OD 1.1.2016: 

 

 

Zákon č. 347/2015 Z.z.  mení a dopĺňa zákon č. 561/2008 Z.z. o príspevku na 

starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Zmena zákona vytvára podmienky pre ochranu záujmov rodín s deťmi a ich 

dôstojné sociálne zabezpečenie, prostredníctvom poskytovania finančného príspevku 

štátu, pričom  rodičom malých detí umožňuje vykonávať zárobkovú činnosť a zároveň 

zabezpečiť kvalitnú starostlivosť o svoje dieťa a to poskytovateľom služby starostlivosti 

o dieťa. 

Novelou zákona sa : 

- zjednodušuje poskytovanie príspevku, rodič nie je povinný platiteľovi mesačne 

preukazovať skutočnú výšku  nákladov, úhrad na zabezpečenie starostlivosti 

o dieťa,  

 

- zvyšuje maximálna mesačná suma príspevku z 230 eur na 280 eur, ak 

starostlivosť zabezpečuje napr. súkromné zariadenie, fyzická osoba na 

základe živnosti, občianske združenia a iné, 

 

- bude poskytovať príspevok mesačne  aj v sume maximálne 80 eur,  ak 

starostlivosť o dieťa zabezpečí materská škola zaradená do siete škôl 

a školských zariadení Slovenskej republiky zriadená obcou alebo orgánom 

miestnej štátnej správy. 

 

 

            Ďalšie zmeny : 

 ak súd zverí dieťa do striedavej osobnej starostlivosti alebo ak súd schváli dohodu 

rodičov a ak sa rodičia písomne nedohodnú na zmene oprávnenej osoby pri výplate 

príspevku, príspevok sa vypláca oprávnenej osobe, ktorej sa vyplácal pred zverením 

dieťaťa do striedavej starostlivosti alebo pred schválením dohody rodičov. 

 

 ak sa rodičia, ktorým bolo dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti písomne 

dohodnú na striedavom poberaní príspevku, každý z rodičov má nárok na jeho 

poskytovanie najmenej na obdobie šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych 

mesiacov. 

 

     Od 1.1.2016   výška príspevku za kalendárny mesiac je 

 najviac v sume 280 eur mesačne,  ak ide o poberateľa príspevku, nemusí preukazovať 

mesačnú úhradu  medzi rodičom a poskytovateľom, ak je táto uvedená  v prílohe žiadosti 

o príspevok a to buď v zmluve, v dohode alebo v rozhodnutí (prípadne v inom 

relevantnom doklade). V takomto prípade platiteľ po 1.1.2016 nepredvoláva poberateľa 

príspevku na preukazovanie úhrady za mesačnú starostlivosť o dieťa hradenú 

poskytovateľovi. Ak sa v dokumentácii platiteľa nenachádza uvedená suma mesačných 

úhrad dohodnutá medzi rodičom a platiteľom, platiteľ vyzve poberateľa na preukázanie 

tejto skutočnosti. 
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 najviac  v sume 80 eur mesačne, starostlivosť o dieťa poskytuje materská škola 

zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky zriadená obcou 

alebo orgánom miestnej štátnej správy v školstve, 

 41,10 eur mesačne,  ak starostlivosť o dieťa zabezpečuje rodič dieťaťa alebo iná  

fyzická osoba bez živnosti. 

 

Zmena zákona  rozšírila aj údaje, ktoré musí žiadosť o príspevok obsahovať, v súčasnosti 

ide o údaje: 

- meno a priezvisko žiadateľa o príspevok 

- dátum narodenia žiadateľa o príspevok, 

- rodné číslo žiadateľa o príspevok, 

- adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu žiadateľa o príspevok  

a dieťaťa, 

- miesto poskytovania starostlivosti o dieťa, 

- výšku dohodnutej úhrady (denná alebo mesačná) medzi rodičom 

a poskytovateľom starostlivosti o dieťa, 

- identifikačné údaje o poskytovateľovi  

(u právnickej osoby : názov, sídlo,  

u fyzickej osoby SZČO: meno, priezvisko a adresa pobytu,  

u fyzickej osoby bez živnosti alebo u rodiča: meno, priezvisko, dátum 

narodenia a adresa pobytu). 

 

 

Od 1.1.2016 rodič už nie je povinný preukazovať platiteľovi príspevku mesačné úhrady, 

ktorými boli skutočné mesačné náklady za poskytovanú starostlivosť o dieťa. Na základe 

účinnej legislatívnej zmeny je  povinnosťou platiteľa prehodnotiť naďalej poskytovaný 

príspevok a vychádzať z predloženej zmluvy, dohody, rozhodnutia alebo iného 

relevantného dokladu, teda z dokladov, ktoré boli  predložené už pri uplatňovaní žiadosti 

o príspevok. 

Rodiča, poberateľa príspevku platiteľ vyzve iba v prípade, ak  z dokladov nachádzajúcich 

sa v žiadosti o príspevok sa nenachádza  suma výšky úhrady  dohodnutá medzi rodičom 

dieťaťa a poskytovateľom starostlivosti o dieťa, teda  nie je možné  stanoviť mesačnú výšku 

príspevku od 1.1.2016. 

 

 

 

 

 

 


