PRÍSPEVKY NA PODPORU
NÁHRADNEJ STAROSTLIVOSTI
O DIEŤA
ZÁKON Č. 627/2005 Z. Z. O PRÍSPEVKOCH NA PODPORU
NÁHRADNEJ STAROSTLIVOSTI O DIEŤA

Formy náhradnej starostlivosť podľa tohto zákona sú:
a) zverenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti inej fyzickej
osoby než rodiča
b) pestúnska starostlivosť

c) poručníctvo, ak sa poručník osobne stará o dieťa (to neplatí, ak sa
poručník osobne stará o dieťa, ktorého rodičia nie sú plnoletí)

Formy náhradnej starostlivosť podľa tohto zákona sú:

d) zverenie dieťaťa do starostlivosti fyzickej osoby rozhodnutím súdu o
nariadení neodkladného opatrenia, ak súd koná o zverení dieťaťa
do náhradnej starostlivosti tejto fyzickej osobe podľa písm. a) alebo
b) (tzn. do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti
e) zverenie dieťaťa do predosvojiteľskej starostlivosti
f) zverenie dieťaťa do starostlivosti fyzickej osoby rozhodnutím súdu o
nariadení neodkladného opatrenia, ak súd koná o zverení dieťaťa
do predosvojiteľskej starostlivosti.
Pri týchto troch formách náhradnej starostlivosti je nárok na jednorazový
príspevok pri zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti, ak pri zverení je
mladšie ako 6 mesiacov.

DRUHY PRÍSPEVKOV
a) jednorazový príspevok dieťaťu pri jeho zverení do náhradnej
starostlivosti (503,50 EUR)
b) jednorazový príspevok dieťaťu pri zániku náhradnej starostlivosti
(928,78 EUR)
c) opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej
starostlivosti (139,09 EUR)
d) opakovaný príspevok náhradnému rodičovi (176,84 EUR / 125,78
EUR – tri a viac detí – súrodenecká skupina)

e) osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi (72,86 EUR).

OPRÁVNENÁ OSOBA
Zverené dieťa (v zastúpení náhradného rodiča) :
- jednorazový pri zverení dieťaťa
- jednorazový pri zániku zverenia
- opakovaný príspevok dieťaťu.

Náhradný rodič:
- opakovaný príspevok náhradnému rodičovi
- osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi.

Jednorazový príspevok pri zverení dieťaťa
Účel:
je určený na zabezpečenie základného osobného vybavenia dieťaťa,
najmä na jeho ošatenie, obuv, hygienické potreby, nevyhnutný
nábytok a iné veci na uspokojenie potrieb dieťaťa.
Patrí dieťaťu:
- ktoré pred zverením bolo v ústavnej starostlivosti
- ktoré nebolo pred zverením v ústavnej starostlivosti, ak pri začatí
náhradnej starostlivosti nemá zabezpečené základné osobné
vybavenie.
Suma príspevku je 503,50 EUR (s finančnými prostriedkami
maloletého dieťaťa disponuje náhradný rodič).

Jednorazový príspevok pri zániku zverenia
Účel:
je určený na podporu osamostatnenia sa dieťaťa.

Patrí:
- pri zániku zverenia dovŕšením plnoletosti dieťaťa
- ak náhradná starostlivosť (§ 1 ods. 2 písm. a) až c) trvala aspoň
jeden rok pred dosiahnutím jeho plnoletosti.
Suma príspevku je 928,78 EUR (s finančnými prostriedkami
maloletého dieťaťa disponuje náhradný rodič).

Opakovaný príspevok dieťaťu
Účel:
je určený na podporu uspokojovania potrieb dieťaťa, najmä na úhradu
nákladov na výživu, výchovu, vzdelávanie a bývanie dieťaťa.
Patrí dieťaťu:
- ktoré pred zverením bolo v ústavnej starostlivosti
- ktoré nebolo pred zverením v ústavnej starostlivosti, ak pri začatí
náhradnej starostlivosti nemá zabezpečené základné osobné
vybavenie.
Suma príspevku je 503,50 EUR (s finančnými prostriedkami
maloletého dieťaťa disponuje náhradný rodič).

Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi
Účel:
je určený na podporu vykonávania osobnej starostlivosti o dieťaťa, ktoré má
náhradný rodič zverené do náhradnej starostlivosti (§ 1 ods. 2 písm. b) a c)
a dieťa zverené do náhradnej starostlivosti nie je jeho príbuzným v priamom
rade – starý rodič dieťaťa.
Patrí náhradnému rodičovi:
- ktorému je maloleté dieťa rozhodnutím súdu zverené do náhradnej
starostlivosti podľa § 1 ods. 2 písm. b) a c)
- ktorý sa začal osobne starať aspoň o jedno zverené dieťa
- má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
- ktorý nevykonáva náhradnú starostlivosť v pestúnskom zariadení.
Suma príspevku je 176,84 EUR a zvyšuje sa o 125,78 EUR ak sa stará o tri
deti a viac detí, ktoré sú súrodencami.

Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi
Účel:
je určený na podporu vykonávania osobnej starostlivosti o dieťaťa, ktoré má
náhradný rodič zverené do náhradnej starostlivosti podľa § 1 ods. 2 písm.
a) až d), ktoré je občan s ťažkým zdravotným postihnutím.
Patrí náhradnému rodičovi:
- ktorému je maloleté dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím rozhodnutím
súdu zverené do náhradnej starostlivosti podľa § 1 ods. 2 písm. a) až d)
- ktorý sa začal osobne starať o toto dieťa
- má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
- ktorý nepoberá na toto dieťa peňažný príspevok za opatrovanie, za
opatrovateľskú službu alebo príspevok na osobnú asistenciu.
Suma príspevku je 72,86 EUR pri starostlivosti o každé takéto dieťa.

Koordinácia príspevkov na podporu náhradnej
starostlivosti o dieťa v rámci štátov EÚ
Všetky vyššie uvedené príspevky pre dieťa ako aj pre náhradného rodiča
sú koordinovateľné
Príklad
Občan Českej republiky má na základe rozhodnutia súdu Českej republiky zverené
do náhradnej osobnej starostlivosti tri maloleté nezaopatrené deti –
súrodeneckú skupinu.
Náhradný rodič spolu s deťmi má na území Slovenskej republiky
- bydlisko
- vykonáva zárobkovú činnosť v SR
- deti sú žiakmi základnej školy.
V takomto prípade sa neskúma trvalý pobyt na území SR a príspevky sa vyplácajú
podľa národnej legislatívy, v spojitosti s pravidlami a Nariadeniami EÚ.

Príklad
Občan Českej republiky má zverené dieťa do pestúnskej starostlivosti a
zverené dieťa nie je jeho príbuzným v priamom rade (nejde o príbuzenský
vzťah starý rodič a vnúča). Náhradný rodič na území SR nevykonáva
zárobkovú činnosť, jediný zdroj jeho príjmu je starobný dôchodok z ČR.
Dieťa má bydlisko na území SR a je študentom strednej školy na území
SR.
V uvedenom prípade je primárne kompetentná na výplatu príspevkov ČR a
sekundárne kompetentná SR. Ak ČR v zmysle národnej legislatívy
rozhodne o nepriznaní príspevkov v náhradnej starostlivosti, potom z
dôvodu bydliska, vyplácať príspevky bude SR.

Príklad
Náhradný rodič je občan SR s trvalým pobyt na území SR, kde žije a býva
spolu so zverenými deťmi. Tento náhradný rodič denne dochádza za
prácou do ČR (cezhraničný pracovník), jedno zverené dieťa je v
predškolskom zariadení a druhé zverené dieťa je žiakom základnej školy
na území SR.
Z dôvodu výkonu zárobkovej činnosti v ČR je primárne kompetentná na
výplatu príspevkov ČR. Ak tá rozhodne o nepriznaní príspevkov v zmysle
svojej národnej legislatívy, potom z dôvodu bydliska je sekundárne
príslušná SR.

Príklad
Občan SR je náhradným rodičom a spolu so zvereným dieťaťom žije a
pracuje v ČR, kde aj zverené dieťa navštevuje strednú školu. V danom
prípade je príslušným štátom na výplatu príspevkov ČR a ak tento občan
spĺňa podmienky nároku na výplatu príspevkov podľa národnej legislatívy
ČR, tá mu ich vypláca. SR v danom prípade nie je vôbec príslušná na
výplatu príspevkov.

Príklad
Dieťa je zverené do náhradnej starostlivosti manželom. Celá rodina spolu
s dieťaťom žije na Slovensku, avšak jeden z náhradných rodičov je
zamestnaný na Slovensku, a druhý náhradný rodič je zamestnaný v Českej
republike. Ide o dva štáty výkonu zamestnania, prihliada sa na bývanie celej
rodiny na Slovensku, preto príspevky bude vyplácať Slovensko a ČR
vyrovnávaciu dávku podľa českej legislatívy.

Príklad
Dieťa je zverené do spoločnej náhradnej starostlivosti manželom. Jeden
z náhradných rodičov pracuje na Slovensku, dieťa žije s druhým náhradným
rodičom v Českej republike a tento je v ČR aj zamestnaný. Výkon zárobkovej
činnosti je v dvoch štátoch a príspevky bude vyplácať Česká republika, teda
štát kde žije aj zverené dieťa. Slovensko bude vyplácať iba vyrovnávaciu dávku
v prípade nepriznania dávok v ČR.
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