
PRÍDAVOK NA DIEŤA OD 1. 1. 2020 

 

Prídavok na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorú mesačne vypláca Úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR. Od 1. januára 2020 je jeho výška 24,95 eur mesačne.  

Nárok na výplatu tejto dávky trvá kým je dieťa nezaopatrené, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov 

veku. 

Oprávnenou osobou na uplatnenie nároku na prídavok je: 

a) rodič nezaopatreného dieťaťa,  

b) rodič, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,  

c) osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť 
rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu,  

d) plnoleté nezaopatrené dieťa,  
1. ak niet rodičov (podľa písmen a) a b)), 

2. ak má upravenú vyživovaciu povinnosť od rodičov,  
3. ak do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť 
rodičov, 
4. ktoré uzavrelo manželstvo 
5. ktorého manželstvo zaniklo alebo  

e) maloletý rodič, ktorý má priznané rodičovské práva a povinnosti podľa osobitného predpisu.  

Ak je viac oprávnených osôb, ktoré spĺňajú podmienky nároku na prídavok, prídavok na to isté 
dieťa patrí len jednej z nich.  

Nárok na prídavok má rodič, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe 
rozhodnutia súdu.  

Ak súd zverí maloleté dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov alebo ak súd 
schváli dohodu rodičov o zverení dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, 
prídavok sa vypláca oprávnenej osobe, ktorej sa prídavok vyplácal pred zverením maloletého 
dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov alebo pred schválením dohody 
rodičov, ak sa rodičia maloletého dieťaťa písomne nedohodnú na zmene oprávnenej osoby.  

Ak sa rodičia, ktorým bolo dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti, písomne dohodnú 
na striedavom poberaní prídavku, môže si nárok na prídavok uplatniť každý z rodičov najmenej 

na obdobie šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. 

Oprávnená osoba má nárok na prídavok,  



- ak sa stará o nezaopatrené dieťa,  

- má trvalý alebo prechodný pobyt na území SR alebo  

- je osobou podľa osobitného predpisu.  

Nárok na prídavok nevzniká,  

a) ak sa nezaopatrenému dieťaťu poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnoprávnej ochrany 
detí a sociálnej kurately alebo v špeciálnom výchovnom zariadení z dôvodu výkonu rozhodnutia 
súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia alebo rozhodnutia o uložení 

ochrannej výchovy alebo výchovného opatrenia, alebo  

b) je nezaopatrené dieťa vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody.  

Nárok na prídavok nevzniká,  

- ak sa oprávnená osoba a nezaopatrené dieťa zdržiavajú v štáte, ktorý nie je členským štátom 
Európskej únie, zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo 
Švajčiarskou konfederáciou a počas pobytu v tomto štáte oprávnená osoba nie je povinne 
verejne zdravotne poistená v Slovenskej republike.  

Oprávnená osoba je povinná:  

a) preukázať rozhodujúce skutočnosti, ktoré majú vplyv na vznik nároku na prídavok, na trvanie 
nároku na prídavok a na jeho výplatu,  

b) do ôsmich dní platiteľovi písomne oznámiť zmeny v rozhodujúcich skutočnostiach, ktoré 
majú vplyv na nárok na prídavok a na jeho výplatu, alebo podať o týchto zmenách 
elektronickými prostriedkami do ôsmich dní oznámenie podpísané zaručeným elektronickým 
podpisom,  

c) zabezpečiť použitie prídavku na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa.  

Oprávnená osoba nie je povinná preukazovať skutočnosti, ktoré sú platiteľovi známe z výkonu 
inej činnosti platiteľa, alebo ktoré môže platiteľ získať z dostupného informačného systému 
verejnej správy. 

Povinnosť rodičov detí od 3 rokov do začiatku plnenia školskej dochádzky (platná od 
1.2.2014): 

Oprávnená osoba je povinná po dovŕšení troch rokov veku nezaopatreného dieťaťa oznámiť 
platiteľovi písomne alebo elektronickými prostriedkami so zaručeným elektronickým 
podpisom, akým spôsobom a kde bude zabezpečovaná starostlivosť o toto nezaopatrené dieťa 

do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, počas trvania nároku na prídavok.  



Toto neplatí, ak starostlivosť o nezaopatrené dieťa zabezpečuje rodič nezaopatreného dieťaťa 
alebo osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť 
rodičov na základe rozhodnutia súdu, a ak táto osoba poberá materský alebo rodičovský 
príspevok. 

Prídavok vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  SR (platiteľ) podľa miesta trvalého 
pobytu alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby.  

Platiteľ poukazuje prídavok oprávnenej osobe na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej 
banky, alebo na žiadosť oprávnenej osoby vypláca prídavok v hotovosti.  

Platiteľ vypláca prídavok mesiac pozadu, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom si oprávnená osoba uplatnila nárok na 
prídavok a splnila podmienky nároku na prídavok.  

Nezaopatrené dieťa: 

Za nezaopatrené dieťa sa považuje každé dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky.  

Po skončení povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, sa dieťa 
považuje za nezaopatrené, ak  

a) sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo  

b) sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť 
pre chorobu alebo úraz.  

Nezaopatrené dieťa je aj dieťa, ktoré 
a) je oslobodené od povinnosti dochádzať do školy,  
b) sa vzdeláva v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo  

c) je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre 
dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, najdlhšie do dosiahnutia plnoletosti.  

Za nezaopatrené dieťa na účely prídavku na dieťa sa nepovažuje dieťa,  

a) ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok, a to od prvého dňa kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo vydané rozhodnutie o priznaní 
invalidného dôchodku, alebo 
b) ktoré získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. 

Sústavná príprava dieťaťa na povolanie je štúdium, ktoré sa  

a) organizuje na strednej škole dennou formou alebo  

b) uskutočňuje na vysokej škole dennou formou.  

Za sústavnú prípravu na povolanie sa považuje aj obdobie 



• bezprostredne nadväzujúce na skončenie štúdia na strednej škole, najdlhšie do konca 
školského roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole, 

• od konca školského roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole, do zápisu 
na vysokú školu vykonaného najneskôr v októbri bežného roka, v ktorom dieťa skončilo 
štúdium na strednej škole,  

• po skončení posledného ročníka strednej školy do vykonania skúšky podľa osobitného 
predpisu, najdlhšie do konca školského roka, v ktorom malo byť štúdium skončené, 

• po skončení vysokoškolského štúdia prvého stupňa do zápisu na vysokoškolské štúdium 
druhého stupňa vykonaného najneskôr v októbri bežného roka, v ktorom dieťa skončilo 
vysokoškolské štúdium prvého stupňa. 

Sústavná príprava dieťaťa na povolanie je aj 

a) iné štúdium alebo výučba, ak sú svojím rozsahom a úrovňou podľa rozhodnutia Ministerstva 
školstva Slovenskej republiky postavené na úroveň štúdia na školách podľa zákona,  

b) opakované ročníky štúdia. 

Prerušenie štúdia 

Za sústavnú prípravu sa nepovažuje obdobie, v ktorom sa štúdium prerušilo. V takomto prípade 
oprávnenej osobe za dané obdobie nepatrí prídavok na dieťa. 

 


