ČESTNÉ

VYHLÁSENIE

rodiča*), osvojiteľa dieťaťa*) alebo
inej fyzickej osoby, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov*)
rodné číslo
priezvisko
meno
titul
trvalý pobyt
PSČ

o riadnej starostlivosti o dieťa
rodné číslo
priezvisko
meno
Vyhlasujem, že
1. v období od _________________________
starala – staral*) o vyššie uvedené dieťa,

do _________________________

som

sa

riadne

2. v uvedenom období som mala – mal*) trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
3. v uvedenom období malo dieťa trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
4. dieťa malo – nemalo*) dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav po dovŕšení šiestich rokov jeho veku,
5. som porozumela – porozumel*) poučeniu, čo sa v uvedenom období považovalo za riadnu

starostlivosť,
6. údaje v tomto vyhlásení sú podľa mojich vedomostí pravdivé a úplné,
7. som si vedomá – vedomý*) právnych následkov uvedenia nepravdivých údajov, ako i povinnosti

vrátiť neprávom vyplatené sumy dôchodku.
V ____________________________ dňa ________________________

_______________________________
vlastnoručný podpis**)
Prílohy (originály alebo úradne overené kópie nie je potrebné predkladať, ak už boli Sociálnej poisťovni
predložené):
 rodný list dieťaťa*)
 odborný posudok o zdravotnom stave dieťaťa*)
 rozhodnutie o osvojení dieťaťa*)
 rozhodnutie o zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti*)
*) Nehodiace sa prečiarknite
**) Tlačivo môžete po preukázaní totožnosti podpísať pred zamestnancom Sociálnej poisťovne alebo pred
zamestnancom príslušnej inštitúcie sociálneho poistenia v štáte Vášho bydliska. Inak po vyplnení tlačiva dajte osvedčiť
pravosť Vášho podpisu na obecnom/okresnom úrade, spôsobom obvyklým v mieste Vášho bydliska alebo pred
notárom.
Vyplnené a podpísané tlačivo zašlite na adresu: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 8 – 10, 813 63 Bratislava
alebo odovzdajte v ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne alebo priamo v Sociálnej poisťovni, ústredie.
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POUČENIE
Riadnou starostlivosťou sa rozumie
A) od 1. januára 2004 do 31. júla 2006 osobná a celodenná starostlivosť aspoň o jedno dieťa do šiestich
rokov jeho veku alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do siedmich rokov jeho
veku.
Podmienka osobnej a celodennej starostlivosti sa považuje za splnenú aj vtedy, ak dieťa
a) do šiestich rokov jeho veku alebo dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do siedmich
rokov jeho veku
1. bolo počas výkonu zárobkovej činnosti alebo štúdia na strednej škole alebo vysokej škole fyzickej
osoby v starostlivosti inej plnoletej osoby, pričom toto dieťa nebolo umiestnené v jasliach,
materskej škole alebo v inom obdobnom zariadení,
2. navštevovalo jasle, materskú školu alebo iné obdobné zariadenia v rozsahu najviac štyri hodiny
denne a fyzická osoba bola občanom s ťažkým zdravotným postihnutím,
3. bolo zo zdravotných dôvodov v ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia najviac tri po sebe
nasledujúce kalendárne mesiace.
b) dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do siedmich rokov jeho veku navštevovalo
rehabilitačné jasle, materskú školu, zariadenie sociálnych služieb alebo iné obdobné zariadenie v
rozsahu najviac štyri hodiny denne.
Za osobnú a celodennú starostlivosť sa nepovažuje, ak sa dieťaťu poskytovala starostlivosť v zariadení
sociálnych služieb celoročne alebo týždenne.
B) od 1. augusta 2006 do 31. decembra 2017 osobná starostlivosť podľa osobitného predpisu1), ktorá
je dieťaťu do šiestich rokov jeho veku alebo dieťaťu s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom
do 18. rokov jeho veku poskytovaná v záujme jeho všestranného fyzického vývinu a psychického
vývinu dieťaťa, najmä primeraná výživa dieťaťa, hygiena dieťaťa, výchova dieťaťa a dodržiavanie
preventívnych prehliadok dieťaťa.
Podmienka riadnej starostlivosti je splnená aj vtedy, ak v období
a) od 1. augusta 2006 do 31. decembra 2009 dieťa
1. bolo zo zdravotných dôvodov v ústavnej zdravotnej starostlivosti najviac deväťdesiat po sebe
nasledujúcich dní,
2. s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom navštevovalo najviac štyri hodiny denne materskú
školu, zariadenie sociálnych služieb alebo iné obdobné zariadenie alebo
3. navštevovalo najviac štyri hodiny denne materskú školu alebo iné obdobné zariadenie, ak jeho
rodičia alebo osamelý rodič, ktorý bol slobodný, rozvedený, ovdovený, boli občania s ťažkým
zdravotným postihnutím,
b) od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010
1. dieťa bolo zo zdravotných dôvodov v ústavnej zdravotnej starostlivosti,
2. dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom navštevovalo najviac štyri hodiny denne
materskú školu, zariadenie sociálnych služieb alebo iné obdobné zariadenie,
3. dieťa navštevovalo najviac štyri hodiny denne materskú školu alebo iné obdobné zariadenie,
ak fyzická osoba bola slobodná, rozvedená, ovdovená alebo bola fyzickou osobou s ťažkým
zdravotným postihnutím alebo
4. fyzická osoba počas štúdia na strednej škole alebo na vysokej škole alebo počas vzdelávania
a prípravy pre trh práce zabezpečila riadnu starostlivosť o dieťa inou fyzickou osobou uvedenou
v § 15 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z. z. alebo
inou plnoletou fyzickou osobou, ktorá neposkytovala starostlivosť dieťaťu podľa osobitného
predpisu a nevyplácal sa jej rodičovský príspevok,
c) od 1. januára 2011 do 31. decembra 2017 fyzická osoba zabezpečovala riadnu starostlivosť o dieťa
osobne alebo inou plnoletou fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je choroba a stav uvedené v prílohe č. 2 k zákonu
č. 461/2003 Z. z., ktoré podľa poznatkov lekárskej vedy majú trvať alebo trvajú dlhšie ako jeden rok
a ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť podľa tejto prílohy.
Prílohy nie je potrebné prikladať, ak boli predložené pri spisovaní žiadosti o priznanie dôchodku alebo
dodatočne.
1)

§ 2 a 3 zákona č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov a § 2 a 3 zákona č. 571/2009 Z. z.
o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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