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Rodičia
Sociálna služba na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov  sa poskytuje rodičovi tohto dieťaťa . Ide
o zabezpečenie formalizovanej starostlivosti o dieťa v čase prípravy rodiča na povolanie štúdiom na strednej alebo vysokej škole, prípravy na trh práce, výkonu zárobkovej
činnosti alebo vykonávania aktivít spojených s jeho vstupom alebo návratom na trh práce. Do zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa je možné za zákonom
stanovených podmienok prijať aj deti nepracujúcich rodičov. Právna úprava však viaže možnosť poskytovať starostlivosť o deti týmto rodičom len za predpokladu, že v
zariadení sú voľné kapacity, ktoré nemožno obsadiť dieťaťom rodiča, ktorý spĺňa podmienku podpory zosúlaďovania rodinného života a pracovného života.

Rodič, ktorý sa rozhodne využívať sociálnu službu na zosúlaďovanie rodinného a pracovného života, môže požiadať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a
rodiny o poskytnutie príspevku na starostlivosť o dieťa  .

Legislatíva
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisoch
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiaca
vykonávacia vyhláška k tomuto zákonu
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 527/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu
a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

 

 

 

Správca obsahu a technický prevádzkovateľ web sídla: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Špitálska 4,6,8 Bratislava 816 43 | Tel.:+421 2 2046 0000 | web@employment.gov.sk | Informácie o web sídle
 

 

/sk/podrobnosti-cookies/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
/
/
/sk/
/sk/rodina-socialna-pomoc/
/sk/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/
/sk/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/zariadenia-starostlivosti-deti-do-troch-rokov/
/sk/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/zariadenia-starostlivosti-deti-do-troch-rokov/rodicia.html
/sk/rodina-socialna-pomoc/podpora-rodinam-detmi/penazna-pomoc/prispevok-starostlivost-dieta/
/sk/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/zariadenia-starostlivosti-deti-do-troch-rokov/rodicia/legislativa.html
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/448/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/448/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/455/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1997/213/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/355/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/355/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/527/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/532/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/532/
mailto:web@employment.gov.sk
/sk/informacie-web-sidle.html

	
	Vážime si vaše súkromie

	Rodičia
	Legislatíva


