
Materskú dávku dostáva čoraz viac mužov
V minulom roku si nárok na materskú dávku uplatnilo oveľa viac mužov. Kým v roku 2015 išlo o
1 731 mužov, vlani to už bolo 3 076 mužov.
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V minulom roku si nárok na materskú dávku uplatnilo oveľa viac mužov. Kým v roku 2015 išlo o 1 731
mužov, vlani to už bolo 3 076 mužov.
Vyše 700 otcov detí, ktorí po dohode s matkami prevzali deti do svojej starostlivosti, následne uzatvorilo
iný pracovnoprávny vzťah. Ďalších takmer 900 mužov bolo povinne nemocensky poistených samostatne
zárobkovo činných osôb, u ktorých sa pri nároku na materskú dávku nesleduje podmienka absencie
príjmu. "Keďže na účely nároku na materské nie je stanovená podmienka osobnej a celodennej
starostlivosti o dieťa, starostlivosť o dieťa tak fakticky naďalej vykonáva matka dieťaťa, príp. jasle,"
uvádza sa vo vyhodnotení plnenia akčného plánu boja proti zneužívaniu sociálneho systému a
podvodom v Sociálnej poisťovni.
Materskú dávku môže dostávať po dohode s matkou aj otec dieťaťa, a to najskôr po uplynutí šiestich
týždňov odo dňa pôrodu, ak matka nepoberá materskú dávku alebo rodičovský príspevok. Po tom, ako
si vyčerpá svoju materskú dávku matka, tak môže dostávať túto dávku aj otec.
Otec dieťaťa má nárok na materskú dávku odo dňa prevzatia dieťaťa do starostlivosti v období 28
týždňov od vzniku nároku na materskú dávku.
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Súvisiace odborné články

Rodičovský príspevok
Sociálna sféra a daň z príjmov, 1. Úvod do problematiky
Sociálna sféra a daň z príjmov – 2. časť

Súvisiace autorsky spracované rozhodnutie súdu

Oznamovacia povinnosť zmeny v skutočnostiach rozhodných na priznanie nároku na rodičovský príspevok

Súvisiace príklady z praxe

Materské a rodičovský príspevok
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https://www.epi.sk/vyhladavanie?asociovane-s=autory~sita
https://www.epi.sk/odborny-clanok/rodicovsky-prispevok-pmpp-2014.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/socialna-sfera-a-dan-z-prijmov-2016.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/socialna-sfera-a-dan-z-prijmov-2-cast-pam-07-2016.htm
https://www.epi.sk/rozhodnutie-sudu/Oznamovacia-povinnost-zmeny-v-skutocnostiach-rozhodnych-na-priznanie-naroku-na-rodicovsky-prispevok.htm
https://www.epi.sk/priklad-z-praxe/materske-a-rodicovsky-prispevok.htm


Materské u otca dieťaťa
Materské a rodičovská dovolenka u otca dieťaťa
Príjem počas materského
Rodičovský príspevok a výkon práce
Poslanec a nárok na materské
Príjem počas materského

Súvisiace dôvodové správy

Dôvodová správa k zákonu č. 85/2017 Z. z. (o sociálnom poistení)
Dôvodová správa k zákonu č. 86/2017 Z. z. (o rodičovskom príspevku)

Súvisiace aktuality

Materské a rodičovský príspevok sa zvyšujú

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
85/2017 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
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https://www.epi.sk/priklad-z-praxe/materske-u-otca-dietata.htm
https://www.epi.sk/priklad-z-praxe/materske-a-rodicovska-dovolenka-u-otca-dietata.htm
https://www.epi.sk/priklad-z-praxe/prijem-pocas-materskeho.htm
https://www.epi.sk/priklad-z-praxe/rodicovsky-prispevok-a-vykon-prace.htm
https://www.epi.sk/priklad-z-praxe/poslanec-a-narok-na-materske.htm
https://www.epi.sk/priklad-z-praxe/prijem-pocas-materskeho-20170227.htm
https://www.epi.sk/dovodova-sprava/dovodova-sprava-k-zakonu-c-85-2017-z-z.htm
https://www.epi.sk/dovodova-sprava/dovodova-sprava-k-zakonu-c-86-2017-z-z.htm
https://www.epi.sk/clanok-z-titulky/materske-a-rodicovsky-prispevok-sa-zvysuju-spravodajstvo-5-2017.htm
https://www.epi.sk/zz/2003-461
https://www.epi.sk/zz/2017-85

