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Novela zákona o sociálnej pomoci (zníženie dávok sociálnej pomoci a ich 
väčšia adresnosť) 
 

Novela prináša rozsiahle zmeny v poskytovaní sociálnej pomoci. Zvýšiť sa má adresnosť aefektívnosť 

sociálnych dávok. Tým, ktorí sú v hmotnej núdzi zo subjektívnych dôvodov, sa od januára 2003 sociálnou 

dávkou dopĺňa mesačný príjem len do pevnej sumy 1450 Sk, a nie do polovice aktuálnej výšky životného 

minima, ktoré je v súčasnosti 1965 Sk. Ľuďom v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov, priplatia úrady 

toľko, aby mali mesačne 2900 Sk, na zaopatrené neplnoleté dieťa 1000 Sk a v prípade nezaopatreného 

dieťaťa 1600 Sk. Maximálna dávka sociálnej pomoci pre jednu rodinu, ktorej príjmy sa posudzujú 

spoločne, bude ohraničená na 10 500 Sk, čím chce ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny motivovať 

ľudí k tomu, aby sihľadali prácu aj za minimálnu mzdu. Dávku sociálnej pomoci, ktorú dostáva občan v 

hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov, si bude musieť poberateľ odpracovať v prospech obce. V prípade 

odmietnutia takejto práce sa výška jeho dávky zníži na polovicu. Do príjmov pre posúdenie nároku na 

dávku sociálnej pomoci sa po novom už nebude započítavať príspevok na bývanie a ani 500-korunový 

príspevok, ktorý dostávajú absolventi škôl počas absolventskej praxe. Novela upravuje novým spôsobom 

aj peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia. Žiadna z 

týchto dávok sa už nebude viazať na výšku životného minima, ale stanoví sa pevná suma. Znižuje sa 

príspevok na nadmerné opotrebovanie šatstva a bytového zariadenia pre ľudí používajúcich invalidný 

vozík alebo barly, príspevok na opatrovanie, príspevok na kúpu auta a úpravu bytu. Pevne sa stanovuje 

príspevok na diétne stravovanie a ruší sa kompenzácia zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením 

prevádzky pomôcky. Menia sa aj kritériá pre poskytnutie týchto dávok. Takisto sa znižuje príjem, pri 

ktorom má postihnutý nárok na kompenzáciu, z trojnásobku na dvojnásobok životného minima. 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny celkovo v roku prerozdelí 24,7 miliardy Sk.Opatrenia novely 

zákona o sociálnej pomoci by mali ušetriť 4,1 miliardy korún. 

  


