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Anotácia: 

Schéma pomoci v hmotnej núdzi tvorí jeden zo základných pilierov systému udržania príjmu 

nezamestnaných osôb a predstavuje súčasť celkového mechanizmu sociálnej ochrany. Vznik v 

súčasnosti platného konceptu a architektúry pomoci v hmotnej núdzi v SR sa datuje od roku 

2003 a jeho praktická aplikácia od roku 2004. Viac ako jedna dekáda existencie schémy 

pomoci v hmotnej núdzi postuluje naliehavosť analýzy základných kvantitatívnych 

ukazovateľov jej vývoja. Čiastkový výstup obsahuje rozbor vývoja kvantitatívnych 

ukazovateľov schémy pomoci v hmotnej núdzi v období rokov 2004-2014 podľa počtu 

poberateľov dávky v hmotnej núdzi, ich regionálnej distribúcie, výskytu osôb odkázaných na 

pomoc zo schémy v hmotnej núdzi na úrovní okresov, vzájomnej súvislosti úrovne 

nezamestnanosti a rozsahu poberateľov dávky v hmotnej núdzi, počtu poberateľov 

aktivačného príspevku a ich regionálnej štruktúre.  
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Úvod 
 

História schémy pomoci v hmotnej núdzi v SR sa píše od roku 2004. Jej etablovanie bolo 

súčasťou zásadnej reformy sociálneho systému a trhu práce naštartovanej v rokoch 2003-

2004. Za obdobie svojej existencie schéma pomoci v hmotnej núdzi prešla celým radom 

podstatných zmien, značná časť ktorých bola zameraná na optimalizáciu rovnováhy medzi 

príjmom zo schémy pomoci v hmotnej núdzi a potenciálnym pracovným príjmom s cieľom 

posilnenia stimulov k re/integrácii na trh práce.  

Schéma pomoci v hmotnej núdzi už viac ako desaťročie tvorí neoddeliteľnú súčasť celkového 

mechanizmu sociálnej politiky Slovenskej republiky. Uvedený fakt nastoľuje požiadavku 

rekognoskácie základných ukazovateľov jej fungovania včítane ukazovateľov počtu adresátov 

schémy, ich regionálnej distribúcie, ich podielu na ekonomicky aktívnom obyvateľstve 

a v neposlednom rade ukazovateľov vzájomnej prepojenosti rozsahu nezamestnanosti 

a dlhodobej nezamestnanosti a počtu adresátov pomoci v hmotnej núdzi.   

Predkladaný čiastkový výstup si kladie za cieľ tvorbu základnej panorámy schémy pomoci 

v hmotnej núdzi založenej na analýze longitudinálnych štatistických údajov za obdobie rokov 

2004-2014. Zdrojom štatistických údajov je databáza poberateľov dávky v hmotnej núdzi 

a príspevkov k dávke administrovaná Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.1   

Predmetný čiastkový výstup obsahuje rozbor trendov vývoja schémy pomoci v hmotnej núdzi 

v období rokov 2004-2014 podľa nasledovných ukazovateľov: 

1. počtu poberateľov dávky v hmotnej núdzi (DvHN); 

2. distribúcie počtu poberateľov podľa krajov a okresov; 

3. incidencie osôb odkázaných na pomoc v hmotnej núdzi na úrovni okresov t.j. podielu 
poberateľov DvHN so spolu posudzovanými osobami na populácii okresu;  

4. miery nezamestnanosti a rozsahu poberateľov DvHN; 

5. počtu poberateľov aktivačného príspevku a ich regionálnej štruktúre.  

                                                           
1 Dostupné na: http://www.upsvar.sk/statistiky/socialne-veci-statistiky.html?page_id=10826  

http://www.upsvar.sk/statistiky/socialne-veci-statistiky.html?page_id=10826
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Hlavné zistenia 

1. Podiel poberateľov dávky v hmotnej núdzi v roku 2014 osciloval na úrovni 6,0% 

z ekonomicky aktívneho obyvateľstva, čo viac ako päťnásobne prevyšuje tento 

ukazovateľ v skupine poberateľov dávky v nezamestnanosti.  

2. Kvantitatívny rozsah osôb odkázaných na schému pomoci v hmotnej núdzi vykazuje 

úzku väzbu na sociálno-ekonomickou situáciou regiónov a stavom lokálneho trhu 

práce. Logickým vyústením tejto väzby je koncentrácia poberateľov dávky v hmotnej 

núdzi (DvHN) v regiónoch s vysokou úrovňou nezamestnanosti (Banskobystrický kraj, 

Prešovský kraj a Košický kraj). 

3.  Analýza distribúcie počtu poberateľov DvHN na úrovni okresov poukazuje na ich 

výraznú diferenciáciu. Na základe kategorizácie počtu poberateľov DvHN boli 

vytvorené štyri klastery okresov. Najväčší segment (56%) tvorí klaster 44 okresov 

s priemerným počtom poberateľov DvHN v rozpätí od 1 tis. do 3 tis. osôb mesačne. 

Druhý klaster tvorí 17 okresov s priemerným počtom poberateľov DvHN na úrovni od 

0 do 1 tis. osôb mesačne, čo predstavuje 22% z celkového počtu okresov SR. Tretí 

klaster je reprezentovaný deviatimi okresmi (11%) s priemerným mesačným počtom 

poberateľov DvHN od 3tis. do 5 tis. a štvrtý klaster rovnako obsahuje deväť okresov 

(11%) s počtom poberateľov DvHN na úrovni od 5 tis. do 8 tis. osôb mesačne.  

4. Jedným z indikátorov poukazujúcich na hĺbku problému odkázanosti na pomoc schémy 

v hmotnej núdzi na okresnej úrovni a súvisiacu s tým mieru sociálno-ekonomických 

dôsledkov, je podiel poberateľov DvHN (so spoločne posudzovanými osobami) na 

celkovom počte obyvateľov okresu. K okresom s najvyšším podielom poberateľov 

DvHN počas celého sledovaného obdobia patria okresy Revúca a Rimavská Sobota, 

v ktorých na pomoc v hmotnej núdzi bol odkázaný každý piaty obyvateľ okresu. 

Dávku v hmotnej núdzi poberá zhruba každý šiesty až siedmy obyvateľ okresov 

Rožňava, Kežmarok, Trebišov, Sabinov, Gelnica a Bardejov. Každý ôsmy až deviaty 

obyvateľ okresov Košice-okolie, Veľký Krtíš, Sobrance, Spišská Nová Ves, Lučenec, 

Vranov nad Topľou, Levoča, Poltár, Stropkov, Medzilaborce je adresátom schémy 
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pomoci v hmotnej núdzi. Najnižší podiel poberateľov DvHN, v rozsahu od 0,6% do 

1,0%, dlhodobo vykazujú okresy mesta Bratislava (I-V).   

5. Pohľad na distribúciu miery nezamestnanosti a podielu poberateľov DvHN na úrovni 

okresov poukazuje na výraznú vzájomnú koreláciu oboch ukazovateľov. Takmer vo 

všetkých okresoch SR v sledovanom období vysoký úroveň miery nezamestnanosti 

bol sprevádzaný vysokým podielom  poberateľov DvHN. 

6. Poskytovanie aktivačného príspevku z titulu účasti na menších obecných službách pre 

obec alebo pre samosprávny kraj podľa §12 ods.3 písm.b) bod 3 a 4 zákona 

č.417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi sa významne podieľa na celkovom rozsahu 

poskytovaných aktivačných príspevkov. Poberatelia aktivačného príspevku 

z uvedeného titulu sa podieľali významným rozsahom na počte poberateľov dávky 

v hmotnej núdzi; napr. v roku 2005 aktivačný príspevok z titulu účasti na menších 

obecných službách poberali takmer šiesti z desiatich poberateľov dávky v hmotnej 

núdzi. Novela zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti z roku 2008 časovo 

obmedzila dobu vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo pre 

samosprávny kraj, čim prispela k razantnému zníženiu počtu vyplácaných aktivačných 

príspevkov. Od roku 2009 je viditeľný opätovný postupný rastový trend v počte 

poskytnutých aktivačných príspevkov. V roku 2014 každý tretí poberateľov dávky 

v hmotnej núdzi poberal aktivačný príspevok z titulu účasti na menších obecných 

službách pre obec alebo pre samosprávny kraj.  

7. Distribúcia priemerného mesačného počtu poberateľov aktivačného príspevku na 

úrovni NUTS IV (okresy) poukazuje na ich koncentráciu najmä v lokalitách s vysokou 

mierou nezamestnanosti a s vysokým podielom obyvateľstva odkázaného na schému 

pomoci v hmotnej núdzi. Kým v okrese Bratislava III mesačne v priemere za sledované 

obdobie poberalo aktivačný príspevok 9 osôb, v okrese Rimavská Sobota ich počet 

dosahoval 6 994 osôb. Najnižší počet poberateľov aktivačného príspevku dlhodobo 

evidujú okresy Bratislavského kraja a najvyšší počet okresy Banskobystrického 

kraja, Prešovského kraja a Košického kraja. Celkovo v okresoch Banskobystrického, 

Prešovského a Košického krajov sa koncentruje 80% všetkých poberateľov 

aktivačného príspevku.  
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1. Garantovaný minimálny príjem: základná charakteristika a 
kontextové súvislosti 

 

Zabezpečenie garancie minimálneho príjmu pri sociálnych udalostiach spojených so stratou 

príjmu zo zárobkovej činnosti alebo absencie možnosti zaistenia príjmu z iných zdrojov 

predstavuje neoddeliteľnú súčasť sociálnej politiky moderných štátov. Ide o schémy známe 

pod názvom „last resort2“ zamerané na poskytovanie prijateľného životného štandardu 

prostredníctvom priamych finančných transferov alebo prostredníctvom iných podporných 

nástrojov. Základným charakteristickým znakom týchto schém je testovanie príjmu 

domácnosti t.j. zisťovanie zhodnosti príjmu domácnosti určenej referenčnej hodnote 

(spravidla životnému minimu) za účelom získania nároku na pomoc zo systému „last resort.“ 

Schémy garantovaného minimálneho príjmu sa líšia v závislosti od národných podmienok, 

 kultúrno-historického a sociálno-ekonomického kontextu tej-ktorej krajiny. Avšak nezávislé 

od konkrétneho národného rámca a  legislatívnej architektúry schému zaistenia minimálneho 

garantovaného príjmu možno vo všeobecnosti definovať ako „poskytovanie peňažných dávok 

alebo iných plnení zameraných na prevenciu extrémneho nedostatku pri uplatňovaní kritérií 

nízkeho príjmu ako základnej podmienky nároku na dávku“ (Immervoll, Jenkins, Könings 

2014).   

Plnenia (finančnej alebo nefinančnej povahy) zo schémy minimálneho garantovaného príjmu 

spravidla predstavujú tzv. sekundárnu úroveň v rámci celkového systému udržania príjmu 

nezamestnaných osôb. Spomínané systémy sa spravidla skladajú z dvoch úrovní- primárnej 

a sekundárnej, z ktorých každá plní svoje špecifické funkcie.  

Primárna úroveň systému udržania príjmu nezamestnaných osôb je reprezentovaná schémou 

poistenia v nezamestnanosti a predstavuje základný nástroj kompenzácie príjmu 

nezamestnaných osôb v počiatočnej fáze nezamestnanosti a v odbornej literatúre známa pod 

názvom „a primary out-of-work benefit.“ Ide o schému tzv. „prvej línie sociálnej ochrany“ osôb 

                                                           
2 V odbornej literatúre na pomenovanie systému minimálneho garantovaného príjmu sa taktiež používajú pojmy: 
schéma minimálneho príjmu (minimum income scheme), záchytná sieť (safety net), schéma sociálnej pomoci (social 
assistance scheme). V podmienkach Slovenskej republiky funkciu schémy „last resort“ plní systém pomoci v hmotnej 
núdzi.  
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bez pracovného príjmu. Plnenia z uvedenej schémy zvyčajne majú charakter dávky 

v nezamestnanosti a vznik nároku na dávku a doba jej poskytovania sú založené na poistnom 

princípe a sú striktne viazané na dobu poistenia v nezamestnanosti.   

V niektorých krajinách EÚ28 (napr. v Rakúsku, Fínsku, Francúzsku, Nemecku, Grécku, Írsku, 

Nórsku, Švédsku, Španielsku, Veľká Británii) podpora poskytovaná v rámci primárnej úrovne 

systému udržania príjmu nezamestnaných osôb obsahuje dve podúrovne: a) dávku 

v nezamestnanosti (unemployment benefit) a b) pomoc v nezamestnanosti (unemployment 

assistance)3. Kým základnou podmienkou nároku na dávku v nezamestnanosti, ako už bolo 

uvedené vyššie, je zákonom určená doba poistenia v nezamestnanosti, poskytovanie pomoci 

v nezamestnanosti nie je spravidla založené na poistnom princípe. Schéma pomoci 

v nezamestnanosti je určená najmä osobám, ktorým nevznikol nárok na dávku 

v nezamestnanosti alebo osobám, ktorým tento nárok uplynul. Na rozdiel od dávky 

v nezamestnanosti finančné plnenia v rámci schémy pomoci v nezamestnanosti sa poskytujú 

v paušálnej sadzbe na úrovni minimálneho príjmu potrebného na prekonanie stavu 

nezamestnanosti. Dávka v nezamestnanosti a pomoc v nezamestnanosti sú zvyčajne 

financované z fondu poistenia v nezamestnanosti. 

Funkciou druhotnej úrovne systému udržania príjmu nezamestnaných osôb (a secondary out-

of-work benefit) je zaistenie minimálneho príjmového štandardu osobám, ktorých príjem 

nedosahuje zákonom stanovenú minimálnu hranicu. Druhotná úroveň predstavuje tzv. 

„poslednú inštanciu“ – „last resort“ a vyznačuje sa celým radom špecifík v porovnaní s prvou 

úrovňou a to: 

1. nie je založená na poistnom princípe t.j. vznik nároku na pomoc zo schémy „last 
resort“ nie je viazaný na predchádzajúcu pracovnú históriu poberateľa pomoci 
a nevyžaduje obdobie poistenia v nezamestnanosti; 

2. výška pomoci je paušálna a nie je závislá od sumy predchádzajúcej mzdy alebo 
platu; 

3. pomoc zo schémy „last resort“ patrí k tzv. „means tested“ t.j. nárok na pomoc je 
založený na skúmaní finančnej potrebnosti resp. odkázanosti; 

                                                           
3  Pomoc v nezamestnanosti (unemployment assistance) sa v niektorých krajinách považuje za druhotnú úroveň systému udržania 
príjmu nezamestnaných osôb.  
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4. pomoc zo schémy „last resort“ spravidla vyžaduje od poberateľa pomoci 
preukázanie aktivít zameraných na zmenu nepriaznivej situácie (napr. preukázanie 
aktívneho hľadania zamestnania, účasť v programoch aktívnej politiky trhu práce 
atď.); 

5. na rozdiel od plnení poskytovaných cez schému poistenia v nezamestnanosti, ktoré 
sú časovo limitované, plnenia poskytované v rámci schémy „last resort,“ pokiaľ sú 
splnené podmienky nároku, môžu mať časovo neobmedzený charakter; 

6. jedným z diferenciačných znakov je princíp financovania plnení poskytovaných 
z oboch schém. Kým dávka v nezamestnanosti je financovaná z fondu poistenia 
v nezamestnanosti tvoreného z odvodov poistného, dávka v hmotnej núdzi je 
financovaná zo všeobecných daní. 

Nasledujúca tabuľka uvádza štruktúru systému udržania príjmu nezamestnaných osôb vo 

vybraných krajinách EÚ28. 

Úrovne systému UPNO sekundárna úroveň
Krajina DvN* PvN** schéma MGP***
Belgicko áno áno áno
Česká republika áno nie áno
Dánsko áno nie áno
Estónsko áno áno áno
Fínsko áno áno áno
Francúzsko áno áno áno
Grécko áno áno nie
Írsko áno áno áno
Holandsko
Luxembursko áno nie áno
Maďarsko áno áno áno
Nemecko áno áno áno
Nórsko áno áno áno
Poľsko áno nie áno
Portugalsko áno áno áno
Rakúsko áno áno áno
Slovinsko áno nie áno
Slovensko áno nie áno
Španielsko áno áno áno
Švédsko áno áno áno
Veľká Británia áno áno áno

PvN-pomoc v nezamestnanosti
MGP-minimálny garantovaný príjem

UPNO-udržanie príjmu nezamestnaných osôb

Tabuľka: Systém udržania príjmu nezamestnaných osôb
primárna úroveň

Zdroj:  OECD www. oecd.org/els/social/workincentives
Vysvetlivky:

DvN-dávka v nezamestnanosti

 

 

Počet adresátov primárnej a druhotnej úrovne sa značne odlišuje. Tento fakt je daný ako 

endogénnymi (napr. legislatívnym rámcom) tak aj exogénnymi (rozsahom dopytu) faktormi. 

Podľa údajov OECD (OECD 2010) rozsah poberateľov dávok v rámci primárnej úrovne (t.j. 

dávok v nezamestnanosti) vyjadrený ich podielom na ekonomicky aktívnom obyvateľstve vo 

veku 15-64 rokov predstavuje vo Francúzsku 5,6%, vo Fínsku 4,9%, v Španielsku 4,7%, v 

Belgicku 3,9%, Švédsku 2,3%. Ukazovateľ podielu poberateľov dávky v nezamestnanosti na 
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ekonomicky aktívnom obyvateľstve v Slovenskej republike v roku 2010 na úrovni 1,1% patril 

k najnižším spomedzi členských krajín OECD. Nízke hodnoty tohto ukazovateľa sú 

podmienené pomerne striktnými kritériami vzniku nároku na dávku v nezamestnanosti4.  

Rozsah poberateľov plnení v rámci sekundárnej úrovne t.j. v rámci „last resort“ je spravidla 

vyšší v porovnaní s poberateľmi dávok v nezamestnanosti. Ku príkladu v roku 2010 

v Nemecku podiel poberateľov dávok poskytovaných prostredníctvom schémy „last resort“ na 

ekonomicky aktívnom obyvateľstve osciloval na úrovni 7,0%, vo Fínsku úrovni 7,7% 

a Švédsku na úrovni 5,1%5.  

Podiel poberateľov dávok poskytovaných v rámci sekundárnej úrovne v SR, t.j. 

prostredníctvom schémy pomoci v hmotnej núdzi, na ekonomicky aktívnom obyvateľstve 

predstavoval v roku 2014 6%, čo viac ako päťnásobne prevyšuje tento ukazovateľ v skupine 

poberateľov dávky v nezamestnanosti.  

Pohľad na vývoj počtu poberateľov dávok v nezamestnanosti (DvN) a dávok v hmotnej núdzi 

(DvHN) za obdobie rokov 2006 až 2014 taktiež poukazuje na ich výrazný kvantitatívny 

rozdiel (viď nižšie uvedený graf).   

Graf: Počet poberateľov DvN a DvHN (stav k dec. 2006-2014)

Poberatetelia DvN
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4 Základným predpokladom vzniku nároku na dávku v nezamestnanosti je účasť na poistení v nezamestnanosti 
v posledných troch rokoch po dobu najmenej 730 dní pred uplatnením nároku.  

5 OECD, Recipients out-of-work benefits. Dostupné na: http://www.oecd-ilibrary.org/sites/soc_glance-2014-
en/05/05/index.html?contentType=&itemId=%2Fcontent%2Fchapter%2Fsoc_glance-2014-21-
en&mimeType=text%2Fhtml&containerItemId=%2Fcontent%2Fserial%2F19991290&accessItemIds=  

http://www.oecd-ilibrary.org/sites/soc_glance-2014-en/05/05/index.html?contentType=&itemId=%2Fcontent%2Fchapter%2Fsoc_glance-2014-21-en&mimeType=text%2Fhtml&containerItemId=%2Fcontent%2Fserial%2F19991290&accessItemIds=
http://www.oecd-ilibrary.org/sites/soc_glance-2014-en/05/05/index.html?contentType=&itemId=%2Fcontent%2Fchapter%2Fsoc_glance-2014-21-en&mimeType=text%2Fhtml&containerItemId=%2Fcontent%2Fserial%2F19991290&accessItemIds=
http://www.oecd-ilibrary.org/sites/soc_glance-2014-en/05/05/index.html?contentType=&itemId=%2Fcontent%2Fchapter%2Fsoc_glance-2014-21-en&mimeType=text%2Fhtml&containerItemId=%2Fcontent%2Fserial%2F19991290&accessItemIds=
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2. Schéma pomoci v hmotnej núdzi v číslach 
 

2.1 Počet poberateľov DvHN 

Charakteristickou črtou schémy pomoci v hmotnej núdzi je jej náročnosť z hľadiska 

kvantitatívneho rozsahu adresátov poberajúcich dávky v hmotnej núdzi. Priemerný mesačný 

počet poberateľov dávky v hmotnej núdzi (DvHN) v období rokov 2004 až 2014 osciloval 

v rozmedzí od 163 tis. do 197 tis. osôb. Za celé sledované obdobie bolo mesačne odkázaných 

na pomoc v hmotnej núdzi v priemere 179 tis. osôb, čo predstavuje 6,7% z priemerného stavu 

ekonomicky aktívneho obyvateľstva vo veku 15-64 rokov. Dynamika vývoja počtu 

poberateľov DvHN počas sledovaného obdobia sa vyznačovala kolísavosťou, pre ktorú bol 

charakteristický systematický kvantitatívny nárast od roku 2005 do roku 2007 s následným 

prechodným poklesom v rokoch 2008 a 2009 a opätovným rastom v nasledujúcich rokoch až 

do roku 2014 (viď graf č.1 v prílohe). 

 

2.2 Regionálna distribúcia poberateľov DvHN 

 

Rozsah počtu osôb odkázaných na pomoc schémy v hmotnej núdzi je výrazne regionálne 

diferencovaný. Analýza dlhodobých trendov vo vývoji počtu osôb poberajúcich DvHN 

poukazuje na ich najnižšie ukazovatele v Bratislavskom kraji a najvyššie v Košickom kraji. 

Ťažisko poberateľov DvHN, popri Košickom kraji, sa dlhodobo koncentruje 

v Banskobystrickom a Prešovskom kraji. Tento fakt je podmienený, okrem iného, 

pretrvávajúcou vysokou úrovňou nezamestnanosti v týchto krajoch. Priemerný stav počtu 

poberateľov DvHN v uvedených troch krajoch za sledované obdobie (2004 až 2014) osciloval 

na úrovni 2/3  celkového celoslovenského priemerného počtu poberateľov DvHN.  

Kvantitatívne najnižší rozsah poberateľov DvHN sa tradične udržiava v Bratislavskom kraji, 

kde ich priemer za obdobie jedenástich rokov predstavoval 2,9 % z celoslovenského 

priemerného počtu poberateľov DvHN. Opačnou situáciou sa vyznačuje Košický kraj, ktorý sa 

podieľa pätinou na priemernom celoslovenskom počte poberateľov DvHN. Inak povedané, 

každý piaty poberateľ DvHN pochádza z Košického kraja (viď tabuľka č.1 v prílohe).  
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Pohľad na okresnú štruktúru poskytuje oveľa diverzifikovanejší obraz distribúcie počtu 

poberateľov DvHN. Ukazuje sa, že medzi okresmi existujú výrazne rozdiely nielen v rámci 

jednotlivých krajov, ale aj v rámci jedného kraja. Za účelom analýzy trendov vývoja 

kvantitatívneho rozsahu osôb odkázaných na pomoc v hmotnej núdzi na úrovní jednotlivých 

okresov bola vytvorená kvantitatívna kategorizácia priemerného mesačného počtu 

poberateľov DvHN za obdobie jedenástich rokov do jednotlivých klasterov v nasledovnej 

štruktúre: 

1.klaster - od 0 do 1 000 osôb; 

2.klsater- od 1 001 do 3 000 osôb; 

3.klaster- od 3 001 do 5 000 osôb;  

4.klaster- od 5001 do 8 000 osôb.  

Prvý klaster tvoria okresy s priemerným mesačným počtom poberateľov od 0 do 1 000 osôb. 

Uvedený počet poberateľov bol evidovaný v 17–tich okresoch SR. Ide v prvom rade o okresy 

Bratislavského kraja (s výnimkou okresov Bratislava II a Malacky), v ktorých mesačný počet 

osciloval v rozmedzí od 350 do 750 poberateľov DvHN, čo možno považovať za extrémne 

nízke hodnoty v porovnaní s inými okresmi SR. K prvej skupine taktiež patria okresy Bánovce 

nad Bebravou, Myjava a Puchov (Trenčiansky kraj), okresy Bytča, Kysucké Nové mesto, 

Turčianske Teplice a Tvrdošín (Žilinský kraj), okres Banská Štiavnica (Banskobystrický kraj), 

Okresy Medzilaborce a Stropkov (Prešovský kraj)  a okres Košice III (Košický kraj).     

Druhý klaster tvorí 44 okresov s priemerným mesačným počtom poberateľov DvHN 

v rozsahu od 1 001 do 3 000 osôb, ktorý predstavuje najväčšie zoskupenie okresov v rámci 

celej SR. Okresy s uvedeným počtom poberateľov DvHN sa podieľali viac ako polovicou (56%) 

na celkovom počte okresov SR. Ide o väčšinu okresov Trnavského a Trenčianskeho kraja ako 

aj vybrané okresy Nitrianskeho, Žilinského, Banskobystrického, Prešovského a Košického 

kraja. 

Tretí klaster je reprezentovaný deviatimi okresmi s priemerným mesačným počtom 

poberateľov DvHN v rozpätí od 3 001 do 5 000 osôb. Uvedený kvantitatívny rozsah 

poberateľov DvHN je dlhodobo evidovaný najmä v okresoch Dunajská Streda (Trnavský kraj), 

Komárno a Nové Zámky (Nitriansky kraj), Revúca a Veľký Krtíš (Banskobystrický kraj), 
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Kežmarok, Poprad a Vranov nad Topľou (Prešovský kraj) a okres Spišská Nová Ves (Košický 

kraj).  

Posledný klaster tvorí deväť okresov s priemerným mesačným počtom poberateľov DvHN na 

úrovni od 5 001 do 8 000 osôb. Uvedené okresy sú koncentrované prevažne 

v Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji (napr. Rimavská Sobota, Prešov, Košice-

okolie, Rožňava, Spišská Nová Ves). Distribúciu počtu poberateľov DvHN podľa klasterov 

ilustruje tab. č 2 v prílohe. 

Nižšie uvedený graf ilustruje rozdelenie okresov na klastery podľa počtu poberateľov DvHN. 

Z grafu vyplýva, že najväčší segment v rozsahu 44 okresov (56%) tvoria okresy s počtom 

poberateľov DvHN v rozpätí od 1 tis. do 3 tis. osôb mesačne. V pätine okresov (22%) počet 

poberateľov DvHN osciluje na úrovni do 1 tis. osôb mesačne. V každom deviatom okrese počet 

poberateľov DvHN sa pohybuje v rozpätí od 3 tis. do 5 tis. osôb mesačne a rovnako v každom 

deviatom okrese ich počet osciluje v rozmedzí od 5 tis. do 8 tis. osôb mesačne (viď nižšie 

uvedený graf).  

 

Graf: Distribúcia okresov podľa počtu poberateľov DvHN 
(priemerné mesačné počty za obdobie 2004-2014)

0 do 1tis.
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Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny+vlastné prepočty  
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2.3 Podiel poberateľov DvHN na celkovom počte obyvateľov: regionálny aspekt  

 

Počet poberateľov DvHN v jednotlivých okresoch poukazuje na kvantitatívny rozsah 

odkázaných na pomoc  schémy „last resort“. Oveľa výpovednejším indikátorom poukazujúcim 

na hĺbku fenoménu hmotnej núdze na okresnej úrovni a súvisiacu s tým mieru sociálno-

ekonomických dôsledkov je podiel poberateľov DvHN (so spoločne posudzovanými osobami) 

na celkovom počte obyvateľov okresu.   

Ako už bolo konštatované, kvantitatívny rozsah odkázanosti na schému pomoci v hmotnej 

núdzi má výraznú regionálnu dimenziu s vyhranenou polarizáciou medzi západom 

a východom Slovenska. Avšak spoločnou črtou pre všetky regióny je trajektória vývoja 

podielu poberateľov DvHN v období rokov 2004-2014, pre ktorú bolo charakteristická fáza 

rastu (2004-2006), nasledovná fáza poklesu (2006-2008), opätovný postupný rast (až do 

roku 2010), ustálený nemenný vývoj (do roku 2013) a zreteľný klesajúci trend (2013-2014). 

Trajektóriu vývoja podielu poberateľov DvHN na celkovej populácii ilustruje nižšie uvedený 

graf.   

Graf: Podiel poberateľov DvHN so spolu posudzovanými osobami na populácii 
podľa krajov v % ( k 31.12. sledovaného roka) 
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Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 
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Pre oblasť dávok v hmotnej núdzi je príznačná výrazná medzi okresná diferenciácia 

v podiele poberateľov DvHN na celkovom počte obyvateľov okresu. Zatiaľ čo rozdiel medzi 

najnižším a najvyšším podielom poberateľov DvHN (priemer za sledované obdobie) na úrovni 

krajov predstavuje 11 percentuálnych bodov (Bratislavský kraj-1,14% a Košický kraj -

11,53%), na úrovni okresov tento ukazovateľ osciluje na úrovní 21 percentuálnych bodov 

(Bratislava IV 0,6% a Revúca 21,7%). Údaje o podiele poberateľov DvHN so spolu 

posudzovanými osobami uvádza nižšie uvedená tabuľka. 

Rimavská Sobota 21,59 Prešov 7,98 Galanta 4,67 Námestovo 3,42
Revúca 22,03 Žarnovica 7,47 Turčianske Teplice 5,02 Ilava 3,14
Kežmarok 16,97 Košice II 6,44 Dolný Kubín 4,20 Trnava 2,31
Rožňava 18,45 Bardejov 14,38 Partizánske 4,34 Žilina 2,60
Trebišov 16,18 Stropkov 10,73 Ružomberok 4,71 Piešťany 2,89
Veľký Krtíš 13,58 Stará Ľubovňa 8,57 Kysucké Nové mesto 4,30 Myjava 2,71
Gelnica 14,76 Šaľa 7,21 Zvolen 5,15 Malacky 2,78
Košice - okolie 13,82 Detva 7,40 Liptovský Mikuláš 4,51 Banská Bystrica 2,74
Sabinov 15,22 Svidník 10,19 Nitra 3,93 Nové Mesto nad Váhom 2,41
Sobrance 13,77 Nové Zámky 7,09 Skalica 4,53 Prievidza 3,03
Spišská Nová Ves 12,75 Košice III 5,28 Dunajská Streda 4,82 Púchov 1,95
Lučenec 13,53 Snina 9,28 Hlohovec 3,64 Trenčín 1,79
Michalovce 11,30 Košice IV 5,99 Martin 3,53 Pezinok 1,28
Vranov nad Topľou 14,21 Banská Štiavnica 7,73 Bytča 4,59 Senec 1,14
Levoča 13,79 Komárno 6,73 Topoľčany 3,63 Bratislava I 1,00
Poltár 12,14 Poprad 6,94 Bánovce nad Bebravou 3,46 Bratislava II 1,15
Medzilaborce 12,05 Žiar nad Hronom 5,78 Považská Bystrica 3,32 Bratislava III 0,68
Krupina 11,22 Humenné 6,35 Čadca 3,32 Bratislava V 0,80
Levice 9,06 Košice I 4,96 Senica 4,07 Bratislava IV 0,63
Brezno 8,68 Zlaté Moravce 4,38 Tvrdošín 2,59 Slovenská republika 6,56

Tab. Podiel poberateľov DvHN so spolu posudzovanými osobami podľa okresov v % (priemerný stav za obdobie 2004-2014)

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny  

K okresom s najvyšším podielom poberateľov DvHN počas celého sledovaného obdobia patria 

okresy Revúca (22,03% ) a Rimavská Sobota (21,59%), v ktorých na pomoc schémy v hmotnej 

núdzi bol odkázaný každý piaty obyvateľ okresu. DvHN poberá zhruba každý šiesty až siedmy 

obyvateľ okresov Rožňava, Kežmarok, Trebišov, Sabinov, Gelnica a Bardejov. Každý ôsmy až 

deviaty obyvateľ okresov Košice-okolie, Veľký Krtíš, Sobrance, Spišská Nová Ves, Lučenec, 

Vranov nad Topľou, Levoča, Poltár, Stropkov, Medzilaborce je odkázaný na dávku v hmotnej 

núdzi. Podiel poberateľov DvHN na úrovni od 5% do 10% na celkovom počte obyvateľov 

okresu je príznačný pre okresy Levice, Brezno, Prešov, Žarnovica, Košice II, Stará Ľubovňa, 

Šaľa, Detva, Svidník, Nové Zámky, Košice III, Snina, Košice IV, Banská Štiavnica, Komárno, 

Poprad, Žiar nad Hronom, Humenné, Turčianske Teplice a Zvolen. U polovice okresov SR (38) 

podiel poberateľov DvHN počas sledovaného obdobia osciloval v rozmedzí od 0,6% do 5 % na 

počte obyvateľov okresu. Ide o okresy Košice I, Zlaté Moravce, Galanta, Dolný Kubín, 
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Partizánske, Ružomberok, Kysucké Nové mesto, Liptovský Mikuláš, Nitra, Skalica, Dunajská 

Streda, Hlohovec, Martin, Bytča, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Považská Bystrica, Čadca, 

Senica, Tvrdošín, Námestovo, Ilava, Trnava, Žilina, Piešťany, Myjava, Malacky, Banská 

Bystrica, Nové Mesto nad Váhom, Prievidza, Púchov, Trenčín, Pezinok, Senec, Bratislava I, 

Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V.  

2.4 Schéma pomoci v hmotnej núdzi a nezamestnanosť   

Pomoc v hmotnej núdzi a ekonomický status jednotlivca predstavujú spojené „nádoby“. Strata 

príjmu zo zamestnania ako primárneho zdroja uspokojovania životných potrieb nevyhnutne 

vedie k odkázanosti na pomoc  schémy „last resort“. Osobitne ostro sa uvedená spojitosť 

prejavuje pri dlhodobých a veľmi dlhodobých formách nezamestnanosti. 

Napriek jednoznačnej vzájomnej súvislosti medzi nezamestnanosťou a odkázanosťou na 

schému pomoci v hmotnej núdzi, dlhodobý vývoj miery nezamestnanosti a podielu 

poberateľov DvHN na celkovom počte obyvateľov SR naznačuje určitú divergenciu v ich 

trajektóriách. Táto divergencia sa prejavuje v protikladnom vývoji oboch ukazovateľov. Napr. 

pokles miery nezamestnanosti v roku 2006 nebol sprevádzaný poklesom počtu poberateľov 

DvHN ale, naopak, jeho rastom. Podobný protikladný vývoj možno pozorovať v roku 2007, 

kedy rast nezamestnanosti bol sprevádzaný poklesom podielu poberateľov DvHN. Uvedené 

dichotómie, aj keď s nižšou intenzitou, sa zreteľne prejavujú počas celého sledovaného 

obdobia (viď nižšie uvedený graf). 

Graf  Vývoj miery nezamestnanosti a podielu poberateľov DvHN v % 
(obdobie 2004-2014 k 31.12)
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Ako bolo uvedené vyššie vývoj miery nezamestnanosti a podielu poberateľov DvHN na 

agregátnej úrovni sa vyznačuje značnou kontroverznosťou. Avšak pohľad na vývoj 

sledovaných ukazovateľov na úrovni okresov poukazuje na prítomnosť ich vzájomnej 

korelácie. Takmer vo všetkých okresoch vysoká úroveň miery nezamestnanosti za sledované 

obdobie bol sprevádzaná vysokým podielom poberateľov DvHN.  

V rámci Bratislavského kraja najvyššia priemerná miera nezamestnanosti a najvyšší 

priemerný podiel poberateľov DvHN za obdobie rokov 2004-2014 boli indikované 

v Malackách (viď graf č. 3 v prílohe).  

V Trnavskom kraji najvyššie priemerné ukazovatele miery nezamestnanosti DvHN vykazuje 

okres Senica a najvyšší podiel poberateľov DvHN okres Dunajská Streda (viď graf č.4 

v prílohe). V Trenčianskom kraji najvyššie hodnoty spomínaných ukazovateľov boli namerané 

v okrese Partizánske (viď graf č.5 v prílohe). V Nitrianskom kraji najvyššiu mieru 

nezamestnanosti a najvyšší podiel poberateľov DvHN boli zaznamenané v okrese Levice (viď 

graf č.6 v prílohe). V rámci Žilinského kraja najvyššie hodnoty spomínaných ukazovateľov 

vykazuje okres Bytča (viď graf č. 7 v prílohe). V Banskobystrickom kraji najvyššie ukazovatele 

miery nezamestnanosti sú indikované v okrese Rimavská Sobota a najvyšší podiel 

poberateľov DvHN v okrese Revúca (viď graf č.8 v prílohe). V Prešovskom kraji najvyššie 

ukazovatele miery nezamestnanosti a podielu poberateľov DvHN vykazuje okres Kežmarok 

(viď graf č.9 v prílohe) a v Košickom kraji –  okres Rožňava (viď graf č. 10 v prílohe).  

Na úzku spojitosť medzi nezamestnanosťou a odkázanosťou na pomoc v hmotnej núdzi 

poukazujú údaje o poberateľoch DvHN z titulu nezamestnanosti. V priebehu celého 

sledovaného obdobia podiel uchádzačov o zamestnanie (UoZ) - poberateľov DvHN na 

celkovom počte poberateľov DvHN osciloval v rozmedzí od 52% do 83%. Vývoj podielu UoZ 

odkázaných na DvHN kopíroval amplitúdy vývoja miery nezamestnanosti: najvyššej miere 

nezamestnanosti (r.2004) zodpovedal najvyšší podiel UoZ poberajúcich DvHN a, naopak, 

najnižšia miera nezamestnanosti (r.2008) bola sprevádzaná najnižším podielom UoZ 

poberajúcich DvHN (viď nižšie uvedenú tabuľku).  
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Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ∑ 2004-2014
Priemerný mesačný počet poberateľov DvHN 178621 175746 181200 197206 165713 164707 189653 187189 183091 184886 162904 179174
Primerný mesačný počet UoZ-poberateľov DvHN 148262 128176 122504 104485 86471 99601 123693 126199 129821 136646 114482 120031
Podiel UoZ 83,0% 72,9% 67,6% 53,0% 52,2% 60,5% 65,2% 67,4% 70,9% 73,9% 70,3% 67,0%
Miera evidovanej nezamestnanosti (k 31.12) 14,3% 11,6% 10,4% 8,4% 7,7% 11,4% 12,5% 13,2% 13,6% 14,1% 12,8% 11,8%

Tab.  Priemerné mesačné ukazovatele počtu poberateľov DvHN, UoZ -poberateľov DvHN a podielu UoZ  (2004-2014)

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Slovstat+ vlastné prepočty  

 

2.5 Pomoc v hmotnej núdzi a dlhodobá nezamestnanosť 
 

Pomoc v hmotnej núdzi ako mechanizmus zabezpečenia základných životných podmienok 
osôb bez príjmu má úzku súvislosť s dlhodobou nezamestnanosťou. Uvedený fakt evokuje 
k predpokladu o identických trajektóriách vývoja oboch fenoménov t.j. počtu poberateľov 
DvHN a rozsahu dlhodobej nezamestnanosti (podielu dlhodobo nezamestnaných na celkovej 
nezamestnanosti). Analýza vývojových trendov uvedených ukazovateľov za obdobie rokov 
2004-2014 poukazuje na relatívne výrazne diferencie. Počínajúc rokom 2004, rozsah 
dlhodobej nezamestnanosti sa vyznačoval vzostupným trendom, ktorý sa zastavil v roku 2006 
a bol vystriedaný systematickým poklesom pretrvávajúcim až do roku 2009. Na strane druhej, 
pre rozsah poberateľov DvHN od roku 2004 bol príznačný sústavný klesajúci trend, ktorý bol 
nahradený v roku 2008 vzostupnou tendenciou. Od roku 2009 vývojové trendy oboch 
ukazovateľov sa uberali identickou rastovou trajektóriou, ktorá v prípade počtu poberateľov 
DvHN bola vystriedaná začiatkom roku 2014 výrazným poklesom, a v prípade podielu 
dlhodobo nezamestnaných – ustáleným trendom (viď nižšie uvedený graf). 

 

Graf11: Vývoj počtu poberateľov DvHN a podielu DLHBN na celkovej nezamestnanosti
(2004-2014)
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Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny; Vysvetlivky: PDvHN- priemerný mesačný počet UoZ-poberateľov DvHN; DLHBN- 
dlhodobo nezamestnaní 
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Výrazný pokles v počte poberateľov DvHN od roku 2014 s veľkou pravdepodobnosťou bol 

dôsledkom vstupu do platnosti zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, ktorý zaviedol nový princíp poskytovania dávky v hmotnej 

núdzi založený na úzkom prepojení výšky dávky v hmotnej núdzi od aktivity poberateľa 

DvHN a to od účasti na menších obecných službách, od vykonávania dobrovoľníckej činnosti 

alebo od vykonávania prác na predchádzanie mimoriadnej situácie akými sú živelnej 

pohromy, havárie, katastrofy.  

2.6 Aktivačný príspevok: poberatelia a trendy vývoja 

 

Nedeliteľnou súčasťou reformy trhu práce a sociálneho systému, uskutočnenej v roku 2004, 

boli zásadné zmeny v systéme pomoci v hmotnej núdzi založené na principiálne novej 

architektúre celého systému. Jej zmysel spočíval v zavedení základnej dávky v hmotnej núdzi 

na zabezpečenie základných životných potrieb a príspevkov k tejto dávke, prostredníctvom 

ktorých sa základná dávka v hmotnej núdzi navršuje. Funkciu ťažiskového príspevku 

k základnej dávke v novom systéme plní príspevok na aktivačnú činnosť reflektujúci 

aktívnu účasť poberateľa DvHN na zmiernení svojej sociálnej situácie prostredníctvom 

aktívneho prístupu k hľadaniu zamestnania, zvyšovania kvalifikácie a zručností, vykonávania 

práce v prospech svojej obce, samosprávneho kraja alebo dobrovoľníckej práce resp. 

poberateľ bol dlhodobo nezamestnaný a zamestnal alebo začal vykonávať samostatnú 

zárobkovú činnosť. Uvedená architektúra systému pomoci v hmotnej núdzi platila do konca 

roka 2013 a bola v roku 2014 nahradená jej novým konceptom. Nový koncept je založený na 

reflektovaní princípov zásluhovosti a adresnosti pri poskytovaní základnej dávky v hmotnej 

núdzi, čo značí, že základná dávka v hmotnej núdzi je závislá od účasti poberateľa DvHN na 

menších obecných službách, dobrovoľníckej činnosti alebo na prácach na predchádzanie 

mimoriadnej situácii. Táto účasť poberateľovi musí byť ponúknutá obcou alebo 

samosprávnym krajom. Implementáciou tohto princípu došlo k unifikácii zásady 

poskytovania základnej dávky v hmotnej núdzi a aktivačného príspevku. Nová právna úprava 

pomoci v hmotnej núdzi sa taktiež dotkla podmienok nároku pre vznik aktivačného príspevku 

a to ich precizovaním a sprísnením.   



 

19 

 

Nasledujúci text sa zaoberá analýzou aktivačného príspevku poskytovaného poberateľom 

DvHN –uchádzačom o zamestnanie z titulu účasti na menších obecných službách na základe 

dohody s obcou, na menších obecných službách na základe dohody s úradom a na menších 

službách pre samosprávny kraj (podľa §12 ods.3 písm. b3 a b4 zákona č.417/2013 Z.z. 

o pomoci v hmotnej núdzi). Za celé sledované obdobie mesačný počet poberateľov 

aktivačného príspevku podľa uvedených titulov osciloval v rozmedzí od 32,5 tis. (december 

2008) do 100,5 tis. (december 2005). Od roku 2010 kvantitatívny mesačný rozsah 

poberateľov aktivačného príspevku má relatívne stabilnú úroveň a varíruje v rozmedzí od 55 

tis. do 59 tis. osôb (viď nižšie uvedený graf). 

Graf:  Vývoj priemerného mesačného počtu poberateľov aktivačného príspevku podľa §12 
ods.3 písm.b) bod 3 a 4 zákona č.417/2013 Z.z.

(k 31.12. 2004-2014)
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Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Podiel poberateľov aktivačného príspevku z titulu výkonu menších obecných služieb pre obec 

(MOSpO) alebo pre samosprávny kraj (SSK) medzi poberateľmi dávky v hmotnej núdzi 

osciloval v sledovanom období v rozmedzí od 20% do 57%, pričom najnižšiu hodnotu tento 

ukazovateľ vykazoval v roku 2008 (viď nižšie uvedenú tabuľku).   

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Podiel poberateľov AP na počte poberateľov DvHN 50% 57% 53% 40% 20% 28% 29% 29% 30% 32% 35%

Tab.: Podiel priemerného mesačného počtu poberateľov AP podľa §12 ods.3 písm.b) bod 3 a 4 zákona č.417/2013 Z.z.na počte poberateľov DvHN

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny+vlastné prepočty  

Razantný pokles kvantitatívneho rozsahu poberateľov aktivačného príspevku z titulu účasti 

na MOS pre obec alebo pre SSK a ich podielu na celkovom počte poberateľov DvHN 
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v uvedenom období bol do značnej miery spôsobený zásadnou zmenou príslušných 

ustanovení v zákone č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti týkajúcou sa časového 

obmedzenia vykonávania aktivačnej činnosti poberateľov DvHN na najviac 6 mesiacov 

s možnosťou predlženia na ďalších najviac 6 mesiacov. Vzhľadom na skutočnosť, že aktivačná 

činnosť vykonávaná podľa §52 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti zakladá nárok 

na aktivačný príspevok poskytovaný podľa zákona č.417/2013Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi, 

skrátenie doby vykonávania aktivačnej činnosti sa zákonite odrazilo na znížení počtu ich 

poberateľov.  

Podiel poberateľov aktivačného príspevku z titulu účasti na MOS pre obec alebo pre SSK na 

celkovom počte poberateľov DvHN sa vyznačuje od roku 2009 miernym rastúcim trendom. 

V roku 2014 predmetný aktivačný príspevok poberal každý tretí poberateľ dávky v hmotnej 

núdzi.    

2.7 Aktivačný príspevok: regionálny aspekt  
 

Ako bolo konštatované vyššie, celkový počet poberateľov aktivačného príspevku (§12 ods. 3 

písm.b) bod 3 a 4 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi) v období rokov 2005 až 

2008 sa vyznačoval výrazným klesajúcim trendom. Uvedený trend a jeho regionálne 

modifikácie sa osobitne zreteľne prejavuje na úrovni krajov a okresov. K najvýraznejšiemu 

úbytku poberateľov tohto aktivačného príspevku došlo v Bratislavskom kraji, kde ich počet 

koncom roku 2014 bol viac ako desaťnásobne nižší v porovnaní s koncom roku 2005. Citeľný 

úbytok (6 násobný) poberateľov aktivačného príspevku bol zaznamenaný aj v Trnavskom 

kraji. V Trenčianskom, Nitrianskom a Žilinskom kraji počet poberateľov aktivačného 

príspevku v sledovanom období klesol dva a pol až trojnásobne. Najnižší pokles počtu 

poberateľov aktivačného príspevku vykazujú Banskobystrický, Prešovský a Košický kraj, kde 

ich počet bol1,3 násobne nižší v porovnaní s rokom 2005.  

Analýza regionálnej distribúcie počtu poberateľov spomínaného aktivačného príspevku (AP) 

poukazuje na výraznú polarizáciu na úrovni krajov. Ťažisko poberateľov AP je koncentrované 

v Banskobystrickom kraji (27,4%), Prešovskom kraji (26,2%) a Košickom kraji (25,2%). Spolu 

v uvedených krajoch je sústredené viac ako ¾ z celkového počtu poberateľov AP. Dlhodobo 

najnižším počtom poberateľov AP sa vyznačuje Bratislavský kraj (0,5%). Poberatelia AP v 
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 Trnavskom kraj a Trenčianskom kraj sa podieľajú na celkovom počte poberateľov AP 

rovnako a to na úrovni 3%. Zo Žilinského kraja pochádza 5% poberateľov AP a z Nitrianskeho 

kraja 9% (viď graf č.12 v prílohe). 

Výrazný regionálne disparity sa prejavujú nielen v distribúcii počtu poberateľov aktivačného 

príspevku na úrovni krajov, ale aj na úrovni okresov. Rozdiel medzi okresom s najnižším 

priemerným počtom poberateľov aktivačného príspevku za sledované obdobie (Bratislava III- 

9 poberateľov) a okresom s ich najvyšším počtom (Rimavská Sobota - 6 994 poberateľov) je 

viac než markantný. Kvantitatívny rozsah poberateľov aktivačného príspevku v okresoch 

Bratislavského kraja (s najvyššou priemernou mesačnou hodnotou za sledované obdobie na 

úrovni 114 poberateľov v okrese Malacky) dlhodobo patrí k najnižším v rámci celej SR. 

V rámci Trnavského kraja najnižší priemerný mesačný počet poberateľov aktivačného 

príspevku bol evidovaný v okrese Hlohovec (98) a najvyšší - v okrese Dunajská Streda (605). 

Analogicky okresy Trenčianskeho kraja patria, z hľadiska rozsahu poberateľov aktivačného 

príspevku, k menej exponovaným – najnižší priemerný mesačný počet poberateľov vykazuje 

okres Myjava (57) a najvyšší – okres Prievidza (602). Napriek tomu, že celkový mesačný počet 

poberateľov aktivačného príspevku v Žilinskom kraji prevyšuje takmer dvojnásobne ich 

celkový mesačný počet v Trnavskom kraji a Trenčianskom kraji, ich rozsah v okresoch 

Žilinského kraja možno považovať za relatívne nízky s najnižšou priemernou mesačnou 

hodnotou na úrovni 141 poberateľov v okrese Bytča a 603 poberateľov v okrese Martin. 

Odlišný pohľad sa naskytuje pri pohľade na okresy Nitrianskeho kraja, kde celkový mesačný 

počet poberateľov aktivačného príspevku prekračuje viac ako trojnásobne ich celkový počet 

v okresoch Trnavského a Trenčianskeho krajov a takmer dvojnásobne ich počet v Žilinskom 

kraji. Najnižší mesačný počet poberateľov aktivačného príspevku v Nitrianskom kraji eviduje 

okres Zlaté Moravce (298) a najvyšší – Levice (2 005). Kardinálne iná situácia je v okresoch 

Banskobystrického, Prešovského a Košického krajov, v ktorých celkový mesačný počet 

poberateľov aktivačného príspevku je viac ako 9-násobne vyšší v porovnaní s počtom 

poberateľov v Trnavskom a Trenčianskom krajoch, 6-násobne vyšší v porovnaní s Žilinským 

krajom a 3-násobne v porovnaní s Nitrianskym krajom. K okresu s najnižším priemerným 

mesačným počtom poberateľov aktivačného príspevku v rámci Banskobystrického kraja patrí 

okres Banská Štiavnica (195) a s najvyšším počtom - Rimavská Sobota (6 994). V Prešovskom 

kraji polárne hodnoty poberateľov aktivačného príspevku boli evidované v okrese 
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Medzilaborce (316) a okrese Kežmarok (3 257). V Košickom kraji medzi okresy s najnižším 

priemerným mesačným počtom poberateľov aktivačného príspevku patrí okres Košice III 

(101) a s najvyšším počtom – okres Trebišov (4 013). Priemerný mesačný počet poberateľov 

aktivačného príspevku podľa okresov uvádza nižšie uvedená tabuľka.   

Bratislavský kraj 295 Banskobystrický kraj 18193
Bratislava I 12 Banská Bystrica 444
Bratislava II 19 Banská Štiavnica 196
Bratislava III 9 Brezno 790
Bratislava IV 17 Detva 515
Bratislava V 29 Krupina 505
Malacky 114 Lučenec 2542
Pezinok 63 Poltár 681
Senec 32 Revúca 2548
Trnavský kraj 1869 Rimavská Sobota 6994
Dunajská Streda 605 Veľký Krtíš 1691
Galanta 301 Zvolen 443
Hlohovec 98 Žarnovica 347
Piešťany 115 Žiar nad Hronom 497
Senica 225 Prešovský kraj 17343
Skalica 197 Bardejov 1709
Trnava 328 Humenné 517
Trenčiansky kraj 1975 Kežmarok 3257
Bánovce nad Bebravou 224 Levoča 667
Ilava 70 Medzilaborce 316
Myjava 57 Poprad 861
Nové Mesto nad Váhom 205 Prešov 2829
Partizánske 290 Sabinov 2195
Považská Bystrica 233 Snina 721
Prievidza 602 Stará Ľubovňa 410
Púchov 144 Stropkov 492
Trenčín 150 Svidník 1001
Nitriansky kraj 6209 Vranov nad Topľou 2367
Komárno 1175 Košický kraj 16684
Levice 2005 Gelnica 758
Nitra 676 Košice I 280
Nové Zámky 1330 Košice II 355
Šaľa 351 Košice III 101
Topoľčany 377 Košice IV 161
Zlaté Moravce 295 Košice - okolie 2946
Žilinský kraj 3405 Michalovce 2554
Bytča 141 Rožňava 3179
Čadca 344 Sobrance 873
Dolný Kubín 245 Spišská Nová Ves 1464
Kysucké Nové mesto 181 Trebišov 4013
Liptovský Mikuláš 494 Slovenská republika 65972
Martin 603
Námestovo 268
Ružomberok 401
Turčianske Teplice 175
Tvrdošín 156
Žilina 398
Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny+vlastné prepočty

Tab. Priemerný mesačný počet poberateľov aktivačného príspevku podľa okresov (2004-2014)
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Záver  

Hlavnou ambíciou predkladaného čiastkového výstupu bola analýza základných štatistických 

ukazovateľov schémy pomoci v hmotnej núdzi za obdobie rokov 2004 až 2014. Za týmto 

účelom  bol uskutočnený rozbor  údajov o počte poberateľov plnení poskytovaných v systéme 

pomoci v hmotnej núdzi, o vnútornej štruktúre poskytovaných plnení, regionálnom rozložení 

adresátov systému pomoci v hmotnej núdzi, o poberateľoch aktivačného príspevku a jeho 

regionálnej distribúcii. Predmetné údaje tvoria súčasť databázy sociálnych štatistík 

administrovanej Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny. Z realizovanej analýzy vyplýva celý 

rad záverov, ktoré môžu slúžiť ako platforma pre tvorbu/korekciu verejnej politiky v oblasti 

hmotnej núdze. Ide o nasledovné závery:  

1. Relatívne slabá senzitívnosť schémy pomoci v hmotnej núdzi k vývoju ekonomických 

cyklov. Výsledky analýzy preukázali, že kvantitatívny rozsah osôb odkázaných na 

pomoc v hmotnej núdzi vykazuje relatívne nižšiu senzitívnosť k vývoju ekonomiky a 

vyššiu citlivosť k zmenám v legislatívnom rámci, ktorý reguluje schému pomoci 

v hmotnej núdzi.   

2. Výrazný nepomer medzi podielom poberateľov dávky v hmotnej núdzi a podielom 

poberateľov dávky v nezamestnanosti na ekonomicky aktívnom obyvateľstve (6% 

a 1,1%) poukazuje na striktnosť kritérií pre vznik nároku na dávku v nezamestnanosti.  

V dôsledku uvedeného ťažiskovú úlohu v systéme udržania príjmu nezamestnaných 

osôb zohráva schéma pomoci v hmotnej núdzi.  

3. Zreteľné regionálne disparity príznačné pre sociálno-ekonomicky vývoj Slovenska sa 

nevyhli schéme pomoci v hmotnej núdzi. Poberatelia dávky v hmotnej núdzi sú 

koncentrovaní v regiónoch a lokalitách, v ktorých trh práce sa vyznačuje výraznou 

nerovnováhou medzi dopytom po práci a ponukou práce a vysokou mierou 

nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti. Kým v Bratislavský kraj sa podieľa na 

priemernom mesačnom celoslovenskom počte poberateľov dávky v hmotnej núdzi len 

3%-ami, Košický kraj sa podieľa 23%-ami. Plnenia poskytované zo schémy pomoci v 

hmotnej núdzi smeruje najmä do regiónov stredného a východného Slovenska; 
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poberatelia z Banskobystrického, Prešovského a Košického krajov tvoria dve tretiny 

z celkového celoslovenského počtu poberateľov dávky v hmotnej núdzi.  

4. Omnoho markantnejšie sa regionálne rozdiely prejavujú pri pohľade na podiel 

(priemerné hodnoty za sledované obdobie) poberateľov dávky v hmotnej núdzi so 

spolu posudzovanými osobami na obyvateľstve okresov. Kým v okrese Bratislava IV 

tento podiel predstavoval 0,63 %, v okresoch Revúca a Rimavská Sobota tvoril 22%.  

5. Podiel poberateľov aktivačného príspevku z titulu výkonu menších obecných služieb 

pre obec (MOSpO) alebo pre samosprávny kraj (SSK) na celkovom počte poberateľov 

dávky v hmotnej núdzi v sledovanom období osciloval v rozmedzí od 20% do 57%. 

V roku 2014 aktivačný príspevok poberalo35% z celkového počtu poberateľov DvHN, 

inak povedané aktivačný príspevok poberal takmer každý tretí adresát dávky 

v hmotnej núdzi.  

6. Ťažisko poberateľov aktivačného príspevku z titulu výkonu menších obecných služieb 

pre obec (MOSpO) alebo pre samosprávny kraj (SSK) sa koncentruje v okresoch 

s vysokou mierou nezamestnanosti. Kým v okrese Bratislava III v priemere za celé 

sledované obdobie aktivačný príspevok poberalo 9 osôb mesačne, v okrese Rimavská 

Sobota ich mesačný počet predstavoval 6 994 osôb. 

7. Štruktúra a povaha údajov pochádzajúcich z databázy sociálnych štatistík Ústredia 

PSVR neposkytujú informácie o priemernej dobe poberania dávky v hmotnej núdzi 

a regionálnom rozložení doby poberania DvHN. Vzhľadom na skutočnosť, že 

ukazovateľ doby poberania dávky v hmotnej núdzi resp. doba zotrvania v schéme 

pomoci v hmotnej núdzi a faktory ovplyvňujúce túto dobu predstavujú dôležitú 

informáciu z hľadiska tvorby a korekcie verejnej politiky v oblasti hmotnej núdze, 

odporúčame uskutočniť analýzu pravdepodobnosti zotrvania poberateľa v schéme 

pomoci v hmotnej núdzi v určitom časovom období resp. pravdepodobnosť opustenia 

schémy pomoci v hmotnej núdzi prostredníctvom probit modelov.  
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11. Graf 9: Miera nezamestnanosti a podiel poberateľov DvHN v okresoch Prešovského 
kraja (priemer za obdobie 2004-2014) 

12. Graf 10: Miera nezamestnanosti a podiel poberateľov DvHN v okresoch Košického 
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13. Graf 11: Miera dlhodobej nezamestnanosti a podiel poberateľov DvHN so spolu 
posudzovanými osobami v % (2004-2014) 

14. Graf 12: Poberatelia aktivačného príspevku podľa krajov  
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Graf 1: Priemerný mesačný počet poberateľov DvHN v tis. (2004-2014)
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Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ∑ 2004-2014 Podiel 
Bratislavský kraj 4506 4751 7071 6292 5292 5241 5281 5028 4879 4857 3311 5137 2,9%
Trnavský kraj 13190 13177 18050 14922 12349 13606 14273 13308 12602 12443 8785 13337 7,5%
Trenčiansky kraj 11295 10642 15003 12261 10161 12384 13284 12559 12069 12202 8653 11865 6,7%
Nitriansky kraj 25841 26004 34739 29077 24092 26339 27369 26403 25440 25209 18762 26298 14,8%
Žilinský kraj 16 145 15 234 19 319 16 190 13 755 15 789 16 842 16 436 16 311 16466 12 276 15888 8,9%
Banskobystrický kraj 32955 32821 38869 34169 27909 34131 35928 35541 35795 36224 30321 34060 19,1%
Prešovský kraj 28225 27848 33778 29166 25016 30929 34293 33519 34407 34823 28235 30931 17,4%
Košický kraj 40563 40641 45687 40402 34942 41491 43121 42459 41676 41248 34374 40600 22,8%
Slovenská republika 172720 171118 212516 182479 153516 179910 190391 185253 183179 183472 144717 178116 100,0%

Tab. 1 Vývoj počtu poberateľov dávky v hmotnej núdzi podľa krajov v rokoch 2004-2014 (stav k decembru príslušného roka)

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny  
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od 0 do 1 tis. od 3 tis. do 5 tis. od 5 tis. do 8 tis.
Bratislava I Bratislava II Ružomberok Dunajská Streda Levice
Bratislava III Malacky Žilina Komárno Nové Zámky
Bratislava IV Galanta Banská Bystrica Nitra Rimavská Sobota
Bratislava V Hlohovec Brezno Revúca Prešov
Pezinok Piešťany Detva Veľký Krtíš Košice - okolie
Senec Senica Krupina Kežmarok Michalovce
Bánovce nad Bebravou Skalica Poltár Poprad Rožňava
Myjava Trnava Zvolen Vranov nad Topľou Trebišov
Púchov Ilava Žarnovica Spišská Nová Ves Lučenec
Bytča Nové Mesto nad Váhom Žiar nad Hronom
Kysucké Nové mesto Partizánske Bardejov
Turčianske Teplice Považská Bystrica Humenné
Banská Štiavnica Prievidza Levoča
Medzilaborce Trenčín Sabinov
Stropkov Šaľa Snina
Košice III Topoľčany Stará Ľubovňa
Tvrdosín Zlaté Moravce Svidník

Čadca Gelnica
Dolný Kubín Košice I
Liptovský Mikuláš Košice II
Martin Košice IV
Námestovo Sobrance

od 1 tis. do 3 tis.

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Tab.2  Klastery okresov podľa počtu poberateľov DvHN (priemerné mesačné počty 2004-2014)
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Graf 2: Štruktúra okresov podľa podielu poberateľov DvHN 
so spolu posudzovanými osobami na obyvateľstve okresu
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Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 
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Graf 3: Miera nezamestnanosti a podiel poberateľov DvHN v okresoch Bratislavského kraja 
v% (priemer za obdobie 2004-2014)
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Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny+vlastné prepočty 

Graf 4: Miera nezamestnanosti a podiel poberateľov DvHN v okresoch Trnavského kraja v 
% (priemer za obdobie 2004-2014)
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Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny+vlastné prepočty 



 

29 

 

Graf 5: Miera nezamestnanosti a podiel poberateľov DvHN v okresoch Trenčianskeho kraja 
v % ( priemer za obdobie 2004-2014)
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Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny+vlastné prepočty 
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Graf 6: Miera nezamestnanosti a podiel poberateľov DvHN v okresoch Nitrianskeho kraja
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Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny+vlastné prepočty 
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Graf 7: Miera nezamestnanosti a podiel poberateľov DvHN v okresoch Žilinského kraja v % 
(priemer za obdobie 2004-2014)
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Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny+vlastné prepočty 

 

Graf 8: Miera nezamestnanosti a podiel poberateľov DvHN v okresoch Banskobystrického 
kraja v% ( priemer za obdobie 2004-2014)
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Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny+vlastné prepočty 
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Graf 9: Miera nezamestnanosti a podiel poberateľov DvHN v okresoch Prešovského kraja 
v %  (priemer za obdobie 2004-2014) 
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Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny+vlastné prepočty 

 

Graf 10: Miera nezamestanosti a podiel poberateľov DvHN v okresoch Košického kraja v %  
(priemer za obdobie 2004-2014)
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Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny+vlastné prepočty 
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Graf 11: Miera dlhodobej nezamestnanosti a podiel poberateľov DvHN so 
spoluposudzovanými osobami v % (2004-2014)

9,3 9,3 9,4
10,0

9,3

6,9 6,7
7,6

6,5

5,3

6,9 6,7 6,6 6,6

5,4

6,56,7

8,3

10,3

11,811,9

6,5

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

%

Miera DLHBN Podiel PDvHN
 

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

 

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny+vlastné prepočty 

Graf 12: Distribúcia poberateľov aktivačného príspevkou podľa krajov 
(priemerný mesačný počet za roky 2004-2014)
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