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Základné informácie o kvantifikáciách RRZ 

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) vznikla v roku 2012 ako nezávislý orgán monitorovania 
a hodnotenia vývoja hospodárenia Slovenskej republiky. Jej úlohou je poskytovať verejnosti odborné, 
komplexné a politicky neovplyvnené informácie o vývoji verejných financií. Rada pre rozpočtovú 
zodpovednosť na základe ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti vypracováva a zverejňuje 
stanoviská k legislatívnym návrhom predkladaným na rokovanie národnej rady buď z vlastnej 
iniciatívy alebo na podnet poslaneckého klubu. Stanoviská k legislatívnym návrhom by mali hľadať 
odpovede na základné otázky. Po prvé, ktoré ekonomické subjekty (domácnosti, podnikatelia) sú 
najviac ovplyvnené navrhovanou legislatívou a v akej miere? Druhou otázkou je, ako ovplyvnia 
legislatívne zmeny makroekonomický vývoj v krátkodobom ale aj dlhodobom horizonte? Poznať 
odpovede na prvé dve otázky je nevyhnutným predpokladom na to, aby sa dali kvantifikovať 
rozpočtové vplyvy legislatívy, čo je ťažiskom stanovísk RRZ. Ide teda najmä o to, ako ovplyvnia 
opatrenia ukazovatele verejných financií na strednodobom horizonte a čo prinesú z pohľadu 
dlhodobej udržateľnosti. Súčasťou kvantifikácie je aj transparentné uvedenie predpokladov a metód, 
ktoré boli použité pre vyčíslenie vplyvov. Okrem samotnej kvantifikácie môže materiál poukázať na 
relevantné a odborné informácie, ktoré by mali prispieť ku skvalitneniu verejnej diskusie, a tým 
poskytnúť dostatok argumentov na prijatie alebo neprijatie navrhovaného opatrenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, 2022 
 
Táto správa prezentuje oficiálne stanoviská Rady pre rozpočtovú zodpovednosť v súlade s jej mandátom 
stanoveným v zákone č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti.  
 
 
Copyright © 
Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť rešpektuje všetky práva tretích strán, najmä práva chránené 
autorským právom (informácie alebo údaje, štylistika a znenie textov do tej miery ak majú individuálny 
charakter). Publikácie Kancelárie RRZ s odkazom na autorské práva (©Kancelária Rady pre rozpočtovú 
zodpovednosť, Kancelária RRZ, Secretariat of the Council for Budget Responsibility/Secretariat of the CBR, 
Slovakia/year, alebo podobne) smú byť použité (reprodukované, odkaz na internete, a pod.) len za podmienky, 
že bude správne uvedený zdroj. Všeobecné informácie a údaje publikované bez odkazu na autorské práva smú 
byť publikované bez uvedenia zdroja. Pokiaľ sú informácie a údaje jednoznačne získané zo zdrojov tretích strán, 
používateľ takýchto informácií a údajov je povinný rešpektovať existujúce práva, prípadne je povinný si získať 
povolenie na použitie samostatne.  
 
 
 
 
Pripomienky alebo komentáre k materiálu sú vítané na e-mailovej adrese kvantifikacia@rrz.sk.  
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Zhrnutie  

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť sa rozhodla z vlastného podnetu kvantifikovať vplyv nariadení 

vlády, ktoré boli predstavené ako opatrenia s cieľom zmierniť dopady zvýšenej miery inflácie na 

obyvateľstvo. Opatrenia spočívajú v poskytnutí jednorazových príspevkov za máj 2022 vybraným 

skupinám osôb:  

• poberatelia prídavku na dieťa (automatické navýšenie príspevku) 

• náhradní rodičia (automatické navýšenie príspevku) 

• poberatelia pomoci v hmotnej núdzi (automatické navýšenie príspevku) 

• poberatelia peňažného príspevku na opatrovanie (na žiadosť) 

• osobní asistenti a opatrovatelia (na žiadosť) 

• osoby vo veku nad 62 rokov (na žiadosť) 

Jednorazové príspevky môžu byť vyplácané aj v súbehu, ak osoba spĺňa viacero podmienok naraz. Nie 

všetky jednorazové príspevky sú poskytované automaticky, o niektoré je potrebné požiadať na úrade 

práce. Najmä v prípade osôb vo veku nad 62 rokov to vyvoláva pochybnosti, či všetci, ktorí potrebujú 

a majú nárok, sa aj dostanú k finančnej pomoci kvôli administratívnej záťaži.  

Prijaté nariadenia vlády, ktoré sú predmetom kvantifikácie, majú negatívny vplyv na verejné financie 

v roku 2022 na úrovni 0,1 % HDP. Keďže sa jedná o jednorazové opatrenia, nemajú žiadny vplyv na 

saldo verejnej správy v rokoch 2023 až 2025 a neovplyvňujú ani dlhodobú udržateľnosť verejných 

financií. Neočakáva sa ani žiadny významný vplyv na makroekonomický vývoj. Z pohľadu predmetu 

tejto kvantifikácie sú tak ťažiskom skôr distribučné vplyvy opatrení na rodiny a vyhodnotenie do akej 

miery sa podarilo splniť cieľ – zmierniť dopady spojené s rastom cien. 

Z čisto ekonomických predpokladov možno za adekvátny prístup na splnenie deklarovaného cieľa 

považovať poskytnutie jednorazovej kompenzácie v roku 2022, prioritne domácnostiam bez 

pracovného príjmu, ktorých príjem tvorí z prevažnej časti pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne 

dávky, kompenzácie sociálnych dôsledkov ŤZP alebo dôchodkové dávky, u ktorých nedošlo v roku 

2022 k primeranej automatickej valorizácii, najmä z dôvodu jej časového posunu.  

Prijaté nariadenia vlády sa dotknú približne tretiny slovenských rodín, t. j. 2,8 mil. osôb, resp. 

52 % z celkovej populácie. Z hľadiska príjmového rozloženia, opatrenia najviac pomáhajú 

rodinám s najnižším príjmom. V prvom príjmovom decile sa rodinám v priemere zvýši príjem 

o 3,1 %, vďaka opatreniam cieleným na nízkopríjmové rodiny (príspevok rodinám v hmotnej núdzi, 

seniorom bez dôchodkov a bez pracovného príjmu, poberateľom príspevku na opatrovanie). 

S výnimkou prvého príjmového decilu, vplyv opatrení pozdĺž príjmovej distribúcie závisí 

najmä od počtu rodín s deťmi v jednotlivých príjmových kategóriách, keďže významnú časť 

objemu pomoci (77 %) tvorí zvýšenie prídavku na dieťa. Platí, že výška pomoci rastie s počtom 

detí.  

Z pohľadu vybraných skupín obyvateľstva, v percentuálnom vyjadrení najviac opatrenia 

pomáhajú rodinám s najnižším priemerným disponibilným príjmom - rodinám v hmotnej núdzi 

(zvýšenie o 2,6 %), náhradným rodičom (o 1,7 %), rodinám bez pracovného príjmu (o 1,4 %) a 

rodinám poberajúcim príspevok na opatrovanie (o 1,2 %). Je to dôsledkom cielenia časti opatrení 

na nízkopríjmové rodiny ako aj skutočnosti, že percentuálna zmena príjmu sa v prípade týchto skupín 

počíta z nízkeho základu.  

V absolútnom vyjadrení najviac benefitujú tie rodiny, u ktorých sa kumuluje pomoc viacerých 

jednorazových príspevkov a tie, ktoré majú viac nezaopatrených detí.  
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Najmenej (percentuálne aj absolútne) benefitujú rodiny seniorov (definované ako rodiny 

s aspoň jedným členom v dôchodkovom veku) a to z dôvodu, že nárok na jednorazovú pomoc majú 

len seniori nepoberajúci dôchodkovú dávku a bez pracovného príjmu.  

Z analýzy mikrosimulačným prístupom pri predpokladoch makroekonomického vývoja podľa 

prognózy Výboru pre makroekonomické prognózy z marca 20221 vyplýva, že v priemere bude rast 

disponibilných príjmov rodín v roku 2022 pod úrovňou rastu cien aj po zohľadnení 

kompenzácie prostredníctvom prijatých jednorazových opatrení. Tento záver platí v priemere 

pre všetky analyzované príjmové kategórie a vybrané skupiny obyvateľstva.  

Z celkových výdavkov na jednorazové opatrenia v sume 106 mil. eur pôjde 21 % (23 mil. €) pre 10 % 

najchudobnejších rodín. Prejavuje sa tu adresnosť najmä jednorazovej pomoci rodinám v hmotnej 

núdzi a seniorom bez zárobku a dôchodku. Na druhej strane, až 29 % (31 mil. eur) celkovej pomoci 

proti inflácii bude čerpaná 30 %-mi najbohatších rodín. Dôvodom je plošná pomoc rodinám s deťmi 

vo forme zvýšenia prídavku na dieťa bez ohľadu na výšku príjmu rodiny. 

Pre úplnosť posúdenia vývoja disponibilného príjmu rodín v roku 2022 v porovnaní s rastom cien je 

potrebné zohľadniť aj prípadné iné opatrenia, hoci nemuseli priamo súvisieť s kompenzáciou inflácie. 

Okrem opatrení, ktoré sú predmetom tejto kvantifikácie, sa navrhuje aj trvalé zvýšenie 

prídavku na dieťa a daňového bonusu na dieťa2 a časť seniorov benefitovala z jednorazového 

tzv. očkovacieho bonusu, ktorý bol vyplácaný v decembri 2021 a v prvom štvťroku roka 2022.  

Po zohľadnení aj týchto trvalých opatrení (prídavok na dieťa a daňový bonus) by: 

• Pre rodiny s najnižším príjmom v priemere rast príjmu v roku 2022 prevýšil rast 

spotrebiteľských cien (8,7 %), nedosiahol by však úroveň rastu cien pre nízkopríjmové 

domácnosti (9,9 %). 

• Pri pohľade na vybrané skupiny obyvateľstva, by v priemere rast príjmu prevýšil rast cien resp. 

sa priblížil úrovni rastu cien pre rodiny s deťmi, rodiny v hmotnej núdzi, náhradných 

rodičov a rodiny, v ktorých sa poberá príspevok na opatrovanie. Rovnako ako pre rodiny 

s najnižším príjmom však platí, že rast príjmu rodín v hmotnej núdzi by nedosiahol úroveň rastu 

cien pre nízkopríjmové domácnosti.  

• Najvýraznejšie by zaostával za rastom cien rast príjmu rodín seniorov a rodín bez pracovného 

príjmu, nasledujú rodiny bez detí. Po zohľadnení jednorazového tzv. očkovacieho bonusu by 

došlo u tých seniorov, ktorí naň získali nárok, k podstatnému dodatočnému jednorazovému rastu 

príjmov, avšak spoločne s rodinami bez pracovného príjmu a rodinami bez detí by ich rast príjmov 

v roku 2022 stále zaostával v porovnaní s kompenzáciou v ostatných skupinách rodín. 

Z hľadiska samotnej štruktúry opatrení je potrebné spomenúť, že išlo o kombináciu opatrení v oblasti 

štátnej sociálnej podpory a sociálnej pomoci. Nevyužil sa existujúci rámec pomoci 

najzraniteľnejším skupinám cez mimoriadnu úpravu životného minima, čoho dôsledkom sú 

odlišné dopady na rodiny v porovnaní s tým, ako je štandardne nastavený systém sociálnej pomoci 

(pomoc v hmotnej núdzi). Úpravou životného minima by rodiny jednotlivcov s tromi a viac 

deťmi v hmotnej núdzi benefitovali menej, naopak dvojice s deťmi by zvýšením životného 

minima získali viac. 

 
 

1  https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/ekonomicke-prognozy/makroekonomicke-prognozy/59-

zasadnutie-vyboru-makroekonomicke-prognozy-marec-2022.html 

2  Tieto opatrenia (zvýšenie prídavku na dieťa a daňového bonusu na dieťa) sú predmetom RRZ kvantifikácie vplyvu opatrení 
s číslom KO_2022_02. 

https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/ekonomicke-prognozy/makroekonomicke-prognozy/59-zasadnutie-vyboru-makroekonomicke-prognozy-marec-2022.html
https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/ekonomicke-prognozy/makroekonomicke-prognozy/59-zasadnutie-vyboru-makroekonomicke-prognozy-marec-2022.html
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1. Zadanie 

1.1 Rada pre rozpočtovú zodpovednosť sa rozhodla z vlastného podnetu kvantifikovať vplyv 

nariadení vlády, ktoré boli predstavené ako opatrenia s cieľom zmierniť dopady zvýšenej miery 

inflácie na obyvateľstvo. Ide o nasledujúce opatrenia: 

• Nariadenie vlády 159/2022 účinné od 20.5.2022, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády 

Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, 

rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo 

výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších 

predpisov. 

• Nariadenie vlády 160/2022 účinné od 1.6.2022, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády 

Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií 

v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase 

mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti 

s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov. 

• Nariadenie vlády 166/2022 účinné od 20.5.2022, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády 

Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, 

rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo 

výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších 

predpisov. 

1.2 S cieľom zvýšiť transparentnosť verejnej diskusie Rada pre rozpočtovú zodpovednosť pripravila 

kvantifikáciu vplyvov v súlade s čl. 4 ods. 1 písm. c) ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. 

o rozpočtovej zodpovednosti. Táto kvantifikácia je zverejnená aj na internetovej stránke RRZ. 

2. Popis opatrení 

2.1 Predmetom nariadení vlády je pomoc vo forme jednorazových opatrení. Deklarovaným 

cieľom jednorazových opatrení je kompenzácia zvýšených nákladov vybraných domácností, 

ktoré vznikli v súvislosti s nárastom inflácie v roku 2022. 

2.2 Na základe troch nariadení vlády sa za máj 2022 poskytnú jednorazové príspevky vybraným 

skupinám osôb. Jednorazové príspevky môžu byť vyplácané aj v súbehu, ak osoba spĺňa viacero 

podmienok naraz. 

Poberatelia prídavku na dieťa 

2.3 Suma prídavku na dieťa za máj 2022 sa zvýši o 74,12 eura na celkovú sumu 100 eur. 

Náhradní rodičia 

2.4 Suma opakovaného príspevku náhradnému rodičovi za máj 2022 sa zvýši o 100 eur. 

2.5 Nárok na jednorazový príspevok majú aj tí náhradní rodičia, ktorí nemajú nárok na opakovaný 

príspevok náhradnému rodičovi z dôvodu poberania materského či inej dávky nemocenského 

poistenia alebo z dôvodu poberania rodičovského príspevku. 

2.6 Nárok na jednorazový príspevok majú aj tí náhradní rodičia, ktorí majú v starostlivosti dieťa, 

v koho prípade koná súd o zverení do pestúnskej starostlivosti. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/159/20220520
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/160/20220601
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/166/20220520
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2.7 Jednorazové navýšenie príspevku náhradnému rodičovi sa nepovažuje za príjem na účely 

poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu ani na účely poskytovania pomoci 

v hmotnej núdzi aby osoby, ktorým je jednorazová pomoc poskytnutá, neprišli o peňažné 

príspevky a dávky. 

Poberatelia pomoci v hmotnej núdzi 

2.8 Suma pomoci v hmotnej núdzi za máj 2022 sa zvýši o 100 eur. 

2.9 Jednorazové navýšenie pomoci v hmotnej núdzi sa nepovažuje za príjem na účely poskytovania 

peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP. 

Poberatelia peňažného príspevku na opatrovanie 

2.10 Suma peňažného príspevku na opatrovanie za máj 2022 sa zvýši o 100 eur. 

2.11 Jednorazové navýšenie príspevku na opatrovanie sa nepovažuje za príjem na účely 

poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu ani na účely poskytovania pomoci 

v hmotnej núdzi, aby osoby, ktorým je jednorazová pomoc poskytnutá, neprišli o peňažné 

príspevky a dávky. 

Osobní asistenti a opatrovatelia 

2.12 Jednorazová humanitárna pomoc vo výške 100 eur. 

2.13 Nárok na jednorazovú pomoc má osoba, ktorá vykonávala osobnú asistenciu na základe 

zmluvy o výkone osobnej asistencie v rozsahu najmenej 12 hodín v priebehu I. štvrťroka 2022. 

2.14 Nárok na jednorazovú pomoc má taktiež fyzická osoba, za ktorú bol štát platiteľom poistného 

na verejné zdravotné poistenie, a ktorá opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím alebo 

blízku osobu staršiu ako 80 rokov. 

2.15 O jednorazovú pomoc pre osobných asistentov a opatrovateľov treba osobitne žiadať na 

príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Osoby vo veku nad 62 rokov 

2.16 Jednorazová humanitárna pomoc vo výške 100 eur pre osobu, ktorá najneskôr v máji 2022 

dovŕšila 62 rokov. 

2.17 Podmienkou pre poskytnutie jednorazovej pomoci je, aby osoba v máji 2022 nebola 

poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného 

dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku, výsluhového dôchodku, invalidného 

výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového 

dôchodku. Osoba by taktiež nemala vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá zakladá nárok na 

príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti. 

2.18 O jednorazovú pomoc pre osoby vo veku nad 62 rokov treba osobitne žiadať na príslušnom 

úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. 
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Tabuľka 1: Súhrn jednorazových príspevkov 

  2022 

Jednorazové automatické navýšenie príspevku   

Poberatelia prídavku na dieťa 74,12 € 

Náhradní rodičia 100 € 

Poberatelia pomoci v hmotnej núdzi 100 € 

Poberatelia peňažného príspevku na opatrovanie 100 € 

Jednorazová humanitárna pomoc – na žiadosť   

Osobní asistenti 100 € 

Opatrovatelia – poistenci štátu 100 € 

Seniori 62+ bez dôchodku a zárobku 100 € 

3. Kompenzácia vyšších cien bez vplyvu opatrení 

3.1 Deklarovaným cieľom schválených nariadení je kompenzácia zvýšených nákladov, 

ktorým čelia vybrané domácnosti v roku 2022 v súvislosti s nárastom inflácie.  

• Podľa prognózy Výboru pre makroekonomické prognózy z marca 20223 sa v roku 2022 

očakáva spotrebiteľská inflácia na úrovni 8,5 %4, dôchodcovská inflácia na úrovni 8,8 % 

a nízkopríjmová inflácia 9,9 %. V roku 2023 sa očakáva spotrebiteľská inflácia na úrovni 

6,5 %, dôchodcovská 6,9 % a nízkopríjmová 6,8 %. 

• Podľa prognózy predpokladaný rast disponibilných príjmov v roku 2022 (bez 

zohľadnenia vplyvu opatrení) zaostáva za rastom cien (Obrázok 1). Rast miezd 

a dávok naviazaných na mzdy (nemocenské dávky a dávka v nezamestnanosti) sa očakáva 

na úrovni 6,9 %. Dôchodkové dávky, naviazané na dôchodcovskú infláciu vzrástli o 1,3 %. 

Dávky naviazané na rast životného minima (pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne 

dávky) vzrástli o 1,5 %. 

• V roku 2023 sa podľa prognózy predpokladá, že rast disponibilných príjmov 

predbehne rast cien (Obrázok 2). Inflácia z roku 2022 sa prejaví v roku 2023 cez 

valorizáciu v raste sociálnych transferov. Očakáva sa, že dôchodkové dávky vzrastú 

o 8,8 %, dávky naviazané na rast životného minima o 6,8 %5. Zároveň sa predpokladá 

v určitej miere aj navýšenie miezd v dôsledku inflácie v predchádzajúcom roku, očakávaný 

medziročný rast miezd je 7,1 %. Rovnaké tempo rastu 7,1 % sa následne očakáva aj v prípade 

nemocenských dávok a dávky v nezamestnanosti. 

• Pre domácnosti je problémom časový nesúlad medzi obdobím s vyššou infláciou, 

kedy sa ich náklady zvýšia, a obdobím, kedy sa inflácia prejaví v raste ich 

disponibilných príjmov. V roku 2022 štátne sociálne dávky (zamerané na podporu rodín) 

a kompenzácie ŤZP zaostávajú za rastom spotrebiteľských cien o 7 p.b., rast dôchodkových 

 
 

3  Nová prognóza bude publikovaná tento mesiac a zrejme dôjde k zvýšeniu odhadu inflácie (najmä v roku 2023), ale zároveň 
aj k vyššiemu nárastu platov. 

4  Podľa najnovších informácii zverejnených štatistickým úradom, dosiahla medziročná zmena inflácie (meranej indexom 
CPI) v apríli hodnotu 11,8 %. Dá sa preto očakávať, že skutočná inflácia bude v roku 2022 vyššia. 

5  Podľa údajov zverejnených Štatistickým úradom predpokladáme zvýšenie životného minima o 7,5 %. Definitívna výška 
valorizácie bude známa po vydaní nariadenia Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny.  

https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/ekonomicke-prognozy/makroekonomicke-prognozy/59-zasadnutie-vyboru-makroekonomicke-prognozy-marec-2022.html
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dávok zaostáva o 7,5 p.b. za dôchodcovskou infláciou. Najvýraznejšie, o 8,4 p.b., zaostávajú 

za nízkopríjmovou infláciou dávky pomoci v hmotnej núdzi. V prípade pracovného príjmu 

a dávok sociálneho poistenia sa očakáva rast nižší o 1,6 p.b. oproti rastu spotrebiteľských 

cien.  

• Čisto na základe makroekonomických predpokladov možno za adekvátny prístup na 

splnenie deklarovaného cieľa považovať poskytnutie jednorazovej kompenzácie v roku 

2022, prioritne tým domácnostiam, ktorých príjem tvorí z prevažnej časti pomoc v hmotnej 

núdzi, štátne sociálne dávky, kompenzácie sociálnych dôsledkov ŤZP alebo dôchodkové 

dávky.  

Obrázok 1: Rast rôznych dávok v porovnaní s rastom nákladov v roku 2022 (v %) 

 

Obrázok 2: Rast rôznych dávok v porovnaní s rastom nákladov v roku 2023 (v %) 

 

Zdroj: RRZ, spracované na základe prognózy Výboru pre makroekonomické prognózy z marca 2022 

3.2 Z analýzy mikrosimulačným prístupom6 vyplýva, že v roku 2022 rast v priemernom 

disponibilnom príjme rodín7 (bez zohľadnenia vplyvu opatrení) zaostáva za rastom 

cien vo všetkých príjmových kategóriách (Obrázok 3). V roku 2023, naopak, rast v 

 
 

6  Kvantifikácia s využitím mikrosimulačného modelu SIMTASK porovnáva disponibilné príjmy rodín v roku 2021 s príjmami 
v roku 2022, ak by sa tie menili len z dôvodu makroekonomického vývoja (t.j. zohľadnenie prognózovaného rastu 
pracovných príjmov a sociálnych transferov na rok 2022 a použitie legislatívnych parametrov platných v roku 2022). Model 
SIMTASK je detailne popísaný v technickom dokumente za roky 2019-2022. 

7  Rodina je definovaná ako jednotlivec alebo dvojica žijúca v jednej domácnosti bez detí alebo s nezaopatreným 
dieťaťom(deťmi). Za nezaopatrené dieťa sa považuje dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do 25 rokov 
veku, ktoré sa pripravuje na budúce povolanie štúdiom na strednej alebo na vysokej škole dennou formou štúdia. 

https://www.rrz.sk/wp-content/uploads/2015/08/SIMTASK-technicka-dokumentacia-pre-roky-2019-2022.pdf
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priemernom disponibilnom príjme rodín prevýši rast cien v každej príjmovej kategórii 

(Obrázok 5).  

Obrázok 3: Rast disponibilných príjmov rodín 
podľa príjmových kategórií v porovnaní 
s infláciou v roku 2022 

Obrázok 4: Variabilita v raste disponibilných 
príjmov rodín podľa príjmových kategórií v 
roku 2022 ** 

  

Obrázok 5: Rast disponibilných príjmov rodín 
podľa príjmových kategórií v porovnaní s 
infláciou v roku 2023 

Obrázok 6: Variabilita v raste disponibilných 
príjmov rodín podľa príjmových kategórií v 
roku 2023 ** 

  
* Na osi x je zobrazený ekvivalentný disponibilný príjem prepočítaný na jedného člena rodiny. Počet členov je 
určený modifikovanou OECD škálou (váha 1 pre prvého dospelého, váha 0,5 pre každého ďalšieho dospelého člena 
a váha 0,3 pre každé dieťa mladšie ako 14 rokov). 
** p10, p25, p75, p90 označujú percentil distribúcie zmien v disponibilných príjmoch rodín v danej kategórii. 
Tmavomodrý pás teda označuje polovicu rodín a bledomodrý pás 80 % zo všetkých rodín. 

Zdroj: RRZ (SIMTASK) 
 

3.3 Najviac za infláciou v roku 2022 zaostáva rast priemerného disponibilného príjmu 

nízkopríjmových rodín, keďže v prvých deciloch sú zastúpené rodiny s prevažujúcim 

nepracovným príjmom, ktorý sa valorizuje v roku 2022 pomalšie ako rastú mzdy. Naopak, 

v posledných deciloch sú zastúpené rodiny s prevažujúcim pracovným príjmom, ktorý rastie 
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rýchlejšie. Z dôvodu rôzneho zastúpenia pracovných a nepracovných príjmov v jednotlivých 

príjmových kategóriách je v raste disponibilných príjmov veľká variabilita (Obrázok 4). 

Obrázok 7: Rast disponibilných príjmov rodín 
v dôsledku automatickej indexácie príjmov - 
podľa skupín obyvateľstva v roku 2022, 
v porovnaní s infláciou 

Obrázok 8: Variabilita v raste disponibilných 
príjmov rodín v dôsledku automatickej 
indexácie príjmov - podľa skupín obyvateľstva 
v roku 2022, v porovnaní s infláciou * 

  

Obrázok 9: Rast disponibilných príjmov rodín 
v dôsledku automatickej indexácie príjmov -
podľa skupín obyvateľstva v roku 2023, 
v porovnaní s infláciou  

Obrázok 10: Variabilita v raste disponibilných 
príjmov rodín v dôsledku automatickej 
indexácie príjmov - podľa skupín obyvateľstva 
v roku 2023, v porovnaní s infláciou * 

  
* p10, p25, p75, p90 označujú percentil distribúcie zmien v disponibilných príjmoch rodín v danej kategórii. 
Tmavomodrý pás teda označuje polovicu rodín a bledomodrý pás 80 % zo všetkých rodín. 

Zdroj: RRZ (SIMTASK) 
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3.4 Pri pohľade na vybrané skupiny obyvateľstva, v roku 2022 rast priemerného príjmu 

rodín zaostáva za rastom cien v každej z vybraných skupín (Obrázok 7). Najviac za 

rastom cien zaostáva rast disponibilných príjmov rodín bez pracovného príjmu (ani 

jeden člen rodiny nemá pracovný príjem) a rodín seniorov (kde aspoň jeden člen rodiny je 

v dôchodkovom veku). Nasledujú rodiny v hmotnej núdzi a náhradní rodičia. Rodiny 

s deťmi a bez detí čelia v roku 2022 v priemere podobnej situácii.  

3.5 V roku 2023 sa, naopak, očakáva rast priemerného disponibilného príjmu nad úrovňou 

inflácie v dôsledku automatickej indexácie ich príjmov v každej vybranej skupine 

obyvateľstva (Obrázok 9). Najrýchlejší rast priemerného príjmu sa očakáva u rodín bez 

pracovného príjmu a u seniorov. 

4. Vplyv opatrení na rodiny 

4.1 V tejto časti sú analyzované okamžité vplyvy navrhovaných opatrení na disponibilné príjmy 

rodín mikrosimulačným prístupom. Ten umožňuje identifikovať jednotlivcov a skupiny, ktoré 

zavedením navrhovaných opatrení získajú. Reakcia na zmenu správania v dôsledku zmeny 

systému nie je zohľadnená. Analyzovaný je vplyv opatrenia v roku 2022. 

4.2 Schválené nariadenia vlády sa dotknú zhruba tretiny (31 %) slovenských rodín, t. j. 

2,8 mil. osôb, resp. 52  % z celkovej populácie. Výška pomoci rastie s počtom 

nezaopatrených detí v rodine kvôli významnému vplyvu prídavku na každé dieťa (Tabuľka 2).  

Tabuľka 2: Zmena v disponibilnom príjme podľa typu rodín v roku 2022 

 

4.3 Podiel rodín s nárastom disponibilného príjmu je pozdĺž príjmovej distribúcie rozdelený 

rovnomerne, približne jednej štvrtine až jednej tretine príjem vzrastie (Obrázok 12). Výnimku 

tvorí najnižšia príjmová kategória, v ktorej vzrastie príjem dvom tretinám rodín, vďaka 

opatreniam cieleným na nízkopríjmové rodiny. V ďalších častiach príjmovej distribúcie profil 

poskytnutej pomoci zodpovedá štruktúre rodín s deťmi.  

4.4 Z hľadiska príjmového rozloženia, opatrenia najviac pomáhajú rodinám s najnižším 

príjmom (Obrázok 11). V prvom príjmovom decile sa rodinám v priemere zvýši príjem o 3,1 %, 

vďaka opatreniam cieleným na nízkopríjmové rodiny (príspevok rodinám v hmotnej núdzi, 

seniorom bez dôchodkov a bez pracovného príjmu, poberateľom príspevku na opatrovanie).  

(eur)  (%)

Všetky rodiny 3 023 342 3,4 1,0
Jednotlivec bez detí 1 606 293 0,8 1,4
Jednotlivec + 1 dieťa 72 886 7,6 1,6
Jednotlivec + 2 deti 36 820 13,2 1,8
Jednotlivec + 3 a viac detí 5 878 23,9 5,7
Dvojica bez detí 678 642 0,8 0,1
Dvojica s 1 dieťaťom 225 538 6,5 0,5
Dvojica s 2 deťmi 297 781 12,8 0,9
Dvojica s 3 a viac deťmi 97 145 19,6 1,5

Zdroj: model SIMTASK (2022)

Typ rodiny
Počet 

rodín

Priemerná 

zmena 

v disp. príjme

Priemerná kladná 

a záporná zmena 

v disp. príjme 

(eur)

Podiel rodín 

s kladnou, nulovou  

a zápornou 

zmenou (v %)

0 20 40 0 20 40 60 80 100
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4.5 S výnimkou prvého príjmového decilu, vplyv opatrení pozdĺž príjmovej distribúcie 

závisí najmä od počtu rodín s deťmi v jednotlivých príjmových kategóriách, keďže 

významnú časť objemu pomoci (77 %) tvorí zvýšenie prídavku na dieťa.  

 

 

4.6 Jednorazová pomoc v kombinácii s automatickým rastom vybraných dávok, príspevkov a 

príjmov najviac prispeje nízkopríjmovým rodinám (Obrázok 13). Priemerný disponibilný 

príjem pre rodiny s najnižším príjmom vzrastie po započítaní jednorazovej pomoci o 

6,7 %, čo je menej ako predpokladaný rast cien v roku 2022 (tieto rodiny čelia nízkopríjmovej 

inflácii na úrovni 9,9 %). 

4.7 V členení podľa vybraných skupín obyvateľstva percentuálne najviac jednorazové 

kompenzácie prispejú rodinám v hmotnej núdzi a rodinám s náhradným rodičom 

(Obrázok 14). Avšak aj v tomto prípade platí, že týmto rodinám aj po zohľadnení pomoci 

vzrastie disponibilný príjem v priemere stále menej než prognózovaný rast cien. 

4.8 V absolútnom vyjadrení najviac benefitujú tie rodiny, u ktorých sa kumuluje pomoc 

viacerých jednorazových príspevkov a tie, ktoré majú viac nezaopatrených detí. 

Príkladom sú rodiny náhradných rodičov, u ktorých sa kumuluje navýšenie opakovaného 

príspevku náhradnému rodičovi a navýšenie prídavku na dieťa (Obrázok 14). 

4.9 Samotný jednorazový príspevok vo výške 100 eur nie je dostatočnou kompenzáciou zvýšených 

nákladov pri aktuálnom nastavení parametrov systému pomoci v hmotnej núdzi (detailnejšie 

ilustratívny scenár v Prílohe 1). Viac ako 60 % rodín v hmotnej núdzi sú rodiny bez detí a teda 

plošný jednorazový príspevok pre deti nezískajú. Vzhľadom na jednorazový prídavok na 

deti, viacdetným rodinám (9 %) budú zvýšené náklady aspoň čiastočne kompenzované 

vďaka tomuto prídavku. Rodín v hmotnej núdzi, ktoré nemajú nezaopatrené deti a mohli by 

súbežne poberať viacero jednorazových príspevkov (príspevok opatrovateľom, osobným 

Obrázok 11: Rast disponibilných príjmov rodín 
podľa príjmových kategórií v roku 2022 – vplyv 
jednorazových opatrení 

Obrázok 12: Variabilita v raste disponibilných 
príjmov rodín podľa príjmových kategórií 
v roku 2022 – vplyv jednorazových opatrení 

  

* Na osi x je zobrazený ekvivalentný disponibilný príjem prepočítaný na jedného člena rodiny . Počet členov je 
určený modifikovanou OECD škálou (váha 1 pre prvého dospelého, váha 0,5 pre každého ďalšieho dospelého člena 
a váha 0,3 pre každé dieťa mladšie ako 14 rokov).  

Zdroj: RRZ (SIMTASK) 
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asistentom alebo seniorom bez nároku na dôchodok), je len minimum (pár desiatok ľudí 

z celkového počtu približne ako 60 tisíc rodín v hmotnej núdzi).  

Obrázok 13: Rast disponibilných príjmov rodín 
v dôsledku automatickej indexácie príjmov 
a jednorazových opatrení - podľa príjmových 
kategórií v roku 2022, v porovnaní s infláciou 

Obrázok 14: Rast disponibilných príjmov rodín 
v dôsledku automatickej indexácie príjmov 
a jednorazových opatrení * - podľa vybraných 
skupín obyvateľstva v roku 2022, v porovnaní 
s infláciou 

  

 * Jednorazové opatrenia nezahŕňajú očkovací bonus. 

Obrázok 15: Rast disponibilných príjmov rodín 
v dôsledku automatickej indexácie príjmov 
a jednorazových opatrení - podľa príjmových 
kategórií v roku 2022 v € 

Obrázok 16: Rast disponibilných príjmov rodín 
v dôsledku automatickej indexácie príjmov 
a jednorazových opatrení - podľa vybraných 
skupín obyvateľstva v roku 2022 v € 

  

*  Na osi x je zobrazený ekvivalentný disponibilný príjem prepočítaný na jedného člena rodiny . Počet členov je 
určený modifikovanou OECD škálou (váha 1 pre prvého dospelého, váha 0,5 pre každého ďalšieho dospelého člena 
a váha 0,3 pre každé dieťa mladšie ako 14 rokov).  

Zdroj: RRZ (SIMTASK) 
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Box 1  Rast disponibilných príjmov rodín po zahrnutí iných opatrení v roku 2022 

Okrem jednorazových opatrení, ktoré sú predmetom tejto kvantifikácie, boli v NR SR prijaté aj 

ďalšie opatrenia navyšujúce disponibilný príjem rodín v roku 2022. Časť opatrení (zvýšenie prídavku 

na dieťa a daňového bonusu na dieťa) označujeme ako trvalé a sú predmetom RRZ kvantifikácie 

vplyvu opatrení s číslom KO_2022_02. Súčasťou disponibilných príjmov v roku 2022 je aj tzv. 

očkovací bonus pre osoby vo veku nad 60 rokov. Je to opatrenie, ktoré síce bolo prijaté v roku 2021, 

avšak samotný príspevok bol vyplácaný aj v prvom štvrťroku 2022. Viac o očkovacom bonuse a o 

prijatých predpokladoch pri jeho simulácii sa nachádza v Prílohe 2. 

Rast v priemernom disponibilnom príjme rodín s najnižším príjmom by v roku 2022 po zohľadnení 

vplyvu jednorazových aj trvalých opatrení a očkovacieho bonusu prevýšil rast spotrebiteľských cien 

(rast 9,1 % v prvom príjmovom decile, Obrázok 17). Stále však nedosiahne úroveň rastu cien pre 

nízkopríjmové domácnosti, ktorá sa v roku 2022 očakáva vo výške 9,9 %. Pre rodiny s vyšším 

príjmom ani po zohľadnení dodatočných opatrení rast v priemernom disponibilnom príjme v roku 

2022 by nedosiahol úroveň rastu cien.  

Pri pohľade na vybrané skupiny obyvateľstva (Obrázok 18), po zohľadnení aj dodatočných trvalých 

opatrení a očkovacieho bonusu, rast v priemernom disponibilnom príjme prevýši rast cien resp. 

priblíži sa úrovni rastu cien pre rodiny s deťmi, rodiny v hmotnej núdzi, náhradných rodičov 

a rodiny, v ktorých sa poberá príspevok na opatrovanie. Rovnako ako pre rodiny s najnižším 

príjmom však platí, že rast príjmu rodín v hmotnej núdzi nedosiahne úroveň rastu cien pre 

nízkopríjmové domácnosti. Najvýraznejšie zaostáva za rastom cien, po zohľadnení aj dodatočných 

opatrení, rast príjmu rodín bez pracovného príjmu, nasledujú rodiny bez detí a rodiny seniorov. 

V prípade rodín seniorov má očkovací bonus, podľa očakávania, najväčší vplyv na disponibilné 

príjmy. Priemerná výška disponibilného príjmu rodiny seniorov po zohľadnení očkovacieho bonusu 

je vyššia o 2,6 p.b. v roku 2022. Vplyv očkovacieho bonusu na ostatné typy rodín je veľmi malý. 

V peňažnom vyjadrení je vplyv prijatých opatrení mierne výraznejší vo vyšších príjmových 

kategóriách (Obrázok 19). Je to spôsobené tým, že trvalé opatrenia ako aj časť jednorazových 

opatrení ovplyvňujú disponibilné príjmy najmä rodín s deťmi. Preto vplyv na príjmovú distribúciu 

závisí najmä od počtu rodín s deťmi v jednotlivých príjmových kategóriách. Vyšší podiel rodín s 

deťmi sa nachádza vo vyšších príjmových kategóriách preto je priemerný vplyv v peňažnom 

vyjadrení v týchto kategóriách vyšší. Očkovací bonus má najväčší vplyv na disponibilné príjmy rodín 

so stredným príjmom (4. až 6. decil príjmovej distribúcie). Dôvodom bude zrejme minimálny 

dôchodok, ktorý bráni tomu, aby dôchodcovia spadli do hmotnej núdze a teda rodiny s dôchodcami 

nepatria medzi najchudobnejšie rodiny populácie. 

Pri bohatších rodinách sa dá predpokladať vyššia miera úspor ako pri nízkopríjmových rodinách, v 

ktorých väčšina príjmov smeruje do spotreby. Pri tých najchudobnejších sa dá predpokladať, že 

príjmy pokrývajú iba základné životné náklady. Z tohto hľadiska je potrebné pokryť najmä zvýšené 

náklady na základné životné potreby a pomoc adresne smerovať tým najzraniteľnejším rodinám. 

Neadresnosť prijatých opatrení ako celku sa prejavuje tým, že z nich percentuálne najviac profitujú 

okrem rodín v hmotnej núdzi aj rodiny s deťmi. Pritom však ich priemerný ekvivalentný 

disponibilný príjem je zhruba trojnásobok príjmu rodín v hmotnej núdzi (Obrázok 20).  
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Podobne, rodiny s pracovným príjmom z opatrení benefitujú viac ako rodiny bez pracovného 

príjmu, avšak ich priemerný ekvivalentný disponibilný príjem je trojnásobný oproti príjmu rodín 

bez pracovného príjmu. 

Obrázok 17: Rast disponibilných príjmov rodín 
v dôsledku automatickej indexácie príjmov, 
jednorazových a trvalých opatrení a očkovacieho 
bonusu (v %) v porovnaní s infláciou - podľa 
príjmových kategórií v roku 2022 

Obrázok 18: Rast disponibilných príjmov rodín v 
dôsledku automatickej indexácie príjmov, 
jednorazových a trvalých opatrení a očkovacieho 
bonusu (v %) v porovnaní s infláciou - podľa 
príjmových kategórií v roku 2023 

  

Obrázok 19: Rast disponibilných príjmov rodín 
v dôsledku automatickej indexácie príjmov, 
jednorazových a trvalých opatrení a očkova-
cieho bonusu (v eurách) - podľa príjmových 
kategórií v roku 2022 

Obrázok 20: Rast disponibilných príjmov rodín 
v dôsledku automatickej indexácie príjmov, 
jednorazových a trvalých opatrení a očkova-
cieho bonusu (v eurách) - podľa vybraných 
skupín obyvateľstva v roku 2022 

  

*  Na osi x je zobrazený ekvivalentný disponibilný príjem prepočitaný na jedného člena rodiny. Počet členov je určený 
modifikovanou OECD škálou (váha 1 pre prvého dospelého, váha 0,5 pre každého ďalšieho dospelého člena a váha 0,3 
pre každé dieťa mladšie ako 14 rokov). 
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5. Vplyv na verejné financie 

5.1 Celkový vplyv opatrenia na verejné financie je v roku 2022 negatívny na úrovni 0,1 % HDP. 

Keďže sa jedná o jednorazové opatrenia, nemajú žiadny vplyv na saldo v rokoch 2023 až 2025. 

5.2 V peňažnom vyjadrení je vplyv opatrenia na saldo vo výške 91 mil. eur v roku 2022. Výdavky na 

jednotlivé opatrenia dosiahnu 105,8 mil. eur. Najvyšší podiel na tom má jednorazové zvýšenie 

prídavku na dieťa, keďže sa týka najväčšieho počtu osôb zo všetkých jednorazových príspevkov. 

Dá sa očakávať pozitívny vplyv na výber DPH vo výške 14,5 mil. eur.  

Tabuľka 3: Vplyv opatrení na saldo rozpočtu verejnej správy (mil. eur, ESA2010) 

  2022 2023 2024 2025 

Výdavky verejnej správy     

Prídavok na dieťa -81,8 0 0 0 

Rodiny v hmotnej núdzi -7,6 0 0 0 

Seniori 62+ rokov bez dôchodku a zárobku -5,9 0 0 0 

Opatrovatelia -8,2 0 0 0 

Náhradní rodičia -2,3 0 0 0 

Príjmy verejnej správy     

DPH 14,5 0 0 0 

Spolu -91,3 0 0 0 

Spolu v % HDP -0,1 0 0 0 

Zdroj: RRZ 

5.3 Vzhľadom na jednorazovosť opatrení je vplyv na dlhodobú udržateľnosť len cez kanál vyššieho 

dlhu8. Celkový okamžitý dopad na dlh v tomto rozsahu však nemá z pohľadu dlhodobej 

udržateľnosti významnejší vplyv. 

5.4 Z celkových výdavkov na jednorazové opatrenia pôjde 21 % (23 mil. €) pre 10 % 

najchudobnejších rodín (Obrázok 21). Prejavuje sa tu adresnosť najmä jednorazovej pomoci 

rodinám v hmotnej núdzi a seniorom bez zárobku a dôchodku. Na druhej strane, až 29 % 

(31 mil. eur) celkovej pomoci proti inflácii bude čerpaná 30 %-mi najbohatších rodín. Dôvodom 

je plošná pomoc rodinám s deťmi vo forme zvýšenia prídavku na dieťa bez ohľadu na výšku 

príjmu rodiny. 

 
 

8  Jednorazové opatrenia nemajú trvalý tzv. štrukturálny vplyv na deficit verejnej správy, a preto z pohľadu 50-ročného 
horizontu je ich vplyv na dlhodobú udržateľnosť výrazne limitovaný.  
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Obrázok 21: Rozdelenie výdavkov verejnej správy podľa príjmových kategórií rodín v roku 2022 

 

* Na osi x je zobrazený ekvivalentný disponibilný príjem prepočítaný na jedného člena rodiny. Počet členov je 
určený modifikovanou OECD škálou (váha 1 pre prvého dospelého, váha 0,5 pre každého ďalšieho dospelého člena 
a váha 0,3 pre každé dieťa mladšie ako 14 rokov). 

Zdroj: RRZ (SIMTASK) 

6. Vplyv na makroekonomický vývoj 

6.1 Vzhľadom na fakt, že navrhované opatrenie má jednorazový charakter, neočakávame žiadny 

významnejší vplyv na makroekonomický vývoj.  

7. Vplyv na motiváciu pracovať 

7.1 Ako proxy pre motiváciu pracovať používame odhadnutú pravdepodobnosť ekonomickej 

aktivity pre všetky osoby v podkladovej databáze. Použitím odhadnutých koeficientov9 

vypočítame pravdepodobnosť ekonomickej aktivity v základnom scenári a v scenári pre 

navrhované opatrenie. Porovnaním ich zmien vyhodnocujeme vplyv opatrenia na motiváciu 

pracovať.  

7.2 Celkový vplyv navrhnutých jednorazových opatrení na motiváciu pracovať je pre populáciu 

v produktívnom veku negatívny a zanedbateľný (-0,03 p.b.). Dôvodom je, že príspevky sú 

vyplácané bez ohľadu na to, či osoba pracuje alebo nie. Mierne pozitívny vplyv môžeme 

očakávať pri poberateľoch dávky v hmotnej núdzi. Motiváciu pracovať rodičov nezaopatrených 

detí navrhované opatrenie mierne zníži (-0,05 p.b.), keďže prídavky na dieťa sú vyplácané bez 

ohľadu na to, či rodičia pracujú alebo nie.  

 

 

 
 

9  Detailnú metodológiu je možné nájsť v štúdii RRZ 1/2016 s názvom Labour Force Participation Elasticities: the Case of 
Slovakia . 

https://www.rrz.sk/labour-force-participation-elasticities-the-case-of-slovakia/
https://www.rrz.sk/labour-force-participation-elasticities-the-case-of-slovakia/
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Tabuľka 4 : Vplyv opatrení na motiváciu pracovať 

  
Pravdepodobnosť 

ekonomickej aktivity 
základný scenár 

Zmena 
pravdepodobnosti  

v p.b.   

Populácia v produktívnom veku 83,2 -0,03 

Rodičia nezaopatrených detí 84,3 -0,05 

Bez nezaopatrených detí 82,2 -0,02 

Osoby s pracovným príjmom 91,1 -0,01 

Osoby bez pracovného príjmu 58,9 -0,10 

Matky detí do 3 rokov 30,9 -0,07 

Otcovia detí do 3 rokov 98,2 -0,04 

Pracujúci - 1. kvintil (najnižší príjem) 77,8 0,09 

Pracujúci - 2. kvintil  90,5 -0,04 

Pracujúci - 3. kvintil  94,8 -0,02 

Pracujúci - 4. kvintil  97,5 -0,01 

Pracujúci - 5. kvintil (najvyšší príjem) 98,4 -0,01 

Poberatelia dávky v hmotnej núdzi 72,4 0,10 

Zdroj: RRZ (w_hat if model) 
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Príloha 1 

Jednorazové zvýšenie pomoci v hmotnej núdzi v roku 2022 

8.1 Na rozdiel od ostatných dávok a príspevkov sociálneho systému, pomoc v hmotnej núdzi je 

vyplácaná na úrovni domácností. Výška pomoci v hmotnej núdzi sa určí ako rozdiel medzi 

sumou nárokov a posudzovaným príjmom členov domácnosti. Systém pomoci v hmotnej 

núdzi tvorí základná dávka („dávka v hmotnej núdzi“) stanovená na šiestich úrovniach a 

viacero príspevkov. Základná dávka a príspevky sú určujúce pre stanovenie sumy 

nárokov. Výška základnej dávky sa odvíja od štruktúry domácnosti - rozlišuje sa či ide o 

jednotlivca, jednotlivca s menej alebo viac ako štyrmi deťmi, dvojicu bez detí, dvojicu s menej 

alebo viac ako štyrmi deťmi. Poskytovanie príspevkov je viazané na splnenie určitých 

podmienok v závislosti od životnej situácie žiadateľa a sledujú sa nimi rôzne ciele:  

• Ochranný príspevok je poskytovaný žiadateľom so zníženou schopnosťou zabezpečiť 

si príjem alebo zvýšiť príjem vlastnou prácou, poberateľmi sú najmä starobní alebo 

invalidní dôchodcovia, či osamelí rodičia maloletých detí.  

• Vlastníkom / nájomcom obytných priestorov je poskytovaný príspevok na bývanie. 

• Príspevok na nezaopatrené dieťa je určený pre dieťa v domácnosti, ktoré si riadne 

plní školskú dochádzku.  

• Poskytnutie aktivačného príspevku závisí od účasti na aktivačných programoch 

(medzi aktivity patrí zvyšovanie kvalifikácie, zúčastňovanie sa na vzdelávaní a príprave 

pre trh práce alebo vykonávanie menších obecných služieb). 

Obrázok 22: Štruktúra príjmov nízko-
príjmových rodín - jednotlivec 

Obrázok 23: Štruktúra príjmov nízko-
príjmových rodín - rodina 2+2 

  
  

Zdroj: RRZ 

8.2 Cieľom pomoci v hmotnej núdzi je poskytnúť finančnú pomoc domácnostiam na výdavky 

nevyhnutné na zabezpečenie základných životných potrieb, čo je vyjadrené v sume nárokov, 
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ktoré môže domácnosť získať10. Ak má domácnosť vlastné príjmy, tieto sa berú do úvahy a výška 

pomoci v hmotnej núdzi je „doplatkom“ do výšky sumy nárokov (Obrázok 22 a Obrázok 23). 

8.3 Aby poberateľom pomoci v hmotnej núdzi, jednej z najohrozenejších skupín obyvateľstva, boli 

v plnej miere kompenzované zvýšené životné náklady vzniknuté v súvislosti s infláciou, v 

ilustratívnom scenári by dávky mali byť zvýšené o mieru nízkopríjmovej inflácie (ktorá je v 

roku 2022 na úrovni 9,9 %). V prípade jednotlivca je suma nárokov v roku 2022 na úrovni 

198,6 € mesačne a ak nemá žiadny posudzovaný príjem, je to aj výška pomoci v hmotnej núdzi 

(Tabuľka 5). V scenári by bola jeho dávka navýšená o 19,70 € mesačne, na ročnej báze je to 

spolu 235,9 €. Podobným mechanizmom výpočtu pre rodinu s dvoma deťmi 2+2 (bez 

posudzovaného príjmu rodiny) by mal mať jednorazový príspevok na plnú kompenzáciu 

zvýšenej inflácie hodnotu 538,40 €. 

Tabuľka 5: Pomoc v hmotnej núdzi – teoretická schéma navýšenia pomoci 

  Teoretická schéma (2022) 
Domác

nosť 
dospelí 
+ deti 

Základ
ná 

dávka 
(1) 

Prísp na 
nezaop. 
dieťa (2) 

Ochranný 
alebo 

aktivačný 
prísp (3) 

Prísp na 
bývanie 

(4) 

Suma  
nárokov 

(1)+(2) 
+(3)+(4) 

Navýše-
nie 

sumy 
nárokov 

o 
infláciu* 

Navýšená 
suma 

nárokov 

Ročná 
suma 

navýšenia 
sumy 

nárokov 

1+0 68,8 0 70,4 59,4 198,6 19,7 218,3 235,9 

1+1 130,9 19,3 70,4 94,8 315,4 31,2 346,6 374,7 

1+2 130,9 38,6 70,4 94,8 334,7 33,1 367,8 397,6 

1+3 130,9 57,9 70,4 94,8 354 35,0 389,0 420,6 

1+4 130,9 77,2 70,4 94,8 373,3 37,0 410,3 443,5 

1+5 191,2 96,5 70,4 94,8 452,9 44,8 497,7 538,0 

2+0 119,6 0 140,8 94,8 355,2 35,2 390,4 422,0 

2+1 179 19,3 140,8 94,8 433,9 43,0 476,9 515,5 

2+2 179 38,6 140,8 94,8 453,2 44,9 498,1 538,4 

2+3 179 57,9 140,8 94,8 472,5 46,8 519,3 561,3 

2+4 179 77,2 140,8 94,8 491,8 48,7 540,5 584,3 

2+5 241,3 96,5 140,8 94,8 573,4 56,8 630,2 681,2 
Poznámka: * Potrebné navýšenie sumy nárokov PHN, aby boli plne kompenzované zvýšené náklady v súvislosti s 
infláciou.  
** Jednorazová PHN 100 € a jednorazový prídavok na dieťa (74,12 € na dieťa).  

Zdroj: RRZ 

8.4 Využitím individuálnych údajov z UPSVaR boli vypočítané skutočne uplatnené sumy nárokov 

a priemerné výšky dávok v jednotlivých kategóriách rodín (Tabuľka 6). Priemerné sumy 

uplatnených nárokov v jednotlivých kategóriách sú približne na úrovni 65 % v porovnaní s 

teoretickou schémou, čo súvisí s tým do akej miery poberatelia PHN uplatňujú svoje nároky 

(napríklad na aktivačný príspevok). Pri nastavovaní ilustratívnej kompenzačnej schémy, 

 
 

10  Súčasné nastavenie systému vychádza zo súm životného minima ustanovených v roku 1998, odkedy boli pravidelne 
valorizované podľa mechanizmu prijatého v roku 2001. Preto aj stanovené sumy nárokov dnes už v dôsledku štrukturálnych 
zmien a aplikovanej valorizácie nemusia zodpovedať základným potrebám domácností. RRZ upozornila na riziká 
vyplývajúce z absencie pravidelného prehodnocovania výšky dávok sociálneho systému a dôležitosť funkcie životného 
minima v Správe o vývoji sociálneho systému. 

https://www.rrz.sk/sprava-o-vyvoji-socialneho-systemu-welfare-report/
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podľa skutočného čerpania pomoci v hmotnej núdzi v roku 2021, by tak ročné navýšenie 

sumy nárokov na plnú kompenzáciu inflácie pre jednotlivca malo predstavovať sumu 

približne 142,8 € a pre rodinu s dvoma deťmi v kategórii 2+2 sumu 350,2 €. Rodina 

s dvoma deťmi jednorazovým príspevkami získa sumu 248,2 € (jednorazová PHN 100 € 

a 2 x 74,12 € prídavok na dieťa), rozdiel je -102 € (posledný stĺpec v Tabuľka 6). Z prepočtov 

vrámci ilustratívneho scenára vyplýva, že plne kompenzované zvýšené náklady v súvislosti 

infláciou by z poberateľov pomoci v hmotnej núdzi mali výlučne viacdetné rodiny. 

Tabuľka 6: Pomoc v hmotnej núdzi – schéma navýšenia pomoci podľa údajov UPSVaR  

  
údaje UPSVaR (2021) 

Domácnosť 
dospelí + 

deti 

Podiel 
poberateľov 
PHN z celk. 

počtu,  
v %  

Priemerná 
mesačná 

výška 
PHN 

Priemerná 
mesačná 

suma 
nárokov  

Ročné 
navýšenie 

sumy 
nárokov* 

Ročná 
suma 

navýšenia 
priem. 
PHN 

Suma 
jednoraz. 

prísp. 

Jednoraz. 
prísp.** - 

ročné 
navýšenie 

sumy 
nárokov* 

1+0 58,0 102,1 120,2 142,8 121,2 100,0 -42,8 

1+1 7,3 157,7 208,5 247,7 187,4 174,1 -73,6 

1+2 3,0 160,7 221,5 263,1 190,9 248,2 -14,9 

1+3 1,3 162,6 233,3 277,2 193,2 322,4 45,2 

1+4 0,5 156,9 237,0 281,5 186,4 396,5 115,0 

1+5 0,4 196,4 306,9 364,6 233,3 470,6 106,0 

2+0 8,3 176,5 242,8 288,4 209,7 100,0 -188,4 

2+1 5,1 237,4 289,0 343,3 282,0 174,1 -169,2 

2+2 5,5 245,2 294,8 350,2 291,3 248,2 -102,0 

2+3 4,2 254,0 301,1 357,7 301,7 322,4 -35,3 

2+4 2,4 257,8 308,9 366,9 306,3 396,5 29,6 

2+5 4,1 259,4 377,8 448,9 308,2 470,6 21,7 
Poznámka: * Potrebné navýšenie sumy nárokov PHN, aby boli plne kompenzované zvýšené náklady v súvislosti s 
infláciou.  
** Jednorazová PHN 100 € a jednorazový prídavok na dieťa (74,12 € na dieťa).  

Zdroj: RRZ 

8.5 V prípade rodín v hmotnej núdzi s nezaopatrenými deťmi, ich zvýšené výdavky v súvislosti so 

zvýšenou infláciou by boli kompenzované jednorazovým prídavkom na deti, ktorý je určený 

pre všetky deti v rámci rodiny. Inými slovami, rodiny s viacerými nezaopatrenými deťmi v 

hmotnej núdzi nebudú kompenzované zo systému sociálnej pomoci, ale 

z jednorazovej pomoci zo systému štátnej sociálnej podpory, ktorá je vyplácaná 

plošne.  

8.6 Podľa prijatých nariadení môžu byť jednorazové príspevky vyplácané aj v súbehu, ak osoba 

spĺňa viacero podmienok súčasne. Podľa individuálnych údajov UPSVaR však v roku 2021 

v súbehu poberali pomoc v hmotnej núdzi a vybrané príspevky (príspevok na opatrovanie, 

príspevok na osobnú asistenciu, príspevok náhradným rodičom) len pár desiatok osôb, kým 

priemerný mesačný počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi prevyšoval 60 tisíc. 
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Príloha 2 

Finančná pomoc seniorom (očkovací bonus) 

9.1 V decembri 2021 bola schválená novela zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych 

opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby 

COVID-19. Táto novela umožnila poskytnúť jednorazovú finančnú pomoc pre seniorov, ktorí 

absolvovali očkovanie proti chorobe COVID-19, známu pod názvom „očkovací bonus“. 

9.2 Očkovací bonus bol vyplatený osobe, ktorá do konca roka 2021 dovŕšila 60 rokov, mala trvalý 

alebo prechodný pobyt na území Slovenska a zároveň na Slovensku aj absolvovala očkovanie 

proti COVID-19 do zákonom stanoveného termínu11. Pomoc bola vyplácaná vo výške 200 € 

alebo 300 € v závislosti od počtu dávok očkovacej látky. 

9.3 Cieľom uvedenej novely, podľa dôvodovej správy, bola podpora očkovania seniorov, ktorí v 

súvislosti s ochorením COVID-19 patria medzi rizikové skupiny. Primárnym cieľom opatrenia 

teda nebola pomoc s infláciou. Keďže sa však jedná o jednorazovú pomoc vyplatenú na 

prelome rokov 2021 a 2022, môže byť interpretovaná aj v kontexte kompenzácie rastu cien, 

nakoľko samotný očkovací bonus ovplyvňoval disponibilné príjmy seniorov. 

9.4 RRZ nemá k dispozícii presné údaje kedy a komu bola vyplatená jednorazová pomoc za 

očkovanie. Na základe údajov o očkovaniach poskytnutých Inštitútom zdravotných analýz12, 

RRZ odhadla, že nárok na očkovací bonus mohol vzniknúť 820 tis. až 920 tis. osobám, čo je 

zhruba 67 % až 75 % populácie vo veku nad 60 rokov. Priemerná výška vyplateného 

očkovacieho bonusu mohla byť vo výške 279 €. 

9.5 Na základe uvedených odhadov, RRZ použila vo svojich výpočtoch predpoklad, že očkovací 

bonus dostalo 70 % populácie vo veku nad 60 rokov v priemernej výške 279 €. Nakoľko nie je 

k dispozícii štruktúra poberateľov očkovacieho bonusu, pri simuláciách sa určili poberatelia 

náhodným výberom 70 % z populácie ľudí nad 60 rokov. Rovnako sa prijal predpoklad, že 

očkovací bonus je súčasťou disponibilného príjmu v roku 2022 bez ohľadu nato, či bol 

vyplatený ešte v decembri roku 2021 alebo neskôr. 

  

 
 

11  Pôvodne bol určený hraničný termín registrácie pre očkovací bonus do 15. decembra 2021 s očkovaním najneskôr do 

15. januára 2022. Neskôr bol predĺžený termín očkovania do 31. januára 2022 a napokon aj do 15. marca 2022. 

12  https://github.com/Institut-Zdravotnych-Analyz/covid19-data 

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=8&ID=808
https://github.com/Institut-Zdravotnych-Analyz/covid19-data


2022/01 

kvantifikacia@rrz.sk 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

© Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, 2022 

Imricha Karvaša 1  
Bratislava 1, 813 25  
Slovenská republika 

 

www.rrz.sk 

 

Pri reprodukcii časti textu je potrebné uviesť okrem organizácie aj názov materiálu. Text neprešiel jazykovou 
korektúrou. 


