
ÚPSVaR Partizánske informuje:  

 

Zmeny pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi 

 

Dávka v hmotnej núdzi patrí občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s 

občanom spoločne posudzujú, na zabezpečenie základných životných podmienok, t. j. na 

jedno teplé jedlo, nevyhnutné ošatenie a na prístrešie. Hmotná núdza je stav, kedy príjem 

členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima, a oni si nevedia alebo nemôžu 

zabezpečiť, či zvýšiť príjem prácou, svojím majetkom alebo uplatnením zákonného práva 

(výživné, dávky nemocenského a dôchodkového poistenia, poistenie v nezamestnanosti...). 

 

Novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorá je v platnosti od 1.5.2017, sprísňuje 

podmienky poberania pomoci v hmotnej núdzi, a to nasledovne: 

V posledných rokoch stúpol počet uzatvorených dohôd pravdepodobne aj preto,  aby sa 

sociálne odkázaní ľudia nemuseli zúčastňovať aktivačných činností v rozsahu 32 hodín 

mesačne. V novele zákona o pomoci v hmotnej núdzi sa zavádza podmienka, že pri práci na 

dohodu sa bude pre účely hmotnej núdze prihliadať už len na skutočne vykonanú závislú 

činnosť, teda počet odpracovaných hodín. Dávka v hmotnej núdzi sa  zníži o sumu 61,60 €, ak 

občan skutočne nevykoná rozsah hodín v rámci dohodnutých pacovnoprávnych vzťahov, 

ktorý musí dokladovať do tretieho pracovného dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, 

v ktorom vykonal prácu.  

Sociálne odkázanými sú veľakrát zneužívané  aj práceneschopnosti,  keďže sa počas choroby 

nemusia zúčastňovať aktivačných prác. Poberateľ dávky v hmotnej núdzi alebo člen 

domácnosti bude po novom povinný doručiť úradu práce potvrdenie o dočasnej PN do troch 

pracovných dní od jej vystavenia obvodným/ošetrujúcim lekárom. Ak si člen domácnosti 

nesplní povinnosť a nedoručí úradu potvrdenie lekára o začiatku a skončení dočasnej PN 

v lehote  3 pracovných dní od jeho vystavenia, dávka sa zníži o sumu 61,60 € na obdobie od 

začiatku kalendárneho mesiaca, v ktorom občan nedoručil úradu potvrdenie o začiatku alebo 

skončení dočasnej PN-ky, do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom úrad nesplnenie 

povinnosti zistil. Za toto obdobie mu nepatrí ochranný príspevok, ktorý je v súčasnosti vo 

výške 34,69 €. 

Zamestnanci úradu majú novelou zákona uloženú povinnosť kontrolovať dodržiavanie  

liečebného režimu u poberateľov pomoci v hmotnej núdzi v mieste trvalého alebo 

predpokladaného pobytu.  Ak zistia porušenie, nasleduje sankcia, a to – ochranný príspevok 



nepatrí za konkrétny mesiac, v ktorom úrad zistil nedodržanie liečebného režimu, a zároveň sa 

dávka zníži o sumu 61,60 €. 

Od mája  občan nie je povinný predkladať  na úrad  potvrdenie  od  obvodného/ošetrujúceho  

lekára o trvaní DPN ku koncu mesiaca (tzv. prevodky). 

 


