
 

 

Суми допомоги та надбавок з 01.01.2023 

Від 01.01.2023 р. Захід Міністерства праці та соціальних справ Словацької республіки №439/2022  

Збірки законів "Про коригування розмірів матеріально-потребуваної допомоги, до яких  

враховуються суми матеріально-потребуваних допомоги та внесків", передбачених Законом  

№417/2013 Збірки законів "Про допомогу в разі матеріальної потреби та про внесення змін до  

деяких законів" (далі – Закон) вносяться такі зміни:  

Допомога при матеріальній потребі відповідно до §10 абз. 2 Закону з 01.01.2023 передбачено в  

розмірі:  

 74,00 євро на місяць для фізичної особи,  

 140,70 євро на місяць для людини з дитиною або до чотирьох дітей,  

 128,60 євро на місяць для пари без дітей,  

 192,40 євро на місяць для пари з дитиною або до чотирьох дітей,  

 205,50 євро на місяць для людини з більш ніж чотирма дітьми,  

 259,40 євро на місяць для пари з більш ніж чотирма дітьми.  

 

 

Суми надбавки на надання матеріальної допомоги з 01.01.2023 року складають:  

Захисна надбавка відповідно до §11 абз. 2 надається в розмірі:  

 75,70 євро на місяць у разі члена домогосподарства відповідно до §7 абз. 2а-2с, 2f-2h закону  

- це фізична особа, яка з об'єктивних причин (в основному через вік, стан здоров'я) не може  

забезпечити або збільшити дохід своєю роботою: особа досягла пенсійного віку, є інвалідом  

через зниження здатності працювати більш ніж на 70%, є батьком-одинаком, який особисто,  

весь день і належним чином доглядає за дитиною до 31 тижня життя, доглядає за фізичною  

особою інвалідом, яка залежить від догляду, бере участь в програмах ресоціалізації у формі  

проживання, в рамках яких не може забезпечити дохід за рахунок власної роботи, вона є  

одержувачем дострокової пенсії по старості;  

 41,60 євро на місяць, якщо член домогосподарства вказаний в §7 абз. 2е та 2j закону, тобто  

це фізична особа, яка є вагітною жінкою з початку восьмого тижня до передбачуваної дати  

пологів, визначеної лікарем, або фізична особа, яка має несприятливий стан здоров'я та  

тимчасово непрацездатна через хворобу або травму або перебуває на карантині більше 30  

днів;  

 16,20  євро на місяць у разі члена домогосподарства, який є вагітною жінкою з початку  

четвертого місяця вагітності або батьком дитини, який здійснює особистий, повний робочий  

день та належний догляд за дитиною віком до одного року.  

 

Допомога на дитину-утриманця відповідно до §13 абз. 2 закону передбачено в розмірі 20,70 євро  

на місяць.  

  



 

Sumy pomoci v hmotnej núdzi od 01.01.2023 

Dňa 01.01.2023 nadobudlo účinnosť Opatrenie MPSVR SR č. 439/2022 Z. z o úprave súm pomoci v hmot-

nej núdzi, ktorým sa sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevkov poskytované podľa zákona č. 417/2013 Z. z. 

o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) upravujú nasledov-

ne: 

Dávka v hmotnej núdzi podľa § 10 ods. 2 zákona je od 01.01.2023 poskytovaná v sume: 

 74,00 eura mesačne, ak ide o jednotlivca, 

 140,70 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi, 

 128,60 eura mesačne, ak ide o dvojicu bez detí, 

 192,40  eura mesačne, ak ide o dvojicu s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi, 

 205,50 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi, 

 259,40 eura mesačne, ak ide o dvojicu s viac ako štyrmi deťmi. 

Sumy príspevkov pomoci v hmotnej núdzi sú od 01.01.2023 nasledovné: 

Ochranný príspevok podľa § 11 ods. 2 je poskytovaný v sume: 

 75,70 eura mesačne, ak ide o člena domácnosti podľa § 7 ods. 2 písm. a) až c), f) až h) zákona - ide o 

fyzickú osobu, ktorá z objektívnych dôvodov (najmä z dôvodu veku, zdravotného stavu) si nemôže 

zabezpečiť alebo zvýšiť príjem vlastnou prácou: dosiahla dôchodkový vek, je invalidná z dôvodu po-

klesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, je osamelý rodič, ktorý sa osobne, 

celodenne a riadne stará o dieťa do 31 týždňov veku, stará sa o fyzickú osobu s ŤZP odkázanú na 

opatrovanie, zúčastňuje sa na resocializačných programoch v resocializačnom stredisku pobytovou 

formou, v rámci ktorých si nemôže zabezpečiť príjem vlastnou prácou, je poberateľom predčasného 

starobného dôchodku; 

 41,60 eura mesačne, ak ide o člena domácnosti podľa § 7 ods. 2 písm. e) a j) zákona, t.j. ide o fyzickú 

osobu, ktorou je tehotná žena od začiatku ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným 

lekárom alebo fyzickú osobu, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav a je dočasne práceneschopná pre 

chorobu alebo úraz alebo v karanténne opatrenie viac ako 30 dní po sebe nasledujúcich dní; 

 16,20  eura mesačne, ak ide o člena domácnosti, ktorou je tehotná žena od začiatku štvrtého mesiaca 

tehotenstva alebo rodič dieťaťa, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do jedného roku 

veku. 

Príspevok na nezaopatrené dieťa podľa § 13 ods. 2 zákona je poskytovaný v sume 20,70 eura mesačne. 

 


