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Úvod:
Inštitút osobitného príjemcu štátnych dávok je na Slovensku zavedený v sociálnom
systéme pomerne dlhé obdobie - od reformy sociálneho systému v roku 2004. Jeho
zriadenie vyplynulo z potreby zabezpečiť efektivitu a účelnosť pri poskytovaní sociálnych
dávok. Sociálne dávky sú primárne určené na zabezpečenie nevyhnutných životných potrieb
jednotlivcov a rodín, ďalej na preklenutie ťažkých životných období ako je napr.
nezamestnanosť, tiež na zabezpečenie starostlivosti o nezaopatrené deti.
Inštitút osobitného príjemcu teda predstavuje nástroj na riešenie mnohých sociálnopatologických javov v rodinách a komunitách. V oblasti sociálnej práce s jednotlivcom
a rodinou predstavuje prístup zdôrazňujúci potrebu kontroly a dozorovania klientov
nezvládajúcich určité životné situácie. Inštitút osobitného príjemcu môžeme zaradiť
k sociálnej intervencii, ktorá predstavuje odborný zásah profesionálneho pracovníka
v prospech klienta. Zväčša ide o krátkodobú intervenciu potrebnú na prekonanie krízových
období v živote klienta. Po nej by vždy mala nasledovať sociálna rehabilitácia, ktorá je
zameraná na podporu samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti klienta rozvojom
a nácvikom jeho zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním jeho návykov pri
sebaobsluhe v starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách.
Zámerom dokumentu je analyzovať legislatívu inštitútu osobitného príjemcu (IOP)
a predstaviť jeho možné efekty v praxi. Dokument je rozdelený do troch základných častí,
prvá časť analyzuje zákonné úpravy týkajúce sa IOP. Druhá časť pozostáva z opisu
konkrétnych príkladov z praxe sociálnych pracovníkov, ktorí využívajú IOP ako nástroj svojej
práce. Tretia časť predstavuje výsledky prieskumu zameraného na mapovanie využívania IOP
v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít. Ambíciou dokumentu je taktiež
priniesť návrhy možného zefektívnenia tohto nástroja sociálnej práce. Môže byť použitý aj
ako praktická pomôcka pre vykonávateľov IOP.
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1. Analýza legislatívy
Inštitút osobitného príjemcu štátnych sociálnych dávok je legislatívne zakotvený v zákonoch:
-

zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

-

zákon č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku pri na viac
súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
185/2014 Z. z.

-

zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003
Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

-

zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,

-

zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR.

Účelom IOP je zabezpečiť účelnosť využívania štátnych sociálnych dávok, ktoré sú
poskytované fyzickým osobám na území SR. Konkrétne ide o nasledujúce štátne dávky:
1. dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi (aktivačný príspevok,
ochranný príspevok, dobrovoľnícky príspevok, príspevok na bývanie a pod.),
2. rodičovský príspevok,
3. prídavok na dieťa a príspevok k prídavku na dieťa,
4. príspevok pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí.
O zriadení a uvoľnení IOP rozhoduje príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý
vybavuje posudzovanú fyzickú osobu - poberateľa štátnych sociálnych dávok.
Dôvody pre určenie osobitného príjemcu sú podľa §23 zákona č. 417/2013 Z. z. v prípade
poberateľov hmotnej núdze:
1. ak doterajšie poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi nedosiahlo účel, na ktorý bola
určená,
2. ak možno odôvodnene predpokladať, že poskytovaním pomoci v hmotnej núdzi sa
nedosiahne účel, na ktorý je určená,

2

3. ak pomoc v hmotnej núdzi je splatná ku dňu smrti príjemcu a členovia domácnosti sú
neplnoletí, alebo sú osoby, ktoré nemajú spôsobilosť na právne úkony,
4. ak sa členovi domácnosti poskytuje iná sociálna dávka prostredníctvom osobitného
príjemcu.
V prípade poberateľov rodičovského prídavku na dieťa sú dôvodmi pre určenie osobitného
príjemcu okrem neúčelnosti aj:
1. poberateľ prídavku nedbá o plnenie povinnej školskej dochádzky nezaopatreného
dieťaťa alebo nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania
nezaopatreného dieťaťa1,
2. maloleté nezaopatrené dieťa, na ktoré sa oprávnenej osobe vypláca prídavok,
spáchalo priestupok,
3. nezaopatrenému dieťaťu alebo rodičovi nezaopatreného dieťaťa bolo uložené
výchovné opatrenie,
4. oprávnená osoba je členom domácnosti, ktorej sa vypláca pomoc v hmotnej núdzi
prostredníctvom osobitného príjemcu.
Príspevok pri narodení dieťaťa je adresovaný osobitnému príjemcovi v prípadoch:
1. ak sú odôvodnené pochybnosti o účelnom použití príspevku,
2. ak v čase rozhodovania o nároku na príspevok pri narodení dieťaťa sa vypláca
prídavok na dieťa osobitnému príjemcovi z dôvodu, že oprávnená osoba prídavok na
dieťa nepoužíva na účel, na ktorý je určený,
3. ak oprávnená osoba je poberateľom dávky v hmotnej núdzi alebo je spolu
posudzovaná a tá sa poskytuje osobitnému príjemcovi.
Rodičovský príspevok je vyplácaný formou osobitného príjemcu z tých istých dôvodov, ktoré
platia v prípade príspevku pri narodení dieťaťa. Navyše dôvodom je vyplácanie príspevku
formou osobitného príjemcu na základe žiadosti oprávnenej osoby.

1

S účinnosťou od 1. septembra 2021 je pre každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2021,
predprimárne vzdelávanie povinné.
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Ak máme bližšie špecifikovať, čo znamená nevyužívanie dávky na účel, na ktorý je určená
a definovať najčastejšie dôvody, ktoré s nesprávnym využívaním dávok súvisia, tak prax
ukazuje, že sú to najmä:
-

nízka finančná gramotnosť klientov,

-

neúmerná zadĺženosť,

-

výskyt úžery v rodine,

-

prítomnosť závislosti na omamných látkach v rodine,

-

prítomnosť psychickej poruchy klienta.
Osobitným príjemcom môže byť podľa príslušných zákonov obec, iná právnická osoba

alebo fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. Metodické
usmernenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny k IOP informuje, že „osobitným
príjemcom je spravidla obec, kde má oprávnená osoba trvalý alebo prechodný pobyt a kde je
predpoklad objektívneho posúdenia a následne aj zabezpečenia účelného využitia štátnej
sociálnej dávky.“2 Zákon nevylučuje možnosť, že osobitným príjemcom sú aj iné subjekty,
ako napr. neziskové organizácie, avšak prax ukazuje, že najčastejším vykonávateľom inštitútu
osobitného príjemcu sú samosprávy. Mnohé mestá a obce majú k tejto agende vypracované
vnútorné predpisy (VZN). Spravovaním IOP sú zväčša poverení sociálni pracovníci obcí,
terénni sociálni pracovníci, prípadne iný zamestnanec obce.
Zákony nedefinujú, ako konkrétne má prebiehať plnenie IOP. Zákon č. 544/2010 Z. z.
o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších
predpisov spomína dve základné formy, ako osobitný príjemca zabezpečuje transfer
sociálnych dávok smerom k oprávneným osobám, a to:
a) vecnou formou
b) peňažnou formou.
Poskytovanie štátnych dávok vecnou formou predstavuje veľmi účinný spôsob, ako
zabezpečiť, aby dávka bola využitá na ten účel ako je určená, teda na zabezpečenie stravy,
ošatenia, hygieny, úhradu poplatkov spojených s bývaním (nájomné), hygienických
2

https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/SSVaR/OSSD/Informacia_k_zabezpeceniu_vykonu_OP_obcou.pdf
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pomôcok, poplatkov spojených so zabezpečením vzdelávania školopovinných detí (cestovné,
školné poplatky, stravné). Nákupy potrieb do domácnosti sú pritom realizované za sprievodu
sociálneho pracovníka. Jeho úlohou je učiť klientov robiť nákupy efektívne a racionálne.
Nákupy by mali byť v obchodoch s primeranými, nie predraženými cenami. Dôležitým
prvkom v celom procese je vzdelávanie klienta v oblasti finančnej gramotnosti, nácvik
praktických zručností a budovanie pozitívnych návykov. Sociálny pracovník by mal klientovi
pomôcť vypracovať jeho osobný finančný plán. Pri peňažnej forme výkonu osobitného
príjemcu je zvyčajne dávka rozdelená a vyplácaná vo viacerých termínoch tak, aby bolo
zabezpečené financovanie nevyhnutných potrieb počas celého mesiaca. Opäť platí, že
pracovník, ktorý administruje finančné plnenie osobitného príjemcu,

má klientovi

poskytovať poradenstvo v oblasti plánovania rodinného rozpočtu.
Podnet, na základe ktorého je rozhodnuté vyplácanie dávok formou osobitného
príjemcu môže prísť z rôznych strán, najčastejšie samotný úrad na základe informácii
o vymeškaných neospravedlnených hodinách školopovinných detí je iniciátorom inštitútu.
Avšak podnet môže prísť aj od obce, terénnych sociálnych pracovníkov alebo iného subjektu
či fyzickej osoby. Úlohou ÚPSVaR je podnet preskúmať, viesť konanie o určení osobitného
príjemcu a prípadne kontrolovať jeho implementáciu. Platiteľ, teda ÚPSVaR určí osobitného
príjemcu v prípade rodinných prídavkov na obdobie troch po sebe nasledujúcich
kalendárnych mesiacov. Ak počas tohto obdobia dieťa nespácha ďalší priestupok, platiteľ
rozhodne

o uvoľnení

osobitného

príjemcu

prídavku.

V prípade

hmotnej

núdze

a rodičovského príspevku, nie je v zákone explicitne určená doba, počas ktorej ma byť
u klienta aktivovaný IOP. Platiteľ o uvoľnení IOP rozhodne, ak pominuli dôvody na jeho
určenie.
Zákon č. 544/2010 Z. z. ďalej pojednáva o dotácii na zabezpečenie výkonu
osobitného príjemcu. Dotácia je poskytovaná na základe žiadosti obce, ktorá vykonáva IOP.
Zákon nespomína iné subjekty, ktoré si môžu požiadať o dotáciu na výkon osobitného
príjemcu. Napriek tomu, MPSVaR SR informuje3, že žiadateľom o dotáciu môžu byť okrem
obcí aj iné subjekty. Považujeme za dôležité, aby legislatíva umožňovala čerpať dotáciu na

3

https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/poskytovanie-dotacii/poziadat-dotaciu/dotaciazabezpecenie-vykonu-osobitneho-prijemcu.html
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výkon osobitného príjemcu aj iným subjektom napr. neziskovým organizáciám, ktoré
nahrádzajú túto kompetenciu niektorých obcí.
Dotácia je poskytovaná obci na mzdu alebo odmenu zamestnanca, ktorý sa podieľa
na výkone osobitného príjemcu a na materiálne výdavky súvisiace s výkonom osobitného
príjemcu. Dotácia na mzdu zamestnanca môže byť najviac vo výške 70% priemernej
mesačnej mzdy v hospodárstve SR (aktuálne ide o sumu 779,10 EUR). Spravidla by mal byť
na výkon osobitného príjemcu kontrahovaný zamestnanec, ktorý „priamo vykonáva
špecializované sociálne poradenstvo ako samostatnú odbornú činnosť, sociálnu rehabilitáciu
ako samostatnú odbornú činnosť, ktorý poskytuje pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa,
poskytuje podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života, alebo ktorý priamo
vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.“4

Dotáciu nie je

možné poskytnúť na mzdu alebo odmenu zamestnanca zariadenia sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately.
Výška dotácie na výkon osobitného príjemcu je obci poskytovaná na každého člena
domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo štátna dávka formou
osobitného príjemcu. Musí však byť určená viac ako polovica dávky cez osobitného príjemcu.
Výška dotácie je:
-

v prípade vecného plnenia je 1,66 EUR na mesiac na osobu,

-

v prípade peňažného plnenia je 0,83 EUR na mesiac na osobu.

V praxi to znamená, že k mesačnej mzde sociálneho pracovníka na plný úväzok (s mesačnou
hrubou mzdou 779,10 EUR a cenou práce 1053,31 EUR) prislúcha 634 rodinných príslušníkov
poberateľov štátnych dávok, ktorým je určený osobitný príjemca spôsobom vecného
plnenia. Odhadom ide približne o 126 rodín. V prípade finančného plnenia osobitného
príjemcu by touto kalkuláciou mal sociálny pracovník obslúžiť až 253 rodín mesačne.
Samozrejme ide o vysoké počty klientov na jedného sociálneho pracovníka. Stojí za zváženie
prehodnotenie súm určených pre poskytovateľov inštitútu osobitného príjemcu. Ak má plniť
svoj význam, dotáciu je potrebné nastaviť tak, aby pokryla cenu práce sociálneho
pracovníka, ktorý určeným rodinám asistuje a vedie ich k finančnej gramotnosti.

4

Zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciach v pôsobnosti MPSVaR, §3
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Predkladáme návrh výpočtu dotácie:
Vecné plnenie
Počet rodín denne/mesačne

Cena práce/mesačne

Finančné plnenie

4 rodiny denne/80 rodín 8 rodín denne/160 rodín
mesačne

mesačne

1 053,31 EUR

1 053,31 EUR

Hrubá mzda: 779,10 EUR
Výška dotácie na mesiac na 13,17 EUR

6,59 EUR

rodinu
Výška dotácie na mesiac na 2,63 EUR

1,32 EUR

osobu (priemerne 5 osôb na
1 rodinu)

Taktiež by bolo logickejšie poskytovať dotáciu viazanú na počet oprávnených
domácnosti, nie na počet rodinných príslušníkov oprávnených poberateľov štátnych dávok.
Postup žiadosti o dotáciu určuje Vyhláška MPSVaR SR č. 22/2011, ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR. Žiadosť
spolu s prílohami je adresovaná príslušnému Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
Vyúčtovanie dotácie je realizované 1x ročne vo forme oznámenia subjektu vykonávajúceho
IOP. Podľa zákona č. 417/2013 Z. z. v prípade, ak subjekt poskytujúci IOP neplní riadne svoje
povinnosti, príslušný ÚPSVaR určí iný subjekt osobitným príjemcom.
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2. Príklady z praxe
Kapitola má za cieľ predstaviť rôzne príklady výkonu inštitútu osobitného príjemcu
z praxe. Kauzálne príbehy vyrozprávali sociálni pracovníci dlhodobo pôsobiaci v lokalitách
s vysokou koncentráciou klientov odkázaných od sociálnych dávok. Príklady

z terénu

poukazujú na fakt, že správne pochopený a implementovaný inštitút osobitného príjemcu
môže byť zásadným nástrojom pozitívnej zmeny v živote klientov nachádzajúcich sa
v hlbokej sociálnej deprivácii. Avšak pri jeho nesprávnom uchopení, môže taktiež viesť
k prehlbovaniu problémov.

Príbeh 1: Z bezdomovectva k osobnému vlastníctvu rodinného domu
„V roku 2013 prišla do našej obce bezdomovecká rodina. Pochádzali z obce blízko
Košíc, bývali tam v nájomnom byte. Po tom ako si vytvorili dlhy, prišli o nájom a potom
nejaký čas žili pri rieke, v stane, v podstate ako bezdomovci. Rodina pozostávala z otca,
matky - päťdesiatnikov, ich dospelého syna, jeho družky, 4-ročného chlapca a práve
narodených dvojčiat. Rodina mala nízky príjem, ktorý bol tvorený z invalidného dôchodku
matky a rodičovského príspevku mladej nevesty. Spolu mali zhruba 350,- EUR. Do našej obce
prišli preto, lebo otec rodiny z tadiaľ pochádzal, narodil sa tu. Neskôr vyrastal v detskom
domove. Rodine v ich ťažkej bezdomoveckej situácii chcel pomôcť brat tohto pána. Domov si
ich však nasťahovať nemohol, tak si zohnali starú unimobunku. Samozrejme, že tú umiestnili
na cudzí pozemok, (teda obecný) a od brata si pritiahli kábel s elektrikou. Leto sa
v unimobunke dalo ako tak prežiť, ale problémy nastali v zime. Unimáč sa nedal vykúriť, bolo
v ňom zima a navyše prisťahovali sa k nim potkany. Tie dohrýzli malé dvojičky, ako 3mesačné skončili na infekčnom. Rodina sa od začiatku javila ako problémová. Nikdy nemali
peniaze, dostatok jedla a nevyhnutných potrieb pre život. Mladá družka bola navyše
konfliktná, neprijímala žiadne rady. Ako sociálni pracovníci sme začali skúmať, kde je ich
najväčší problém. Všetky indície viedli k tomu, že sú závislí na úžere. Pravidelne chodili
k úžerníkovi do susednej obce požičiavať si peniaze. Nakoniec celú ich dávku zobral úžerník.
Nevedeli sa z toho vymotať. Úžerník im prideľoval malé čiastky peňazí, aby sem-tam mohli
niečo zjesť. Rodine hrozilo, že im sociálka vezme malé deti. Bolo nutné zasiahnuť. Ako sociálni
pracovníci sme dali podnet na úrad práce na riešenie tejto rodiny cez osobitného príjemcu.
Úrad súhlasil a začal rodičovský príspevok a rodinné prídavky zasielať na obecný úrad.
8

S rodinou sme si sadli a dohodli sa, že im pomôžeme nastaviť ich rodinný rozpočet. Bol to
taký mesačný finančný plán. Vždy na začiatku mesiaca sme si sadli a rozprávali, aké výdavky
ich čakajú, čo musia zabezpečiť. Vyplnili sme kolónky - elektrika, potraviny, cestovné, lieky.
V miestnych potravinách sme dohodli, že si môžu do určitej finančnej výšky každý týždeň
robiť nákup. Bolo to bezhotovostne. Neskôr prišla do obce neziskovka s návrhom zapojiť
klientov do svojpomocnej výstavby rodinných domov. Táto rodina prejavila záujem, veď dom
potrebovali ako soľ. Malo to však podmienku. Museli si minimálne 9 mesiacov sporiť po 50,Eur na svoju vkladnú knižku. Do finančného plánu pribudla položka sporenie. Z tých mála
peňazí to však dokázali. Po 9 mesiacoch nasledovala kúpa pozemku a výstavba domu. Dnes
táto rodina býva vo svojom rodinnom dome, poberajú príspevok na bývanie z ktorého
splácajú pôžičku na dom. Majú spolu 5 deti, muži sa aktivizujú v sezónnych zväčša
záhradníckych prácach. Inštitút osobitného príjemcu im pomohol prekonať ťažké životné
obdobie, vymaniť sa spod úžery a skoncovať s bezdomovectvom.“

Príbeh 2: Nekonečná úžera
„Rodina Zuzany je v našej obci povestne známa ako najproblematickejšia rodina. Zuzana je
negramotná, mentálne postihnutá, jej muž je typ agresívneho chlapa, často ju bije. Je
viackrát trestne stíhaný. Majú spolu 11 detí, bývajú natlačení v domčeku, vlastne jednej izbe
o rozmeroch 3 x 4 metra. Rodina má mnohoraké problémy, deti nechodia riadne do školy,
potulujú sa po obciach v okolí a žobrú. V rodine je stále hlad. Poberajú dávky v hmotnej
núdzi, ktoré sú zvýšené o aktivačný príspevok. Na mesiac majú zhruba 360,- EUR. Najväčším
problémom bolo, že sa rodina dostala do závislosti od úžerníkov. Miestny úžerník, ich sused,
ktorý mal nelegálny obchod v osade im dával jedlo na bork, teda na dlh. A keďže Zuzana
nevie počítať, tak si tie nákupy nerozvrhla dobre. Pri vyplácaní dávok musela odniesť všetky
peniaze úžerníkovi. Tak to išlo dlhé obdobie. Keď sme začali pracovať v obci ako terénni
sociálni pracovníci, Zuzana nás viac krát žiadala o materiálnu pomoc. Navrhli sme jej, že jej
pomôžeme vymaniť sa spod úžery. Upozornili sme ju, že musí byť však disciplinovaná
a dôverovať nám, že jej pomôžeme jej dávky dobre rozvrhnúť. Súhlasila a my sme ju začali
sprevádzať pri nákupoch. Situácia v rodine sa pomaly zlepšovala. Zvrat v tomto príbehu
nastal, keď sa úžerník stal miestnym poslancom a zástupcom starostu. Získal politickú moc.
Navyše svoj obchod si nejakým spôsobom zlegalizoval a dohodol so starostom, že Zuzana
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bude robiť nákupy uňho. Mal však podmienku a to, že Zuzanu nebudú sprevádzať sociálni
pracovníci. Stratila sa kontrola, čo klientka nakupuje a či v primeraných cenách. Zuzana a jej
rodina sa opäť dostala do stavu hladu, žobrania a bezmocnosti. My ako sociálni pracovníci
sme boli postupom obce znechutení. Skúšali sme informovať príslušný úrad práce o tom, že
inštitút osobitného príjemcu v tomto prípade neplní svoj účel a je zneužívaný. Odpoveď bola,
že oni s tým nevedia nič urobiť. Máme sa obrátiť na políciu. To sme už neurobili. Vieme, že by
to skončilo podobne ako v mnohých prípadoch, keď ľudia nahlásili úžeru polícii - teda nijako.“

Príklad 3: Preklenutie náročného obdobia
„Anna má tri deti - dvanásťročného syna, jedenásťročného syna a trojročnú dcéru. Žila
v nelegálnej stavbe spolu so svojim druhom. Staršie deti navštevovali špeciálnu základnú
školu vo vedľajšej obci, do školy cestovali každý deň autobusom. Jej druh bol invalidný
dôchodca, mal choré srdce. V roku 2019 sa mu zdravotný stav zhoršil a nakoniec zomrel.
Anna to ťažko psychicky zvládala. Stalo sa to v auguste. V septembri mali jej deti nastúpiť do
školy, avšak ona nebola schopná ich do školy pripraviť. Tiež jej chýbali peniaze. Prišla o príjem
druha, ona nemala nárok na vdovský dôchodok. Navyše v tomto období sa jej skončil aj
rodičovský príspevok a ona nebola schopná si ísť vybaviť hmotnú núdzu. Začali sme sa rodine
venovať. Naše intervencie boli veľmi časté, pomohli sme jej vybaviť hmotnú núdzu
a aktivačný príspevok. Deti však naďalej nechodili do školy, za 3 mesiace vymeškali viac ako
150 hodín, a to bolo dôvodom pre ohlásenie priestupku ÚPSVaR a Polícii. Po čase prišiel zo
súdu trestný rozkaz, za zanedbávanie mravnej výchovy detí dostala Anna podmienku na šesť
mesiacov. Rodina začala byť pod dohľadom sociálnej kurátorky, hrozilo, že Anne deti vezmú
do ústavnej starostlivosti. ÚPSVaR určil, že jej prídavky a následne aj dávka v hmotnej núdzi
budú vyplácané cez IOP, ktorým je obec. Ako zamestnanci obce sme sa rozhodli, že budeme
viac dohliadať na dochádzku detí. Z peňazí cez IOP sme dobíjali kredit na cestovné karty hneď
na začiatku mesiaca. Tým pádom nebol dôvod pre deti nechodiť do školy. Postarali sme sa aj
o šatstvo pre deti. Už po mesiaci sa situácia výrazne zlepšila. Aj sociálna kurátorka hodnotila
naše intervencie pozitívne. Po troch mesiacoch sme požiadali ÚPSVaR o uvoľnenie IOP.
Zhodnotili sme, že Anna prekonala krízové obdobie, došlo k náprave pomerov v domácnosti
a preto IOP už v jej prípade nie je potrebný. Dnes Anna funguje bez väčších problémov, deti
riadne navštevujú školu.“
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3. Prieskum k výkonu IOP
Zámerom prieskumu bolo zmapovať implementáciu IOP v obciach s prítomnosťou
marginalizovaných komunít. Prieskum bol realizovaný prostredníctvom jednoduchého
dotazníka

adresovaného

terénnym

sociálnym

pracovníkom

obcí

s prítomnosťou

exkludovaných spoločenstiev. Oslovili sme spolu 51 TSP, vyplnený dotazník sme získali od 23
pracovníkov z rôznych obcí východného a stredného Slovenska. Dotazníkom sme zisťovali:
-

rozsah poskytovania IOP,

-

diferenciáciu subjektov vykonávajúcich IOP,

-

prevládajúce formy IOP,

-

prepojenosť IOP s terénnou sociálnou prácou,

-

názor na využitie IOP.

Výsledky dotazníkového prieskumu:
1. Máte vedomosť, že vo Vašej obci, je vykonávaný inštitút osobitného príjemcu
štátnych dávok?

4%

Áno
Nie

96%
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2. Aké dôvody viedli k zriadeniu inštitútu osobitného príjemcu vo Vašej obci?
(môžete označiť viac možností)

výskyt psychických porúch

1

výskyt závislosti

3

výskyt úžery

2

záškoláctvo

20

neúčelné využívanie dávok

14
0

5

10

15

20

25

3. Aký subjekt vykonáva inštitút osobitného príjemcu vo Vašej obci?
0%
0%
obec
nezisková
organizácia
iný subjekt

100%

4.

Približne koľkým rodinám z Vašej obce (komunity) sú vyplácané dávky formou
inštitútu osobitného príjemcu?

6%

44%

1-10 rodín
11-50 rodín

50%

51 a viac rodín
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5.

Akou formou je vykonávaný inštitút osobitného príjemcu?

10%
vecnou formou
43%

peňažnou
formou
47%

6.

kombinovane

Ak sú dávky vyplácané v hotovosti, je to realizované:

10%
10%
1x mesačne
2x mesačne
3x mesačne
80%

7.

Pri výkone osobitného príjemcu, sú vo Vašej obci nápomocní aj TSP a TP?

23%
32%
Áno
Nie
Čiastočne

45%
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8.

Myslíte si, že inštitút osobitného príjemcu je jedným z nástrojov sociálnej práce?

26%
Áno
Nie

52%

Čiastočne
22%

Interpretácia výsledkov prieskumu:
Z informácii získaných prostredníctvom dotazníkového prieskumu sa dozvedáme, že
v absolútnej väčšine obcí, v ktorých sa nachádzajú početné koncentrácie marginalizovaných
komunít a zároveň sú tieto obce zapojené do národných projektov zameraných na terénnu
sociálnu prácu, je taktiež vykonávaný aj inštitút osobitného príjemcu štátnych dávok. Všetci
respondenti uvádzali, že subjektom, ktorý realizuje IOP v ich prostredí je obec. Najčastejším
dôvodom, pre ktorý je aktivovaný IOP je záškoláctvo školopovinných deti. Čo sa týka rozsahu
výkonu, zhruba polovica obcí má aktivovaný IOP pre 1 až 10 rodín (priemer 5), druhá
polovica obcí sa venuje v priemere 25 rodinám. V jednom prípade pracovník uviedol, že obec
vykonáva IOP v prospech 180 rodín. Najčastejším spôsobom výkonu IOP je peňažná forma,
obce pomerne často využívajú aj kombinovanú formu, výlučne vecná forma je používaná
minimálne. V prípade peňažnej formy sú dávky vyplácané obcou prevažne v jednom
mesačnom termíne. Z toho vyplýva, že najfrekventovanejším spôsobom vyplácania dávok
cez IOP je jednorazové peňažné plnenie. Obce volia túto variantu napriek faktu, že ide
najmenej efektívny spôsob dosiahnutia účelu, pre ktorý je IOP aktivovaný. Pri výkone IOP
obcou sú nápomocní aj terénni sociálni pracovníci, v niektorých prípadoch sú viac,
v niektorých menej zainteresovaní. 45 % TSP uviedlo, že IOP nie je súčasťou ich práce, 55 %
uviedlo, že s IOP prichádzajú do kontaktu. Pomerná časť TSP si myslí, že IOP je čiastočne
jedným z nástrojov sociálnej práce.
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4. Záver a odporúčania
Inštitút osobitného príjemcu predstavuje užitočný nastroj na predchádzanie sociálnopatologických javov u jednotlivcov, v rodinách, ale aj v celých komunitách. Jeho primárnou
úlohou je zabrániť, aby nedochádzalo k zneužívaniu, prípadne neúčelnému využívaniu dávok
sociálneho zabezpečenia.
IOP je využívaný najmä v rodinách s maloletými deťmi. Spadá do kompetencie
pracovníkov sociálno-právnej ochrany deti. Úlohou sociálneho kurátora je predchádzať
sociálno-patologickým javom v rodinách, ktoré by poškodzovali maloleté deti, ale aj sanácia
rodinného prostredia v prípade, že rodina neplní svoje základné úlohy. Častým javom
v rodinách s výskytom sociálno-patologických javov je aj neschopnosť efektívne hospodáriť,
čo súvisí s nízkou finančnou gramotnosťou, nesprávnymi návykmi, prítomnosťou úžerníctva
a závislosti. V prípade exkludovaných a marginalizovaných komunít môžeme pozorovať
prenos istých vzorcov správania z rodiny na rodinu. Sanácia rodín v tomto prípade je o to
zložitejšia, vyžaduje špecifické prístupy a metódy práce.
Analýzou predmetnej legislatívy týkajúcej sa IOP zisťujeme jasné, logické a zladené
nastavenia v rámci jednotlivých zákonov. Zákony definujú, za akých okolností môže byť IOP
aktivovaný, kto rozhoduje o určení IOP a kto ho môže a za akých podmienok vykonávať.
Oceňujeme, že štát pre výkon IOP zabezpečuje finančné krytie vo forme dotácie. Na druhej
strane, legislatíva opomína dôležitý prvok vo výkone IOP a tým je sociálna práca v prospech
oprávneného klienta. Uvítali by sme, aby IOP bol definovaný a v praxi vnímaný predovšetkým
ako nástroj

sociálnej práce. Nemal by byť realizovaný ako práca účtovníka, prípadne

administrátora, ktorý iba redistribuuje štátnu dávku, ale mal by byť súčasťou širšej
koncepčnej sociálnej práce s rodinou klienta zameranej na sanáciu rodinného prostredia.

Na základe poznatkov z praxe preto navrhujeme:


definovať IOP ako nástroj sociálnej práce. IOP, ktorý je vykonávaný obcami a inými
subjektmi by mal byť zastrešený odbornou sociálnou prácou. Úlohou sociálneho
pracovníka samozrejme nemá byť prerozdeľovanie a vyplácanie sociálnych dávok
klientom, jeho úlohou je plánovanie celého procesu sanácie rodiny a dozorovanie
funkčnosti IOP. Sociálny pracovník pritom môže využívať rôzne metódy sociálnej
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práce. Dôležitou metódou využívanou pri disfunkciách v rodinách je tréning
sociálnych a rodičovských zručností. Zvyčajne je realizovaný v prirodzenom
prostredí klienta, ale je možné ho prevádzať aj ambulantnou formou. Metóda
využíva najmä behaviorálny prístup, jej zložkami sú učenie, opakovanie a nácvik.
V prípade učenia schopnosti spravovať rodinný rozpočet ide o učenie návykov
ako pripravovať mesačný rodinný rozpočet, nakupovanie len plánovaných
položiek, pravidelné odkladanie finančnej rezervy na neplánované výdavky,
kontrolovať spotrebu kúrenia, elektriky, kreditu na telefóne a pod.


prispôsobenie výšky dotácie na výkon IOP reálnym nákladom spojeným s jeho
realizáciou. V texte analýzy uvádzame prepočet dotácie, ktorý sa odvíja od výšky
priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve a pravdepodobného
počtu rodín, ktoré zamestnanec mesačne obslúži. Navrhujeme viazať výšku
dotácie na počet rodín (domácnosti), nie na počet osôb v oprávnených
domácnostiach. Pri vecnom plnení navrhujeme výšku dotácie 13,17 Eur na jednu
rodinu mesačne, pri peňažnom plnení navrhujeme výšku dotácie 6,59 Eur na
jednu rodinu mesačne. Dotácia môže byť použitá na mzdu pracovníkov
poverených riadením výkonu IOP, napr. alikvotnej časti mzdy sociálneho
pracovníka, alikvotnej časti mzdy administratívneho pracovníka.



možnosť čerpať dotáciu na výkon IOP všetkým oprávneným subjektom
vykonávajúcim IOP. Zákonné úpravy síce umožňujú vykonávať IOP rôznym
subjektom, dotáciu však podľa zákona č. 544/2010 Z. z. môžu čerpať len obce.



upraviť podmienky prenosu mandátu IOP na iný subjekt v prípade, že určený IOP
neplní svoje povinnosti. Ústrediu práce odporúčame vypracovať metodický
materiál pre rozhodovacie orgány, v tomto prípade úrady práce, sociálnych vecí
a rodiny, ako postupovať v prípade zneužívania IOP subjektmi, výmeny IOP a
kontroly výkonu IOP.
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5. Prílohy:
1. Príloha: Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu

(Vzor)
Žiadosť
o poskytnutie dotácie na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu
Identifikácia žiadateľa
Názov
žiadateľa/obce
IČO
Sídlo (adresa)
PSČ
Okres
Telefónne číslo
Webové sídlo

Kraj
Faxové
číslo
Emailová adresa

Meno, priezvisko a
titul štatutárneho zástupcu
Bankové spojenie
Číslo účtu v
banke alebo pobočke
zahraničnej
banky
v tvare IBAN
Celkový počet členov domácnosti, ktorej sa
poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a/alebo poberateľov
štátnej sociálnej dávky, ku dňu podania žiadosti, na ktorých
obec žiada o dotáciu
z
počet členov domácnosti, ktorej sa poskytuje
pomoc v hmotnej núdzi/poberateľov štátnej sociálnej
dávky, ktorým sa viac ako polovica pomoci v hmotnej
tnúdzi a/alebo viac ako polovica štátnej sociálnej dávky
poskytuje vo vecnej forme
z
toho
počet členov domácnosti, ktorej sa poskytuje
pomoc v hmotnej núdzi/poberateľov, ktorým sa viac
ako polovica pomoci v hmotnej núdzi a/alebo viac ako
polovica štátnej sociálnej dávky poskytuje v peňažnej
forme
Celková požadovaná suma dotácie
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Čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu žiadateľa

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti o poskytnutie dotácie na
zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu a v prílohách sú pravdivé, presné a úplné
a finančné prostriedky sa použijú na účel, na ktorý sa poskytnú.

V ..................................... dňa.............................

Vlastnoručný
žiadateľa

Odtlačok pečiatky
žiadateľa

podpis

štatutárneho

zástupcu

Meno, priezvisko a titul štatutárneho zástupcu
žiadateľa

18

Príloha č.2: Vzor žiadosti o určenie IOP pre oprávnenú osobu

Obec Veľký Rokytov, ul. Ružová 9, 065 81 Veľký Rokytov, IČO: 35 816 25, Tel: 045 652 314

Úrad práce, soc. vecí a rodiny
Staničné námestie 9
042 11 Košice

Vo Veľkom Rokytove, dňa

Zn:
3.4.2021

Vec: Žiadosť o určenie osobitného príjemcu rodinných prídavkov
Na základe monitoringu starostlivosti o nezaopatrené deti sociálnym pracovníkom obce
v rodine Anny Damovej, RČ: 755223/4532, trvale bytom Veľký Rokytov 83, 065 81, je opakovane
zisťované neúčelné využívanie rodinných prídavkov určených na starostlivosť o maloleté deti.
Rodina nedokáže samostatne efektívne hospodáriť so zverenými finančnými prostriedkami, čo
spôsobuje, že školopovinné deti nemajú zabezpečené pravidelné dobíjanie finančného kreditu na
cestovné karty a následne majú zhoršenú školskú dochádzku. Z tohto dôvodu navrhujeme riešiť
problém formou určenia osobitného príjemcu rodinných prídavkov pre oprávnenú. Obec Rankovce
poverí sociálnu pracovníčku ako osobu zodpovednú za účelné využívanie finančných prostriedkov
oprávnenej.
S pozdravom

Radoslav Gerko
starosta obce

19

Použité zdroje:
BALOGOVÁ, B., ŽIAKOVÁ, E., 2017. Vademecum sociálnej práce, Terminologický slovník,
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika. 2017, Košice. 360 s. ISBN 978-80-8152-483-7

Inštitút

zamestnanosti,

Osobitný

príjemca

ako

štandard,

dostupné

na:

https://www.iz.sk/sk/projekty/socialny-system/osobitny-prijemca-ako-standard

Ústredie práce, soc. vecí a rodiny, Informácia kzabezpečeniu výkonu OP obcou, dostupné na:
https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/SSVaR/OSSD/Informacia_k_zabezpeceniu_vykonu_O
P_obcou.pdf

Vyhláška MPSVaR č. 22/2011, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č.
544/2010 Z.z. o dotáciach v pôsobnosti MPSVaR, dostupné na: www.epi.sk

Zákon č. 383/2013 Z.z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku pri na viac súčasne
narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2014 Z.z.,
dostupné na : www.slov-lex.sk

Zákon č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z.
o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, dostupné na : www.slov-lex.sk

Zákon č. 571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, dostupné na : www.slov-lex.sk

Zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR, dostupné na : www.slov-lex.sk
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