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Príspevok na bývanie môže výrazne pomôcť osamelým rodičom, 

ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii 

 

Bratislava 21.04.2022 

Čoraz viac jednorodičov je v súčasnosti odkázaných na finančnú a hmotnú 

pomoc od charity alebo neziskových organizácií, keďže prepadávajú do pasce 

chudoby. Neexistuje totiž systémová pomoc štátu, ktorý by účinne vedela 

pomôcť tejto najohrozenejšej sociálnej skupine na Slovensku. Nezisková 

organizácia JEDEN RODIČ však upozorňuje, že čiastočným riešením tejto 

situácie by bol aj nový príspevok na bývanie.  

Viac ako 150-tisíc rodičov, ktorí vychovávajú deti samostatne, sú vystavení 

psychickej, sociálnej alebo finančnej záťaži. Situácia sa pritom za posledné mesiace 

zhoršila. „Čoraz viacej osamelých rodičov má existenčné problémy. Dôvodom sú 

zvyšujúce sa náklady na energie, bývanie, ako aj rast cien potravín. Týmto rodinám 

sa snažíme pomáhať humanitárnou a potravinovou pomoc. Ale to nestačí. Chýbajú 

tu systémové a dlhodobo udržateľné riešenia,“ konštatuje Eva Marková z neziskovej 

organizácie JEDEN RODIČ. „Už v minulosti sme poslali otvorený list, v ktorom sme 

žiadali, aby sa na túto sociálnu skupinu bral ohľad, aby štát zvážil formu ochrany, 

prípadne benefitov, pre týchto rodičov,“ dodáva Eva Marková. Na tento problém 

dlhodobo upozorňuje aj štúdia UHP o chudobe „Revízia výdavkov na skupiny 

ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením“ z roku 2019, v ktorej je súbor 

návrhov a opatrení ako predísť prepadnutiu sa do chudoby práve osamelých rodičov. 

Po upozorneniach na tento problém aj prezidentka Slovenskej republiky Zuzana 

Čaputová začala upriamovať pozornosť na zvyšujúci sa počet ľudí prepadávajúcich 

sa do chudoby: „Seniori a osamelé matky sú dve skupiny ľudí reprezentujúce na 

Slovensku tých, ktorých zdražovanie - ktoré je na Slovensku už cítiť, ale aj to, ktoré 

na nás môže dopadnúť v súvislosti s vojnou na Ukrajine - pocítia najviac."  

 

Príspevok na bývanie pre ohrozené skupiny 

Najväčšiu časť výdavkov jednorodičovských rodín predstavujú výdavky spojené 

s bývaním, ktoré ukroja z príjmu rodiny viac ako 75 percent. „Je ťažko pochopiteľné, 

že osamelej matke s dvomi deťmi, ktorá sa ocitne v ťažkej životnej situácii, či už tým, 

že sa jej rozpadne manželstvo alebo sa stane vdovou, dá štát na výchovu svojich 

detí 50 eur mesačne. Ak by sa táto matka rozhodla dať svoje deti do detského 

domova, tak štát bude platiť tomuto sociálnemu zariadeniu na každé dieťa viac ako 

1.400 eur mesačne. To sú priemerné ekonomické náklady týchto zariadení na jedno 

dieťa. Ale ak by sa tejto osamelej matke poskytovala iba polovica tejto sumy, 



napríklad po dobu jedného roka, tak sa táto matka zastabilizuje, nemusí sa báť, že ju 

vysťahujú z bytu, alebo sa počas tej doby môže rekvalifikovať a nájsť si vhodné 

zamestnanie,“ konštatuje Eva Marková. Je preto nevyhnutné pre túto ohrozenú 

sociálnu skupinu zaviesť pravidelný osobitný príspevok na bývanie tak, ako je tomu 

aj v iných krajinách Európskej únie. Takýto príspevok by zohľadňoval zvýšené 

životné náklady domácnosti v pomere k nákladom na bývanie a poberatelia by ho 

mohli využiť na úhradu akýchkoľvek životných nákladov podľa svojich potrieb. „V 

súvislosti so zdražovaním je namieste hovoriť aj o ďalších systémových krokoch, 

akými sú napríklad valorizácia dávok v hmotnej núdzi s ohľadom na rast cien pre 

najchudobnejších ľudí. Je potrebné, aby vláda konala rýchlo, koncepčne a s 

dostatočnými zdrojmi, aby občania mali istotu, že štát na nikoho nezabúda,“ pripája 

sa k slovám prezidentky aj Eva Marková z neziskovej organizácie JEDEN RODIČ.   

V súčasnosti môže viacčlenná rodina získať príspevok na bývanie vo výške 94,80 

eur mesačne iba ak je poberateľom dávky v hmotnej núdzi. 

 

Finančný rozpočet jednorodiča s 2 nezaopatrenými deťmi: 

Dospelý + dve deti – bežný štandard: 650,- € minimum na prežitie 

Mesačné výdavky: 

Bývanie elektrina, voda, plyn, odpad, podnájom 350 - 550 € 

Strava Dospelý s dvomi deťmi 250 € 

Doprava  40 € 

Služby / 
administratívne 
poplatky 

Mobil, internet, zdravotná/sociálna poisťovňa, 
daň, školné, krúžky, pôžičky, zdravotná 
starostlivosť-lekár, zubár, opatrovanie, sporenie, 
auto, poplatky.... 

50 € 

Osobné veci 
Oblečenie, drogéria, lieky, zdravotné/školské 
pomôcky, hračky, spotrebiče, šport... 

80 € 

Iné 
Dovolenka, tábory, šport, kultúra, záujmy, 
zábava, reštaurácia, darčeky, domáce 
zvieratká, závislosti... 

0 € 

770 – 970 € 

Príjmy - realita na Slovensku 

Mzda  0 € 

Brigády/Dohody  350 – 500 € 

Výživné  30 – 100 € 

Rodinné prídavky 2x 25,88 € 51,76 € 

502 – 652 € 

Rozdiel: 268 – 318 € 

 

Aktuálna situácia na Slovensku je pre jednorodičov likvidačná. Postupný nárast cien 

vo všetkých oblastiach ohrozuje ich schopnosť samostatného fungovania. V prípade 

ďalšieho navyšovania cien budú jednorodičia ohrození v schopnosti zabezpečiť 

základné životné potreby členov rodiny. Je potrebné si uvedomiť, že často sa 

v týchto prípadoch jedná aj o ľudí s rôznymi zdravotnými znevýhodneniami, či už u 



samotných rodičov, alebo u maloletých detí, o ktoré sa títo rodičia musia starať. 

Z tohto dôvodu sú často vyradení z možnosti pracovného uplatnenia.  

 

 

Pre viac informácií, prosím, kontaktujte:  

Eva Marková (JEDEN RODIČ, n.o.) 

Tel: 0903 125 413 

E-mail: markova@jedenrodic.sk  
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