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Výdavky verejnej správy
(33,28 mld. eur)
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Sledované sociálne transfery

Dávka v hmotnej núdzi (+príplatky)

Prídavok na dieťa

Rodičovský príspevok, príspevok pri narodení 
dieťaťa 



Základné charakteristiky

Populácia v SR: 5,4 mil.

Rómska populácia v SR: 403-tisíc (7,5 %)



Kto je Róm?

Štátne úrady neevidujú príjemcov sociálnych 
transferov na etnickom princípe.

Zvolili sme 3 sledované skupiny:

1. Mnohodetné rodiny (s viac ako 4 deťmi)
2. „15 okresov“ s najvyššími počtami 
mnohodetných rodín
3. „20 okresov“ s najvyššími počtami rómskej 
populácie



Skupina „20 okresov“a „15 okresov“



V roku 2015 bolo v 15 okresoch

• v mnohopočetných rodinách 33 tisíc detí, o 1376 menej ako 
v roku 2012

• Počet mnohodetných rodín bol 5615 z celkového počtu 659 
964 (0,8%)

V roku 2015 na Slovensku 

• Najviac 14 detí s prídavkom na dieťa bolo v Prievidzi
• 52 500 detí(8%), žilo v rodinách 5 a viac
• Z toho 80% v KSK, BSK, PSK
• Celkovo 8900 mnohodetných rodín

(1,3%)



Dávka v hmotnej núdzi

Presná evidencia ÚPSVaR na základe počtu detí aj okresov.



Dávka v hmotnej núdzi

Celkové zdroje – 201 mil. eur (0,6 % objemu VF)

Mnohodetné rodiny – 13 mil. eur

„15 okresov“ – 94 mil. eur

„20 okresov“– 112 mil. eur



Prídavok na dieťa

Presná evidencia ÚPSVaR na základe počtu detí aj okresov.



Prídavok na dieťa

Celkové zdroje – 310 mil. eur

Mnohodetné rodiny – 15 mil. eur

„15 okresov“ – 85 mil. eur

„20 okresov“– 95 mil. eur



Rodičovský príspevok

Evidencia poberateľov len na základe okresu.

Celkové zdroje – 334,4 mil. eur

Mnohodetné rodiny – 6 mil. eur

„15 okresov“ – 96 mil. eur

„20 okresov“– 108 mil. eur



Príspevok pri narodení dieťaťa

Evidencia poberateľov len na základe okresu.

Celkové zdroje – 41 mil. eur

Mnohodetné rodiny – 0,5 mil. eur

„15 okresov“ – 10,3 mil. eur

„20 okresov“– 12 mil. eur



Fiškálne náklady na sledované skupiny
(2015)

Sociálne dávky 2015 v mil. eur Celkové 
zdroje

Mnoho
detné 
rodiny

15 
okresov

20 
okresov

Hmotná núdza
Dávka v hmotnej 
núdzi a príplatky 13,0 93,9 111,5 201,0

Podpora rodiny

Prídavok na dieťa 15,0 85,4 95,2 310,0
Rodičovský 
príspevok 6,1 96,3 108,5 334,4

Príspevok pri 
narodení dieťaťa 0,5 10,3 11,7 41,5

Spolu 34,6 285,9 326,9 886,9
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