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Čo sú AKTIVAČNÉ PRÁCE

2

Aktivačné práce

• drobné, jednoduché práce, ktoré vykonáva uchádzač o zamestnanie

spravidla pre obce, za čo mu je vyplácaný aktivačný príspevok,

aktuálne vo výške 75,70 EUR,

• boli zavedené v roku 2004 aby pomohli nezamestnaným zachovať

pracovné návyky a zvýšiť ich šancu uplatniť sa na trhu práce, poprípade

ľahšie sa zaradil do kvalifikovanejších aktívnych opatrení na trhu práce,

• príspevky za aktivačné práce upravujú 2 paragrafy: 
§ 12 zákona o pomoci v hmotnej núdzi – možnosť čerpania 12 a viac mesiacov

§ 52 zákona o službách zamestnanosti – možnosť čerpania 6 + 6 mesiacov.



AKTIVAČNÉ PRÁCE DNES

ZDROJ: Inštitút sociálnej politiky
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• len minimálne zvyšujú mieru uplatnenia účastníkov na trhu práce

• nepredstavujú „odrazový mostík“ ku kvalifikovanejším aktívnym

opatreniam na trhu práce

• účastníci aktivačných prác zostávajú naďalej v systéme pomoci v

hmotnej núdzi, vo väčšej miere ako podobní neúčastníci

• približne 18-tisíc ľudí „cirkuluje“ medzi paragrafmi

a zostávajú neaktívni



AKTIVAČNÉ PRÁCE DNES – „paragrafový kolobeh“
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Uchádzača o zamestnanie 

(UoZ) aktivuje obec či župa 

v zmysle § 12 zákona o 

pomoci v hmotnej núdzi. 

UoZ dostáva aktivačný 

príspevok.

UoZ je dlhodobo nezamestnaný, 

obec či župa ho aktivuje v 

zmysle § 52 zákona o službách 

zamestnanosti. Príspevok 

dostáva UoZ aj obec.

Končí sa možnosť 

aktivácie v rámci § 52. 

Ak aj úrad práce vyradí 

UoZ z evidencie, po jeho 

opätovnom zaevidovaní 

ho môže obec alebo župa 

opäť aktivovať v zmysle 

§ 12 zákona o pomoci v 

hmotnej núdzi.

po max. 12 mesiacoch (6 + 6)

po 12 mesiacoch



AKTIVAČNÉ PRÁCE DNES
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„Aktivačné práce neaktívnych neaktivujú.“

Inštitút pre sociálnu politiku

• sú málo efektívne

• nemotivujú občanov hľadať si prácu a zamestnať sa 

• nezamestnaní môžu zostať odkázaní na pomoc v hmotnej núdzi dlhé 

roky a dlhodobo poberať dávky



ZMENA V AKTIVAČNÝCH PRÁCACH

6

Od 1.4.2023 začne platiť novela zákona č. 417/2023 Z. z. o 

pomoci v hmotnej núdzi, v rámci ktorej sa vypúšťa 

§ 12 odsek 3, písmeno b body 5 a 6 zákona.

Ustanovenie slúžilo na poskytovanie aktivačného príspevku plnoletému členovi domácnosti, ktorý bol v 

evidencii uchádzačov o zamestnanie a vykonával menšie obecné služby alebo dobrovoľnícku činnosť v 

rozsahu najmenej 64 až 80 hodín mesačne na základe písomnej dohody medzi úradom práce a 

organizátorom činnosti.

Od 1.4.2023 tieto dohody zanikajú.
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ZMENA V AKTIVAČNÝCH PRÁCACH – náhrada za § 12 

1. Projekt Podpora udržania pracovných návykov

- Aktivačná činnosť v podobe menších, jednoduchších prác

- Najviac 6 kalendárnych mesiacov, maximálne 20 hodín 

týždenne

- Aktivačný príspevok vo výške 75,70 €

OBEC, MESTO ALEBO NÍM ZRIADENÉ ORGANIZÁCIE BUDÚ MAŤ 

NÁROK NA PRÍSPEVOK NA ÚHRADU ČASTI NÁKLADOV V SÚVISLOSTI 

S VYKONÁVANOU PRÁCOU- 34,22 €/ mesačne na osobu



8

ZMENA V AKTIVAČNÝCH PRÁCACH – náhrada za § 12 

2. Národný projekt 

Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie

- Vykonávanie kvalifikovanejších činností (napríklad 

pomocná práca v školských, zdravotníckych zariadeniach, 

domovoch sociálnych služieb, administratívne činnosti)

- Finančný príspevok vyplácaný 3-5 mesiacov 

- Výška príspevku bude 234,12 € (životné minimum 2023)

OBEC, MESTO ALEBO NÍM ZRIADENÉ ORGANIZÁCIE BUDÚ MAŤ 

NÁROK NA PRÍSPEVOK NA ÚHRADU ČASTI NÁKLADOV V SÚVISLOSTI 

S VYKONÁVANOU PRÁCOU- 119,81 €/ mesačne na osobu
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NAJLEPŠIA AKTIVÁCIA JE ZAMESTNANIE

viac ako 90-tisíc voľných pracovných miest (VPM)

takmer 9 000 VPM pre nízko kvalifikovaných a 

nekvalifikovaných pracovníkov

• Pomocník v domácnosti

• Upratovačka

• Chyžná

• Manipulačný pracovník, nosič

• Pomocný pracovník v sklade

• Dokladač tovaru

• Pomocný pracovník pri príprave rýchleho občerstvenia 

• Pomocník v kuchyni

• Manipulačný pracovník

ZDROJ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
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AKTUÁLNY STAV NA TRHU PRÁCE

Ekonomika napriek inflácii a energetickej kríze vytvára nové 

pracovné miesta

• adresné politiky trhu práce 

(legislatívne zmeny a alokácia finančných zdrojov)

• krátkodobé a dlhodobé adresné štátne zásahy 

(Prvá pomoc a Kurzarbeit)

ZDROJ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
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AKO ZVÝŠIŤ HOSPODÁRSKY RAST

• zvýšiť počet pracujúcich na trhu práce 

• podporovať vzdelávanie, zvyšovanie zručností, 

rozvoj inovácií a produktivity práce

ZDROJ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
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