
Určenie súm životného minima platné od 1.7.2011 
 

Životné minimum je suma každoročne určovaná štátom, ktorá hovorí o tom, z koľkých Eur 
mesačne by mal byť schopný človek vyžiť, resp. prežiť. Všetky príjmy do výšky životného 
minima sa počítajú ako by boli 0. Pri výpočte sociálneho štipendia sa od príjmov osôb v 
domácnosti odpočíta sumár životného minima každého člena. Napríklad - ak otec v domácnosti 
zarába mesačne € 400, pri výpočte sa príjem zníži o sumu životného minima € 189,83 a až 
následne zisťujeme, či jeho upravený príjem € 210,17 je dostačujúci pre hradenie nákladov 
rodiny. 
Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú 
spoločne, sa považuje suma alebo úhrn súm: 

• 189,83 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,  
• 132,42 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,  
•   86,65 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa.  

Tieto sumy sa upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka.  

Upravené sumy životného minima ustanovuje každoročne opatrenie, ktoré vydáva 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a vyhlási jeho úplné znenie 
uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. 

Započítavanie príjmov 

Na zistenie príjmu fyzickej osoby na účely určenia súm životného minima sa započítavajú: 
 

• u posudzovanej osoby jej príjem a príjem jej manžela,  
• u rodičov s nezaopatreným dieťaťom príjmy týchto rodičov a príjem nezaopatreného 

dieťaťa žijúceho s nimi v domácnosti,  
• u rodičov, ktorí sú sami nezaopatrené deti, ich príjmy a príjmy, ktoré na ne poberá iná 

fyzická osoba,  
• u nezaopatreného dieťaťa jeho príjem a príjem jeho rodičov, ak s ním žijú v 

domácnosti; ak toto dieťa žije v domácnosti len s jedným rodičom, s inou fyzickou 
osobou alebo samostatne, príjem dieťaťa, príjem rodiča a príjem, ktorý na dieťa poberá 
iná fyzická osoba,  

• u zaopatreného neplnoletého dieťaťa jeho príjem.  

Za príjem sa na účely určenia súm životného minima považujú: 
 

• príjmy fyzických osôb, ktoré sú predmetom dane z príjmu podľa osobitného predpisu po 
odpočítaní poistného na povinné zdravotné poistenie, poistného na nemocenské poistenie, 
poistného na starobné poistenie, poistného na invalidné poistenie a poistného na poistenie 
v nezamestnanosti, preddavku na daň alebo dane z príjmov fyzických osôb, ďalších 
výdavkov vynaložených na dosiahnutie, 
zabezpečenie a udržanie príjmov fyzických osôb,  

• príjmy oslobodené od dane z príjmov fyzických osôb okrem prijatých náhrad škôd, 
náhrad nemajetkovej ujmy, plnenia z poistenia majetku a plnenia z poistenia 
zodpovednosti za škodu okrem platieb prijatých ako náhrada za stratu 
zdaniteľného príjmu,  

• sumy vreckového pri zahraničných pracovných cestách do výšky 40 % nároku na stravné,  
• náhrady niektorých výdavkov zamestnancov,  
• ďalšie príjmy fyzických osôb podľa osobitných predpisov po odpočítaní dane z prevodu a 

prechodu nehnuteľností.  



Za príjem na účely určenia súm životného minima sa nepovažujú: 
 

• jednorazové štátne sociálne dávky,  
• peňažné príspevky občanov s ťažkým zdravotným postihnutím na kompenzáciu 

sociálnych dôsledkov ich ťažkého zdravotného postihnutia okrem príspevku za 
opatrovanie,  

• zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,   
• jednorazová dávka v hmotnej núdzi,  
• štipendiá,  
• jednorazový príspevok podľa zákona č. 410/2004 Z. z. o vyplatení jednorazového 

príspevku poberateľovi dôchodku v roku 2004,  
• príspevok na stravu podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o 

sociálnej kuratele,  
• resocializačný príspevok podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a 

o sociálnej kuratele,  
• vianočný príspevok.  

 


