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2 VYMOŢITEĽNOSŤ PRÁVA  
Oblasť „vymoţiteľnosť práva“ patrí medzi dôleţité piliere efektivity fungovania občianskej 
spoločnosti, dodrţiavania pravidiel občianskeho spolunaţívania, a to v rámci koordinácie, 
pôsobnosti, plnenia úloh a povinností štátnych inštitúcii voči občanom a naopak.  
     
Chronické protiprávne konania nesmú zostať bez primeranej reakcie štátu, preto navrhujeme 
opatrenia, na základe ktorých niektoré dávky a iné plnenia štátu nebudú poskytované osobám 
dopúšťajúcim sa protiprávnych konaní, alebo budú poskytované alternatívnymi formami. 
 
Ústava Slovenskej republiky garantuje v čl. 39 kaţdému, kto je v hmotnej núdzi právo na takú 

pomoc, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie základných ţivotných podmienok.  

Popri dôslednom vyţadovaní plnenia povinností občanov je nevyhnutné zabezpečiť dôslednú 
aplikáciu antidiskriminačného zákona. 
 
 

2.1 Súčasný právny stav umoţňuje, aby sociálne odkázaný človek mohol de facto beztrestne 

páchať ľubovoľný počet priestupkov, keďţe nemá na zaplatenie pokút. Inak povedané, 

sociálne odkázaní ľudia majú na Slovensku de facto priestupkovú imunitu. 

 2.1.1 Problém: Nemožnosť efektívne potrestať páchateľa priestupku a následný pocit 

jeho beztrestnosti, spôsobuje zbytočné zvýšenie kriminality a umocňuje pocit nespravodlivosti 

a nedostatočnej ochrany pred kriminalitou v spoločnosti. 

 2.1.1.1 RIEŠENIE: V prípade nemožnosti zaplatenia finančnej pokuty, zaviesť alternatívny 

trest vo forme menších obecných služieb. 

  2.1.1.2 RIEŠENIE: Nadviazanie opakovaného páchania priestupkov na trestnoprávny 

charakter pri neplnení sankcie ustanovenej za priestupok (marenie úradného rozhodnutia). 

 2.1.2 Problém: Priestupková a trestnoprávna činnosť detí ostáva bez postihu. 

 2.1.2.1 RIEŠENIE: Za priestupkovú a trestnoprávnu činnosť detí bude niesť zodpovednosť 

rodič. 

          2.1.2.2 RIEŠENIE: Do systému osobitného príjemcu budú môcť byť zaradené všetky 
dávky v hmotnej núdzi bez nutnosti súhlasu poberateľa dávky. 

 

 2.1.2.3 RIEŠENIE: Nárok na zaradenie do systému aktivačných prác bude mať každý 

občan v hmotnej núdzi, avšak v závislosti na plnení si zákonných povinností a páchaní 

priestupkovej a trestnej činnosti. 

 
 2.1.2.4 RIEŠENIE: Nárok na príspevok na bývanie bude mať každý občan v hmotnej 

núdzi, avšak v závislosti na plnení si zákonných povinností a páchaní priestupkovej a trestnej 

činnosti. 



 2.1.3 Problém: Miera kriminality člena rodiny neovplyvňuje formu a výšku sociálnych 

    dávok rodiny.  

 2.1.3.1 RIEŠENIE: Forma aj výška sociálnej pomoci štátu ako aj prístup štátu k občanom 

musí zohľadňovať prístup občanov k spoločnosti a štátu.  

 2.1.3.2 RIEŠENIE: Formu a výšku sociálnych dávok bude naviazaná na správanie sa 

rodiny. 

 

2.2 Mnohí sociálne odkázaní ľudia dlhujú obci nemalé prostriedky, avšak vzhľadom na svoju 

sociálnu situáciu nemajú reálnu moţnosť svoj dlh obci finančne splácať. 

 2.2.1 Problém: Obec nemôže prijať splácanie dlhu svojho sociálne odkázaného 

dlžníka formou odpracovania verejnoprospešných prác. 

 2.2.1 RIEŠENIE: Umožniť dlžníkom splácať svoj dlh voči obci aj formou odpracovania si 

verejnoprospešných prác. 

 

2.3 Vzdelávací, sociálny a právny systém, ktorý nechráni učiteľa pred agresívnym a 

vulgárnym správaním ţiakov, prípadne ich rodičov spôsobuje výraznú demotiváciu 

kvalitných učiteľov učiť deti z problémových rodín. 

 2.3.1 Problém: Nastavenie systému nechráni učiteľa a nemotivuje rodiča ovplyvňovať 

správanie sa svojho dieťaťa. 

 2.3.1.1 RIEŠENIE: Zavedenie statusu zvýšenej ochrany postavenia učiteľa 

 2.3.1.2 RIEŠENIE: Zabezpečiť zvýšenú motiváciu učiteľov pracujúcich s deťmi z rizikových 

rodín.  

 2.3.1.3 RIEŠENIE: Správanie žiaka v škole bude ovplyvňovať formu a výšku sociálnej 

dávky. 

 


