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447
ZÁKON
z 29. októbra 2008
o peòaných príspevkoch na kompenzáciu akého zdravotného postihnutia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

nie je schopná z dôvodu akého zdravotného postihnutia prekona sama.

Èl. I

(3) aké zdravotné postihnutie je zdravotné postihnutie s mierou funkènej poruchy najmenej 50 %.

PRVÁ ÈAS
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1

(4) Funkèná porucha je nedostatok telesných schopností, zmyslových schopností alebo duevných schopností fyzickej osoby, ktorý z h¾adiska predpokladaného
vývoja zdravotného postihnutia bude trva dlhie ako
12 mesiacov.

Predmet úpravy

§3

(1) Tento zákon upravuje právne vzahy pri poskytovaní peòaných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov akého zdravotného postihnutia,
právne vzahy pri vyhotovení preukazu fyzickej osoby
s akým zdravotným postihnutím, vyhotovení preukazu fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím so
sprievodcom (ïalej len preukaz) a parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím
(ïalej len parkovací preukaz).

Úèastníci právnych vzahov

(2) Cie¾om úpravy právnych vzahov uvedených v odseku 1 je podpora sociálneho zaèlenenia fyzickej osoby
s akým zdravotným postihnutím do spoloènosti za jej
aktívnej úèasti pri zachovaní jej ¾udskej dôstojnosti za
podmienok a v oblastiach ustanovených týmto zákonom.
§2
Základné pojmy
(1) Kompenzácia sociálneho dôsledku akého zdravotného postihnutia (ïalej len kompenzácia) je zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku akého
zdravotného postihnutia poskytovaním peòaných príspevkov na kompenzáciu pod¾a tohto zákona alebo
poskytovaním sociálnych sluieb pod¾a osobitného
predpisu.1)
(2) Sociálny dôsledok akého zdravotného postihnutia je znevýhodnenie, ktoré má fyzická osoba z dôvodu jej akého zdravotného postihnutia v porovnaní
s fyzickou osobou bez zdravotného postihnutia rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok a ktoré
1

(1) Úèastníci právnych vzahov pod¾a tohto zákona sú
a) fyzická osoba, ktorá je
1. obèan Slovenskej republiky, ktorý má na území
Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo prechodný pobyt pod¾a osobitného predpisu,2)
2. cudzinec, ktorý je obèan èlenského tátu Európskej únie, tátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore a vajèiarskej konfederácie (ïalej len Európsky
hospodársky priestor) a ktorý má registrovaný
trvalý pobyt na území Slovenskej republiky pod¾a
osobitného predpisu3) a je zamestnaný alebo tuduje na tátom uznanej kole na území Slovenskej republiky,
3. cudzinec, ktorý je obèan tátu Európskeho hospodárskeho priestoru a ktorý má registrovaný trvalý pobyt na neobmedzený èas na území Slovenskej republiky pod¾a osobitného predpisu,4)
4. rodinný prísluník cudzinca uvedeného v druhom bode, ktorý má povolenie na trvalý pobyt na
území Slovenskej republiky,
5. cudzinec, ktorý je rodinný prísluník obèana Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území
Slovenskej republiky a ktorý má povolenie na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky pod¾a
osobitného predpisu,5)
6. cudzinec, ktorý nie je obèan tátu Európskeho
hospodárskeho priestoru a ktorého práva
na kompenzáciu zaruèuje medzinárodná zmluva,
ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá

) Zákon è. 448/ 2008 Z. z. o sociálnych slubách a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský
zákon) v znení neskorích predpisov.
2
) Zákon è. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu obèanov Slovenskej republiky a registri obyvate¾ov Slovenskej republiky v znení neskorích
predpisov.
3
) § 45a a 45c zákona è. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
4
) § 45c zákona è. 48/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
5
) § 35, 38 a 45a zákona è. 48/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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bola uverejnená v Zbierke zákonov Slovenskej
republiky,
7. cudzinec, ktorému bol udelený azyl pod¾a osobitného predpisu,6)
b) prísluný orgán, ktorý pod¾a tohto zákona je
1. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo),
2. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ïalej len
ústredie),
3. úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ïalej len
úrad).
(2) Na úèely peòaného príspevku na opatrovanie sa
za úèastníka právnych vzahov povauje aj cudzinec,
ktorý vykonáva opatrovanie fyzickej osoby s akým
zdravotným postihnutím na území Slovenskej republiky.
(3) Rodinný prísluník uvedený v odseku 1 písm. a)
tvrtom bode a piatom bode je manel, manelka, rodiè
a nezaopatrené diea.7)
§4
Zásada rovnakého zaobchádzania
Práva ustanovené týmto zákonom sa zaruèujú rovnako kadému v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou osobitným predpisom.8)
DRUHÁ ÈAS
OBLASTI KOMPENZÁCIE, POSUDKOVÁ ÈINNOS
A ZISOVANIE PRÍJMU A MAJETKU
Oblasti kompenzácie
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premiestòova v dôsledku naruenia telesných funkcií,
zmyslových funkcií alebo duevných funkcií.
§7
Oblas komunikácie
(1) V oblasti komunikácie sa kompenzuje naruená
schopnos komunikácie. Úèelom kompenzácie v tejto
oblasti je umoni styk so spoloèenským prostredím
a sprístupni informácie.
(2) Naruená schopnos komunikácie je obmedzená
schopnos komunikova v dôsledku pokodenia alebo
straty telesných funkcií, zmyslových funkcií alebo duevných funkcií.
§8
Oblas zvýených výdavkov
(1) V oblasti zvýených výdavkov sa kompenzujú zvýené výdavky
a) na diétne stravovanie,
b) súvisiace
1. s hygienou alebo opotrebovaním atstva, bielizne,
obuvi a bytového zariadenia,
2. so zabezpeèením prevádzky osobného motorového vozidla,
3. so starostlivosou o psa so peciálnym výcvikom.
(2) Úèelom kompenzácie v oblasti zvýených výdavkov je zmierni dôsledky pravidelných zvýených výdavkov spojených s akým zdravotným postihnutím
fyzickej osoby.
§9

§5

Oblas sebaobsluhy

Sociálne dôsledky akého zdravotného postihnutia
sa kompenzujú v oblasti
a) mobility a orientácie,
b) komunikácie,
c) zvýených výdavkov,
d) sebaobsluhy.

(1) V oblasti sebaobsluhy sa kompenzuje obmedzená
schopnos sebaobsluhy alebo strata schopnosti sebaobsluhy. Úèelom kompenzácie v tejto oblasti je poskytnú pomoc pri úkonoch sebaobsluhy.

§6
Oblas mobility a orientácie
(1) V oblasti mobility a orientácie sa kompenzuje zníená pohybová schopnos alebo zníená orientaèná
schopnos. Úèelom kompenzácie v tejto oblasti je
zmierni alebo prekona znevýhodnenia v prístupe
k veciam osobnej potreby a k stavbám pod¾a osobitného predpisu9) a u¾ahèi orientáciu a premiestòovanie
sa.
(2) Zníená pohybová schopnos a zníená orientaèná schopnos je obmedzená schopnos samostatne sa
6

(2) Obmedzená schopnos sebaobsluhy alebo strata
schopnosti sebaobsluhy je stav, keï fyzická osoba
s akým zdravotným postihnutím v dôsledku pokodenia alebo straty telesných funkcií, zmyslových funkcií alebo duevných funkcií si sama nemôe zabezpeèi
úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti o svoju domácnos alebo realizova základné sociálne aktivity.
Posudková èinnos
na úèely kompenzácie, na úèely preukazu
a parkovacieho preukazu
§ 10
(1) Posudková èinnos na úèely kompenzácie, preu-

) Zákon è. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
) § 3 zákona è. 600/2003 Z. z. o prídavku na diea a o zmene a doplnení zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona
è. 532/2007 Z. z.
8
) Zákon è. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminaèný zákon) v znení neskorích predpisov.
9
) Zákon è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorích predpisov.
7
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kazu a parkovacieho preukazu je lekárska posudková
èinnos a sociálna posudková èinnos.
(2) Posudkovú èinnos vykonáva posudkový lekár
prísluného orgánu, sociálny pracovník prísluného
orgánu a iní prizvaní odborníci najmä z oblasti stavebníctva, architektúry, ergoterapie a pomôcok.
Lekárska posudková èinnos
§ 11
(1) Lekárska posudková èinnos na úèely tohto zákona je
a) hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu, jeho
zmien a porúch, ktoré podmieòujú zdravotné postihnutie fyzickej osoby,
b) urèovanie miery funkènej poruchy,
c) posudzovanie sociálnych dôsledkov v oblastiach
kompenzácií, ktoré má fyzická osoba v dôsledku akého zdravotného postihnutia v porovnaní s fyzickou osobou bez zdravotného postihnutia,
d) posudzovanie jednotlivých druhov odkázanosti fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím,
e) posudzovanie fyzickej schopnosti a psychickej
schopnosti fyzickej osoby vykonáva opatrovanie,
f) posudzovanie fyzickej schopnosti a psychickej
schopnosti fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím udeli písomný súhlas pod¾a § 40 ods. 6.
(2) Lekársku posudkovú èinnos vykonáva posudkový lekár prísluného orgánu. Posudkový lekár pri vykonávaní lekárskej posudkovej èinnosti spolupracuje
najmä s lekárom so pecializáciou v pecializaènom odbore veobecné lekárstvo a s lekárom so pecializáciou
v pecializaènom odbore pediatria, ktorý poskytuje
veobecnú ambulantnú starostlivos pre deti a dorast,
alebo s lekárom so pecializáciou v príslunom pecializaènom odbore a sociálnym pracovníkom prísluného
orgánu.
(3) Pri výkone lekárskej posudkovej èinnosti posudkový lekár vychádza z aktuálneho lekárskeho nálezu
na úèely kompenzácie, na úèely preukazu, na úèely
parkovacieho preukazu, na úèely posudzovania fyzickej schopnosti a psychickej schopnosti fyzickej osoby
vykonáva opatrovanie a posudzovania fyzickej schopnosti a psychickej schopnosti fyzickej osoby s akým
zdravotným postihnutím udeli písomný súhlas pod¾a
§ 40 ods. 6 (ïalej len lekársky nález), ak tento zákon
neustanovuje inak. Vzor lekárskeho nálezu je uvedený
v prílohe è. 1.
(4) Ak fyzická osoba v priebehu konania vo veciach
kompenzácie, preukazu alebo parkovacieho preukazu
predloí ïaliu zdravotnú dokumentáciu, ktorá nie je
obsahom lekárskeho nálezu, posudkový lekár túto
zdravotnú dokumentáciu posúdi a zoh¾adní ju v lekárskom posudku.
(5) Posudkový lekár poiada poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti o kompletizáciu lekárskeho nálezu,
ak je lekársky nález neúplný.
(6) Lekársky nález je na úèely tohto zákona aktuálny,
ak nie je starí ako es mesiacov.
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(7) Posudkový lekár vychádza z lekárskeho nálezu,
z ktorého vychádzal pri poslednom posúdení, ak od posúdenia fyzickej osoby pod¾a odseku 1 neuplynulo viac
ako es mesiacov a nie sú známe nové skutoènosti o jej
zdravotnom stave, ktoré podmieòujú zmenu miery
funkènej poruchy alebo zmenu sociálnych dôsledkov
akého zdravotného postihnutia.
(8) Posudkový lekár môe vychádza aj z lekárskeho
nálezu, ktorý je starí ako es mesiacov, ak je pod¾a
posudkového lekára zdravotný stav fyzickej osoby
chronický s trvalým pokodením a miera funkènej poruchy je definitívna a od ïalej lieèby nemono oèakáva zlepenie.
(9) Posudkový lekár môe predvola fyzickú osobu
na posúdenie jej zdravotného stavu, ak má pochybnosti o správnosti diagnostického záveru vyplývajúceho
z predloeného lekárskeho nálezu alebo je potrebné
overi objektívnos alebo úplnos diagnostického záveru. V ostatných prípadoch posudkový lekár vykoná posúdenie bez prítomnosti posudzovanej fyzickej osoby.
(10) Posudkový lekár je povinný pozva fyzickú osobu na posúdenie jej zdravotného stavu, ak o to táto fyzická osoba písomne poiada.
(11) Výsledkom lekárskej posudkovej èinnosti je lekársky posudok, ktorý obsahuje mieru funkènej poruchy, vyjadrenie, e ide o fyzickú osobu s akým zdravotným postihnutím, závery k jednotlivým druhom
odkázanosti fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím pod¾a § 14 a termín opätovného posúdenia
zdravotného stavu, ak tento zákon neustanovuje inak.
Vzor lekárskeho posudku je uvedený v prílohe è. 2.
(12) Na úèely preukazu lekársky posudok obsahuje
mieru funkènej poruchy, vyjadrenie, e ide o fyzickú
osobu s akým zdravotným postihnutím, vyjadrenie,
èi fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím je
odkázaná na sprievodcu a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu.
(13) Na úèely parkovacieho preukazu lekársky posudok obsahuje mieru funkènej poruchy, vyjadrenie, e
ide o fyzickú osobu s akým zdravotným postihnutím,
vyjadrenie, èi fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo èi fyzická osoba má
praktickú alebo úplnú slepotu oboch oèí a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu.
(14) Výsledkom lekárskej posudkovej èinnosti na
úèely posudzovania fyzickej schopnosti a psychickej
schopnosti fyzickej osoby vykonáva opatrovanie a posudzovania fyzickej schopnosti a psychickej schopnosti fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím
udeli písomný súhlas pod¾a § 40 ods. 6 je potvrdenie,
ktoré obsahuje vyjadrenie, èi fyzická osoba je fyzicky
schopná a psychicky schopná vykonáva opatrovanie,
alebo èi fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím je schopná udeli písomný súhlas a odôvodnenie.
(15) Ak je miera funkènej poruchy fyzickej osoby menej ako 50 %, lekársky posudok obsahuje len mieru
funkènej poruchy, vyjadrenie, e nejde o fyzickú osobu
s akým zdravotným postihnutím a odôvodnenie tohto
vyjadrenia.
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§ 12
Miera funkènej poruchy
(1) Na úèely kompenzácie, preukazu a parkovacieho
preukazu posudkový lekár urèuje mieru funkènej poruchy v desiatkach percent pod¾a druhu zdravotného
postihnutia uvedeného v prílohe è. 3.
(2) Ak má fyzická osoba viac funkèných porúch, miera funkènej poruchy sa urèí pod¾a miery funkènej poruchy zodpovedajúcej druhu zdravotného postihnutia
s najvyím percentuálnym ohodnotením.
(3) Mieru funkènej poruchy urèenej pod¾a odsekov 1
a 2 mono zvýi o 10 % s prihliadnutím na ïalie funkèné poruchy, ktoré ovplyvòujú zdravotné postihnutie
s najvyím percentuálnym ohodnotením tak, e spôsobujú znevýhodnenie.
(4) Miera funkènej poruchy, ktorá nie je uvedená
v prílohe è. 3, sa urèí pod¾a miery funkènej poruchy,
ktorá je svojím charakterom a rozsahom najviac porovnate¾ná s mierou funkènej poruchy uvedenou v prílohe
è. 3.
(5) Ak je predpoklad, e dôjde k zmene urèenej miery
funkènej poruchy, posudkový lekár urèí termín opätovného posúdenia zdravotného stavu a prísluný orgán
vyzve fyzickú osobu s akým zdravotným postihnutím
na opätovné posúdenie zdravotného stavu. Ak je zdravotný stav fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím chronický s trvalým pokodením a miera funkènej poruchy je definitívna a od ïalej lieèby nemono
oèakáva zlepenie, posudkový lekár neurèí termín
opätovného posúdenia zdravotného stavu.
§ 13
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(5) Sociálna posudková èinnos sa vykonáva za úèasti fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím,
ktorá má právo vyjadrova svoje potreby a návrhy na
rieenie svojej sociálnej situácie. Sociálna posudková
èinnos sa môe vykonáva aj za úèasti fyzickej osoby,
ktorú fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím
urèí a aj v prostredí, v ktorom sa fyzická osoba s akým
zdravotným postihnutím obvykle zdriava.
(6) Posudzovanie individuálnych predpokladov fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím zahàòa
najmä hodnotenie jej schopností a úsilia riei svoju
nepriaznivú ivotnú situáciu vlastným prièinením.
(7) Posudzovanie rodinného prostredia fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím zahàòa najmä
hodnotenie schopnosti a rozsahu pomoci, ktorú jej
poskytuje rodina. Za rodinu na úèely posudzovania rodinného prostredia fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím sa povauje jej manel alebo manelka, rodièia a deti.
(8) Posudzovanie prostredia, ktoré ovplyvòuje zaèlenenie fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím
do spoloènosti, zahàòa najmä hodnotenie dopravných
systémov a podmienok bývania vrátane prístupnosti
stavieb obèianskeho vybavenia pod¾a osobitného predpisu.9)
(9) Výsledkom sociálnej posudkovej èinnosti je posudkový záver, ktorého obsahom sú sociálne dôsledky
akého zdravotného postihnutia vo vetkých oblastiach kompenzácie, ktoré má fyzická osoba v dôsledku
akého zdravotného postihnutia v porovnaní s fyzickou osobou bez zdravotného postihnutia a návrh kompenzácie vo vetkých jej oblastiach.

Sociálna posudková èinnos

§ 14

(1) Sociálna posudková èinnos na úèely tohto zákona je
a) posudzovanie individuálnych predpokladov fyzickej
osoby s akým zdravotným postihnutím,
b) posudzovanie rodinného prostredia fyzickej osoby
s akým zdravotným postihnutím,
c) posudzovanie prostredia, ktoré ovplyvòuje zaèlenenie fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím
do spoloènosti,
d) posudzovanie vetkých druhov odkázanosti fyzickej
osoby s akým zdravotným postihnutím pod¾a § 14;
na úèely parkovacieho preukazu sa posudzuje len
oblas mobility a orientácie a
e) navrhovanie kompenzácií v jednotlivých oblastiach.

Druhy odkázanosti fyzickej osoby s akým
zdravotným postihnutím na kompenzáciu

(2) Sociálna posudková èinnos sa vykonáva, ak je fyzická osoba posúdená ako fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím.

(1) Fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím
je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby na úèely tohto
zákona, ak je odkázaná na osobnú asistenciu alebo
opatrovanie.
(2) Pri posudzovaní odkázanosti neplnoletej fyzickej
osoby s akým zdravotným postihnutím na pomoc inej
fyzickej osoby sa neprihliada na potrebu pomoci pri zabezpeèovaní starostlivosti o seba, starostlivosti o domácnos alebo pri realizovaní základných sociálnych
aktivít, ktoré vyplývajú z rodièovskej starostlivosti poskytovanej neplnoletej fyzickej osobe rovnakého veku.

(3) Sociálnu posudkovú èinnos vykonáva sociálny
pracovník prísluného orgánu.

(3) Fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím
je odkázaná na osobnú asistenciu, ak je odkázaná na
pomoc inej fyzickej osoby pri èinnostiach uvedených
v prílohe è. 4 a osobnou asistenciou sa dosiahne úèel
ustanovený v § 20 ods. 2.

(4) Sociálny pracovník pri vykonávaní sociálnej posudkovej èinnosti spolupracuje najmä s posudkovým
lekárom, s odborníkmi z oblasti stavebníctva, architektúry, ergoterapie a pomôcok.

(4) Fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím
je odkázaná na opatrovanie, ak stupeò jej odkázanosti
na pomoc inej fyzickej osoby je V alebo VI pod¾a osobitného predpisu.10)

10

) § 49 ods. 10 a príloha è. 3 zákona è. 448/2008 Z. z.
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(5) Fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím je odkázaná na pomôcku, na úpravu pomôcky, na
zdvíhacie zariadenie, na úpravu osobného motorového
vozidla, na úpravu bytu, na úpravu rodinného domu
alebo na úpravu garáe, ak sociálne dôsledky jej akého zdravotného postihnutia mono prekona alebo
zmierni pomôckou, úpravou pomôcky, zdvíhacím zariadením, úpravou osobného motorového vozidla alebo úpravou bytu, rodinného domu alebo garáe.
(6) Fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím je odkázaná na individuálnu prepravu osobným
motorovým vozidlom, ak nie je schopná na rovnakom
základe s ostatnými fyzickými osobami a pri repektovaní jej prirodzenej dôstojnosti
a) premiestni sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy
osôb a k prostriedku elezniènej dopravy a spä,
b) nastupova do vozidla verejnej hromadnej dopravy
osôb a do prostriedku elezniènej dopravy, udra sa
v òom poèas jazdy a vystupova z vozidla verejnej
hromadnej dopravy osôb a z prostriedku elezniènej
dopravy alebo
c) zvládnu z dôvodu akého zdravotného postihnutia
inú situáciu vo vozidle verejnej hromadnej dopravy
osôb a v prostriedku elezniènej dopravy najmä z dôvodu poruchy správania pri duevných ochoreniach, vertebrobasilárnej insuficiencie s akými závratmi, straty dvoch konèatín, kardiopulmonálnej
nedostatoènosti akého stupòa alebo akej poruchy sfinkterov.
(7) Fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím je odkázaná na kompenzáciu zvýených výdavkov
na diétne stravovanie, ak má chorobu alebo poruchu
uvedenú v prílohe è. 5.
(8) Fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím je odkázaná na kompenzáciu zvýených výdavkov
súvisiacich s hygienou, ak má zdravotné postihnutie
uvedené v prílohe è. 6.
(9) Fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím je odkázaná na kompenzáciu zvýených výdavkov
súvisiacich s opotrebovaním atstva, bielizne a obuvi
a bytového zariadenia, ak má chronický stav alebo pouíva technicky nároènú pomôcku uvedené v prílohe
è. 7.
(10) Fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím je odkázaná na sprievodcu, ak je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo na pomoc psa so peciálnym výcvikom pri zabezpeèovaní pohybu, orientácie
a komunikácie so spoloèenským prostredím. Za odkázanú na sprievodcu mono povaova fyzickú osobu
s akým zdravotným postihnutím najskôr od dovàenia tretieho roku veku.
§ 15
Komplexný posudok
a posudok na úèely parkovacieho preukazu
(1) Na základe lekárskeho posudku pod¾a § 11
ods. 11 a na základe posudkového záveru pod¾a § 13
ods. 9 prísluný orgán vypracúva komplexný posudok
na úèely kompenzácie, ktorý obsahuje
a) mieru funkènej poruchy,
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b) vyjadrenie, e ide o fyzickú osobu s akým zdravotným postihnutím,
c) sociálne dôsledky akého zdravotného postihnutia
vo vetkých oblastiach kompenzácie,
d) návrh druhu peòaného príspevku na kompenzáciu,
e) vyjadrenie, èi fyzická osoba s akým zdravotným
postihnutím je odkázaná na sprievodcu,
f) vyjadrenie, èi fyzická osoba s akým zdravotným
postihnutím je odkázaná na individuálnu prepravu
osobným motorovým vozidlom alebo èi má praktickú
slepotu alebo úplnú slepotu oboch oèí a
g) termín opätovného posúdenia zdravotného stavu,
ak ho urèí posudkový lekár.
(2) Ak fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby osobnou
asistenciou, v komplexnom posudku sa uvedie aj roèný
rozsah osobnej asistencie v hodinách pod¾a jednotlivých èinností uvedených v prílohe è. 4, na ktoré je fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím odkázaná.
(3) Na základe lekárskeho posudku pod¾a § 11
ods. 13 a na základe posudkového záveru o sociálnych
dôsledkoch akého zdravotného postihnutia v oblasti
mobility a orientácie prísluný orgán vypracúva posudok na úèely parkovacieho preukazu, ktorý obsahuje
a) mieru funkènej poruchy,
b) vyjadrenie, e ide o fyzickú osobu s akým zdravotným postihnutím,
c) vyjadrenie, èi fyzická osoba s akým zdravotným
postihnutím je odkázaná na individuálnu prepravu
osobným motorovým vozidlom alebo èi fyzická osoba
má praktickú alebo úplnú slepotu oboch oèí a
d) termín opätovného posúdenia zdravotného stavu,
ak ho urèí posudkový lekár.
(4) Posudok pod¾a odsekov 1 a 3 prísluný orgán nevypracúva, ak miera funkènej poruchy fyzickej osoby
na základe lekárskeho posudku je menej ako 50 %.
(5) Na úèely rozhodovania o preukaze sa komplexný
posudok nevypracúva a vypracúva sa lekársky posudok pod¾a § 11 ods. 11 alebo pod¾a § 11 ods. 13.
(6) Nový posudok pod¾a odsekov 1 a 3 sa z dôvodu urèenia miery funkènej poruchy nevypracúva, ak sa na
základe opätovného posúdenia zdravotného stavu zistí, e miera funkènej poruchy fyzickej osoby s akým
zdravotným postihnutím je vyia, niia alebo rovnaká ako v komplexnom posudku alebo v posudku na
úèely parkovacieho preukazu z posledného posúdenia
a je naïalej najmenej 50 %.
(7) Komplexný posudok stráca platnos, ak sa vypracoval nový komplexný posudok ako podklad na rozhodnutie o peòanom príspevku na kompenzáciu a toto
rozhodnutie nadobudlo právoplatnos; prísluný orgán uvedie túto skutoènos v novom komplexnom posudku.
(8) Posudok na úèely parkovacieho preukazu stráca
platnos, ak sa vypracoval nový posudok ako podklad
na rozhodnutie o parkovacom preukaze a toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnos; prísluný orgán uvedie túto skutoènos v novom posudku.
(9) Posudok pod¾a odseku 3 sa nevypracúva, ak bol
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vypracovaný komplexný posudok pod¾a odseku 1 a nedolo k zmene zdravotného stavu fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím.
(10) Prísluný orgán pouije urèenú mieru funkènej
poruchy a odkázanos fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím na individuálnu prepravu osobným
motorovým vozidlom pri vypracúvaní komplexného posudku na úèely peòaných príspevkov na kompenzáciu
bez vykonania nového posudzovania miery funkènej
poruchy a odkázanosti fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím na individuálnu prepravu osobným
motorovým vozidlom, ak bol vypracovaný posudok
pod¾a odseku 3 a nedolo k zmene zdravotného stavu
fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím.
§ 16
Preukaz
(1) Fyzickej osobe s akým zdravotným postihnutím
prísluný orgán vyhotoví preukaz, ak z právoplatného rozhodnutia o peòanom príspevku na kompenzáciu alebo z právoplatného rozhodnutia o preukaze vyplýva, e ide o fyzickú osobu s akým zdravotným
postihnutím.
(2) Preukaz fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím so sprievodcom sa vyhotovuje fyzickej osobe
s akým zdravotným postihnutím, ak je odkázaná na
sprievodcu pod¾a § 14 ods. 10.
(3) Preukaz, ktorého vzor je uvedený v prílohe è. 8, je
urèený na uplatnenie zliav a výhod pod¾a osobitných
predpisov.11)
(4) Preukaz obsahuje
názov prísluného orgánu, ktorý preukaz vyhotovil,
evidenèné èíslo preukazu,
fotografiu drite¾a preukazu,
meno, priezvisko, titul, dátum narodenia drite¾a
preukazu a adresu jeho trvalého pobytu alebo prechodného pobytu,
e) podpis drite¾a preukazu, ak je schopný sa podpísa,
f) miesto a dátum vyhotovenia preukazu,
g) odtlaèok úradnej peèiatky orgánu prísluného na
vyhotovenie preukazu a podpis oprávneného zamestnanca tohto orgánu,
h) poznámku, v ktorej sa uvedie názov preukazu v anglickom jazyku slovami CARD OF PERSON WITH DISABILITIES; pri fyzickej osobe s akým zdravotným postihnutím s praktickou slepotou alebo
úplnou slepotou sa uvedú aj slová nevidiaci  blind
a pri nepoèujúcej fyzickej osobe s akým zdravotným postihnutím sa uvedú aj slová nepoèujúci 
deaf,
i) ochranné prvky, ktorými sú vodotlaè, hologram a zaliatie preukazu do fólie,
j) pouèenie.
a)
b)
c)
d)

11
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(5) Preukaz fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím so sprievodcom sa oznaèuje èervenou èiarou.
§ 17
Parkovací preukaz
(1) Fyzickej osobe s akým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná pod¾a posudku na individuálnu
prepravu osobným motorovým vozidlom pod¾a § 14
ods. 6 alebo má praktickú slepotu alebo úplnú slepotu
oboch oèí, vyhotoví prísluný orgán parkovací preukaz
na základe právoplatného rozhodnutia o parkovacom
preukaze.
(2) Parkovací preukaz, ktorého vzor je uvedený v prílohe è. 9, je urèený na uplatnenie výhod pod¾a osobitného predpisu.12)
(3) Parkovací preukaz obsahuje
a) na prednej strane v jej ¾avej èasti
1. biely symbol uívate¾a vozíka na tmavomodrom
pozadí,
2. dátum, ktorým konèí platnos parkovacieho preukazu,
3. evidenèné èíslo parkovacieho preukazu,
4. názov a odtlaèok úradnej peèiatky prísluného
orgánu, ktorý parkovací preukaz vyhotovil a podpis oprávneného zamestnanca tohto orgánu,
b) na prednej strane v jej pravej èasti
1. slová Parkovací preukaz pre fyzickú osobu so
zdravotným postihnutím uvedené väèím typom
písma,
2. slová parkovací preukaz vo vybraných jazykoch
Európskej únie malým typom písma, prièom ako
prvé sú tieto slová uvedené v anglickom jazyku,
3. slová Model Európskej únie,
4. v pozadí kód Slovenskej republiky vyjadrený písmenami SK obkolesený prstencom dvanástich
hviezdièiek symbolizujúcich Európsku úniu,
c) na zadnej strane v jej ¾avej èasti
1. priezvisko fyzickej osoby s akým zdravotným
postihnutím, ktorej sa vyhotovuje parkovací preukaz,
2. meno fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím, ktorej sa vyhotovuje parkovací preukaz,
3. podpis fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím, ktorej sa vyhotovuje parkovací preukaz, ak je schopná sa podpísa,
4. fotografiu fyzickej osoby s akým zdravotným
postihnutím, ktorej sa vyhotovuje parkovací preukaz,
d) na zadnej strane v jej pravej èasti
1. slová Tento preukaz oprávòuje drite¾a k vyuívaniu vyhradených parkovacích miest a zariadení
v èlenských tátoch EÚ,
2. slová Preukaz je potrebné umiestni v prednej
èasti vozidla tak, aby bola predná èas preukazu
jasne vidite¾ná na úèely kontroly.

) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorích
predpisov, zákon è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorích predpisov, zákon è. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 164/1996 Z. z.
o dráhach a o zmene zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorích predpisov.
12
) § 41 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 315/1996 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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(4) Parkovací preukaz má rozmery 106 mm na výku
a 148 mm na írku, je bledomodrej farby s výnimkou
bieleho symbolu uívate¾ov vozíka, ktorý má tmavomodré pozadie. Parkovací preukaz obsahuje ochranný
prvok hologram a je pokrytý plastickou hmotou.
(5) Doba platnosti parkovacieho preukazu je neobmedzená, ak fyzickej osobe s akým zdravotným postihnutím nezanikne nárok na parkovací preukaz.
(6) Parkovací preukaz je potrebné umiestni v prednej èasti vozidla tak, aby bola predná èas parkovacieho preukazu jasne vidite¾ná na úèely kontroly.
§ 18
Posudzovanie a zisovanie príjmu a majetku
(1) Za príjem sa na úèely poskytovania peòaných
príspevkov na kompenzáciu povaujú
a) príjmy fyzických osôb, ktoré sú predmetom dane
z príjmu pod¾a osobitného predpisu13) po odpoèítaní
1. poistného na povinné verejné zdravotné poistenie
a na dobrovo¾né verejné zdravotné poistenie,
2. poistného na nemocenské poistenie, poistného
na starobné poistenie, poistného na invalidné poistenie, poistného na poistenie v nezamestnanosti a príspevku na starobné dôchodkové sporenie,
3. preddavku na daò alebo dane z príjmov fyzických
osôb,
4. výdavkov vynaloených na dosiahnutie, zabezpeèenie a udranie príjmov fyzických osôb,
b) príjmy, ktoré nie sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb pod¾a osobitného predpisu,14)
c) príjmy oslobodené od dane z príjmov fyzických osôb
pod¾a osobitného predpisu,15) ak tento zákon neustanovuje inak,
d) náhrady výdavkov pri výkone práce v zahranièí do
výky ustanovenej osobitným predpisom,16)
e) peòaný príspevok na opatrovanie, ak tento zákon
neustanovuje inak,
f) ïalie príjmy fyzických osôb pod¾a osobitných predpisov,17)
g) tipendium tudenta v doktorandskom tudijnom
13

)
)
15
)
16
)
17
)
14

18

)
)
20
)
19

21

)
)
23
)
24
)
25
)
26
)
22

27

)
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programe v dennej forme poskytované pod¾a osobitného predpisu.18)
(2) Daòová strata sa zoh¾adòuje pod¾a osobitného
predpisu.19)
(3) Za príjem sa na úèely poskytovania peòaných
príspevkov na kompenzáciu nepovaujú
a) jednorazové tátne sociálne dávky poskytnuté pod¾a
osobitných predpisov,20)
b) prídavok na diea a príplatok k prídavku na diea
poskytnutý pod¾a osobitného predpisu,21)
c) peòané príspevky na kompenzáciu, ak tento zákon
neustanovuje inak,
d) zvýenie dôchodku pre bezvládnos,
e) invalidný dôchodok a èiastoèný invalidný dôchodok
spätne vyplatené pod¾a osobitného predpisu,22)
f) jednorazová dávka v hmotnej núdzi,23)
g) tipendiá,24) ak tento zákon neustanovuje inak,
h) prijaté náhrady kôd, náhrady nemajetkovej ujmy,
plnenia z poistenia majetku a plnenia z poistenia
zodpovednosti za kody okrem platieb prijatých ako
náhrada za
1. stratu zdanite¾ného príjmu,
2. kodu spôsobenú na majetku, ktorý bol v èase
vzniku kody obchodným majetkom,
3. kodu spôsobenú v súvislosti s podnikaním alebo
inou samostatnou zárobkovou èinnosou a za
kodu spôsobenú v súvislosti s prenájmom,
4. kodu spôsobenú na majetku, ktorý má fyzická
osoba prenajatý, ak tento majetok vyuíva na
podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú èinnos,
i) jednorazové plnenia z poistenia osôb, ktoré nemajú
charakter úrazovej renty, okrem plnenia z poistenia
pre prípad doitia urèitého veku alebo doplnkového
dôchodkového sporenia pod¾a osobitného predpisu,25)
j) daòový bonus pod¾a osobitného predpisu,13)
k) príjem získaný z predaja hnute¾ných a nehnute¾ných vecí uvedených v odseku 19,
l) odkodnenie fyzických osôb pod¾a osobitného predpisu,26)
m) príspevok na stravu pod¾a osobitného predpisu,27)

Zákon è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 3 ods. 2 zákona è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 9 ods. 1 a ods. 2 písm. a) a h) a k) a s) a § 5 ods. 7 písm. f) a j) zákona è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorích predpisov.
Napríklad § 460 a 487 a § 628 a 630 Obèianskeho zákonníka, zákon è. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových
krívd v znení neskorích predpisov, zákon è. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku tátu na iné osoby v znení neskorích predpisov a zákon è. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzahov k pôde a inému po¾nohospodárskemu majetku v znení neskorích predpisov.
§ 54 ods. 18 zákona è. 131/2002 Z. z. o vysokých kolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 363/2007 Z. z.
§ 30 zákona è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Napríklad zákon è. 235/ 1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieaa, o príspevku rodièom, ktorým sa súèasne narodili tri deti alebo viac
detí, alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojèatá a ktorým sa menia ïalie zákony v znení neskorích predpisov, zákon è. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb v znení neskorích predpisov, zákon è. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o diea v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 600/2003 Z. z. v znení zákona è. 532/2007 Z. z.
§ 263a zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
Zákon è. 599/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 96 ods. 4 zákona è. 131/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 305/1999 Z. z. o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaných do nacistických koncentraèných táborov a zajateckých táborov v znení neskorích predpisov.
§ 64 ods. 1 písm. b) zákona è. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v znení neskorích predpisov.
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n) resocializaèný príspevok pod¾a osobitného predpisu.28)
(4) Pri zisovaní výky príjmu fyzickej osoby s akým
zdravotným postihnutím na úèely peòaných príspevkov na kompenzáciu sa neprihliada na stratu alebo pokles príjmu z dôvodu úèasti na trajku.
(5) Peòaný príspevok na opatrovanie sa nepovauje
za príjem na úèely zisovania príjmu fyzickej osoby
s akým zdravotným postihnutím pri peòanom príspevku na opatrovanie vo výke, v ktorej bol poskytovaný fyzickej osobe uvedenej v § 40 ods. 3, ak sa príjem
tejto fyzickej osoby ako spoloène posudzovanej osoby
pod¾a odseku 7 zapoèítava s príjmom fyzickej osoby
s akým zdravotným postihnutím, ktorú fyzická osoba
opatrovala v kalendárnom roku pod¾a odseku 8.
(6) Ak u osôb uvedených v § 3 ods. l písm. a) tvrtom
bode a siedmom bode nemono zo závaných dôvodov
zisti ich príjem, za príjem sa povauje suma ivotného
minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovená
osobitným predpisom.29)
(7) Pri rozhodovaní o peòaných príspevkoch na
kompenzáciu na úèely zisovania príjmu fyzickej osoby
s akým zdravotným postihnutím sa spoloène posudzujú a zapoèítavajú príjmy
a) u posudzovanej fyzickej osoby s akým zdravotným
postihnutím jej príjem a príjem jej manela alebo
manelky,
b) u rodièov s nezaopatreným dieaom7) príjmy týchto
rodièov a príjem nezaopatreného dieaa ijúceho
s nimi v domácnosti,30)
c) u rodièov, ktorí sú sami nezaopatrenými demi, ich
príjmy a príjmy, ktoré na nich poberá iná fyzická
osoba a príjem nezaopatrených detí ijúcich s nimi
v domácnosti,31)
d) u nezaopatreného dieaa jeho príjem a príjem jeho
rodièov, ak s ním ijú v domácnosti,31) ak toto diea
ije v domácnosti len s jedným rodièom, s inou fyzickou osobou alebo samostatne, príjem dieaa, príjem rodièa a príjem, ktorý na diea poberá iná fyzická osoba,
e) u zaopatreného neplnoletého dieaa jeho príjem.
(8) Príjem na úèely poskytovania peòaných príspevkov na kompenzáciu sa zisuje ako priemerný mesaèný
príjem za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom fyzická osoba poiadala o peòaný príspevok na kompenzáciu. Takto zistený príjem sa
prehodnocuje pri opakovaných peòaných príspevkoch na kompenzáciu vdy v júli beného roka a platí
do konca júna nasledujúceho roka; za obdobie, za ktoré
sa príjem prehodnocuje, sa povauje kalendárny rok,
ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa
prehodnocovanie vykonáva.
(9) Na úèely prehodnocovania príjmu pod¾a odseku 8
prísluný orgán vyzve fyzickú osobu s akým zdravotným postihnutím, aby predloila doklady o výke príjmu.
28

)
)
30
)
31
)
29
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(10) Pri zisovaní príjmu za kalendárny rok pod¾a odseku 8 sa zapoèítavajú príjmy, ktoré fyzickej osobe patrili za obdobie január a december kalendárneho roka
pod¾a odseku 8 bez oh¾adu na to, kedy boli vyplatené.
(11) Pri zisovaní príjmu fyzickej osoby s akým
zdravotným postihnutím na úèely peòaných príspevkov na kompenzáciu sa zapoèítavajú príjmy osôb uvedených v odseku 7, ak tieto osoby patria do okruhu
osôb, ktorých príjmy sa spoloène posudzujú s príjmom
fyzickej osoby, v kalendárnom roku, za ktorý sa zisuje
príjem pod¾a odseku 8.
(12) Pri zisovaní príjmu, pri prehodnocovaní príjmu
a pri rozhodovaní o peòaných príspevkoch na kompenzáciu sa pouijú ustanovenia pod¾a osobitného
predpisu31) platné v èase rozhodovania o peòaných
príspevkoch na kompenzáciu alebo v èase prehodnocovania príjmu u opakovaných peòaných príspevkoch
na kompenzáciu.
(13) Ak osoby uvedené v odseku 7 patrili do okruhu
osôb, ktorých príjmy sa spoloène posudzujú s príjmom
fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím len
èas kalendárneho roka, za ktorý sa zisuje príjem pod¾a odseku 8, zapoèítava sa ich príjem len za èas kalendárneho roka, poèas ktorého patrili do okruhu osôb,
ktorých príjmy sa spoloène posudzujú s príjmom fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím.
(14) Pri zisovaní príjmu fyzickej osoby s akým
zdravotným postihnutím na úèely peòaných príspevkov na kompenzáciu sa neprihliada na zmeny v okruhu
osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoloène, ku ktorým dolo po uplynutí kalendárneho roka, za ktorý sa
zisuje príjem alebo prehodnocuje príjem pod¾a odseku 8.
(15) Príjem fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím na úèely peòaných príspevkov na kompenzáciu sa urèí tak, e súèet príjmu fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím a príjmov osôb, ktorých
príjmy sa spoloène posudzujú a zapoèítavajú pod¾a odseku 7, sa vydelí poètom osôb, ktorých príjmy sa spoloène posudzujú a zapoèítavajú.
(16) Hranice príjmu fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím na poskytovanie peòaného príspevku na kompenzáciu sú ustanovené v prílohách è. 10
a 14.
(17) Za majetok fyzickej osoby s akým zdravotným
postihnutím sa na úèely poskytovania peòaných príspevkov na kompenzáciu povaujú nehnute¾né veci
a hnute¾né veci vo vlastníctve fyzickej osoby s akým
zdravotným postihnutím vrátane peòaných úspor okrem majetku uvedeného v odseku 19 a ak to ich povaha
pripúa, aj práva a iné majetkové hodnoty. Majetok fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím sa preukazuje pod¾a stavu majetku v èase podania iadosti
o peòaný príspevok na kompenzáciu. Za hodnotu majetku fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím

§ 70 zákona è. 305/2005 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 2 písm. a) zákona è. 601/2003 Z. z. o ivotnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 115 Obèianskeho zákonníka.
Zákon è. 601/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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mono povaova len podiel majetku pripadajúci na
túto fyzickú osobu.
(18) Fyzická osoba, ktorá iada o peòaný príspevok
na kompenzáciu a fyzická osoba s akým zdravotným
postihnutím vyhlasuje na osobitnom tlaèive uvedenom
v prílohe è. 15, èi hodnota majetku, ktorý vlastní, je
vyia ako 39 833 eur. Podpis fyzickej osoby s akým
zdravotným postihnutím na vyhlásení overí prísluný
orgán bez poplatku.
(19) Za majetok fyzickej osoby s akým zdravotným
postihnutím sa nepovaujú
a) nehnute¾nos, ktorú uíva na trvalé bývanie,
b) po¾nohospodárska pôda a lesná pôda, ktorú uíva
pre svoju potrebu,
c) hnute¾né veci, ktoré tvoria nevyhnutné vybavenie
domácnosti, hnute¾né veci, ktorými sú oatenie
a obuv a hnute¾né veci, na ktoré sa poskytla jednorazová dávka v hmotnej núdzi alebo peòaný príspevok na kompenzáciu,
d) osobné motorové vozidlo, ktorého je drite¾om alebo
vlastníkom a fyzická osoba ho vyuíva na individuálnu prepravu z dôvodu akého zdravotného postihnutia,
e) hnute¾né veci, ak by bol ich predaj alebo iné nakladanie s nimi v rozpore s dobrými mravmi.
(20) Ak sú pochybnosti o ohodnotení majetku fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím, prísluný
orgán zabezpeèí overenie jeho hodnoty znaleckým
posudkom32) a uhradí náklady súvisiace s vyhotovením
tohto posudku. Fyzická osoba s akým zdravotným
postihnutím je povinná v prípade potreby vypracovania
znaleckého posudku umoni znalcovi vykona obhliadku majetku a predloi doklady týkajúce sa majetku.
TRETIA ÈAS
PEÒANÉ PRÍSPEVKY NA KOMPENZÁCIU
PRVÁ HLAVA
DRUHY PEÒANÝCH PRÍSPEVKOV
NA KOMPENZÁCIU
§ 19
(1) Peòané príspevky na kompenzáciu sú
peòaný príspevok na osobnú asistenciu,
peòaný príspevok na kúpu pomôcky,
peòaný príspevok na výcvik pouívania pomôcky,
peòaný príspevok na úpravu pomôcky,
peòaný príspevok na opravu pomôcky,
peòaný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia,
peòaný príspevok na kúpu osobného motorového
vozidla,
h) peòaný príspevok na úpravu osobného motorového
vozidla,
i) peòaný príspevok na prepravu,
j) peòaný príspevok na úpravu bytu,
k) peòaný príspevok na úpravu rodinného domu,
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

32
33
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l) peòaný príspevok na úpravu garáe,
m) peòaný príspevok na kompenzáciu zvýených výdavkov,
n) peòaný príspevok na opatrovanie.
(2) Peòané príspevky na kompenzáciu uvedené
v odseku 1 písm. a), i), m) a n) sú opakované peòané
príspevky na kompenzáciu a peòané príspevky na
kompenzáciu uvedené v odseku 1 písm. b) a h) a j) a l)
sú jednorazové peòané príspevky na kompenzáciu.
DRUHÁ HLAVA
§ 20
Osobná asistencia
(1) Osobná asistencia je pomoc fyzickej osobe s akým zdravotným postihnutím pri èinnostiach uvedených v prílohe è. 4. Osobnú asistenciu vykonáva osobný asistent.
(2) Úèelom osobnej asistencie je aktivizácia, podpora
sociálneho zaèlenenia fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím a podpora jej nezávislosti a monosti
rozhodova sa a ovplyvòova plnenie rodinných rolí, vykonávanie pracovných aktivít, vzdelávacích aktivít
a vo¾noèasových aktivít.
§ 21
Posudzovanie rozsahu osobnej asistencie
(1) Rozsah osobnej asistencie sa urèuje pod¾a èinností uvedených v prílohe è. 4, ktoré si nemôe fyzická
osoba s akým zdravotným postihnutím vykonáva
sama, a poètu hodín, ktoré sú potrebné na ich vykonanie.
(2) Poèet hodín osobnej asistencie sa urèuje na obdobie kalendárneho roka a je najviac 7 300 hodín roène,
ak tento zákon neustanovuje inak.
(3) Do rozsahu hodín osobnej asistencie sa nezapoèítavajú hodiny osobnej asistencie, poèas ktorých sa fyzickej osobe s akým zdravotným postihnutím poskytuje denná pobytová sociálna sluba alebo týdenná
pobytová sociálna sluba. Fyzickej osobe s akým
zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje celoroèná pobytová sociálna sluba, mono poskytnú osobnú
asistenciu na jej sprevádzanie do kolského zariadenia, ak kolské zariadenie je mimo priestorov zariadenia sociálnych sluieb1) alebo mimo priestorov zariadenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej
kurately.33)
(4) Do rozsahu hodín osobnej asistencie sa nezapoèítavajú hodiny osobnej asistencie, poèas ktorých fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím vykonáva
zamestnanie alebo navtevuje kolské zariadenie s výnimkou vysokej koly.
(5) Fyzickej osobe s akým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje sociálna sluba v zariadení
podporovaného bývania, mono poskytnú osobnú

) Zákon è. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmoèníkoch a prekladate¾och a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorích predpisov.
) Zákon è. 305/2005 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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asistenciu na jej prepravu alebo premiestòovanie pri
pracovných aktivitách, vzdelávacích aktivitách, obèianskych aktivitách, rodinných aktivitách a vo¾noèasových aktivitách.
(6) Rozsah hodín osobnej asistencie prísluný orgán
opätovne posúdi kadé tri roky od jeho urèenia na úèel
zistenia, èi predchádzajúci urèený rozsah hodín osobnej asistencie zodpovedá potrebám fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím. Opätovné posúdenie sa
vykoná aj pred uplynutím lehoty uvedenej v prvej vete,
ak sa zmenia skutoènosti rozhodujúce na urèenie rozsahu hodín osobnej asistencie.
§ 22
Peòaný príspevok na osobnú asistenciu
(1) Fyzickej osobe s akým zdravotným postihnutím, ktorá je pod¾a komplexného posudku vypracovaného pod¾a § 15 ods. 1 odkázaná na osobnú asistenciu,
mono poskytova peòaný príspevok na osobnú asistenciu, ak sa osobná asistencia vykonáva pri èinnostiach uvedených v prílohe è. 4.
(2) Peòaný príspevok na osobnú asistenciu mono
poskytova najskôr od 6. roku veku do dovàenia
65. roku veku fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím. Po dovàení 65. roku veku mono tento príspevok poskytova, len ak bol fyzickej osobe s akým
zdravotným postihnutím poskytovaný pred dovàením
65 rokov veku.
(3) Peòaný príspevok na osobnú asistenciu mono
poskytnú aj vtedy, ak je fyzickej osobe s akým zdravotným postihnutím poskytnutý peòaný príspevok na
kúpu pomôcky, ktorou je pes so peciálnym výcvikom,
a to na èinnosti alebo èas týchto èinností, ktoré nevykonáva pes so peciálnym výcvikom.
(4) Peòaný príspevok na osobnú asistenciu nemono poskytova, ak osobnú asistenciu vykonáva manel,
manelka, rodièia alebo fyzická osoba, ktorá prevzala
diea do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivos rodièov na základe rozhodnutia súdu, alebo fyzická osoba,
ktorú súd ustanovil za opatrovníka34) fyzickej osoby
s akým zdravotným postihnutím, deti, starí rodièia,
vnuci, súrodenci, nevesta, za, svokor, svokra, ak tento
zákon neustanovuje inak. Peòaný príspevok na osobnú asistenciu nemono poskytova fyzickej osobe, ktorej sa poskytuje opatrovanie pod¾a § 40 alebo opatrovate¾ská sluba pod¾a osobitného predpisu.1)
(5) Peòaný príspevok na osobnú asistenciu mono
poskytova aj vtedy, ak osobnú asistenciu fyzickej osobe s akým zdravotným postihnutím vykonávajú fyzické osoby uvedené v odseku 4, okrem rodièov dieaa od
iesteho roku veku do dosiahnutia jeho plnoletosti, fyzickej osoby, ktorá prevzala také diea do starostlivosti
nahrádzajúcej starostlivos rodièov na základe rozhodnutia súdu, alebo fyzickej osoby, ktorú súd ustanovil
za opatrovníka fyzickej osoby s akým zdravotným
postihnutím, za podmienky, e tieto osoby poskytujú
osobnú asistenciu fyzickej osobe s akým zdravotným
postihnutím, ktorá je odkázaná na osobnú asistenciu
34

) § 27 ods. 2 Obèianskeho zákonníka.
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najmenej v rozsahu 3 650 hodín roène, alebo je zamestnaná alebo navtevuje kolské zariadenie.
(6) Osobný asistent môe poskytova osobnú asistenciu za podmienok uvedených v odseku 5 len v roènom rozsahu hodín osobnej asistencie urèenom v posudku na èinnosti uvedené v prílohe è. 4 v prvom bode
a v iestom bode, deviatom bode a pätnástom bode,
najviac vak 1 460 hodín roène.
(7) Peòaný príspevok na osobnú asistenciu sa poskytuje vo výke, ktorá zodpovedá roènému rozsahu
osobnej asistencie urèenej v eurách. Výka peòaného
príspevku na osobnú asistenciu sa zníi o sumu zvýenia dôchodku pre bezvládnos vyplatenú za celý kalendárny rok.
(8) Ak fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím podá iados o poskytnutie peòaného príspevku
na osobnú asistenciu v priebehu kalendárneho roka,
tento peòaný príspevok sa prizná za prísluné obdobie
kalendárneho roka v pomernej èasti z urèeného rozsahu osobnej asistencie na kalendárny rok a výka peòaného príspevku na osobnú asistenciu sa zníi
o sumu zvýenia dôchodku pre bezvládnos vyplatenú
za prísluné obdobie kalendárneho roka.
(9) Ak príjem fyzickej osoby s akým zdravotným
postihnutím je vyí ako trojnásobok sumy ivotného
minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom,29) od príjmu fyzickej osoby
s akým zdravotným postihnutím sa odpoèíta suma
trojnásobku sumy ivotného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom.29) Ak tento rozdiel je nií ako rozsah osobnej asistencie urèenej eurách, výka peòaného príspevku na
osobnú asistenciu sa rovná rozdielu týchto dvoch súm.
Ak rozdiel medzi príjmom fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím a trojnásobkom sumy ivotného
minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom29) je vyí ako rozsah osobnej
asistencie urèenej v eurách, peòaný príspevok na
osobnú asistenciu sa neprizná; odseky 7 a 8 platia rovnako.
(10) Sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie na
úèely výpoètu výky peòaného príspevku na osobnú
asistenciu je 1, 39 % sumy ivotného minima pre jednu
plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom.29)
(11) Peòaný príspevok na osobnú asistenciu sa vypláca mesaène na základe predloeného výkazu o odpracovaných hodinách osobnej asistencie za predchádzajúci kalendárny mesiac.
(12) Peòaný príspevok na osobnú asistenciu sa vypláca fyzickej osobe s akým zdravotným postihnutím
alebo na základe písomného súhlasu fyzickej osoby
s akým zdravotným postihnutím agentúre osobnej
asistencie, ak fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím má s touto agentúrou uzatvorenú zmluvu
o pomoci pri vykonávaní administratívnych úkonov,
ktorej obsahom je aj vyplatenie odmeny osobnému
asistentovi.
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(13) Ak sa fyzickej osobe s akým zdravotným postihnutím poskytuje zdravotná starostlivos v zdravotníckom zariadení dlhie ako 30 dní, rozsah hodín osobnej asistencie urèený na kalendárny rok sa zníi
rozhodnutím o rozsah hodín osobnej asistencie urèených pre èinnosti uvedené v prílohe è. 4 prvom bode
a ôsmom bode, desiatom bode, trnástom bode a sedemnástom bode, pripadajúci na kadý deò pobytu fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím v zdravotníckom zariadení.

valého pobytu alebo prechodného pobytu. Fyzická osoba uvedená v § 22 ods. 5 môe vykonáva osobnú asistenciu najviac tyri hodiny denne.

(14) Nevyèerpaný poèet hodín osobnej asistencie urèený na obdobie kalendárneho roka nemono uplatni
v nasledujúcom kalendárnom roku.

(7) Tlmoèenie na úèely tohto zákona je tlmoèenie
v posunkovej reèi, artikulaèné tlmoèenie pre osoby so
sluchovým postihnutím a taktilné tlmoèenie pre hluchoslepé osoby.

(15) Ak suma peòaného príspevku na osobnú asistenciu je menej ako 3,32 eura mesaène, peòaný príspevok na osobnú asistenciu sa doplatí v kalendárnom
mesiaci, v ktorom jeho suma je najmenej 3,32 eura.
§ 23
Práva a povinnosti osobného asistenta
a fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím
pri výkone osobnej asistencie
(1) Osobnú asistenciu môe vykonáva len fyzická
osoba, ktorá dovàila najmenej 18 rokov veku a má spôsobilos na právne úkony. Osobnú asistenciu nemôe
vykonáva fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc
inej fyzickej osoby v èinnostiach, ktoré má vykonáva
ako osobný asistent.
(2) Osobný asistent vykonáva osobnú asistenciu na
základe zmluvy
a) o výkone osobnej asistencie uzatvorenej medzi fyzickou osobou s akým zdravotným postihnutím
a osobným asistentom pod¾a osobitného predpisu,35)
b) uzatvorenej medzi fyzickou osobou s akým zdravotným postihnutím a agentúrou osobnej asistencie.
(3) Zmluva o výkone osobnej asistencie obsahuje
najmä
a) druh vykonávaných èinností pod¾a zoznamu èinností uvedených v prílohe è. 4 a rozsah vykonávaných
èinností,
b) miesto výkonu osobnej asistencie,
c) obdobie výkonu osobnej asistencie,
d) práva a povinnosti osobného asistenta,
e) odmenu a spôsob vyplácania odmeny,
f) dôvody odstúpenia od zmluvy o výkone osobnej asistencie.
(4) Fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím
je povinná predloi jedno vyhotovenie zmluvy o výkone
osobnej asistencie príslunému úradu.
(5) Osobný asistent môe vykonáva osobnú asistenciu najviac desa hodín denne. To neplatí, ak sa osobná
asistencia vykonáva v èase, keï sa fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím zdriava mimo svojho tr-

(6) Osobný asistent vykonávajúci tlmoèenie je povinný preukáza príslunému úradu znalos komunikova
s fyzickou osobou so sluchovým postihnutím osobitným potvrdením, osvedèením alebo certifikátom. Toto
potvrdenie, osvedèenie alebo certifikát vydáva osoba,
ktorá má akreditáciu na vzdelávanie tlmoèníkov vydanú pod¾a osobitných predpisov.36)

(8) Na úèely tohto zákona môe osobný asistent vykonáva viacero foriem tlmoèenia,36) ak na ich vykonávanie preukáe príslunému úradu odbornú spôsobilos.
(9) Fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím
je povinná predloi výkaz o poète hodín vykonanej
osobnej asistencie pod¾a vzoru uvedeného v prílohe
è. 16 za kadý kalendárny mesiac príslunému úradu
na vyúètovanie, najneskôr do piateho dòa nasledujúceho kalendárneho mesiaca; to neplatí, ak fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím nemôe v uvedenej lehote predloi výkaz o poète hodín vykonanej
osobnej asistencie zo závaných dôvodov. Fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím môe vo výkaze
o odpracovaných hodinách osobnej asistencie uvies
len èinnosti, na ktoré je odkázaná pod¾a posudku vypracovaného pod¾a § 15 ods. 1. Prísluný orgán vyplatí
peòaný príspevok na osobnú asistenciu najneskôr do
20 dní od predloenia výkazu.
(10) Fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím je povinná predloi príslunému úradu potvrdenie
o vyplatených odmenách osobnému asistentovi za kadý kalendárny mesiac po vyplatení odmeny osobnému
asistentovi, najneskôr do piateho dòa nasledujúceho
kalendárneho mesiaca pod¾a vzoru uvedeného v prílohe è. 17.
TRETIA HLAVA
PEÒANÝ PRÍSPEVOK NA KÚPU POMÔCKY,
PEÒANÝ PRÍSPEVOK NA VÝCVIK POUÍVANIA
POMÔCKY A PEÒANÝ PRÍSPEVOK
NA ÚPRAVU POMÔCKY, KATEGORIZÁCIA
POMÔCOK A ZOZNAM POMÔCOK
Prvý diel
Peòaný príspevok na kúpu pomôcky,
peòaný príspevok na výcvik pouívania pomôcky
a peòaný príspevok na úpravu pomôcky
§ 24
(1) Fyzickej osobe s akým zdravotným postihnutím, ktorá je pod¾a komplexného posudku vypracova-

35

) § 51 a 853 Obèianskeho zákonníka.

36

) Zákon è. 386/1997 Z. z. o ïalom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti
v znení zákona è. 70/1997 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 382/2004 Z. z.
Zákon è. 448/2008 Z. z.
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ného pod¾a § 15 ods. 1 odkázaná na pomôcku, mono
poskytnú peòaný príspevok na kúpu pomôcky, peòaný príspevok na výcvik pouívania pomôcky a peòaný príspevok na úpravu pomôcky.
(2) Pomôcka na úèely tohto zákona je vec, technologické zariadenie alebo jeho èas, ktoré umoòujú alebo
sprostredkujú fyzickej osobe s akým zdravotným
postihnutím vykonáva èinnosti, ktoré by bez ich pouitia nemohla vykonáva sama alebo vykonávanie týchto èinností by bolo spojené s nadmernou fyzickou záaou alebo neúmernou dåkou trvania èinnosti.
Pomôcka je aj peciálny softvér alebo aktualizácia softvéru, ktoré umoòujú fyzickej osobe s akým zdravotným postihnutím pouíva poèítaè a iné technické zariadenia. Za pomôcku sa povauje aj pes so peciálnym
výcvikom. Osobné motorové vozidlo sa povauje za pomôcku len na úèely výcviku, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3) Peòaný príspevok na kúpu pomôcky, peòaný
príspevok na výcvik pouívania pomôcky a peòaný
príspevok na úpravu pomôcky mono poskytnú, len
ak sa pomôcka neposkytuje ani nepoièiava na základe
verejného zdravotného poistenia,37) s výnimkou druhého mechanického vozíka, druhého elektrického vozíka
alebo druhého naèúvacieho aparátu. Druhý mechanický vozík je aj druhý jednoduchý koèík alebo druhý peciálne upravený koèík.
(4) Peòaný príspevok na kúpu pomôcky mono poskytnú len na pomôcky uvedené v zozname pomôcok
na zmiernenie alebo prekonanie sociálnych dôsledkov
akého zdravotného postihnutia (ïalej len zoznam
pomôcok). Fyzickej osobe s akým zdravotným postihnutím mono poskytnú peòaný príspevok
na kúpu viacerých pomôcok, ak spåòa podmienky na
poskytnutie peòaného príspevku na kúpu kadej
z týchto pomôcok.
(5) Výcvik pouívania pomôcky je èinnos potrebná
na získanie vedomostí, zruèností a schopností na pouívanie pomôcky alebo overenie schopností pouíva
pomôcku.
(6) Ak je na pouívanie pomôcky potrebný výcvik fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím, peòaný príspevok na kúpu pomôcky mono poskytnú, ak
fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím
úspene absolvuje výcvik pouívania tejto pomôcky. Ak
absolvovanie výcviku pouívania pomôcky nie je
úspené, fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím nie je povinná vráti peòaný príspevok na výcvik pouívania pomôcky a peòaný príspevok na kúpu
pomôcky sa neposkytne. Peòaný príspevok na výcvik
pouívania pomôcky rovnakého druhu mono poskytnú len raz.
(7) Fyzickej osobe s akým zdravotným postihnutím
mono poskytnú peòaný príspevok na výcvik pouívania pomôcky, ktorou je osobné motorové vozidlo, len
ak je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom.
37
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(8) Úprava pomôcky je jej prispôsobenie individuálnym potrebám fyzickej osoby s akým zdravotným
postihnutím vrátane zavedenia upravenej pomôcky do
prevádzky.
§ 25
(1) Pes so peciálnym výcvikom je vodiaci pes, asistenèný pes a signálny pes. peciálny výcvik psa preukazuje fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím preukazom psa so peciálnym výcvikom, známkou,
ktorú pes nosí na vidite¾nom mieste a potvrdením o odbornej spôsobilosti osoby pod¾a odseku 5. Preukaz psa
so peciálnym výcvikom, známku a potvrdenie vydáva
fyzickej osobe s akým zdravotným postihnutím odborne spôsobilá osoba pod¾a odseku 5. V preukaze psa
so peciálnym výcvikom je uvedené meno, priezvisko,
trvalé bydlisko fyzickej osoby alebo obchodné meno
alebo názov, sídlo, identifikaèné èíslo a právna forma
právnickej osoby, ktorá psa vycvièila, èinnosti, na ktoré bol vodiaci pes, asistenèný pes alebo signálny pes vycvièený, dátum o vykonanej skúke psa, meno priezvisko a trvalé bydlisko fyzickej osoby s akým
zdravotným postihnutím, meno psa, jeho identifikaèné
èíslo zhodné s èíslom vyrazeným na známke, plemeno
a farba psa a vek psa. Známka obsahuje oznaèenie, e
ide o psa so peciálnym výcvikom s uvedením druhu
výcviku v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku
assistance dog, guide dog, hearing dog, identifikaèné
èíslo zhodné s èíslom uvedeným v preukaze psa so peciálnym výcvikom.
(2) Vodiaci pes zabezpeèuje fyzickej osobe s akým
zdravotným postihnutím, ktorá má zrakové postihnutie alebo iné aké zdravotné postihnutie, pomoc pri
kadodenných èinnostiach, najmä pri samostatnom
pohybe, podávaní predmetov a bezpeènom zvládnutí
prekáok v priestore.
(3) Asistenèný pes zabezpeèuje fyzickej osobe s akým zdravotným postihnutím, ktorá má telesné postihnutie alebo iné aké zdravotné postihnutie, pomoc pri
kadodenných èinnostiach, najmä pri prinesení urèených predmetov, prezliekaní obleèenia, polohovaní, otváraní a zatváraní dverí a pri privolaní nevyhnutnej pomoci v prípade nebezpeèenstva.
(4) Signálny pes pomáha fyzickej osobe s akým
zdravotným postihnutím, ktorá má sluchové postihnutie alebo iné aké zdravotné postihnutie, rozliova
zvukové signály, ktorými sú najmä signalizácia pri dverách, telefón, fax, plaè dieaa, ¾udské hlasy, budík,
upozornenie v nebezpeèenstve a volanie mena sluchovo postihnutého.
(5) Odborne spôsobilá na výcvik psa so peciálnym
výcvikom je osoba, ktorej predmetom èinnosti je výcvik
psov so peciálnym výcvikom a je èlenom medzinárodnej organizácie zdruujúcej výcvikové koly alebo jej
bola udelená akreditácia medzinárodnou organizáciou
zdruujúcou výcvikové koly. Podmienka èlenstva
v medzinárodnej organizácii zdruujúcej výcvikové

) Zákon è. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za
sluby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorích predpisov.
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koly sa povauje za splnenú aj vtedy, keï osoba, ktorej
predmetom èinnosti je výcvik psov so peciálnym výcvikom, podala prihláku za èlena takejto organizácie,
a to najdlhie pä rokov od podania tejto prihláky.
§ 26
(1) Peòaný príspevok na kúpu pomôcky, peòaný
príspevok na výcvik pouívania pomôcky a peòaný
príspevok na úpravu pomôcky mono poskytnú na základe
a) dokladu o cene pomôcky alebo dokladu o kúpe pomôcky vyhotoveného osobou, ktorej predmetom èinnosti je výroba, predaj alebo distribúcia pomôcky,
b) dokladu o cene výcviku pouívania pomôcky alebo
dokladu o cene vykonaného výcviku pouívania pomôcky vyhotoveného osobou, ktorej predmetom èinnosti je vykonanie výcviku pouívania pomôcky,
c) dokladu o cene úpravy pomôcky alebo dokladu
o cene vykonanej úpravy pomôcky vyhotoveného
osobou, ktorej predmetom èinnosti je úprava pomôcky.
(2) Výka peòaného príspevku na kúpu pomôcky,
výka peòaného príspevku na výcvik pouívania pomôcky a výka peòaného príspevku na úpravu pomôcky sa urèí percentuálnou sadzbou v závislosti od
ceny pomôcky a príjmu fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím uvedených v prílohách è. 10 a 11,
ak tento zákon neustanovuje inak. Pri urèení výky peòaného príspevku na kúpu pomôcky sa zoh¾adòuje
cena pomôcky, najviac v sume ustanovenej v zozname
pomôcok.
(3) Peòaný príspevok na kúpu pomôcky, peòaný
príspevok na výcvik pouívania pomôcky alebo peòaný príspevok na úpravu pomôcky je najviac 8 630,42
eura. Výka peòaného príspevku na kúpu pomôcky
urèeného na kúpu druhého mechanického vozíka je
najviac 1 659,70 eura, druhého elektrického vozíka je
najviac 4 979,09 eura a druhého naèúvacieho aparátu
je najviac 331,94 eura. Na urèenie výky peòaného
príspevku na kúpu pomôcky urèeného na kúpu druhého mechanického vozíka, druhého elektrického vozíka
alebo druhého naèúvacieho aparátu odsek 2 prvá veta
platí rovnako.
(4) Ak sa zníená pohybová schopnos, orientaèná
schopnos, naruená schopnos dorozumievania a obmedzená schopnos sebaobsluhy alebo strata schopnosti sebaobsluhy viacerých fyzických osôb s akým
zdravotným postihnutím kompenzuje kúpou alebo
úpravou jednej pomôcky, výka tohto peòaného príspevku sa urèí pre kadú fyzickú osobu s akým zdravotným postihnutím z èasti obstarávacej ceny pomôcky
alebo ceny úpravy pomôcky, ktorá pripadá pomerne
na kadú z nich. Celková cena pomôcky sa zoh¾adòuje
najviac v sume ustanovenej v zozname pomôcok.
§ 27
(1) Fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím
je povinná kúpi si pomôcku, na ktorej kúpu jej bol poskytnutý peòaný príspevok, da si upravi pomôcku,
na ktorej úpravu jej bol poskytnutý peòaný príspevok,
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alebo absolvova výcvik, na ktorý bol poskytnutý peòaný príspevok do troch mesiacov odo dòa
poskytnutia tohto peòaného príspevku, najneskôr do
iestich mesiacov odo dòa právoplatnosti rozhodnutia
o priznaní tohto peòaného príspevku, ak pomôcku nemono kúpi, upravi alebo nemono absolvova výcvik
pouívania pomôcky z dôvodov na strane osoby, ktorej
predmetom èinnosti je výroba pomôcky, predaj pomôcky, distribúcia pomôcky, úprava pomôcky alebo výcvik
pouívania pomôcky.
(2) Ak je cena uvedená v doklade o kúpe pomôcky,
o cene vykonaného výcviku pouívania pomôcky alebo
o cene vykonanej úpravy pomôcky vyia ako cena, na
ktorej základe bol poskytnutý peòaný príspevok na
kúpu pomôcky, peòaný príspevok na výcvik pouívania pomôcky alebo peòaný príspevok na úpravu pomôcky, vyplatí sa rozdiel medzi výkou poskytnutého
peòaného príspevku a výkou peòaného príspevku
urèeného na základe dokladu o kúpe pomôcky, o cene
vykonaného výcviku pouívania pomôcky alebo o cene
vykonanej úpravy pomôcky najneskôr do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia, ktoré bolo vyhotovené pod¾a
§ 55 ods. 12. Súèet výky peòaného príspevku poskytnutého na základe dokladu o cene pomôcky, o cene výcviku pouívania pomôcky alebo cene úpravy pomôcky
a vyplateného rozdielu nesmie presiahnu sumu uvedenú v § 26 ods. 3.
(3) Ak je cena uvedená v doklade o kúpe pomôcky,
cena vykonaného výcviku pouívania pomôcky alebo
cena vykonanej úpravy pomôcky niia ako cena, na
ktorej základe bol poskytnutý peòaný príspevok na
kúpu pomôcky, peòaný príspevok na výcvik pouívania pomôcky alebo peòaný príspevok na úpravu pomôcky, fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím je povinná vráti rozdiel medzi výkou
poskytnutého peòaného príspevku na kúpu pomôcky,
peòaného príspevku na výcvik pouívania pomôcky
alebo peòaného príspevku na úpravu pomôcky a výkou peòaného príspevku urèeného na základe dokladu o kúpe pomôcky, cene vykonaného výcviku pouívania pomôcky alebo cene vykonanej úpravy pomôcky
najneskôr do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia,
ktoré bolo vyhotovené pod¾a § 55 ods. 12.
(4) Ïalí peòaný príspevok na kúpu pomôcky alebo
peòaný príspevok na úpravu pomôcky rovnakého druhu mono poskytnú, ak pomôcka neplní svoj úèel.
(5) Za pomôcku alebo úpravu pomôcky, ktorá neplní
svoj úèel, sa povauje pomôcka alebo úprava pomôcky,
ak
a) je nefunkèná a nemono ju opravi,
b) je nefunkèná a cena opravy alebo cena opravy s cenou vetkých doterajích opráv by bola vyia ako
50 % poskytnutého peòaného príspevku na kúpu
pomôcky alebo najviac 50 % ceny pomôcky alebo porovnate¾nej pomôcky aktuálnej na trhu v èase rozhodovania o peòanom príspevku na opravu pomôcky,
alebo
c) nekompenzuje sociálne dôsledky akého zdravotného postihnutia.
(6) Ïalí peòaný príspevok na kúpu pomôcky rovnakého druhu urèený na kúpu druhého mechanického
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vozíka alebo druhého naèúvacieho aparátu mono poskytnú po uplynutí siedmich rokov od právoplatnosti
rozhodnutia o priznaní predchádzajúceho peòaného
príspevku na takúto pomôcku. Ïalí peòaný príspevok na kúpu pomôcky rovnakého druhu urèený na
kúpu druhého elektrického vozíka mono poskytnú po
uplynutí desiatich rokov od právoplatnosti rozhodnutia o priznaní predchádzajúceho peòaného príspevku
na takúto pomôcku.
(7) Ïalí peòaný príspevok na kúpu pomôcky rovnakého druhu uvedenej v odseku 6 mono poskytnú,
ak fyzickej osobe s akým zdravotným postihnutím bol
poskytnutý alebo zapoièaný ïalí mechanický vozík,
elektrický vozík alebo naèúvací aparát na základe verejného zdravotného poistenia po poskytnutí predchádzajúceho peòaného príspevku na kúpu pomôcky
uvedenej v odseku 6.
(8) Ïalí peòaný príspevok na kúpu pomôcky rovnakého druhu urèený na kúpu druhého mechanického
vozíka alebo druhého elektrického vozíka, druhého naèúvacieho aparátu po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 6 mono poskytnú, ak pomôcka, na ktorej kúpu bol
poskytnutý predchádzajúci peòaný príspevok na
kúpu pomôcky, neplní svoj úèel.
§ 28
(1) Fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím
je povinná vráti peòaný príspevok na kúpu pomôcky
alebo jeho pomernú èas, ak predá, daruje alebo zaviní
stratu alebo nefunkènos tejto pomôcky alebo je povinná vráti pomôcku subjektu, ktorý jej poskytol úver na
kúpu pomôcky pred uplynutím siedmich rokov a u druhého elektrického vozíka pred uplynutím desiatich rokov od poskytnutia peòaného príspevku na kúpu pomôcky. Fyzická osoba s akým zdravotným
postihnutím nie je povinná vráti peòaný príspevok na
kúpu pomôcky alebo jeho pomernú èas, ak bola pomôcka odcudzená a fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím nepoiada o ïalí peòaný príspevok
na kúpu pomôcky rovnakého druhu pred uplynutím
siedmich rokov, a ak ide o druhý elektrický vozík, pred
uplynutím desiatich rokov.
(2) Fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím
je povinná vráti pomernú èas peòaného príspevku
na kúpu pomôcky za obdobie od prvého dòa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím predala pomôcku, darovala pomôcku alebo
zavinila jej stratu alebo nefunkènos, alebo je povinná
vráti pomôcku subjektu, ktorý jej poskytol úver na
kúpu pomôcky, do dòa, ktorým uplynie lehota uvedená
v odseku 1. Táto povinnos platí aj na vrátenie pomôcky
alebo pomernej èasti peòaného príspevku na kúpu pomôcky, ktorá sa uplatòuje ako poh¾adávka v konaní
o dedièstve pod¾a odseku 6.
(3) Fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím
je povinná vráti funkènú pomôcku alebo peòaný príspevok na kúpu tejto pomôcky alebo jeho pomernú
èas, ak pomôcka pred uplynutím siedmich rokov, alebo ak ide o druhý elektrický vozík pred uplynutím de-
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siatich rokov, od poskytnutia tohto peòaného príspevku vhodne nekompenzuje sociálne dôsledky akého
zdravotného postihnutia. Ak pomôcka nie je funkèná
a nemono ju opravi, fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím nie je povinná vráti pomôcku, peòaný príspevok na kúpu tejto pomôcky a ani jeho pomernú èas. Ak bol peòaný príspevok poskytnutý na
kúpu psa so peciálnym výcvikom a pes so peciálnym
výcvikom nekompenzuje sociálne dôsledky akého
zdravotného postihnutia, fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím nie je povinná vráti psa so peciálnym výcvikom, peòaný príspevok na jeho kúpu
a ani jeho pomernú èas.
(4) Lehota siedmich rokov a lehota desiatich rokov
uvedené v odsekoch 1 a 3 zaèínajú plynú prvým dòom
kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom rozhodnutie o poskytnutí peòaného príspevku na kúpu pomôcky nadobudlo právoplatnos.
(5) Vrátenú funkènú pomôcku mono poskytnú do
uívania poskytovate¾ovi sociálnej sluby1) alebo fyzickej osobe s akým zdravotným postihnutím, ktorá
o òu prejaví záujem, a je na pomôcku odkázaná. Odkázanos na pomôcku preukazuje fyzická osoba s akým
zdravotným postihnutím posudkom alebo potvrdením
zdravotníckeho zariadenia. Pomôcka pod¾a prvej vety
sa poskytne do uívania na základe písomnej zmluvy35)
o poskytnutí pomôcky, ktorú uzatvorí prísluný orgán
s poskytovate¾om sociálnej sluby,1) alebo s fyzickou
osobou s akým zdravotným postihnutím, ktorá o òu
prejaví záujem.
(6) Ak fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím zomrie pred uplynutím siedmich rokov od poskytnutia peòaného príspevku na kúpu pomôcky s výnimkou peòaného príspevku na kúpu psa so peciálnym
výcvikom, peòaného príspevku na kúpu druhého naèúvacieho aparátu, peòaného príspevku na kúpu druhého mechanického vozíka alebo zomrie pred uplynutím desiatich rokov od poskytnutia peòaného
príspevku na kúpu druhého elektrického vozíka, tento
peòaný príspevok alebo jeho pomerná èas sa uplatòuje ako poh¾adávka v konaní o dedièstve. Ak dedièia
preukáu znaleckým posudkom, e skutoèná hodnota
pomôcky je niia alebo rovnaká ako výka tejto poh¾adávky, prísluný orgán uplatòuje v konaní o dedièstve
poh¾adávku vo výke skutoènej hodnoty pomôcky. Peòaný príspevok na kúpu pomôcky alebo jeho pomerná
èas sa neuplatòuje ako poh¾adávka v konaní o dedièstve, ak hodnota pomôcky pod¾a znaleckého posudku
vyhotoveného na úèely konania o dedièstve je najviac
165,97 eura, alebo ak dedièia vrátia pomôcku.
Druhý diel
Kategorizácia pomôcok a zoznam pomôcok
§ 29
(1) Kategorizácia pomôcok na úèely tohto zákona je
zaradenie pomôcky uvedenej v § 24 ods. 2 urèenej na
zmiernenie alebo prekonanie sociálnych dôsledkov akého zdravotného postihnutia do zoznamu pomôcok,
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jej vyradenie zo zoznamu pomôcok a urèenie maximálne zoh¾adòovanej sumy z ceny pomôcky.

cok, ak bola pomôcka preukázate¾ne nedostupná na
trhu dlhie ako jeden rok.

(2) Na úèely kategorizácie pomôcok sa zriaïuje kategorizaèná komisia ako poradný orgán ministerstva.

(5) Zoznam pomôcok a maximálne zoh¾adòované
sumy z ceny pomôcok ustanoví ministerstvo opatrením.

(3) Do zoznamu pomôcok mono zaradi pomôcku
urèenú na kompenzáciu sociálnych dôsledkov akého
zdravotného postihnutia v oblasti mobility a orientácie,
v oblasti komunikácie alebo v oblasti sebaobsluhy
s prihliadnutím na mieru a efektívnos tejto kompenzácie.
(4) Do zoznamu pomôcok nemono zaradi pomôcku,
ktorá svojím úèelom a charakterom je porovnate¾ná
s pomôckou uvedenou v zozname zdravotníckych pomôcok, ktoré sú poskytované na základe verejného
zdravotného poistenia,37) s výnimkou druhého mechanického vozíka, druhého elektrického vozíka alebo druhého naèúvacieho aparátu.
§ 30
(1) Návrh na zaradenie pomôcky do zoznamu pomôcok a na urèenie maximálne zoh¾adòovanej sumy
z ceny pomôcky, návrh na zmenu maximálne zoh¾adòovanej sumy z ceny pomôcky a návrh na vyradenie pomôcky zo zoznamu pomôcok podáva prísluný orgán,
zástupca obèianskeho zdruenia fyzických osôb so
zdravotným postihnutím alebo osoba, ktorej predmetom èinnosti je výroba pomôcky alebo predaj pomôcky
(ïalej len navrhovate¾).
(2) Návrh pod¾a odseku 1 obsahuje
a) názov a sídlo právnickej osoby uvedenej v odseku 1
a meno a priezvisko jej zástupcu, ak navrhovate¾ je
právnická osoba,
b) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo
prechodného pobytu, ak navrhovate¾ je fyzická osoba,
c) názov pomôcky,
d) úèel pomôcky,
e) charakteristiku pomôcky,
f) cenu pomôcky,
g) maximálne zoh¾adòovanú sumu z ceny pomôcky,
h) dôvod na zmenu maximálne zoh¾adòovanej sumy
z ceny pomôcky,
i) dôvod zaradenia pomôcky do zoznamu pomôcok,
j) dôvod vyradenia pomôcky zo zoznamu pomôcok.
§ 31
(1) Pomôcky sa zaraïujú do zoznamu pomôcok a vyraïujú sa zo zoznamu pomôcok najmenej raz roène, ak
je podaný návrh pod¾a § 30 ods. 2.
(2) Ministerstvo je oprávnené poiada navrhovate¾a
na rokovaní kategorizaènej komisie o predvedenie
praktickej ukáky funkèných vlastností pomôcky, ktorá je predmetom návrhu na zaradenie do zoznamu pomôcok.
(3) Ministerstvo písomne oznámi navrhovate¾ovi dôvody nezaradenia pomôcky do zoznamu pomôcok alebo
jej nevyradenia zo zoznamu pomôcok.
(4) Ministerstvo vyradí pomôcku zo zoznamu pomô-

TVRTÁ HLAVA
PEÒANÝ PRÍSPEVOK NA OPRAVU POMÔCKY
§ 32
(1) Fyzickej osobe s akým zdravotným postihnutím, ktorá je pod¾a komplexného posudku vypracovaného pod¾a § 15 ods. 1 odkázaná na pomôcku a táto pomôcka vyaduje opravu alebo je pod¾a komplexného
posudku odkázaná na úpravu pomôcky a táto úprava
vyaduje opravu, mono poskytnú peòaný príspevok
na opravu pomôcky. Peòaný príspevok na opravu pomôcky urèený na opravu úpravy osobného motorového
vozidla mono poskytnú fyzickej osobe s akým zdravotným postihnutím, ak je pod¾a komplexného posudku odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a na úpravu osobného motorového
vozidla.
(2) Zdvíhacie zariadenie je pomôcka len na úèely peòaného príspevku na opravu pomôcky. Za pomôcku
sa na úèely peòaného príspevku na opravu pomôcky
povauje aj èas osobného motorového vozidla, ktorá je
upravená pre potreby fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím.
(3) Oprava pomôcky je vykonanie zásahov na pomôcke alebo jej èasti, ktorými sa zabezpeèí výmena nefunkèných èastí, opotrebovaných èastí alebo èastí
s prekroèenou ivotnosou, alebo kontrola funkènosti
zdvíhacieho zariadenia. Pomôcka vyadujúca opravu
na úèely peòaného príspevku na opravu pomôcky nie
je pomôcka, ktorá prestala plni svoj úèel z dôvodu nefunkènosti napájacích batérií alebo akumulátorov
s kapacitou do 10 Ah (ampérhodina).
(4) Peòaný príspevok na opravu pomôcky mono
poskytnú na opravu pomôcky, ktorá sa neposkytuje
ani nepoièiava na základe verejného zdravotného poistenia,37) ak tento zákon neustanovuje inak. Peòaný
príspevok na opravu pomôcky mono poskytnú aj na
opravu druhého mechanického vozíka, druhého elektrického vozíka alebo druhého naèúvacieho aparátu,
na ktoré bol poskytnutý peòaný príspevok na kúpu
pomôcky alebo na opravu mechanického vozíka alebo
elektrického vozíka, ktorý fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím získala darom alebo kúpou.
(5) Za opravu pomôcky sa povauje aj vykonanie zásahov na tých èastiach pomôcky alebo osobného motorového vozidla, ktoré boli upravené prispôsobením individuálnym potrebám fyzickej osoby s akým
zdravotným postihnutím. Za opravu pomôcky sa povauje aj chirurgický zákrok v rámci veterinárnej starostlivosti alebo lieèebné terapeutické èinnosti závanejieho charakteru na psovi so peciálnym výcvikom.
(6) Peòaný príspevok na opravu pomôcky mono
poskytnú, ak cena opravy alebo cena opravy s cenou
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vetkých doterajích opráv úètovaných osobou, ktorej
predmetom èinnosti je výroba pomôcky alebo oprava
pomôcky, alebo cena opravy alebo cena opravy s cenou
vetkých doterajích opráv úètovaných na základe
zmluvy o oprave uzatvorenej medzi fyzickými osobami
je najviac 50 % poskytnutého peòaného príspevku
na kúpu pomôcky alebo najviac 50 % ceny pomôcky
alebo porovnate¾nej pomôcky aktuálnej na trhu v èase
rozhodovania o peòanom príspevku na opravu pomôcky.
(7) Peòaný príspevok na opravu pomôcky urèený
na opravu úpravy pomôcky alebo na opravu úpravy
osobného motorového vozidla mono poskytnú, ak
cena opravy úpravy alebo cena opravy úpravy s cenou
vetkých doterajích opráv úpravy úètovaných osobou,
ktorej predmetom èinnosti je výroba pomôcky, oprava
pomôcky, úprava pomôcky, výroba osobného motorového vozidla alebo úprava osobného motorového vozidla, alebo cena opravy úpravy alebo cena opravy úpravy
s cenou vetkých doterajích opráv úètovaných na základe zmluvy o oprave úpravy pomôcky uzatvorenej
medzi fyzickými osobami je najviac 50 % poskytnutého
peòaného príspevku na úpravu pomôcky alebo peòaného príspevku na úpravu osobného motorového vozidla alebo je najviac 50 % ceny úpravy aktuálnej na
trhu v èase rozhodovania o peòanom príspevku na opravu pomôcky urèeného na opravu úpravy pomôcky
alebo opravu úpravy osobného motorového vozidla.
(8) Výka peòaného príspevku na opravu pomôcky
sa urèí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny opravy pomôcky a príjmu fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím uvedených v prílohe è. 12.
(9) Peòaný príspevok na opravu pomôcky mono
poskytnú na základe dokladu o cene opravy alebo dokladu o cene vykonanej opravy pomôcky vyhotoveného
osobou, ktorej predmetom èinnosti je výroba pomôcky,
oprava pomôcky, úprava pomôcky, výroba osobného
motorového vozidla alebo úprava osobného motorového vozidla alebo na základe zmluvy o vykonaní opravy
pomôcky uzatvorenej medzi fyzickými osobami.
(10) Fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím je povinná da si opravi pomôcku, na ktorej opravu
jej bol poskytnutý peòaný príspevok do troch mesiacov odo dòa poskytnutia tohto peòaného príspevku,
najneskôr do iestich mesiacov odo dòa právoplatnosti
rozhodnutia o priznaní tohto peòaného príspevku, ak
pomôcku nemono opravi z dôvodov na strane fyzickej
osoby, s ktorou fyzická osoba s akým zdravotným
postihnutím uzatvorila zmluvu o vykonaní opravy alebo na strane osoby, ktorej predmetom èinnosti je výroba pomôcky, oprava pomôcky, úprava pomôcky, výroba osobného motorového vozidla alebo úprava
osobného motorového vozidla.
(11) Ak je cena uvedená v doklade o cene vykonanej
opravy pomôcky vyia ako cena, na ktorej základe bol
poskytnutý peòaný príspevok na opravu pomôcky,
prísluný orgán vyplatí fyzickej osobe s akým zdravotným postihnutím rozdiel medzi výkou peòaného
príspevku na opravu pomôcky poskytnutého na základe dokladu o cene opravy a výkou peòaného príspevku urèeného na základe dokladu o oprave pomôcky
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najneskôr do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia,
ktoré bolo vyhotovené pod¾a § 55 ods. 12.
(12) Ak je cena vykonanej opravy pomôcky niia ako
cena, na ktorej základe bol poskytnutý peòaný príspevok na opravu pomôcky, fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím je povinná vráti rozdiel medzi
výkou peòaného príspevku na opravu pomôcky poskytnutým na základe dokladu o cene opravy a výkou
peòaného príspevku urèeného na základe dokladu
o cene vykonanej opravy pomôcky najneskôr do 30 dní
od právoplatnosti rozhodnutia, ktoré bolo vyhotovené
pod¾a § 55 ods. 12.
PIATA HLAVA
PEÒANÝ PRÍSPEVOK
NA KÚPU ZDVÍHACIEHO ZARIADENIA
§ 33
(1) Fyzickej osobe s akým zdravotným postihnutím, ktorá je pod¾a komplexného posudku vypracovaného pod¾a § 15 ods. 1 odkázaná na zdvíhacie zariadenie, mono poskytnú peòaný príspevok na kúpu
zdvíhacieho zariadenia, ak sa zdvíhacie zariadenie neposkytuje ani nepoièiava na základe verejného zdravotného poistenia.37)
(2) Zdvíhacie zariadenie je zariadenie urèené pre fyzickú osobu so zníenou schopnosou pohybu na prekonávanie architektonických bariér a na zvýenie
schopnosti fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím premiestòova sa alebo zabezpeèi si sebaobsluhu. Peòaný príspevok mono poskytnú aj vtedy, ak sa
zdvíhacím zariadením umoní alebo u¾ahèí premiestòovanie fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím alebo poskytovanie pomoci inou fyzickou osobou.
Zdvíhacie zariadenie je najmä schodolez, zdvihák, ikmá schodisková ploina, zvislá schodisková ploina,
výah, alebo stropné zdvíhacie zariadenie.
(3) Peòaný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia nemono poskytnú na zdvíhacie zariadenie, ktoré
svojím úèelom a charakterom je porovnate¾né so zdvíhacím zariadením poskytovaným z verejného zdravotného poistenia37) a uvedeným v zozname zdravotníckych pomôcok.
(4) Kúpa zdvíhacieho zariadenia je kúpa tohto zariadenia vrátane nevyhnutného prísluenstva, jeho intalácia a stavebná úprava, ak je potrebná na intaláciu
a prevádzku zdvíhacieho zariadenia. Ak súèasou kúpy
zdvíhacieho zariadenia je aj stavebná úprava, peòaný
príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia mono poskytnú, ak fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím má v byte alebo v rodinnom dome, v ktorom sa
má stavebná úprava vykona, trvalý pobyt.
(5) Výka peòaného príspevku na kúpu zdvíhacieho
zariadenia sa urèí percentuálnou sadzbou v závislosti
od ceny zdvíhacieho zariadenia a príjmu fyzickej osoby
s akým zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe
è. 10. Peòaný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia je najviac 11 617,88 eura.
(6) Peòaný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariade-
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nia mono poskytnú na základe dokladov o cene alebo
dokladov o kúpe zdvíhacieho zariadenia vyhotovených
osobami, ktorých predmetom èinnosti je výroba, predaj, distribúcia zdvíhacích zariadení alebo vykonávanie stavebných úprav.
(7) Ak sa zníená pohybová schopnos viacerých fyzických osôb s akým zdravotným postihnutím kompenzuje kúpou jedného zdvíhacieho zariadenia, výka
peòaného príspevku na kúpu zdvíhacieho zariadenia
sa urèí pre kadú fyzickú osobu s akým zdravotným
postihnutím z èasti ceny kúpy zdvíhacieho zariadenia,
ktorá pripadá pomerne na kadú z nich.
(8) Fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím je povinná kúpi si zdvíhacie zariadenie, na ktorého
kúpu jej bol poskytnutý peòaný príspevok do troch
mesiacov odo dòa poskytnutia tohto peòaného príspevku, najneskôr do iestich mesiacov odo dòa právoplatnosti rozhodnutia o jeho priznaní, ak zdvíhacie zariadenie nemono kúpi z dôvodov na strane osôb,
ktorých predmetom èinnosti je výroba, predaj, distribúcia zdvíhacieho zariadenia a intalácia a vykonávanie stavebných úprav, ak sú potrebné na intaláciu
a prevádzku zdvíhacieho zariadenia.
(9) Ak je cena zdvíhacieho zariadenia vyia ako
cena, na ktorej základe bol poskytnutý peòaný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia, vyplatí sa rozdiel
medzi výkou peòaného príspevku na kúpu zdvíhacieho zariadenia poskytnutého na základe predbeného
dokladu o kúpe zdvíhacieho zariadenia a výkou peòaného príspevku urèeného na základe dokladu
o skutoènej cene zdvíhacieho zariadenia najneskôr do
30 dní od právoplatnosti rozhodnutia, ktoré bolo vyhotovené pod¾a § 55 ods. 12.
(10) Ak je cena zdvíhacieho zariadenia niia ako
cena, na ktorej základe bol poskytnutý peòaný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia, fyzická osoba
s akým zdravotným postihnutím je povinná vráti
rozdiel medzi výkou peòaného príspevku na kúpu
zdvíhacieho zariadenia poskytnutého na základe predbeného dokladu o cene zdvíhacieho zariadenia a výkou peòaného príspevku urèeného na základe dokladu o skutoènej cene zdvíhacieho zariadenia najneskôr
do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia, ktoré bolo vyhotovené pod¾a § 55 ods. 12.
(11) Fyzickej osobe s akým zdravotným postihnutím mono poskytnú peòaný príspevok na kúpu viacerých zdvíhacích zariadení uvedených v odseku 2, ak
spåòa podmienky na poskytnutie peòaného príspevku
na kúpu kadého z týchto zariadení.
(12) Ïalí peòaný príspevok na kúpu zdvíhacieho
zariadenia rovnakého druhu mono poskytnú, len ak
zdvíhacie zariadenie neplní svoj úèel.
(13) Zdvíhacie zariadenie, ktoré neplní úèel, je zdvíhacie zariadenie, ktoré
a) je nefunkèné a nemono ho opravi,
b) je nefunkèné a cena opravy alebo cena opravy s cenou vetkých doterajích opráv by bola vyia ako
50 % ceny zdvíhacieho zariadenia, na ktorej základe
bol poskytnutý peòaný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia, alebo
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c) vhodne nekompenzuje sociálne dôsledky akého
zdravotného postihnutia.
(14) Fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím je povinná vráti peòaný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia alebo jeho pomernú èas, ak zdvíhacie zariadenie pred uplynutím siedmich rokov od
poskytnutia peòaného príspevku na toto zariadenie
predá alebo daruje alebo zaviní jeho stratu alebo nefunkènos alebo je povinná vráti zdvíhacie zariadenie
subjektu, ktorý jej poskytol úver na kúpu zdvíhacieho
zariadenia. Fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím nie je povinná vráti peòaný príspevok na
kúpu zdvíhacieho zariadenia alebo jeho pomernú èas,
ak bolo zdvíhacie zariadenie odcudzené a fyzická osoba
s akým zdravotným postihnutím nepoiada o ïalí
peòaný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia
rovnakého druhu pred uplynutím siedmich rokov.
(15) Fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím je povinná vráti funkèné zdvíhacie zariadenie alebo peòaný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia
alebo jeho pomernú èas, ak zdvíhacie zariadenie pred
uplynutím siedmich rokov od právoplatnosti rozhodnutia o jeho priznaní nekompenzuje sociálne dôsledky
akého zdravotného postihnutia. Ak zdvíhacie zariadenie nie je funkèné a nemono ho opravi, fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím nie je povinná
vráti zdvíhacie zariadenie, peòaný príspevok na kúpu
tohto zariadenia a ani jeho pomernú èas.
(16) Lehota siedmich rokov zaèína plynú prvým
dòom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom rozhodnutie o poskytnutí
peòaného príspevku na kúpu zdvíhacieho zariadenia
nadobudlo právoplatnos.
(17) Ak zdvíhacie zariadenie nemono technicky odintalova v celom rozsahu, za vrátenie zdvíhacieho zariadenia sa povauje vrátenie jeho èasti, ktorú mono
technicky odintalova.
(18) Ak fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím zomrie pred uplynutím siedmich rokov od poskytnutia peòaného príspevku na kúpu zdvíhacieho
zariadenia, peòaný príspevok alebo jeho pomerná
èas sa uplatòuje ako poh¾adávka v konaní o dedièstve
vo výke hodnoty èasti zdvíhacieho zariadenia, ktorú je
moné technicky odintalova. Ak je výka tejto poh¾adávky sporná, v konaní o dedièstve sa ako poh¾adávka
uplatòuje skutoèná hodnota zdvíhacieho zariadenia,
ktorú preukázali dedièia znaleckým posudkom. Poh¾adávka na vrátenie peòaného príspevku na kúpu zdvíhacieho zariadenia alebo jeho pomernej èasti sa povauje za uspokojenú, ak dedièia vrátia zdvíhacie
zariadenie alebo jeho èas, ktorú mono technicky odintalova.
(19) Fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím je povinná vráti pomernú èas peòaného príspevku na kúpu zdvíhacieho zariadenia za obdobie od prvého dòa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po
kalendárnom mesiaci, v ktorom fyzická osoba s akým
zdravotným postihnutím predala, darovala alebo zavinila stratu alebo nefunkènos zdvíhacieho zariadenia,
alebo v ktorom prísluný orgán zistil, e zdvíhacie zariadenie, na ktoré bol poskytnutý tento peòaný prí-
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spevok, prestalo plni svoj úèel, do dòa, ktorým uplynula lehota uvedená v odseku 15. Táto povinnos platí
aj na vrátenie zdvíhacieho zariadenia alebo pomernej
èasti peòaného príspevku na kúpu zdvíhacieho zariadenia, ktoré sa uplatòuje ako poh¾adávka v konaní
o dedièstve pod¾a odseku 18.
(20) Na poskytnutie vráteného zdvíhacieho zariadenia § 28 ods. 5 platí rovnako.
IESTA HLAVA
PEÒANÝ PRÍSPEVOK NA KÚPU
OSOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA
§ 34
(1) Fyzickej osobe s akým zdravotným postihnutím, ktorá je pod¾a komplexného posudku vypracovaného pod¾a § 15 ods. 1 odkázaná na individuálnu prepravu
osobným
motorovým
vozidlom,
mono
poskytnú peòaný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla.
(2) Za osobné motorové vozidlo na úèely tohto zákona
sa povauje motorové vozidlo, ktoré bolo vyrobené na
úèely prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách38) a má najmenej tyri kolesá, pouíva sa na dopravu osôb a je projektované na prepravu cestujúcich
najviac s ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodièa
alebo motorové vozidlo projektované a kontruované
na prepravu tovaru s najväèou prípustnou celkovou
hmotnosou neprevyujúcou 3 500 kg, ak poèet miest
na sedenie uvedených v osvedèení o evidencii tohto motorového vozidla je najmenej tyri (ïalej len osobné
motorové vozidlo). Za osobné motorové vozidlo na úèely tohto zákona sa nepovauje tvorkolka.
(3) Peòaný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla mono poskytnú, ak fyzická osoba s akým
zdravotným postihnutím poiada o poskytnutie tohto
peòaného príspevku najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom dovài 65 rokov veku.
(4) Peòaný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla nemono poskytnú fyzickej osobe s akým
zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje celoroèná pobytová sociálna sluba, s výnimkou nezaopatreného dieaa, ktorému sa poskytuje celoroèná pobytová
sluba na úèely plnenia povinnej kolskej dochádzky
alebo sústavnej prípravy na povolanie.
(5) Peòaný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla nemono poskytnú na kúpu osobného motorového vozidla, ktoré je pod¾a technického preukazu
starie ako pä rokov. Lehota piatich rokov zaèína plynú 1. januára kalendárneho roka, ktorý nasleduje
po kalendárnom roku, v ktorom bolo osobné motorové
vozidlo vyrobené.
(6) Peòaný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla mono poskytnú, ak fyzická osoba s akým
zdravotným postihnutím je zamestnaná alebo preukáe, e bude zamestnaná alebo sa jej poskytuje sociálna
sluba v domove sociálnych sluieb,1) pecializovanom
38
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zariadení,1) dennom stacionári1) alebo preukáe, e sa
jej bude poskytova sociálna sluba v domove sociálnych sluieb,1) pecializovanom zariadení1) alebo dennom stacionári1) alebo navtevuje kolské zariadenie
alebo preukáe, e bude navtevova kolské zariadenie a osobné motorové vozidlo bude vyuíva najmenej
dvakrát v týdni na úèely prepravy do zamestnania,
kolského zariadenia alebo do domova sociálnych sluieb,1) pecializovaného zariadenia1) alebo denného
stacionára1) a dvakrát spä. Podmienka vyuívania
osobného motorového vozidla na úèely uvedené v prvej
vete sa povauje za splnenú aj vtedy, ak
a) fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím vykonáva zamestnanie v mieste svojho trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a osobné motorové vozidlo vyuíva poèas dvoch dní v týdni na svoju
prepravu pri výkone svojho zamestnania,
b) sa fyzickej osobe s akým zdravotným postihnutím,
ktorej sa poskytuje týdenná pobytová sociálna
sluba v domove sociálnych sluieb1) alebo pecializovanom zariadení,1) zabezpeèuje najmenej jedenkrát v týdni jeho preprava do domova sociálnych
sluieb1) alebo pecializovaného zariadenia1) a najmenej jedenkrát v týdni preprava z domova sociálnych sluieb1) alebo pecializovaného zariadenia,1)
alebo
c) fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím navtevuje kolské zariadenie najmenej dvakrát v mesiaci z dôvodu, e má fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím urèený individuálny tudijný
plán alebo je ubytovaná v internáte.
(7) Peòaný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla je najviac 6 638,79 eura. Výka peòaného
príspevku na kúpu osobného motorového vozidla
s automatickou prevodovkou je najviac 8 298,48 eura,
a ak fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím je
pod¾a komplexného posudku vypracovaného pod¾a
§ 15 ods. 1 odkázaná na úpravu osobného motorového
vozidla, ktorou je automatická prevodovka. Peòaný
príspevok na kúpu osobného motorového vozidla
s automatickou prevodovkou mono poskytnú, ak má
fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím oprávnenie na vedenie osobného motorového vozidla.
(8) Výka peòaného príspevku na kúpu osobného
motorového vozidla a na kúpu osobného motorového
vozidla s automatickou prevodovkou sa urèí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny osobného motorového vozidla a príjmu fyzickej osoby s akým zdravotným
postihnutím uvedených v prílohe è. 13. Cena osobného
motorového vozidla sa zoh¾adòuje najviac v sume
13 277,57 eura.
(9) Peòaný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla mono poskytnú na základe dokladu o cene
osobného motorového vozidla alebo na základe dokladu o kúpe osobného motorového vozidla vyhotoveného
osobou, ktorej predmetom èinnosti je výroba, predaj,
distribúcia alebo úprava osobných motorových vozidiel.
(10) Fyzická osoba s akým zdravotným postihnu-

) Zákon è. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorích predpisov.
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tím je povinná kúpi osobné motorové vozidlo do troch
mesiacov od poskytnutia peòaného príspevku na
kúpu osobného motorového vozidla, najneskôr do iestich mesiacov odo dòa poskytnutia tohto peòaného
príspevku, ak osobné motorové vozidlo nemono kúpi
alebo upravi z dôvodov na strane osoby, ktorej predmetom èinnosti je výroba, predaj, distribúcia alebo
úprava osobných motorových vozidiel.
(11) Ak si viaceré fyzické osoby s akým zdravotným
postihnutím odkázané na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom zabezpeèujú kúpu jedného
osobného motorového vozidla, výka peòaného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla sa urèí
pre kadú z nich z èasti ceny osobného motorového vozidla, ktorá pripadá pomerne na kadú z nich. Èas
ceny osobného motorového vozidla pripadajúca na jednu fyzickú osobu s akým zdravotným postihnutím sa
zoh¾adòuje najviac v sume 13 277,57 eura.
(12) Ïalí peòaný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla mono poskytnú, ak od právoplatnosti rozhodnutia o priznaní predchádzajúceho peòaného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla
uplynulo najmenej sedem rokov a
a) fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím sa
zaviae, e osobné motorové vozidlo, na ktoré sa poskytol predchádzajúci peòaný príspevok na kúpu
osobného motorového vozidla, predá do iestich mesiacov od kúpy nového osobného motorového vozidla alebo
b) osobné motorové vozidlo, na ktoré sa poskytol predchádzajúci peòaný príspevok na kúpu osobného
motorového vozidla, je vyradené z evidencie motorových vozidiel, alebo sa fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím zaviae, e do iestich mesiacov
od kúpy nového osobného motorového vozidla poiada o vyradenie z evidencie motorových vozidiel.
(13) Podmienka uplynutia siedmich rokov sa povauje za splnenú, ak fyzická osoba s akým zdravotným
postihnutím vráti peòaný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla alebo jeho pomernú èas.
(14) Ak fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím, ktorej bol poskytnutý ïalí peòaný príspevok
na kúpu osobného motorového vozidla, nesplní záväzok uvedený v odsekoch 10 a 12, je povinná vráti tento
peòaný príspevok.
(15) Fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím je povinná vráti peòaný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla alebo jeho pomernú èas, ak
predá alebo daruje osobné motorové vozidlo alebo bola
povinná vráti osobné motorové vozidlo subjektu, ktorý
jej poskytol úver na kúpu osobného motorového vozidla pred uplynutím siedmich rokov od poskytnutia tohto
peòaného príspevku.
(16) Fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytol peòaný príspevok na základe
preukázania, e bude zamestnaná alebo sa jej bude
poskytova sociálna sluba uvedená v odseku 6 alebo
bude navtevova kolské zariadenie, je povinná vráti
peòaný príspevok alebo jeho pomernú èas, ak do 12
kalendárnych mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia
o priznaní peòaného príspevku na kúpu osobného
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motorového vozidla sa nezamestná, neposkytuje sa jej
sociálna sluba uvedená v odseku 6 alebo nenavtevuje
kolské zariadenie. Ak v tejto lehote bolo osobné motorové vozidlo odcudzené alebo havarované, platí odsek
18 rovnako.
(17) Fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím je povinná vráti peòaný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla alebo jeho pomernú èas aj
vtedy, ak osobné motorové vozidlo, na ktorého kúpu sa
poskytol tento peòaný príspevok, sa nevyuíva na jej
individuálnu prepravu.
(18) Fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím nie je povinná vráti peòaný príspevok na kúpu
osobného motorového vozidla alebo jeho pomernú èas,
ak osobné motorové vozidlo, na ktoré bol poskytnutý
peòaný príspevok, bolo odcudzené alebo havarované
alebo havarované osobné motorové vozidlo predá alebo
daruje a fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím pred uplynutím siedmich rokov od poskytnutia
predchádzajúceho peòaného príspevku na kúpu
osobného motorového vozidla nepoiada o ïalí peòaný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla.
(19) Lehoty uvedené v odsekoch 15 a 18 zaèínajú plynú prvým dòom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom rozhodnutie
o poskytnutí peòaného príspevku na kúpu osobného
motorového vozidla nadobudlo právoplatnos.
(20) Havarované vozidlo na úèely peòaného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla je osobné
motorové vozidlo, na ktorom bola spôsobená totálna
koda pod¾a likvidaènej správy vydanej príslunou poisovòou alebo pod¾a znaleckého posudku vydaného
znalcom z odboru dopravy.
(21) Ak fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím zomrie pred uplynutím siedmich rokov odo dòa
právoplatnosti rozhodnutia o priznaní peòaného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla, peòaný príspevok alebo jeho pomerná èas sa uplatòuje ako
poh¾adávka v konaní o dedièstve. Ak dedièia preukáu
znaleckým posudkom, e skutoèná hodnota osobného
motorového vozidla je niia alebo rovnaká ako výka
tejto poh¾adávky, prísluný orgán uplatòuje v konaní
o dedièstve poh¾adávku vo výke skutoènej hodnoty
osobného motorového vozidla.
(22) Peòaný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla alebo jeho pomerná èas sa neuplatòuje ako
poh¾adávka v konaní o dedièstve, ak
a) bolo osobné motorové vozidlo odcudzené alebo havarované,
b) hodnota osobného motorového vozidla pod¾a znaleckého posudku vyhotoveného na úèely konania o dedièstve je najviac 995,82 eura alebo
c) dedièia uhradili túto poh¾adávku príslunému úradu.
(23) Fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím je povinná vráti pomernú èas peòaného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla za obdobie
od prvého dòa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje
po kalendárnom mesiaci, v ktorom fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím predala osobné motoro-
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vé vozidlo, na ktorého kúpu jej bol poskytnutý peòaný
príspevok na kúpu osobného motorového vozidla do
dòa uplynutia lehoty uvedenej v odseku 15. Táto povinnos platí aj na vrátenie pomernej èasti peòaného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla, ktorá
sa uplatòuje ako poh¾adávka v konaní o dedièstve pod¾a odseku 21.
(24) Ak cena osobného motorového vozidla je vyia
ako cena, na ktorej základe bol urèený peòaný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla, vyplatí sa
rozdiel medzi výkou peòaného príspevku na kúpu
osobného motorového vozidla poskytnutého na základe dokladu o cene osobného motorového vozidla a výkou peòaného príspevku urèeného na základe dokladu o kúpe osobného motorového vozidla najneskôr do
30 dní od právoplatnosti rozhodnutia, ktoré bolo vyhotovené pod¾a § 55 ods. 12. Súèet výky peòaného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla poskytnutého na základe dokladu o cene osobného
motorového vozidla a vyplateného rozdielu nesmie prevýi sumy uvedené v odseku 7.
(25) Ak cena osobného motorového vozidla je niia
ako cena, na ktorej základe bol urèený peòaný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla, fyzická
osoba s akým zdravotným postihnutím je povinná
vráti rozdiel medzi výkou peòaného príspevku na
kúpu osobného motorového vozidla poskytnutého na
základe dokladu o cene osobného motorového vozidla
a výkou peòaného príspevku urèeného na základe
dokladu o kúpe osobného motorového vozidla najneskôr do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia, ktoré
bolo vyhotovené pod¾a § 55 ods. 12.
SIEDMA HLAVA
PEÒANÝ PRÍSPEVOK NA ÚPRAVU
OSOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA
§ 35
(1) Fyzickej osobe s akým zdravotným postihnutím, ktorá je pod¾a komplexného posudku vypracovaného pod¾a § 15 ods. 1 odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a na úpravu
osobného motorového vozidla, mono poskytnú peòaný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla, ktorého je vlastníkom alebo spoluvlastníkom.
(2) Peòaný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla mono poskytnú na úpravu osobného
motorového vozidla uvedeného v § 34 ods. 1, ktoré nie
je pod¾a technického preukazu starie ako pä rokov.
Lehota piatich rokov zaèína plynú 1. januára kalendárneho roka, ktorý nasleduje po kalendárnom roku,
v ktorom bolo osobné motorové vozidlo vyrobené.
(3) Úprava osobného motorového vozidla je úprava,
ktorá umoní fyzickej osobe s akým zdravotným postihnutím vies osobné motorové vozidlo, alebo umoní
vyuíva osobné motorové vozidlo na úèely jej prepravy.
(4) Peòaný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla mono poskytnú aj na osobné motorové
vozidlo, na ktoré nebol poskytnutý peòaný príspevok
na kúpu osobného motorového vozidla, ak je fyzická
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osoba s akým zdravotným postihnutím jeho vlastníkom.
(5) Výka peòaného príspevku na úpravu osobného motorového vozidla sa urèí percentuálnou sadzbou
v závislosti od ceny úpravy a príjmu fyzickej osoby
s akým zdravotným postihnutím uvedených v prílohe
è. 10, ak tento zákon neustanovuje inak. Peòaný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla je najviac 6 638,79 eura.
(6) Ak sú viaceré fyzické osoby s akým zdravotným
postihnutím odkázané na rovnakú úpravu toho istého
osobného motorového vozidla, výka peòaného príspevku na úpravu osobného motorového vozidla sa
urèí pre kadú z nich z èasti obstarávacej ceny úpravy
osobného motorového vozidla, ktorá pripadá pomerne
na kadú z nich. Ak viaceré fyzické osoby s akým
zdravotným postihnutím sú odkázané na rozdielnu
úpravu toho istého osobného motorového vozidla, výka peòaného príspevku sa urèí pre kadú z nich z tej
èasti obstarávacej ceny úpravy osobného motorového
vozidla, ktorú je potrebné vykona v dôsledku jej individuálnych potrieb.
(7) Úhrn peòaných príspevkov na úpravu osobného motorového vozidla poskytnutých fyzickej osobe
s akým zdravotným postihnutím v období siedmich
rokov nesmie presiahnu 6 638,79 eura.
(8) Peòaný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla mono poskytnú na základe dokladu
o cene úpravy osobného motorového vozidla alebo dokladu o cene vykonanej úpravy osobného motorového
vozidla vyhotoveného osobou, ktorej predmetom èinnosti je úprava osobného motorového vozidla.
(9) Fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím je povinná da si upravi osobné motorové vozidlo,
na ktoré jej bol poskytnutý peòaný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla do troch mesiacov odo
dòa právoplatnosti rozhodnutia o priznaní tohto peòaného príspevku, najneskôr do iestich mesiacov
odo dòa jeho poskytnutia, ak osobné motorové vozidlo
nemono upravi pre potreby fyzickej osoby s akým
zdravotným postihnutím z dôvodov na strane osoby,
ktorej predmetom èinnosti je úprava osobných motorových vozidiel.
(10) Fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím je povinná vráti peòaný príspevok na úpravu
osobného motorového vozidla alebo jeho pomernú èas,
ak upravené osobné motorové vozidlo, na ktoré bol poskytnutý peòaný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla predá alebo daruje pred uplynutím
siedmich rokov od poskytnutia tohto peòaného príspevku. Lehota siedmich rokov zaèína plynú prvým
dòom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom rozhodnutie o poskytnutí
peòaného príspevku na úpravu osobného motorového
vozidla nadobudlo právoplatnos. Povinnos vráti peòaný príspevok pod¾a prvej vety neplatí, ak upravené
osobné motorové vozidlo bolo odcudzené alebo havarované a fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím
nepoiada o ïalí peòaný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla pred uplynutím siedmich rokov.
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(11) Fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím je povinná vráti peòaný príspevok na úpravu
osobného motorového vozidla alebo jeho pomernú èas,
ak upravené osobné motorové vozidlo, na ktoré bol poskytnutý peòaný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla, sa nevyuíva na individuálnu prepravu fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím.
(12) Ak je cena úpravy osobného motorového vozidla,
na ktorú je fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím odkázaná, vyia ako cena, na ktorej základe bol
poskytnutý peòaný príspevok na úpravu osobného
motorového vozidla, vyplatí sa rozdiel medzi výkou peòaného príspevku na úpravu osobného motorového
vozidla poskytnutého na základe dokladu o cene úpravy osobného motorového vozidla a výkou peòaného
príspevku urèeného na základe dokladu o cene vykonanej úpravy osobného motorového vozidla najneskôr
do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia, ktoré bolo vyhotovené pod¾a § 55 ods. 12. Súèet výky peòaného
príspevku na úpravu osobného motorového vozidla
poskytnutého na základe dokladu o cene pomôcky
a vyplateného rozdielu nesmie prevýi sumu uvedenú
v odseku 5.
(13) Ak je cena vykonanej úpravy osobného motorového vozidla, na ktorú je fyzická osoba odkázaná, niia ako cena, na ktorej základe bol poskytnutý peòaný
príspevok na úpravu osobného motorového vozidla, fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím je povinná vráti rozdiel medzi výkou peòaného príspevku
na úpravu osobného motorového vozidla poskytnutého
na základe dokladu o cene úpravy a výkou peòaného
príspevku urèeného na základe dokladu o cene vykonanej úpravy osobného motorového vozidla najneskôr
do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia, ktoré bolo vyhotovené pod¾a § 55 ods. 12.
(14) Fyzickej osobe s akým zdravotným postihnutím mono poskytnú peòaný príspevok na viacero
úprav osobného motorového vozidla, ak spåòa podmienky na poskytnutie peòaného príspevku na kadú
z nich.
(15) Ïalí peòaný príspevok na rovnakú úpravu
osobného motorového vozidla mono poskytnú po
uplynutí siedmich rokov od predchádzajúceho poskytnutia peòaného príspevku na takúto úpravu, ak úprava osobného motorového vozidla neplní úèel. Podmienka uplynutia siedmich rokov sa povauje za splnenú,
ak fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím
vráti peòaný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla alebo jeho pomernú èas.
ÔSMA HLAVA
PEÒANÝ PRÍSPEVOK NA PREPRAVU
§ 36
(1) Fyzickej osobe s akým zdravotným postihnutím, ktorá je pod¾a komplexného posudku vypracova39
40
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ného pod¾a § 15 ods. 1 odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, mono poskytnú peòaný príspevok na prepravu.
(2) Peòaný príspevok na prepravu mono poskytnú
fyzickej osobe s akým zdravotným postihnutím, ktorá
na svoje pracovné aktivity, vzdelávacie aktivity, rodinné aktivity alebo obèianske aktivity vyuíva prepravu
zabezpeèovanú osobou, ktorá má oprávnenie na vykonávanie prepravy,39) obcou alebo registrovaným subjektom pod¾a osobitného predpisu.1) Podmienka vyuívania osobného motorového vozidla na pracovné
aktivity je splnená aj vtedy, ak fyzická osoba s akým
zdravotným postihnutím podniká, prevádzkuje alebo
vykonáva samostatnú zárobkovú èinnos v mieste svojho trvalého pobytu.
(3) Peòaný príspevok na prepravu nemono poskytnú fyzickej osobe s akým zdravotným postihnutím,
ktorej sa poskytuje peòaný príspevok na kompenzáciu zvýených výdavkov súvisiacich so zabezpeèením
prevádzky osobného motorového vozidla, alebo ktorá je
vlastníkom alebo drite¾om osobného motorového vozidla. Peòaný príspevok na prepravu mono poskytnú, ak sa preprava fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím má vykona v èase, keï osobné
motorové vozidlo, na ktorého kúpu sa poskytol peòaný príspevok a ktorým sa zabezpeèuje preprava fyzickej
osoby s akým zdravotným postihnutím, nie je technicky spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách pod¾a osobitného predpisu.40)
(4) Peòaný príspevok na prepravu sa poskytuje na
základe preukázaných výdavkov na prepravu zabezpeèovanú osobou, ktorá má oprávnenie na vykonávanie
prepravy,40) obcou alebo registrovaným subjektom
pod¾a osobitného predpisu.1)
(5) Fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím
je povinná predloi doklad o výdavkoch na prepravu za
kadú vykonanú cestu pod¾a odseku 4 za kadý kalendárny mesiac príslunému úradu na vyúètovanie, najneskôr do piateho dòa nasledujúceho kalendárneho
mesiaca. Prísluný úrad vyplatí peòaný príspevok na
prepravu najneskôr do 20 dní od predloenia dokladu
o výdavkoch na prepravu.
(6) Doklad o výdavkoch na prepravu za kadú vykonanú cestu obsahuje najmä údaje o subjekte, ktorý zabezpeèoval prepravu pod¾a odseku 2, dátum vykonania
prepravy a cenu za vykonanú prepravu.
(7) Výka peòaného príspevku na prepravu sa urèí
percentuálnou sadzbou v závislosti od preukázaných
nákladov na prepravu a od príjmu fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím uvedených v prílohe
è. 14.
(8) Peòaný príspevok na prepravu je mesaène najviac 51,02 % sumy ivotného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom.29)
Nevyèerpanú èas peòaného príspevku na prepravu
za kalendárny mesiac nemono vyui v nasledujúcom
kalendárnom mesiaci.

) Zákon è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov.
) Zákon è. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorích predpisov.
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DEVIATA HLAVA
PEÒANÝ PRÍSPEVOK NA ÚPRAVU BYTU,
PEÒANÝ PRÍSPEVOK NA ÚPRAVU
RODINNÉHO DOMU A PEÒANÝ PRÍSPEVOK
NA ÚPRAVU GARÁE
§ 37
(1) Fyzickej osobe s akým zdravotným postihnutím, ktorá je pod¾a komplexného posudku vypracovaného pod¾a § 15 ods. 1 odkázaná na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáe, mono poskytnú peòaný
príspevok na úpravu bytu, peòaný príspevok na úpravu rodinného domu alebo peòaný príspevok na úpravu garáe s cie¾om dosiahnu ich bezbariérovos a zvýi schopnos fyzickej osoby s akým zdravotným
postihnutím premiestòova sa, orientova sa, dorozumieva sa alebo zabezpeèi si sebaobsluhu. Peòaný
príspevok pod¾a prvej vety mono poskytnú aj vtedy,
ak sa odstránením bariér umoní alebo u¾ahèí premiestòovanie fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím.
(2) Za úpravu bytu sa povauje aj úprava vstupu do
bytového domu, úprava prístupu do bytu a úprava prístupu k výahu. Za bariéry v byte, bytovom dome, rodinnom dome a v garái sa povaujú prekáky, v ktorých dôsledku fyzická osoba s akým zdravotným
postihnutím nie je schopná sa premiestòova, orientova, dorozumieva a zabezpeèi si sebaobsluhu rovnakým spôsobom ako fyzická osoba bez zdravotného postihnutia, rovnakého veku a pohlavia a za rovnakých
podmienok.
(3) Za úpravu bytu, rodinného domu alebo garáe sa
povaujú zmeny, ktorými sa upravuje existujúce zariadenie v byte, rodinnom dome alebo garái. Za úpravu
bytu, rodinného domu alebo garáe nemono povaova vybudovanie nového objektu alebo zariadenia, ktorými sú kúpe¾òa, WC, plyn, kanalizácia, vodovod alebo
úprava bytu, rodinného domu alebo garáe rovnakého
druhu z dôvodu opotrebovania existujúceho zariadenia
alebo prekroèenia ivotnosti existujúceho zariadenia
alebo z dôvodu opotrebovania úpravy alebo prekroèenia ivotnosti úpravy.
(4) Peòaný príspevok na úpravu bytu, peòaný príspevok na úpravu rodinného domu alebo peòaný príspevok na úpravu garáe mono poskytnú, ak fyzická
osoba s akým zdravotným postihnutím má v byte alebo v rodinnom dome trvalý pobyt alebo je vlastníkom
garáe, alebo gará je súèasou nájomného bytu a nie je
súèasou celoroènej pobytovej sociálnej sluby. Peòaný príspevok na úpravu bytu alebo peòaný príspevok
na úpravu rodinného domu mono poskytnú aj na
úpravu prísluenstva bytu alebo rodinného domu.
(5) Výka peòaného príspevku na úpravu bytu, peòaného príspevku na úpravu rodinného domu alebo
peòaného príspevku na úpravu garáe sa urèí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny potrebnej úpravy
bytu, rodinného domu alebo garáe a príjmu fyzickej
osoby s akým zdravotným postihnutím uvedených
v prílohe è. 10. Pri urèení výky peòaného príspevku
na úpravu bytu, peòaného príspevku na úpravu ro-
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dinného domu alebo peòaného príspevku na úpravu
garáe sa zoh¾adòuje cena stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení najviac v sume ustanovenej v zozname stavebných prác, stavebných materiálov
a zariadení.
(6) Zoznam stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení a maximálne zoh¾adòované sumy z ich
ceny ustanoví ministerstvo opatrením.
(7) Ak sú viaceré fyzické osoby s akým zdravotným
postihnutím odkázané na úpravu toho istého bytu, rodinného domu alebo garáe, výka peòaného príspevku na úpravu bytu, peòaného príspevku na úpravu
rodinného domu alebo peòaného príspevku na úpravu garáe sa urèí na kadú fyzickú osobu s akým
zdravotným postihnutím z èasti obstarávacej ceny
úpravy, ktorá pripadá pomerne na kadú z nich.
(8) Úhrn poskytnutých peòaných príspevkov na
úpravu bytu a peòaných príspevkov na úpravu rodinného domu v období siedmich rokov nesmie presiahnu
6 638,79 eura a úhrn peòaných príspevkov na úpravu
garáe v období siedmich rokov nesmie presiahnu
1 659,70 eura.
(9) Fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím je povinná vykona úpravu bytu, rodinného bytu
alebo garáe do iestich mesiacov od poskytnutia peòaného príspevku na úpravu bytu, peòaného príspevku na úpravu rodinného domu alebo peòaného
príspevku na úpravu garáe najneskôr do deviatich
mesiacov odo dòa poskytnutia tohto peòaného príspevku, ak úpravu bytu, rodinného domu alebo garáe
nemono vykona pre potreby fyzickej osoby s akým
zdravotným postihnutím z dôvodov na strane osoby,
ktorej predmetom èinnosti je vykonávanie úprav. Ak sa
úpravy, na ktoré sa poskytol peòaný príspevok, neuskutoènili v uvedených lehotách, fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím je povinná vráti vyplatený peòaný príspevok najneskôr do 30 dní od uplynutia
lehôt uvedených v prvej vete.
(10) Fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytol peòaný príspevok na úpravu
bytu, peòaný príspevok na úpravu rodinného domu
alebo peòaný príspevok na úpravu garáe, vykoná vyúètovanie tohto peòaného príspevku do 30 dní od
skonèenia úpravy bytu, rodinného domu alebo garáe.
(11) Ak sa úpravy, na ktoré sa poskytol peòaný príspevok na úpravu bytu, peòaný príspevok na úpravu
rodinného domu alebo peòaný príspevok na úpravu
garáe, neuskutoènili v rozsahu uvedenom v komplexnom posudku vypracovanom pod¾a § 15 ods. 1, fyzická
osoba s akým zdravotným postihnutím je povinná pomernú èas vyplateného peòaného príspevku vráti
najneskôr do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia,
ktoré bolo vyhotovené pod¾a § 52 písm. a) piateho bodu.
(12) Peòaný príspevok na úpravu bytu, peòaný príspevok na úpravu rodinného domu alebo peòaný príspevok na úpravu garáe mono poskytnú na základe
dokladu o cene úpravy bytu, rodinného domu alebo garáe alebo dokladu o vykonanej úprave bytu, rodinného domu alebo garáe vyhotoveného osobou, ktorej
predmetom èinnosti je vykonávanie úprav.
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(13) Fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím je povinná predloi príslunému úradu doklady
uvedené v odseku 12.
(14) Ak cena vykonanej úpravy bytu, rodinného
domu alebo garáe, na ktorú je fyzická osoba s akým
zdravotným postihnutím odkázaná, je vyia ako cena,
na ktorej základe bol poskytnutý peòaný príspevok na
úpravu bytu, peòaný príspevok na úpravu rodinného
domu alebo peòaný príspevok na úpravu garáe, vyplatí sa rozdiel medzi výkou peòaného príspevku na
úpravu bytu, peòaného príspevku na úpravu rodinného domu alebo peòaného príspevku na úpravu garáe
poskytnutého na základe dokladu o cene úpravy bytu,
rodinného domu alebo garáe a výkou peòaného príspevku urèeného na základe dokladu o vykonanej
úprave bytu, rodinného domu alebo garáe najneskôr
do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia, ktoré bolo vyhotovené pod¾a § 55 ods. 12. Súèet výky peòaného
príspevku na úpravu bytu, peòaného príspevku na
úpravu rodinného domu alebo peòaného príspevku
na úpravu garáe poskytnutého na základe dokladu
o cene úpravy bytu, rodinného domu alebo garáe a vyplateného rozdielu nesmie spolu s peòanými príspevkami poskytnutými fyzickej osobe s akým zdravotným postihnutím v období siedmich rokov prevýi
sumu uvedenú v odseku 8.
(15) Ak cena vykonanej úpravy bytu, rodinného
domu alebo garáe, na ktorú je fyzická osoba s akým
zdravotným postihnutím odkázaná, je niia ako cena,
na ktorej základe bol poskytnutý peòaný príspevok na
úpravu bytu, peòaný príspevok na úpravu rodinného
domu alebo peòaný príspevok na úpravu garáe, fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím je povinná
vráti rozdiel medzi výkou peòaného príspevku na
úpravu bytu, peòaného príspevku na úpravu rodinného domu alebo peòaného príspevku na úpravu garáe
poskytnutého na základe dokladu o cene úpravy bytu,
rodinného domu alebo garáe a výkou peòaného príspevku urèeného na základe dokladu o cene vykonanej
úpravy bytu, rodinného domu alebo garáe najneskôr
do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia, ktoré bolo vyhotovené pod¾a § 55 ods. 12.
(16) Ïalí peòaný príspevok na úpravu bytu, ïalí
peòaný príspevok na úpravu rodinného domu alebo
ïalí peòaný príspevok na úpravu garáe mono poskytnú po vyúètovaní predchádzajúceho peòaného
príspevku na úpravu bytu, peòaného príspevku na
úpravu rodinného domu alebo peòaného príspevku
na úpravu garáe.
(17) Fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím je povinná vráti peòaný príspevok na úpravu
bytu, peòaný príspevok na úpravu rodinného domu
alebo peòaný príspevok na úpravu garáe alebo ich
pomernú èas, ak zmení trvalý pobyt, predá, daruje alebo prenajme byt, rodinný dom alebo gará inej osobe
pred uplynutím siedmich rokov od poskytnutia týchto
peòaných príspevkov. Lehota siedmich rokov zaèína
plynú prvým dòom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom rozhodnutie
o poskytnutí peòaného príspevku na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáe nadobudlo právoplatnos.
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(18) Ak fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím zomrie pred uplynutím siedmich rokov od poskytnutia peòaného príspevku na úpravu bytu, peòaného príspevku na úpravu rodinného domu alebo
peòaného príspevku na úpravu garáe, uplatòuje sa
ako poh¾adávka v konaní o dedièstve vo výke 50 %
z úhrnu poskytnutých peòaných príspevkov alebo
z ich pomerných èastí.
(19) Ak suma zodpovedajúca 50 % z úhrnu poskytnutých peòaných príspevkov alebo z ich pomerných
èastí je niia ako 497,91 eura, neuplatòuje sa táto
suma ako poh¾adávka v konaní o dedièstve.
DESIATA HLAVA
PEÒANÝ PRÍSPEVOK
NA KOMPENZÁCIU ZVÝENÝCH VÝDAVKOV
§ 38
(1) Fyzickej osobe s akým zdravotným postihnutím, ktorá je pod¾a komplexného posudku vypracovaného pod¾a § 15 ods. 1 odkázaná na kompenzáciu zvýených výdavkov, mono poskytnú peòaný príspevok
na zvýené výdavky, ak tento zákon neustanovuje inak
a) na diétne stravovanie,
b) súvisiace
1. s hygienou alebo s opotrebovaním atstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia,
2. so zabezpeèením prevádzky osobného motorového vozidla,
3. so starostlivosou o psa so peciálnym výcvikom.
(2) Odkázanos na kadé zvýenie výdavkov uvedených v odseku 1 sa posudzuje samostatne.
(3) Zvýené výdavky na diétne stravovanie na úèely
tohto zákona sú výdavky na obstaranie potravín spojených s dodriavaním diétneho reimu.
(4) Výka peòaného príspevku na kompenzáciu zvýených výdavkov na diétne stravovanie je mesaène
a) 18,56 % sumy ivotného minima pre jednu plnoletú
fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom29)
pre choroby a poruchy uvedené v prílohe è. 5 v prvej
skupine,
b) 9,28 % sumy ivotného minima pre jednu plnoletú
fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom29)
pre choroby a poruchy uvedené v prílohe è. 5 v druhej skupine,
c) 5,57 % sumy ivotného minima pre jednu plnoletú
fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom29)
pre choroby a poruchy uvedené v prílohe è. 5 v tretej
skupine.
(5) Fyzickej osobe s akým zdravotným postihnutím, ktorá je pod¾a komplexného posudku vypracovaného pod¾a § 15 ods. 1 odkázaná na kompenzáciu zvýených výdavkov na diétne stravovanie, pre choroby
a poruchy uvedené v prílohe è. 5 vo viacerých skupinách, mono poskytnú peòaný príspevok na zvýené
výdavky na diétne stravovanie vo výke, ktorá zodpovedá nákladnejej diéte z h¾adiska zaradenia choroby alebo poruchy pod¾a tejto prílohy.
(6) Zvýené výdavky na zabezpeèenie hygieny na úèe-
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ly tohto zákona sú výdavky súvisiace so zabezpeèovaním benej osobnej hygieny a hygieny domácnosti v dôsledku akého zdravotného postihnutia fyzickej osoby
uvedeného v prílohe è. 6.
(7) Zvýené výdavky súvisiace s opotrebovaním atstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia na úèely
tohto zákona sú výdavky spojené s obnovou a s nákupom predmetov benej osobnej spotreby a bytovej spotreby, ktoré sa nadmerne opotrebúvajú v dôsledku
chronických stavov a pouívania technicky nároèných
pomôcok uvedených v prílohe è. 7.
(8) Fyzickej osobe s akým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na kompenzáciu zvýených výdavkov súvisiacich s hygienou aj s opotrebovaním atstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia, mono
poskytnú peòaný príspevok na zvýené výdavky súvisiace s hygienou alebo opotrebovaním atstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia mesaène vo výke
9,28 % sumy ivotného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom.29)
(9) Zvýené výdavky súvisiace so zabezpeèením prevádzky osobného motorového vozidla na úèely tohto zákona sú výdavky na pohonné látky, ktoré slúia na jeho
prevádzku, ktoré fyzická osoba s akým zdravotným
postihnutím vyuíva na pracovné aktivity, vzdelávacie
aktivity, rodinné aktivity alebo obèianske aktivity. Podmienka vyuívania osobného motorového vozidla na
pracovné aktivity je splnená aj vtedy, ak fyzická osoba
s akým zdravotným postihnutím podniká, prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú èinnos
v mieste svojho trvalého pobytu.
(10) Výka peòaného príspevku na kompenzáciu
zvýených výdavkov súvisiacich so zabezpeèením prevádzky osobného motorového vozidla je mesaène
16,70 % sumy ivotného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom.29)
(11) Peòaný príspevok na kompenzáciu zvýených
výdavkov súvisiacich so zabezpeèením prevádzky
osobného motorového vozidla mono poskytnú fyzickej osobe s akým zdravotným postihnutím, ktorá je
odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a ktorá
a) je vlastníkom alebo drite¾om osobného motorového
vozidla, alebo
b) nie je vlastníkom alebo drite¾om osobného motorového vozidla a jej prepravu zabezpeèuje fyzická osoba, ktorá nemá oprávnenie na vykonávanie prepravy.
(12) Zvýené výdavky súvisiace so starostlivosou
o psa so peciálnym výcvikom na úèely tohto zákona sú
výdavky na krmivo a na veterinárnu starostlivos.
(13) Fyzickej osobe s akým zdravotným postihnutím mono poskytnú peòaný príspevok na kompenzáciu zvýených výdavkov súvisiacich so starostlivosou o psa so peciálnym výcvikom, ak je odkázaná na
pomôcku, ktorou je pes so peciálnym výcvikom.
(14) Výka peòaného príspevku na kompenzáciu
zvýených výdavkov súvisiacich so starostlivosou
o psa so peciálnym výcvikom je mesaène 22,27 %
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sumy ivotného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom.29)
(15) Fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím je povinná absolvova so psom so peciálnym výcvikom kadoroène veterinárnu prehliadku. Doklad o veterinárnej prehliadke predkladá fyzická osoba s akým
zdravotným postihnutím príslunému úradu vdy do
konca decembra kalendárneho roka. Ak fyzická osoba
s akým zdravotným postihnutím nepredloí doklad
o veterinárnej prehliadke v urèenej lehote, prísluný
orgán odníme a zastaví výplatu peòaného príspevku
na kompenzáciu zvýených výdavkov súvisiacich so
starostlivosou o psa so peciálnym výcvikom.
(16) Peòaný príspevok na kompenzáciu zvýených
výdavkov nemono poskytnú fyzickej osobe s akým
zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje celoroèná pobytová sociálna sluba.1) To neplatí, ak sa fyzickej
osobe s akým zdravotným postihnutím poskytuje sociálna sluba v zariadení podporovaného bývania1) alebo v zariadení sociálnych sluieb1) prechodne alebo na
urèitý èas, najviac 30 dní v kalendárnom roku.
(17) Peòaný príspevok na zvýené výdavky nemono
poskytnú, ak príjem fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím je vyí ako trojnásobok sumy ivotného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom.29)
JEDENÁSTA HLAVA
OPATROVANIE
§ 39
(1) Opatrovanie na úèely tohto zákona je pomoc fyzickej osobe s akým zdravotným postihnutím, ktorá je
odkázaná na opatrovanie pod¾a § 14 ods. 4, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Úèelom opatrovania je zabezpeèi pomoc fyzickej
osobe s akým zdravotným postihnutím pri úkonoch
sebaobsluhy, pri úkonoch starostlivosti o domácnos
a pri realizovaní sociálnych aktivít s cie¾om zotrva
v prirodzenom domácom prostredí.
§ 40
Peòaný príspevok na opatrovanie
(1) Ak fyzickú osobu s akým zdravotným postihnutím stariu ako es rokov, ktorá je pod¾a komplexného
posudku vypracovaného pod¾a § 15 ods. 1 odkázaná na
opatrovanie, opatruje fyzická osoba uvedená v odsekoch 3 a 4, mono fyzickej osobe, ktorá opatruje, poskytnú peòaný príspevok na opatrovanie.
(2) Rozsah opatrovania ustanovený v § 14 ods. 4 sa
povauje za splnený aj vtedy, ak sa fyzickej osobe s akým zdravotným postihnutím odkázanej na opatrovanie poskytuje denná pobytová sociálna sluba1) alebo
navtevuje kolské zariadenie a fyzická osoba opatruje
fyzickú osobu s akým zdravotným postihnutím po jej
návrate z dennej pobytovej sociálnej sluby1) alebo zo
kolského zariadenia.
(3) Fyzickou osobou na úèely poskytovania peòané-
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ho príspevku na opatrovanie je manel, manelka, rodiè alebo fyzická osoba, ktorá prevzala diea do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivos rodièov na základe
rozhodnutia súdu, alebo fyzická osoba, ktorú súd ustanovil za opatrovníka fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím, diea, starý rodiè, vnuk, vnuèka, súrodenec, nevesta, za, svokor, svokra, vagor, vagriná,
neter, synovec. Za nevestu sa povauje aj ovdovená
ena po synovi svokry alebo svokra a za zaa sa povauje aj ovdovený mu po dcére svokry alebo svokra.
(4) Peòaný príspevok na opatrovanie mono poskytnú aj inej fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu
s akým zdravotným postihnutím a býva s fyzickou
osobou s akým zdravotným postihnutím. Podmienka
bývania sa povauje za splnenú, ak má fyzická osoba,
ktorá opatruje fyzickú osobu s akým zdravotným
postihnutím, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt
v mieste trvalého pobytu fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím alebo fyzická osoba s akým
zdravotným postihnutím má prechodný pobyt v mieste
trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá ju opatruje
a s ktorou býva.
(5) Peòaný príspevok na opatrovanie mono poskytnú len jednej fyzickej osobe uvedenej v odsekoch 3 a 4,
ktorá opatruje fyzickú osobu s akým zdravotným
postihnutím.
(6) Fyzická osoba môe vykonáva opatrovanie, ak je
plnoletá, má spôsobilos na právne úkony v plnom rozsahu, je fyzicky schopná a psychicky schopná vykonáva opatrovanie a fyzická osoba s akým zdravotným
postihnutím jej udelila písomný súhlas s opatrovaním.
Prísluný orgán posudzuje fyzickú schopnos a psychickú schopnos fyzickej osoby vykonáva opatrovanie, len ak sú pochybnosti o tejto schopnosti fyzickej
osoby. Písomný súhlas fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím sa nevyaduje, ak nie je schopná
udeli písomný súhlas, je maloletým dieaom alebo je
pozbavená spôsobilosti na právne úkony. Psychickú
schopnos a fyzickú schopnos fyzickej osoby s akým
zdravotným postihnutím udeli písomný súhlas posudzuje prísluný úrad.
(7) Peòaný príspevok na opatrovanie je mesaène
111,32 % sumy ivotného minima pre jednu plnoletú
fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom29) pri
opatrovaní jednej fyzickej osoby s akým zdravotným
postihnutím a mesaène 148,42 % sumy ivotného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú
osobitným predpisom29) pri opatrovaní dvoch alebo viacerých fyzických osôb s akým zdravotným postihnutím, ak tento zákon neustanovuje inak.
(8) Peòaný príspevok na opatrovanie je mesaène
98,33 % sumy ivotného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom,29) ak
fyzickej osobe s akým zdravotným postihnutím odkázanej na opatrovanie sa poskytuje denná pobytová sociálna sluba1) alebo navtevuje kolské zariadenie
v rozsahu viac ako 20 hodín týdenne. Peòaný príspevok na opatrovanie je mesaène 139,15 % sumy ivotného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom,29) ak fyzická osoba opatruje
najmenej dve fyzické osoby s akým zdravotným po-
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stihnutím odkázané na opatrovanie, ktorým sa
poskytuje denná pobytová sociálna sluba,1) alebo ktoré navtevujú kolské zariadenia v rozsahu viac ako 20
hodín týdenne.
(9) Peòaný príspevok na opatrovanie je mesaène
144,71 % sumy ivotného minima pre jednu plnoletú
fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom,29) ak
fyzická osoba opatruje fyzickú osobu s akým zdravotným postihnutím odkázanú na opatrovanie, ktorej sa
poskytuje denná pobytová sociálna sluba1) alebo navtevuje kolské zariadenie v rozsahu viac ako 20 hodín týdenne, a súèasne opatruje aj fyzickú osobu
s akým zdravotným postihnutím odkázanú na opatrovanie, ktorej sa denná pobytová sociálna sluba1) neposkytuje alebo poskytuje v rozsahu najviac 20 hodín
týdenne, alebo ktorá nenavtevuje kolské zariadenie
alebo navtevuje kolské zariadenie v rozsahu najviac
20 hodín týdenne.
(10) Ak fyzická osoba uvedená v odsekoch 3 a 4, ktorá opatruje fyzickú osobu s akým zdravotným postihnutím, poberá starobný dôchodok, predèasný starobný
dôchodok, invalidný dôchodok z dôvodu poklesu
schopnosti vykonáva zárobkovú èinnos o viac ako
70 %, výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový
dôchodok, peòaný príspevok na opatrovanie je mesaène 46,38 % sumy ivotného minima pre jednu plnoletú
fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom29)
a mesaène 61,22 % sumy ivotného minima pre jednu
plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným
predpisom29) pri opatrovaní dvoch alebo viacerých fyzických osôb s akým zdravotným postihnutím, ak
tento zákon neustanovuje inak. Zníenie peòaného
príspevku pod¾a odseku 12 sa nepouije.
(11) Ustanovenie odseku 10 platí aj vtedy, ak fyzická
osoba poberá okrem dávok dôchodkového poistenia
alebo dávok výsluhového zabezpeèenia uvedených
v odseku 10 súbene aj iné dávky dôchodkového poistenia alebo výsluhového zabezpeèenia.
(12) Ak je príjem fyzickej osoby s akým zdravotným
postihnutím vyí ako 1,3 násobku sumy ivotného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného
osobitným predpisom,29) výka peòaného príspevku
na opatrovanie pod¾a odsekov 7 a 9 sa zníi o sumu
prevyujúcu tento príjem; ak je fyzickou osobou s akým zdravotným postihnutím nezaopatrené diea,7) peòaný príspevok na opatrovanie sa zníi o sumu, ktorou príjem fyzickej osoby s akým zdravotným
postihnutím prevyuje trojnásobok sumy ivotného
minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom.29)
(13) Peòaný príspevok na opatrovanie pod¾a odsekov 7 a 9 a 12 mono zvýi o 49,80 eura mesaène, ak
je fyzickou osobou s akým zdravotným postihnutím
jedno alebo viacero nezaopatrených detí a fyzická osoba uvedená v odsekoch 3 a 4 nemá v èase opatrovania
príjem zo zamestnania a nepoberá dávky dôchodkového poistenia alebo dávky výsluhového zabezpeèenia.
(14) Ak fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím poberá zvýenie dôchodku pre bezvládnos, výka peòaného príspevku na opatrovanie vypoèítaného
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pod¾a odsekov 7 a 12 sa zníi o sumu zvýenia dôchodku pre bezvládnos.
(15) Peòaný príspevok na opatrovanie mono poskytnú aj vtedy, ak fyzická osoba, ktorá opatruje fyzickú osobu s akým zdravotným postihnutím, vykonáva
zamestnanie a jej mesaèný príjem z tohto zamestnania
nie je vyí ako dvojnásobok sumy ivotného minima
pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom;29) vykonávanie zamestnania nesmie
by v rozpore s úèelom a rozsahom opatrovania fyzickej
osoby s akým zdravotným postihnutím.
(16) Peòaný príspevok na opatrovanie mono poskytnú iba za dni, poèas ktorých fyzická osoba vykonávala opatrovanie, ak tento zákon neustanovuje inak.
(17) Peòaný príspevok na opatrovanie mono poskytnú aj vtedy, ak si fyzická osoba, ktorá opatruje fyzickú osobu s akým zdravotným postihnutím zvyuje
kvalifikáciu formou túdia popri zamestnaní, kombinovaného túdia a túdia jednotlivých vyuèovacích
predmetov alebo formou externého túdia a v èase svojej neprítomnosti z dôvodu zvyovania kvalifikácie zabezpeèí opatrovanie fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím inou fyzickou osobou.
(18) Výka peòaného príspevku na opatrovanie sa
zníi pomernou èasou za dni, poèas ktorých bola fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti
dlhie ako 30 dní. Peòaný príspevok na opatrovanie sa
zníi za dni pobytu fyzickej osoby s akým zdravotným
postihnutím v kolskom zariadení typu koly v prírode,
za dni pobytu sociálnej rehabilitácie alebo rekreaèného
pobytu. Výka peòaného príspevku na opatrovanie sa
nezníi pod¾a druhej vety, ak fyzická osoba vykonávala
opatrovanie poèas pobytu fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím v kolskom zariadení typu koly
v prírode, na rehabilitaènom pobyte alebo na rekreaènom pobyte. Preplatky vzniknuté na peòanom príspevku na opatrovanie mono zúètova so sumami peòaného príspevku na opatrovanie poskytnutými
v ïalích kalendárnych mesiacoch.
(19) Výka peòaného príspevku na opatrovanie sa
zníi pomernou èasou za dni, poèas ktorých bola fyzická osoba uvedená v odsekoch 3 a 4 v zdravotníckom zariadení alebo nevykonávala osobne opatrovanie z iných
ványch dôvodov dlhie ako 30 dní. Peòaný príspevok
na opatrovanie pod¾a prvej vety sa poskytne, ak fyzická
osoba zabezpeèí opatrovanie fyzickej osoby s akým
zdravotným postihnutím inou fyzickou osobou alebo
sociálnou slubou, poèas dní, za ktoré sa fyzickej osobe
poskytuje peòaný príspevok na opatrovanie.
(20) Ak fyzická osoba s akým zdravotným postih41
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nutím zomrie, peòaný príspevok na opatrovanie sa
vyplatí v pomernej èasti pripadajúcej na dni kalendárneho mesiaca, poèas ktorých bolo opatrovanie vykonávané. Ak fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím zomrie v zdravotníckom zariadení pred uplynutím
30 dní poskytovania zdravotnej starostlivosti, peòaný
príspevok na opatrovanie sa vyplatí v pomernej èasti za
dni kalendárneho mesiaca do dòa jej smrti.
(21) Peòaný príspevok na opatrovanie mono poskytnú najviac za 30 dní v kalendárnom roku aj vtedy,
ak sa fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s akým zdravotným postihnutím, poskytuje od¾ahèovacia
sluba.1)
(22) Peòaný príspevok na opatrovanie mono poskytnú aj vtedy, ak sa fyzickej osobe s akým zdravotným postihnutím poskytuje opatrovate¾ská sluba
v rozsahu najviac osem hodín mesaène.
(23) Peòaný príspevok na opatrovanie nemono
poskytnú, ak sa fyzickej osobe s akým zdravotným
postihnutím poskytuje peòaný príspevok na osobnú
asistenciu, alebo ak sa tejto fyzickej osobe poskytuje
opatrovate¾ská sluba viac ako osem hodín mesaène,
týdenná poskytovaná sociálna sluba alebo celoroèná
pobytová sociálna sluba.
(24) Ak suma peòaného príspevku na opatrovanie je
menej ako 3,32 eura mesaène, peòaný príspevok na
opatrovanie sa vyplatí v kalendárnom mesiaci, v ktorom suma peòaného príspevku na opatrovanie je najmenej 3,32 eura.
DVANÁSTA HLAVA
SPOLOÈNÉ USTANOVENIA O POSKYTOVANÍ
PEÒANÝCH PRÍSPEVKOV NA KOMPENZÁCIU
§ 41
(1) kolské zariadenie na úèely poskytovania peòaných príspevkov na kompenzáciu je predkolské zariadenie, detské integraèné centrum, základná kola, základná kola s materskou kolou, praktická kola,
uèilite, stredné odborné uèilite, gymnázium, stredná
odborná kola, peciálna kola a vysoká kola.
(2) Zamestnanie na úèely poskytovania peòaných
príspevkov na kompenzáciu je
a) výkon práce v pracovnoprávnom vzahu,41)
b) výkon práce v tátnozamestnaneckom pomere42) alebo v sluobnom pomere,43)
c) výkon verejnej funkcie,44)
d) výkon funkcie sudcu45) a výkon funkcie prokurátora,46)
e) èinnos, z ktorej plynú príjmy z podnikania alebo

) Zákonník práce v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorích predpisov.
42
) Zákon è. 312/2001 Z. z. o tátnej slube a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
43
) Zákon è. 73/1998 Z. z. o tátnej slube prísluníkov Policajného zboru, Slovenskej informaènej sluby, Zboru väzenskej a justiènej stráe Slovenskej republiky a elezniènej polície v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 315/2001 Z. z. o Hasièskom a záchrannom zbore v znení neskorích predpisov.
44
) Ústavný zákon è. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
45
) Zákon è. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
46
) Zákon è. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych èakate¾och prokuratúry v znení neskorích predpisov.
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z inej samostatnej zárobkovej èinnosti pod¾a osobitného predpisu.47)
(3) Ak doklad, ktorý je podkladom na rozhodnutie
o peòaných príspevkoch na kompenzáciu, je vystavený v inom jazyku ako v tátnom jazyku, fyzická osoba
s akým zdravotným postihnutím je povinná na vlastné náklady zabezpeèi úradný preklad do slovenského
jazyka pod¾a osobitného predpisu.32) Povinnos pod¾a
prvej vety neplatí, ak je doklad uvedený v prvej vete vyhotovený v èeskom jazyku. Ak je obsahom dokladu
suma v inej mene ako v eurách, zodpovedajúca suma
v eurách sa urèí pod¾a kurzu Národnej banky Slovenska v deò vyhotovenia tohto dokladu. Ak je obsahom
dokladu výka príjmu, ktorý sa zisuje pod¾a § 18, v inej
mene ako v eurách, zodpovedajúca suma v eurách sa
urèí pod¾a priemerného kurzu Národnej banky Slovenska za kalendárny rok, za ktorý sa zisuje príjem.
(4) Peòaný príspevok na kúpu pomôcky, peòaný
príspevok na zácvik pouívania pomôcky, peòaný príspevok na úpravu pomôcky, peòaný príspevok na
opravu pomôcky, peòaný príspevok na opravu úpravy
pomôcky, peòaný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia, peòaný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla a peòaný príspevok na úpravu osobného
motorového vozidla nemono poskytnú na pomôcku,
zdvíhacie zariadenie a osobné motorové vozidlo, ktoré
boli zakúpené predo dòom posúdenia a na zácvik pouívania pomôcky, na úpravy alebo opravy vykonané
predo dòom vypracovania posudku.
(5) Peòaný príspevok na úpravu bytu, peòaný príspevok na úpravu rodinného domu alebo peòaný príspevok na úpravu garáe nemono poskytnú na úpravy vykonané predo dòom nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia o týchto peòaných príspevkoch.
(6) Peòaný príspevok na kúpu pomôcky, peòaný
príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia a peòaný
príspevok na kúpu osobného motorového vozidla mono poskytnú aj na základe úveru, ak fyzická osoba
s akým zdravotným postihnutím v lehote ustanovenej v § 27 ods. 1, § 33 ods. 8 a § 34 ods. 10 nadobudne
vlastníctvo k pomôcke, zdvíhaciemu zariadeniu a osobnému motorovému vozidlu zaplatením èasti ceny, ktorá sa rovná minimálne výke poskytnutého peòaného
príspevku na kúpu pomôcky, peòaného príspevku na
kúpu zdvíhacieho zariadenia a peòaného príspevku
na kúpu osobného motorového vozidla. Na úèely poskytnutia peòaného príspevku pod¾a prvej vety sa za
cenu pomôcky, zdvíhacieho zariadenia a osobného motorového vozidla povauje cena uvedená v zmluve
o úvere. Táto cena sa zoh¾adòuje na úèely peòaného
príspevku na kúpu pomôcky a peòaného príspevku na
kúpu osobného motorového vozidla najviac v sumách
ustanovených týmto zákonom.
(7) Ak fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím, ktorej bol poskytnutý peòaný príspevok na kúpu
pomôcky, ktorá jej bola odcudzená, poiada o ïalí peòaný príspevok na kúpu pomôcky rovnakého druhu,
je povinná vráti peòaný príspevok na kúpu pomôcky
alebo jeho pomernú èas za obdobie od prvého dòa
47
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v mesiaci, v ktorom bola podaná iados o ïalí peòaný príspevok na kúpu pomôcky, do uplynutia siedmich
rokov alebo desiatich rokov. Rovnako sa postupuje, ak
ide o havarované osobné motorové vozidlo alebo odcudzené osobné motorové vozidlo.
(8) Za dovàenie 65 rokov veku sa povauje deò 65.
narodenín fyzickej osoby. Za dovàenie troch rokov
veku sa povauje deò tretích narodenín fyzickej osoby.
(9) Ak si fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím nemôe kúpi pomôcku, da si upravi pomôcku,
absolvova výcvik, opravi pomôcku, kúpi zdvíhacie
zariadenie, kúpi osobné motorové vozidlo, upravi
osobné motorové vozidlo, upravi byt, upravi rodinný
dom alebo upravi gará v lehote do troch mesiacov od
poskytnutia jednorazového peòaného príspevku na
kompenzáciu z dôvodov na strane fyzickej osoby, s ktorou fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím
uzatvorila zmluvu o vykonaní opravy pomôcky alebo na
strane osoby, ktorej predmetom èinnosti je výroba, predaj, distribúcia, úprava, výcvik pouívania, oprava pomôcky, zdvíhacieho zariadenia, osobného motorového
vozidla, bytu, rodinného domu alebo garáe, je povinná
predloi príslunému orgánu potvrdenie o tejto skutoènosti.
(10) Ak fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím nepouila peòaný príspevok na kompenzáciu
na úèel, na ktorý jej bol poskytnutý, v lehote ustanovenej týmto zákonom, je povinná vráti tento peòaný príspevok do ôsmich dní od nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia, ktorým jej bola uloená povinnos peòaný príspevok vráti.
(11) Peòaný príspevok na kompenzáciu sa neposkytne alebo sa odníme a zastaví sa jeho výplata, ak
príjem fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím presahuje hranicu príjmu pod¾a § 18 ods. 16.
(12) Ak hodnota majetku fyzickej osoby s akým
zdravotným postihnutím je vyia ako 39 833 eur, peòaný príspevok na kompenzáciu sa neposkytne alebo
sa odníme a zastaví sa jeho výplata.
§ 42
(1) Peòaný príspevok na kompenzáciu sa nevypláca
mimo územia Slovenskej republiky. Ak sa fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím zdriava mimo
územia Slovenskej republiky dlhie ako 60 po sebe nasledujúcich dní, peòaný príspevok na kompenzáciu sa
odníme a jeho výplata sa zastaví od prvého dòa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom táto 60 dòová lehota uplynula.
(2) Peòaný príspevok na osobnú asistenciu a peòaný príspevok na opatrovanie nemono poskytnú, ak sa
na osobnú asistenciu alebo opatrovanie fyzickej osoby
s akým zdravotným postihnutím poskytuje príspevok
alebo dávka rovnakého úèelu iného tátu, ktorý je tátom Európskeho hospodárskeho priestoru.
(3) Fyzická osoba, ktorá poèas poberania peòaného
príspevku na kompenzáciu zmení trvalý pobyt alebo

) § 6 ods. 1 a 2 zákona è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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prechodný pobyt, je povinná oznámi túto zmenu najneskôr do ôsmich dní príslunému orgánu, ktorý výplatu peòaného príspevku na kompenzáciu zastaví
a bezodkladne postúpi kompletnú spisovú dokumentáciou orgánu príslunému pod¾a miesta zmeneného trvalého pobytu alebo prechodného pobytu fyzickej osoby. Prísluný orgán, ktorému sa postúpila kompletná
spisová dokumentácia, pokraèuje vo výplate peòaného príspevku na základe právoplatného rozhodnutia.
(4) Výka peòaného príspevku na kompenzáciu sa
zaokrúh¾uje na najblií eurocent nahor.
(5) Ak je rozdiel medzi poskytnutým jednorazovým
peòaným príspevkom na kompenzáciu a vyúètovaným jednorazovým peòaným príspevkom na kompenzáciu mení ako 3,32 eura, tento rozdiel nie je fyzická
osoba s akým zdravotným postihnutím povinná vráti alebo prísluný orgán tento rozdiel nevyplatí.
§ 43
Vznik nároku na peòané príspevky
na kompenzáciu a vznik nároku na ich výplatu,
vznik nároku na preukaz a vznik nároku
na parkovací preukaz
(1) Nárok na peòaný príspevok na kompenzáciu
a nárok na jeho výplatu vzniká právoplatným rozhodnutím prísluného orgánu o jeho priznaní, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Peòaný príspevok na kompenzáciu sa prizná
a vypláca od prvého dòa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa zaèalo konanie o peòanom príspevku na kompenzáciu.
(3) Peòaný príspevok na kompenzáciu sa poskytuje
za celý kalendárny mesiac, a to aj vtedy, keï podmienky
nároku boli splnené len za èas kalendárneho mesiaca.
(4) Peòaný príspevok na opatrovanie mono prizna
a vyplati aj vtedy, ak opatrovaná fyzická osoba zomrela pred vypracovaním komplexného posudku, ktorý
mal by podkladom rozhodnutia o peòanom príspevku
na opatrovanie a ak sa preukáe, e boli splnené podmienky na jeho poskytovanie.
(5) Opakovaný peòaný príspevok na kompenzáciu
sa vypláca mesaène pozadu.
(6) Peòaný príspevok na kompenzáciu sa vypláca
v eurách
a) v hotovosti alebo
b) bezhotovostným prevodom na iados fyzickej osoby, ktorej sa peòaný príspevok na kompenzáciu
priznal, alebo na iados osoby, ktorá je osobitný
príjemca,
1. na jej úèet v banke alebo v poboèke zahraniènej
banky so sídlom na území Slovenskej republiky
alebo
2. na úèet v banke alebo v poboèke zahraniènej banky so sídlom na území Slovenskej republiky inej
osoby, ktorú fyzická osoba, ktorej sa peòaný príspevok na kompenzáciu priznal, alebo osobitný
príjemca písomne urèí.
(7) Prísluný orgán je povinný vyhovie iadosti uvedenej v odseku 6 písm. b).
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(8) Nárok na preukaz vzniká právoplatným rozhodnutím prísluného orgánu o preukaze alebo právoplatným rozhodnutím prísluného orgánu o peòanom príspevku na kompenzáciu, z ktorých vyplýva, e fyzická
osoba je fyzickou osobou s akým zdravotným postihnutím.
(9) Nárok na parkovací preukaz vzniká právoplatným rozhodnutím prísluného orgánu o parkovacom
preukaze, z ktorého vyplýva, e fyzická osoba je fyzickou osobou s akým zdravotným postihnutím odkázanou na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, alebo e fyzická osoba s akým zdravotným
postihnutím má praktickú slepotu alebo úplnú slepotu
oboch oèí.
§ 44
Osobitný príjemca
(1) Osobitný príjemca na úèely tohto zákona je osoba
urèená rozhodnutím prísluného orgánu. Osobitný
príjemca sa neurèuje na úèely peòaného príspevku na
osobnú asistenciu a na úèely peòaného príspevku na
opatrovanie.
(2) Prísluný orgán urèí osobitného príjemcu, ak sa
doterajou výplatou peòaného príspevku na kompenzáciu fyzickej osobe s akým zdravotným postihnutím
zrejme nedosiahol alebo nedosiahne úèel, na ktorý má
peòaný príspevok na kompenzáciu slúi. Prísluný
orgán urèí osobitného príjemcu po jeho predchádzajúcom súhlase.
(3) Osobitný príjemca je povinný peòaný príspevok
na kompenzáciu poui iba v prospech fyzickej osoby
s akým zdravotným postihnutím.
(4) Prísluný orgán dohliada, ako ním urèený osobitný príjemca plní svoje povinnosti. Ak si osobitný príjemca neplní svoje povinnosti, prísluný orgán urèí
iného osobitného príjemcu a doterajieho osobitného
príjemcu uvo¾ní.
Zánik nároku na peòaný príspevok
na kompenzáciu, jeho odòatie, zvýenie,
zníenie, zánik nároku na jeho výplatu,
dodatoèné priznanie a vyplatenie
peòaného príspevku na kompenzáciu,
zánik nároku na preukaz a zánik nároku
na parkovací preukaz
§ 45
(1) Opakovaný peòaný príspevok na kompenzáciu
sa odníme a jeho výplata sa zastaví, ak sa zistí, e sa
poskytol neprávom alebo jeho poskytovanie prestalo
plni svoj úèel.
(2) Peòaný príspevok na osobnú asistenciu a peòaný príspevok na opatrovanie sa odníme a jeho výplata
sa zastaví aj vtedy, ak prísluný orgán zistí nedostatky
závaného charakteru týkajúce sa kvality a rozsahu
pomoci vykonávanej pre fyzickú osobu s akým zdravotným postihnutím.
(3) Opakovaný peòaný príspevok na kompenzáciu
sa odníme, jeho výplata sa zastaví alebo jeho výka
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sa zvýi alebo zníi, ak sa zmenia skutoènosti rozhodujúce na trvanie nároku na opakovaný peòaný príspevok na kompenzáciu alebo na jeho výplatu. Ak sa zmenia rozhodujúce skutoènosti v priebehu kalendárneho
mesiaca a za èas mesiaca patrí opakovaný peòaný
príspevok na kompenzáciu vo vyej výke, vyplatí sa
opakovaný peòaný príspevok na kompenzáciu vo vyej výke za celý kalendárny mesiac.
(4) Výplata opakovaného peòaného príspevku na
kompenzáciu sa zastaví, ak fyzická osoba, ktorej sa vypláca peòaný príspevok na kompenzáciu, nevyhovie
výzve prísluného orgánu v urèenej lehote osvedèi
skutoènosti rozhodujúce na poskytovanie peòaného
príspevku na kompenzáciu alebo na jeho výku a táto
fyzická osoba bola na tento dôsledok vo výzve písomne
upozornená.
(5) Výplata opakovaného peòaného príspevku na
kompenzáciu sa zastaví, ak fyzická osoba, ktorej sa vypláca peòaný príspevok na kompenzáciu, alebo fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím sa na písomnú výzvu prísluného orgánu alebo posudkového
lekára nepodrobí vyetreniu zdravotného stavu, posúdeniu zdravotného stavu alebo opätovnému posúdeniu
zdravotného stavu, alebo fyzická osoba neumoní vykona kontrolu úèelnosti kompenzácie.
(6) Nárok na výplatu opakovaného peòaného príspevku na kompenzáciu alebo jeho èasti zaniká uplynutím troch rokov odo dòa, za ktorý patril, ak zákon neustanovuje inak.
(7) Prísluný orgán rozhodne o obnovení výplaty opakovaného peòaného príspevku na kompenzáciu od
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom
mesiaci, v ktorom fyzická osoba preukázala, e zanikli
dôvody, pre ktoré bola výplata peòaného príspevku na
kompenzáciu pod¾a odsekov 4 a 5 zastavená; nárok na
výplatu peòaného príspevku na kompenzáciu zaniká
uplynutím jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia
o zastavení výplaty.
(8) Sumy neprávom vyplatené mono zráa aj z bene vyplácaného alebo neskôr priznaného peòaného
príspevku na kompenzáciu alebo zo mzdy a z iných príjmov povinného. Na zráky neprávom vyplatených súm
na peòaných príspevkoch na kompenzáciu zo mzdy
a iných príjmov sa vzahuje osobitný predpis.48)
(9) Ak prísluný orgán dodatoène zistí, e peòaný
príspevok na kompenzáciu nepriznal, aj keï prizna
mal, priznal neprávom alebo v niej sume alebo priznal vo vyej sume ako patril alebo priznal od neskorieho dòa ako patril alebo peòaný príspevok na kompenzáciu odòal, aj keï odòa nemal alebo rozhodol
o povinnosti vráti peòaný príspevok na kompenzáciu
alebo jeho èasti aj keï túto povinnos uloi nemal, peòaný príspevok na kompenzáciu dodatoène prizná,
odníme, zvýi, zníi alebo doplatí alebo rozhodne o zruení povinnosti vráti peòaný príspevok na kompenzáciu alebo jeho èas. Nárok na dodatoèné poskytnutie
48
49
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a vyplatenie peòaného príspevku na kompenzáciu alebo jeho èasti zaniká uplynutím troch rokov odo dòa, od
ktorého peòaný príspevok alebo jeho èas patril. Povinnos fyzickej osoby vráti peòaný príspevok na
kompenzáciu alebo jeho pomernú èas zaniká uplynutím troch rokov odo dòa, od ktorého peòaný príspevok
nepatril alebo patril v niej sume.
(10) Ak bol fyzickej osobe poèas poskytovania opakovaného peòaného príspevku na kompenzáciu dodatoène vyplatený príjem patriaci za obdobia uvedené
v § 18 ods. 8 a tento príjem má vplyv na výku poskytovaného peòaného príspevku na kompenzáciu, prísluný orgán je povinný rozhodnú o zmene výky peòaného príspevku na kompenzáciu alebo o odòatí
a zastavení výplaty tohto príspevku za obdobia, ktorej
sa táto zmena týka. Ustanovenie prvej vety sa pouije aj
na dodatoène vyplatený príjem fyzickej osoby zo zamestnania. Za dodatoène vyplatený príjem fyzickej
osoby s akým zdravotným postihnutím alebo inej fyzickej osoby sa povaujú najmä zákonné nároky fyzickej osoby pod¾a osobitných predpisov,49) príjem zo zamestnania alebo peòaný príspevok na opatrovanie, ak
tento zákon neustanovuje inak.
(11) Pod¾a odseku 9 sa postupuje aj vtedy, ak sa zistí zmena príjmových pomerov fyzickej osoby v èase od
podania iadosti o poskytnutie peòaného príspevku
na kompenzáciu do rozhodnutia o jeho poskytovaní,
a táto zmena má vplyv na výku príjmu, ktorý sa zisuje
za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu
roku, v ktorom bola iados podaná.
(12) Prísluný orgán môe zúètova neprávom alebo
naviac vyplatené sumy na peòaných príspevkoch na
kompenzáciu pod¾a odseku 9 s tým istým peòaným
príspevkom na kompenzáciu alebo s iným peòaným
príspevkom na kompenzáciu alebo s neskôr priznaným
peòaným príspevkom na kompenzáciu.
(13) Prísluný orgán rozhodne o odòatí preukazu
alebo parkovacieho preukazu a o povinnosti vráti preukaz alebo parkovací preukaz, ak sa zistí, e preukaz
alebo parkovací preukaz sa vyhotovil neprávom, ak sa
zmenia skutoènosti rozhodujúce na trvanie nároku na
preukaz alebo parkovací preukaz alebo fyzická osoba
s akým zdravotným postihnutím sa na písomnú výzvu prísluného orgánu nepodrobí vyetreniu zdravotného stavu alebo sa nepodrobí posúdeniu zdravotného
stavu alebo opätovnému posúdeniu zdravotného stavu, a bola na tento dôsledok vo výzve písomne upozornená. Fyzická osoba je povinná vráti preukaz alebo
parkovací preukaz do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jeho odòatí.
(14) Ak prísluný orgán rozhodne o povinnosti fyzickej osoby vráti peòaný príspevok na kompenzáciu
alebo jeho pomernú èas, môe fyzická osoba tento peòaný príspevok vráti aj v splátkach, ak sa o tom dohodne s prísluným úradom. Lehota na vrátenie peòaného príspevku alebo jeho pomernej èasti pod¾a prvej

) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekuènej èinnosti (Exekuèný poriadok) a o zmene a doplnení ïalích zákonov v znení neskorích predpisov.
) Napríklad zákon è. 461/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpeèení policajtov a vojakov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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vety je najviac tri roky od nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia o povinnosti fyzickej osoby vráti peòaný
príspevok na kompenzáciu.
§ 46
(1) Ak prísluný orgán zistí, e opakovaný peòaný
príspevok na kompenzáciu sa neprávom poskytuje alebo jednorazový peòaný príspevok sa neprávom poskytol na základe nepravdivých údajov, ktoré uviedla fyzická
osoba, ktorej bol tento peòaný príspevok na kompenzáciu priznaný, alebo ak fyzická osoba pouila peòaný
príspevok na kompenzáciu na iný úèel, ne na ktorý bol
poskytnutý, prísluný orgán rozhodne o odòatí a zastavení výplaty opakovaného peòaného príspevku a o povinnosti vráti jednorazový alebo opakovaný peòaný
príspevok.
(2) Fyzickej osobe, ktorá je povinná vráti peòaný
príspevok na kompenzáciu, ktorý sa poskytoval alebo
poskytol neprávom z dôvodu uvedenia nepravdivých
údajov alebo z dôvodu jeho pouitia na iný úèel, ne na
ktorý bol poskytnutý, nemono prizna ten istý peòaný príspevok na kompenzáciu poèas 12 mesiacov od
právoplatnosti rozhodnutia, ktorým jej bola uloená
povinnos vráti tento peòaný príspevok na kompenzáciu.
§ 47
(1) Ak prísluný orgán zistí, e fyzická osoba sa u
nepovauje za fyzickú osobu s akým zdravotným postihnutím, rozhodne o odòatí opakovaného peòaného
príspevku na kompenzáciu a o zastavení jeho výplaty
a o povinnosti fyzickej osoby vráti preukaz.
(2) Ak sa fyzickej osobe uvedenej v odseku 1 neposkytuje opakovaný peòaný príspevok na kompenzáciu, prísluný orgán rozhodne o odòatí preukazu
a o povinnosti fyzickej osoby vráti preukaz.
(3) Fyzická osoba je povinná vráti preukaz do 30 dní
od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia pod¾a
odsekov 1 a 2.
(4) Fyzická osoba nie je povinná vráti jednorazový
peòaný príspevok na kompenzáciu alebo jeho pomernú èas z dôvodu, e u nespåòa podmienku akého
zdravotného postihnutia. Na túto fyzickú osobu sa naïalej vzahujú povinnosti ustanovené v § 28 ods. 1, § 33
ods. 14, § 34 ods. 14 a 17, § 35 ods. 10, § 37 ods. 17
a § 57 písm. g), i) a j). Ak táto fyzická osoba zomrie, peòaný príspevok na kompenzáciu alebo jeho pomerná
èas sa uplatòuje ako poh¾adávka v konaní o dedièstve
za rovnakých podmienok, ako sa uplatòuje poh¾adávka
v konaní o dedièstve pod¾a tohto zákona v prípade úmrtia fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím.
§ 48
Právo na vrátenie peòaného príspevku na kompenzáciu vyplateného neprávom, alebo vo vyej sume ako
patril zaniká uplynutím troch rokov odo dòa, keï prísluný orgán túto skutoènos zistil, najneskôr uplynutím desiatich rokov odo dòa, za ktorý sa peòaný prí-
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spevok na kompenzáciu vyplatil; tieto lehoty neplynú
poèas výkonu rozhodnutia alebo ak sa na úhradu preplatku vykonávajú zráky z peòaného príspevku na
kompenzáciu.
§ 49
Prechod nároku na peòaný príspevok
na kompenzáciu
(1) Nárok na peòaný príspevok na kompenzáciu nemono postúpi.
(2) Nárok na peòaný príspevok na kompenzáciu zaniká dòom smrti fyzickej osoby, ktorej sa poskytoval.
(3) Ak sa peòaný príspevok na kompenzáciu priznal
pred smrou fyzickej osoby, splatné sumy, ktoré sa nevyplatili do dòa jej smrti, sa nevyplatia. To neplatí na
peòaný príspevok na osobnú asistenciu za èinnosti
vykonané a nevyúètované do dòa smrti fyzickej osoby
s akým zdravotným postihnutím, ktorý sa vyplatí
osobnému asistentovi.
TVRTÁ ÈAS
PRÍSLUNÉ ORGÁNY A ICH PÔSOBNOS
§ 50
Pôsobnos ministerstva
Ministerstvo
a) vypracúva koncepciu podpory sociálneho zaèlenenia fyzických osôb s akým zdravotným postihnutím do spoloènosti,
b) zabezpeèuje medzinárodnú spoluprácu pri podpore
sociálneho zaèlenenia fyzických osôb so zdravotným
postihnutím do spoloènosti,
c) koordinuje èinnos ústredia a úradov vo veciach
podpory sociálneho zaèlenenia fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím do spoloènosti a lekárskej posudkovej èinnosti,
d) schva¾uje zaradenie pomôcky do zoznamu pomôcok,
vyradenie pomôcky zo zoznamu pomôcok a maximálne zoh¾adòovanú sumu z ceny pomôcky zaradenej do zoznamu pomôcok a jej zmenu a oznamuje
navrhovate¾ovi nezaradenie pomôcky do zoznamu
pomôcok alebo jej nevyradenie zo zoznamu pomôcok,
e) zriaïuje kategorizaènú komisiu.
§ 51
Pôsobnos ústredia
Ústredie
a) riadi, kontroluje, koordinuje a metodicky usmeròuje výkon tátnej správy vo veciach podpory sociálneho zaèlenenia fyzickej osoby s akým zdravotným
postihnutím do spoloènosti,
b) vykonáva v druhom stupni tátnu správu vo veciach
kompenzácie, preukazu a parkovacieho preukazu,
v ktorých v prvom stupni koná a rozhoduje úrad,
c) vypracúva posudok pod¾a § 15 pri rozhodovaní
v druhom stupni vo veciach kompenzácie, preukazu

Strana 3780

Zbierka zákonov è. 447/2008

a parkovacieho preukazu, v ktorých v prvom stupni
koná a rozhoduje úrad,
d) vypracúva lekársky posudok,
e) poskytuje fyzickej osobe základné sociálne poradenstvo pod¾a osobitného predpisu1) a poradenstvo vo
veciach kompenzácie, preukazu a parkovacieho preukazu,
f) vedie evidenciu vrátených pomôcok a poskytuje
o nich informácie fyzickým osobám s akým zdravotným postihnutím, úradom a iným osobám,
g) uhrádza poskytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti
zdravotné výkony na úèely poskytovania peòaných
príspevkov na kompenzáciu a vyhotovovania preukazu a parkovacieho preukazu,
h) posudzuje psychickú schopnos a fyzickú schopnos fyzickej osoby vykonáva opatrovanie a potvrdzuje psychickú schopnos a fyzickú schopnos fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím
udeli písomný súhlas na úèely § 40 ods. 6, koordinuje vo svojom územnom obvode èinnos ïalích
osôb, ktoré pôsobia pri podpore sociálneho zaèlenenia fyzických osôb s akým zdravotným postihnutím do spoloènosti,
i) spolupracuje s agentúrou osobnej asistencie,1)
j) zabezpeèuje tlaè a distribúciu tlaèív preukazu a parkovacieho preukazu pre úrady,
k) spracúva informácie o tatistických výkazoch o poète poberate¾ov peòaných príspevkov na kompenzáciu, o výdavkoch na peòané príspevky na kompenzáciu, o poète fyzických osôb s akým zdravotným
postihnutím, ktorým bol vyhotovený preukaz, o fyzických osobách s akým zdravotným postihnutím,
ktorým bol vyhotovený parkovací preukaz a predkladá ich ministerstvu,
l) vykonáva overovanie podpisu fyzickej osoby na úèely peòaných príspevkov na kompenzáciu,
m) podáva návrh na zaradenie pomôcky do zoznamu
pomôcok, návrh na vyradenie pomôcky zo zoznamu
pomôcok a návrh maximálne zoh¾adòovanej sumy
z ceny pomôcky a jej zmenu,
n) plní ïalie úlohy ustanovené týmto zákonom.
§ 52
Pôsobnos úradu
Úrad
a) rozhoduje o
1. preukaze, jeho odòatí a o povinnosti vráti preukaz,
2. parkovacom preukaze, jeho odòatí a o povinnosti
vráti parkovací preukaz,
3. peòaných príspevkoch na kompenzáciu,
4. odòatí a zastavení výplaty, o zastavení výplaty,
o obnovení výplaty, o zníení alebo zvýení peòaného príspevku na kompenzáciu,
5. povinnosti fyzickej osoby s akým zdravotným
postihnutím alebo fyzickej osoby, ktorá opatruje
fyzickú osobu s akým zdravotným postihnutím,
vráti peòaný príspevok na kompenzáciu alebo
jeho èas,
6. vyplatení alebo uloení povinnosti vráti rozdiel
medzi výkou poskytnutého peòaného príspevku na kompenzáciu a výkou peòaného príspev-
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ku na kompenzáciu urèeného na základe dokladu
o skutoènej cene pod¾a § 55 ods. 12,
7. urèení alebo uvo¾není osobitného príjemcu,
b) uzatvára zmluvu o poskytnutí pomôcky,
c) vypracúva posudok pod¾a § 15 pri rozhodovaní v prvom stupni,
d) vypracúva lekársky posudok,
e) vyhotovuje potvrdenie pod¾a § 11 ods. 14,
f) poskytuje fyzickej osobe základné sociálne poradenstvo pod¾a osobitného predpisu1) a poradenstvo vo
veciach kompenzácie, preukazu a parkovacieho preukazu,
g) kontroluje kvalitu a rozsah pomoci, na ktorej zabezpeèenie sa poskytuje peòaný príspevok na osobnú
asistenciu alebo peòaný príspevok na opatrovanie,
h) spracúva informácie o tatistických výkazoch o poète poberate¾ov peòaných príspevkov na kompenzáciu, o výdavkoch na peòané príspevky na kompenzáciu a o poète fyzických osôb s akým zdravotným
postihnutím, ktorým bol vyhotovený preukaz, o fyzických osobách s akým zdravotným postihnutím,
ktorým bol vyhotovený parkovací preukaz a predkladá ich ústrediu,
i) vedie evidenciu zmlúv uzatvorených vo veciach kompenzácie,
j) vyhotovuje preukaz, vedie evidenciu o vyhotovených
preukazoch elektronicky a zabezpeèuje skartáciu
vrátených preukazov,
k) vyhotovuje parkovací preukaz, vedie evidenciu o vyhotovených parkovacích preukazoch elektronicky
a zabezpeèuje skartáciu vrátených parkovacích preukazov,
l) oznamuje úradu, v ktorého územnom obvode má
osobný asistent trvalý pobyt, ním vykonávanú osobnú asistenciu,
m) spolupracuje s agentúrou osobnej asistencie,
n) koordinuje vo svojom územnom obvode èinnos ïalích osôb, ktoré pôsobia vo veciach kompenzácie,
o) vykonáva kontrolu úèelnosti kompenzácie,
p) vedie evidenciu vrátených pomôcok a oznamuje
ústrediu informácie o vrátených pomôckach, ktoré
sa doteraz neposkytli inej fyzickej osobe s akým
zdravotným postihnutím alebo zariadeniu sociálnych sluieb,
q) vykonáva overovanie podpisu fyzickej osoby na úèely peòaných príspevkov na kompenzáciu,
r) uhrádza poskytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti
zdravotné výkony na úèely poskytovania peòaných
príspevkov na kompenzáciu, vyhotovovania preukazu a parkovacieho preukazu,
s) posudzuje psychickú schopnos a fyzickú schopnos fyzickej osoby vykonáva opatrovanie a potvrdzuje psychickú schopnos a fyzickú schopnos fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím
udeli písomný súhlas na úèely § 40 ods. 6,
t) podáva návrh na zaradenie pomôcky do zoznamu
pomôcok, vyradenie pomôcky zo zoznamu pomôcok,
návrh na maximálne zoh¾adòovanú sumu z ceny pomôcky a jej zmenu,
u) vykonáva terénnu sociálnu prácu,
v) vydáva potvrdenie na iados obce o poskytovaní
alebo odòatí peòaného príspevku na osobnú asistenciu, peòaného príspevku na opatrovanie, pe-
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òaného príspevku na prepravu a peòaného príspevku
na
zvýené
výdavky
súvisiace
so
zabezpeèením prevádzky osobného motorového vozidla,
w) uzatvára dohodu o splátkach pod¾a § 45 ods. 14,
x) plní ïalie úlohy ustanovené týmto zákonom.
PIATA ÈAS
KONANIE VO VECIACH KOMPENZÁCIE,
PREUKAZU A PARKOVACIEHO PREUKAZU
§ 53
(1) Na konanie vo veciach kompenzácie, na konanie
o preukaze a na konanie o parkovacom preukaze sa
vzahuje veobecný predpis o správnom konaní50) s odchýlkami uvedenými v odseku 2, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Ustanovenia § 18 ods. 3, § 33 ods. 2, § 60, § 61 a
68 veobecného predpisu o správnom konaní50) sa nevzahujú na konanie vo veciach kompenzácie, na konanie o preukaze a na konanie o parkovacom preukaze.
§ 54
Preskúmavanie rozhodnutí súdom
Právoplatné rozhodnutia vo veciach kompenzácie,
preukazu a parkovacieho preukazu sú preskúmate¾né
súdom.
Konanie
§ 55
(1) Konanie o priznanie peòaného príspevku na
kompenzáciu, konanie o preukaze a konanie o parkovacom preukaze sa zaèína na základe písomnej iadosti
fyzickej osoby alebo na základe písomnej iadosti rodièa maloletého dieaa alebo fyzickej osoby, ktorá má
diea zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu.51) Konanie o odòatí a zastavení výplaty
peòaného príspevku na kompenzáciu, o zastavení výplaty peòaného príspevku na kompenzáciu a o zvýení
alebo zníení jeho výky, konanie o vrátení peòaného
príspevku na kompenzáciu, konanie o odòatí a vrátení
preukazu a konanie o odòatí a vrátení parkovacieho
preukazu sa zaèína na podnet fyzickej osoby alebo na
podnet orgánu, ktorý je prísluný rozhodova o peòanom príspevku na kompenzáciu, o preukaze a o parkovacom preukaze v prvom stupni.
(2) Ak fyzická osoba vzh¾adom na svoj zdravotný stav
nemôe sama poda iados uvedenú v odseku 1 alebo
oznámi alebo preukáza skutoènosti rozhodujúce na
poskytovanie peòaného príspevku na kompenzáciu,
na jeho výku alebo výplatu, oznámi alebo preukáza
skutoènosti týkajúce sa plnenia povinností súvisiacich
s poskytnutým jednorazovým peòaným príspevkom
na kompenzáciu, môe v jej mene a s jej súhlasom a na
základe potvrdenia lekára so pecializáciou v peciali50
51
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zaènom odbore veobecné lekárstvo alebo lekára so
pecializáciou v pecializaènom odbore pediatria
o zdravotnom stave fyzickej osoby, ktorý poskytuje veobecnú ambulantnú starostlivos pre deti a dorast,
poda iados alebo oznámi alebo preukáza skutoènosti rozhodujúce na poskytovanie peòaného príspevku na kompenzáciu, na jeho výku alebo výplatu, oznámi alebo preukáza skutoènosti týkajúce sa plnenia
povinností súvisiacich s poskytnutým jednorazovým
peòaným príspevkom na kompenzáciu aj iná fyzická
osoba, ak je spôsobilá na právne úkony.
(3) iados uvedená v odseku 1 musí obsahova
meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá iada o priznanie peòaného príspevku na kompenzáciu alebo o preukaz alebo o parkovací preukaz, dátum jej narodenia,
adresu jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, doklad o tom, e ide o úèastníka právnych vzahov
pod¾a § 3, jej rodné èíslo, ak je pridelené, lekársky nález. iados o priznanie peòaného príspevku na kompenzáciu musí obsahova aj potvrdenie o jej príjme za
predchádzajúci kalendárny rok pred podaním iadosti
a vyhlásenie o majetku fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím. iados o priznanie peòaného
príspevku na opatrovanie musí obsahova aj potvrdenie o príjme fyzickej osoby zo zamestnania za kalendárny mesiac, v ktorom bola podaná iados. Na výzvu prísluného orgánu je fyzická osoba povinná predloi aj
iné doklady, ktoré sú podkladom na rozhodnutie.
(4) V iadosti fyzická osoba uvedie druh peòaného
príspevku na kompenzáciu, o ktorý iada a odôvodnenie iadosti.
(5) Fyzická osoba k iadosti o priznanie peòaného
príspevku na kompenzáciu predkladá aj potvrdenie
o príjme fyzických osôb, ktorých príjmy sa spoloène posudzujú s jej príjmom.
(6) Podkladom na rozhodnutie o peòanom príspevku na kompenzáciu je komplexný posudok.
(7) Podkladom na rozhodnutie o parkovacom preukaze je komplexný posudok alebo posudok na úèely
parkovacieho preukazu.
(8) Ak sa fyzická osoba pod¾a lekárskeho posudku
nepovauje za fyzickú osobu s akým zdravotným postihnutím, je lekársky posudok podklad na rozhodnutie o peòanom príspevku na kompenzáciu a o parkovacom preukaze.
(9) Podkladom na rozhodnutie o preukaze je lekársky posudok pod¾a prílohy è. 2.
(10) Prísluný orgán pred vypracovaním komplexného posudku pod¾a § 15 ods. 1 prerokuje s fyzickou osobou, ktorá iada o peòaný príspevok na kompenzáciu,
sociálne dôsledky akého zdravotného postihnutia
v oblastiach kompenzácie a navrhovaný druh peòaného príspevku na kompenzáciu, ak o takéto prerokovanie písomne poiadala.
(11) Ak je podkladom na rozhodnutie o peòanom
príspevku na kompenzáciu komplexný posudok pod¾a

) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
) § 45, 48, 56 a 60 zákona è. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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(15) Odvolanie proti rozhodnutiu o zníení, odòatí
a zastavení výplaty peòaného príspevku na kompenzáciu alebo o zastavení jeho výplaty nemá odkladný
úèinok.

b) na výzvu prísluného úradu preukáza výku svojich príjmov a hodnotu majetku, ohlási zmeny v ich
výke a zmeny v rodinných pomeroch a majetkových
pomeroch, ktoré sú rozhodujúce na urèenie výky
peòaného príspevku na kompenzáciu, v lehote urèenej prísluným úradom,
c) písomne oznámi príslunému úradu do ôsmich dní
zmeny v skutoènostiach rozhodujúcich na trvanie
nároku na peòaný príspevok na kompenzáciu, na
jeho výku, výplatu, zánik nároku na peòaný príspevok na kompenzáciu, trvanie alebo zánik nároku
na preukaz alebo na parkovací preukaz,
d) písomne oznámi príslunému úradu do ôsmich dní,
e hodnota majetku fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím je vyia ako 39 833 eur,
e) na výzvu prísluného úradu preukáza skutoènosti
rozhodujúce na poskytovanie peòaného príspevku
na kompenzáciu, jeho výku alebo výplatu do ôsmich dní odo dòa doruèenia výzvy, ak prísluný
úrad neurèil dlhiu lehotu,
f) na výzvu prísluného úradu podrobi sa vyetreniu
zdravotného stavu alebo podrobi sa posúdeniu
zdravotného stavu alebo opätovnému posúdeniu
zdravotného stavu,
g) umoni návtevu zamestnanca prísluného úradu
v mieste svojho trvalého alebo prechodného pobytu,
ktorá je potrebná na úèely kompenzácie a parkovacieho preukazu,
h) písomne oznámi do ôsmich dní príslunému úradu
zaèatie poskytovania od¾ahèovacej sluby, vykonávania zamestnania, pobytu v zdravotníckom zariadení, zvyovania kvalifikácie formou túdia popri zamestnaní, kombinovaného túdia a túdia
jednotlivých vyuèovacích predmetov alebo formou
externého túdia na úèely poskytovania peòaného
príspevku na opatrovanie,
i) písomne oznámi príslunému úradu do ôsmich dní
skutoènosti týkajúce sa plnenia povinností súvisiacich s poskytnutými jednorazovými peòanými príspevkami na kompenzáciu,
j) plni ïalie povinnosti ustanovené týmto zákonom.

§ 56

§ 58

Peòané príspevky na kompenzáciu nepodliehajú výkonu rozhodnutia pod¾a osobitného predpisu.48)

(1) Fyzická osoba, ktorej sa poskytol alebo sa poskytuje peòaný príspevok na kompenzáciu, je povinná
vráti peòaný príspevok na kompenzáciu alebo jeho
èas odo dòa, od ktorého nepatril vôbec alebo v poskytovanej výke, ak
a) nesplnila povinnos ustanovenú týmto zákonom
a prijímala peòaný príspevok na kompenzáciu alebo jeho èas, aj keï vedela alebo musela z okolností
predpoklada, e sa vypláca neprávom alebo vo vyej sume, ako patril,
b) vedome spôsobila, e peòaný príspevok na kompenzáciu alebo jeho èas sa vyplatil neprávom alebo
vo vyej sume, ako patril.

§ 15 ods. 1 alebo ak je podklad na rozhodnutie o parkovacom preukaze posudok pod¾a § 15 ods. 3, lehota na
jeho vypracovanie je 60 dní od zaèatia konania a lehota
na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia
posudku. Ak nemôe prísluný orgán vzh¾adom na
okolnosti prípadu rozhodnú v lehote pod¾a prvej vety,
môe ústredie predåi lehotu na rozhodnutie najviac
o 30 dní.
(12) O vyplatení rozdielu medzi výkou peòaného
príspevku alebo uloení povinnosti vráti rozdiel medzi
výkou peòaného príspevku na kúpu pomôcky, peòaného príspevku na výcvik pouívania pomôcky, peòaného príspevku na úpravu pomôcky, peòaného
príspevku na opravu pomôcky, peòaného príspevku
na kúpu zdvíhacieho zariadenia, peòaného príspevku
na kúpu osobného motorového vozidla, peòaného príspevku na úpravu osobného motorového vozidla, peòaného príspevku na úpravu bytu, peòaného príspevku na úpravu rodinného domu alebo peòaného
príspevku na úpravu garáe poskytnutého na základe
predbeného dokladu o kúpe, výcviku pouívania,
úprave, oprave a výkou peòaného príspevku urèeného na základe dokladu o skutoènej cene zakúpenej pomôcky, zakúpeného zdvíhacieho zariadenia, zakúpeného osobného motorového vozidla, o skutoènej cene
výcviku pouívania pomôcky, úpravy pomôcky, úpravy
osobného motorového vozidla, úpravy bytu, úpravy rodinného domu, úpravy garáe, prísluný orgán vyhotovuje písomné rozhodnutie.
(13) Prísluný orgán doruèí úèastníkovi konania
spolu s rozhodnutím aj komplexný posudok alebo posudok na úèely parkovacieho preukazu, ktoré sú podkladom tohto rozhodnutia.
(14) Prísluný orgán nevyhotovuje písomné rozhodnutie o zastavení výplaty peòaného príspevku na
kompenzáciu pod¾a § 42 ods. 3.

IESTA ÈAS
POVINNOSTI A ZODPOVEDNOS
FYZICKEJ OSOBY VO VECIACH KOMPENZÁCIE,
PREUKAZU A PARKOVACIEHO PREUKAZU
§ 57
Fyzická osoba, ktorá je úèastníkom právnych vzahov vo veciach kompenzácie, preukazu a parkovacieho
preukazu, je povinná
a) preukáza skutoènosti rozhodujúce na priznanie peòaného príspevku na kompenzáciu, na jeho výku
alebo výplatu,

(2) Povinnos vráti peòaný príspevok na kompenzáciu vyplatený neprávom alebo v nesprávnej výke zaniká uplynutím troch rokov odo dòa, keï prísluný or-
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gán túto skutoènos zistil, najneskôr uplynutím
desiatich rokov odo dòa, za ktorý sa peòaný príspevok
na kompenzáciu vyplatil.
§ 59
Zodpovednos prísluného úradu
a zodpovednos fyzickej osoby, ktorej sa poskytuje
peòaný príspevok na kompenzáciu
(1) Ak prísluný orgán a fyzická osoba, ktorej sa poskytuje alebo poskytol peòaný príspevok na kompenzáciu spôsobili, e peòaný príspevok na kompenzáciu
sa poskytol neprávom alebo vo vyej sume, ako patril,
zodpovedajú za vrátenie neprávom vyplatenej sumy
spoloène a nerozdielne a vzájomne sa vyrovnajú pod¾a
miery zavinenia.
(2) Ak sa preukáe, e prísluný orgán spôsobil, e
peòaný príspevok na kompenzáciu alebo jeho èas sa
poskytli neprávom alebo vo vyej sume, ako patrili, za
vrátenie neprávom vyplatenej sumy zodpovedá prísluný orgán.
§ 60
Súèinnos a spolupráca vo veciach kompenzácie,
preukazu a parkovacieho preukazu
Sociálna poisovòa, zdravotné poisovne, súdy,
ústav zboru väzenskej a justiènej stráe, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, kolské zariadenia, daòové úrady a ïalie orgány tátnej správy, obce a samosprávne kraje sú povinné poskytova súèinnos
príslunému orgánu vo veciach kompenzácie, preukazu a parkovacieho preukazu a bezplatne mu podáva
oznámenie a informácie vo veciach kompenzácie, preukazu a parkovacieho preukazu vrátane oznamovania
osobných údajov uvedených v § 64.
§ 61
Zdravotné výkony na úèely kompenzácie,
preukazu a parkovacieho preukazu
(1) Poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti je povinný
poskytnú zdravotné výkony na úèely tohto zákona.
(2) Zdravotné výkony na úèely tohto zákona sú vystavenie lekárskeho nálezu a vyetrenie zdravotného stavu fyzickej osoby, ktoré urèuje posudkový lekár, ak je
lekársky nález neúplný a je potrebné ho doplni.
(3) Zdravotné výkony na úèely kompenzácie, preukazu a parkovacieho preukazu sa poskytujú za úhradu,
ktorú uhrádza prísluný orgán. Poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti nie je oprávnený poadova úhradu za
zdravotné výkony na úèely tohto zákona od fyzickej
osoby.
(4) Zdravotné výkony na úèely tohto zákona sa poskytujú na základe vyiadania prísluného úradu.
(5) Lekárske nálezy sa poskytujú príslunému úradu
pod¾a odseku 4 v lehotách urèených týmto úradom.
52
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§ 62
Práva a povinnosti zamestnancov
prísluného orgánu vo veciach kompenzácie,
preukazu a parkovacieho preukazu
(1) Poverený zamestnanec prísluného úradu a poverený zamestnanec ústredia vo veciach kompenzácie,
preukazu a parkovacieho preukazu sú oprávnení
a) navtívi fyzickú osobu v mieste jej trvalého pobytu,
prechodného pobytu alebo v mieste, kde sa obvykle
zdriava,
b) poadova od vetkých zúèastnených osôb potrebné
informácie a vysvetlenia; tieto osoby sú povinné poiadavke povereného zamestnanca vyhovie.
(2) Poverený zamestnanec pod¾a odseku 1 je povinný
pri návteve fyzickej osoby v mieste jej trvalého pobytu,
prechodného pobytu alebo v mieste, kde sa obvykle
zdriava, preukáza sa preukazom tátneho zamestnanca alebo poverením prísluného orgánu.
(3) Zamestnanec prísluného úradu, zamestnanec
ústredia, zamestnanec ministerstva a zamestnanec
poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti sú povinní vo
veciach kompenzácie, preukazu a parkovacieho preukazu zachováva mlèanlivos o skutoènostiach, ktoré
sa dozvedeli v súvislosti s poskytovaním peòaného
príspevku na kompenzáciu, vyhotovením preukazu
alebo parkovacieho preukazu a v súvislosti s plnením
úloh ustanovených týmto zákonom. Táto povinnos
trvá aj po skonèení pracovnoprávneho vzahu alebo
sluobného vzahu. Informácie vo veciach kompenzácie, preukazu a parkovacieho preukazu poskytujú, iba
ak by ich zamlèaním bol ohrozený ivot alebo zdravie
fyzických osôb, alebo ak táto povinnos je ustanovená
osobitným predpisom.52) Inak môu poskytnú tieto informácie iným osobám len s písomným súhlasom fyzickej osoby, ktorej sa informácia týka.
(4) Zoveobecnené informácie a súhrnné údaje, ktoré ministerstvo, ústredie a úrady získavajú v súvislosti
s poskytovaním peòaného príspevku na kompenzáciu, vyhotovovaním preukazu alebo parkovacieho preukazu a v súvislosti s plnením úloh ustanovených týmto zákonom, sa môu bez uvedenia konkrétnych
osobných údajov vyuíva na vedecké, publikaèné, pedagogické èinnosti zamestnancov ministerstva, ústredia a úradov a ministerstvo aj na analytickú èinnos
a koncepènú èinnos.
§ 63
Kvalifikaèné predpoklady
(1) Lekársku posudkovú èinnos na úèely tohto zákona vykonáva posudkový lekár, ktorým je na úèely tohto
zákona lekár so pecializáciou v príslunom pecializaènom odbore, ktorý má pecializáciu v odbore posudkové lekárstvo alebo absolvoval certifikaènú prípravu
v akreditovanom certifikaènom tudijnom programe
v odbore posudkové lekárstvo, alebo sa tejto prípravy
zúèastòuje alebo sa tejto prípravy zaène zúèastòova.

) Napríklad Trestný zákon v znení neskorích predpisov, Trestný poriadok v znení neskorích predpisov.
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Posudkový lekár uvedený v prvej vete je oprávnený vykonáva lekársku posudkovú èinnos na úèely tohto
zákona aj bez licencie na výkon lekárskej posudkovej
èinnosti.
(2) Sociálnu posudkovú èinnos na úèely tohto zákona môe vykonáva sociálny pracovník. Sociálnym pracovníkom môe by fyzická osoba, ktorá získala vysokokolské vzdelanie v tudijnom odbore sociálna práca
v prvom, druhom alebo treom stupni alebo má uznaný
doklad o takomto vysokokolskom vzdelaní vydaný zahraniènou vysokou kolou.

vach a povinnostiach sa rozhoduje pod¾a tohto zákona,
c) o osobnom asistentovi.
(6) Ústredie a úrad zhromaïujú a spracúvajú údaje
o poskytnutých peòaných príspevkoch na kompenzáciu, o vyhotovených preukazoch a o vyhotovených parkovacích preukazoch v rozsahu pod¾a odseku 4 pre ministerstvo a na úèely tátnej tatistiky.54)
(7) Ústredie poskytuje spracované údaje pod¾a odseku 6 ministerstvu a tatistickému úradu Slovenskej
republiky.

§ 64
Zhromaïovanie a spracúvanie osobných údajov
(1) Prísluný orgán na vypracovanie komplexného
posudku a posudku na úèely parkovacieho preukazu,
vyhotovenia rozhodnutia o peòanom príspevku na
kompenzáciu, rozhodnutia o preukaze a rozhodnutia
o parkovacom preukaze spracúva pod¾a tohto zákona
a osobitného zákona53) osobné údaje zhromadené pri
vykonávaní tohto zákona vrátane osobných údajov
poskytovaných z cudziny.
(2) Na spracovanie údajov vrátane osobitných kategórií osobných údajov53) vrátane osobných údajov poskytnutých z cudziny sa nevyaduje súhlas dotknutej
fyzickej osoby.
(3) Osobné údaje, ktoré spracúva prísluný orgán
pod¾a odseku 1, sa na základe písomnej iadosti poskytujú a sprístupòujú bez súhlasu dotknutej osoby orgánom verejnej moci, súdom, iným právnickým osobám
alebo fyzickým osobám a subjektom do cudziny, len ak
je to nevyhnutné na plnenie ich úloh.
(4) Osobné údaje, ktoré prísluný orgán spracúva
pod¾a tohto zákona o fyzických osobách uvedených
v odseku 5, sú tieto údaje:
a) meno, priezvisko a titul,
b) druh pobytu a adresa pobytu,
c) rodné èíslo, ak je pridelené, a dátum narodenia,
d) rodinný stav,
e) tátne obèianstvo,
f) údaje, týkajúce sa zdravia v rozsahu lekárskej posudkovej èinnosti,
g) údaje o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na
právne úkony,
h) údaje o príjme,
i) údaje o majetku,
j) údaje o poskytnutých peòaných príspevkoch na
kompenzáciu, o vyhotovených preukazoch a o vyhotovených parkovacích preukazoch,
k) ïalie údaje, ktoré zodpovedajú úèelu spracúvania.
(5) Prísluný orgán spracúva pod¾a tohto zákona
osobné údaje
a) o fyzickej osobe, o ktorej právach a povinnostiach sa
rozhoduje pod¾a tohto zákona,
b) o fyzickej osobe, ktorej príjmy sa pod¾a § 18 spoloène
posudzujú s príjmom fyzickej osoby, o ktorej prá53
54

Èiastka 165

SIEDMA ÈAS
PRECHODNÉ A ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA
§ 65
(1) V konaní o peòanom príspevku na kompenzáciu,
peòanom príspevku za opatrovanie a v konaní o posúdení na úèely vydania preukazu obèana s akým zdravotným postihnutím zaèatom pred 1. januárom
2009, ktoré neboli právoplatne skonèené do 31. decembra 2008, sa postupuje pod¾a zákona úèinného od 1. januára 2009, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Obèan, ktorý bol pod¾a zákona úèinného do 31.
decembra 2008 obèan s akým zdravotným postihnutím, sa povauje po 31. decembri 2008 za fyzickú osobu
s akým zdravotným postihnutím pod¾a zákona úèinného od 1. januára 2009.
(3) Osobitný príjemca urèený pod¾a zákona úèinného
do 31. decembra 2008 sa povauje za osobitného príjemcu pod¾a zákona úèinného od 1. januára 2009.
(4) Miera funkènej poruchy obèana s akým zdravotným postihnutím urèená pod¾a zákona úèinného do
31. decembra 2008 sa z dôvodu nadobudnutia úèinnosti tohto zákona neprehodnocuje, ak nedôjde k takým zmenám v zdravotnom stave fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím, ktoré majú vplyv na
urèenie miery funkènej poruchy.
(5) Odkázanos obèana s akým zdravotným postihnutím na osobnú asistenciu, odkázanos na sprievodcu, odkázanos na kúpu pomôcky, odkázanos na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom,
odkázanos na kompenzáciu zvýených výdavkov a odkázanos na celodenné, osobné a riadne opatrovanie,
ktoré boli posúdené pod¾a zákona úèinného do 31. decembra 2008, sa po 31. decembri 2008 neprehodnocuje
pod¾a zákona úèinného od 1. januára 2009, ak u obèana s akým zdravotným postihnutím nedôjde k takým
zmenám v zdravotnom stave, osobnostných predpokladoch, rodinnom prostredí alebo ivotnom prostredí
a v prostredí, ktoré ovplyvòuje jeho zaèlenenie do spoloènosti, ktoré majú vplyv na trvanie odkázanosti.
(6) Odkázanos na celodenné osobné a riadne opatrovanie pod¾a zákona úèinného do 31. decembra 2008

) Zákon è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorích predpisov.
) Zákon è. 540/2001 Z. z. o tátnej tatistike v znení neskorích predpisov.
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sa povauje za odkázanos na opatrovanie pod¾a zákona úèinného od 1. januára 2009.

príspevku na kompenzáciu pod¾a zákona úèinného od
1. januára 2009 a platí do 30. júna 2009.

(7) Ak posudok vypracovaný do 31. decembra 2008
nemôe by podkladom na rozhodnutie o poskytnutí
peòaného príspevku na kompenzáciu z dôvodu, e nezoh¾adòuje zmeny ustanovené po 1. januári 2009, prísluný orgán vypracuje posudok pod¾a zákona úèinného od 1. januára 2009.

(14) Peòaný príspevok na zaobstaranie pomôcky
pod¾a zákona úèinného do 31. decembra 2008 sa povauje za peòaný príspevok na kúpu pomôcky alebo peòaný príspevok na výcvik pouívania pomôcky alebo peòaný príspevok na úpravu pomôcky pod¾a
zákona úèinného od 1. januára 2009 pod¾a úèelu, na
ktorý bol poskytnutý.

(8) túdium, pracovná èinnos, portová èinnos,
spoloèenská èinnos, duchovná èinnos, kultúrna èinnos a vybavovanie úradných záleitostí, ktoré sa povaovali za èinnosti na úèely ustanovenia rozsahu potrebnej osobnej asistencie pod¾a zákona úèinného
do 31. decembra 2008, sa povaujú za èinnos prepravy alebo premiestòovanie pri pracovných, vzdelávacích, obèianskych, rodinných a vo¾noèasových aktivitách pod¾a prílohy è. 4 zákona úèinného od 1. januára
2009.
(9) Upratovanie, pranie, ehlenie a kúrenie, ktoré sa
povaovali za èinnosti na úèely ustanovenia rozsahu
potrebnej osobnej asistencie pod¾a zákona úèinného
do 31. decembra 2008, sa povaujú za èinnos pomoc
pri domácich prácach pod¾a prílohy è. 4 zákona úèinného od 1. januára 2009.
(10) Preukaz obèana s akým zdravotným postihnutím a preukaz obèana s akým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu vydané pod¾a zákona úèinného do 31. decembra 2008 platia do 31. decembra
2013, ak fyzickej osobe s akým zdravotným postihnutím nie je vyhotovený preukaz pod¾a zákona úèinného od 1. januára 2009.
(11) Osobitné oznaèenie vozidla prepravujúceho ako zdravotne postihnutú osobu alebo ako pohybovo
postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu, ktoré bolo vydané do 31. decembra 2008, platí do
31. decembra 2013, ak neuplynula doba jeho platnosti
alebo fyzickej osobe s akým zdravotným postihnutím
nie je vyhotovený parkovací preukaz pod¾a zákona
úèinného od 1. januára 2009.
(12) Fyzickej osobe s akým zdravotným postihnutím, ktorej bolo vydané osobitné oznaèenie vozidla prepravujúceho ako zdravotne postihnutú osobu alebo
ako pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu do 31. decembra 2008 a neuplynula
doba jeho platnosti, vyhotoví prísluný orgán parkovací preukaz pod¾a zákona úèinného od 1. januára 2009
na základe písomnej iadosti fyzickej osoby s akým
zdravotným postihnutím podanej v období od 1. februára 2009 do 31. decembra 2013, a to bez uhradenia
správneho poplatku. O vyhotovení parkovacieho preukazu sa nevydáva písomné rozhodnutie.
(13) Príjem obèana s akým zdravotným postihnutím, ktorý prísluný orgán zistil alebo prehodnotil na
úèely peòaných príspevkov na kompenzáciu a peòaného príspevku za opatrovanie pod¾a zákona úèinného
do 31. decembra 2008, sa pouije na úèely peòaného

(15) Peòaný príspevok na kúpu pomôcky alebo peòaný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáe urèený na zdvíhacie zariadenie pod¾a zákona
úèinného do 31. decembra 2008 sa povauje za peòaný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia pod¾a zákona úèinného od 1. januára 2009.
(16) Peòaný príspevok na zaobstaranie pomôcky urèený na úpravu osobného motorového vozidla pod¾a zákona úèinného do 31. decembra 2008 sa povauje za
peòaný príspevok na úpravu osobného motorového
vozidla pod¾a zákona úèinného od 1. januára 2009.
(17) Peòaný príspevok za opatrovanie pod¾a zákona
úèinného do 31. decembra 2008 sa povauje za peòaný príspevok na opatrovanie pod¾a zákona úèinného od
1. januára 2009.
(18) Peòaný príspevok na úpravu bytu, rodinného
domu alebo garáe pod¾a zákona úèinného do 31. decembra 2008 sa povauje za peòaný príspevok na
úpravu bytu alebo peòaný príspevok na úpravu rodinného domu alebo peòaný príspevok na úpravu garáe
pod¾a zákona úèinného od 1. januára 2009 pod¾a úèelu, na ktorý bol poskytnutý.
(19) Na povinnosti a lehoty súvisiace s jednorazovými peòanými príspevkami na kompenzáciu, ktoré boli
poskytnuté pod¾a zákona úèinného do 31. decembra
2008, sa po 31. decembri 2008 vzahuje zákon úèinný
do 31. decembra 2008.
(20) Posudkový lekár uvedený v § 63 ods. 1 je povinný
ukonèi prípravu v akreditovanom certifikaènom tudijnom programe v odbore posudkové lekárstvo do piatich rokov od vzniku tátnozamestnaneckého pomeru,
pracovného pomeru, uzatvorenia dohody o vykonaní
práce alebo do 31. decembra 2013.
(21) tátny zamestnanec, ktorý k 31. decembru 2008
vykonával sociálnu posudkovú èinnos a spåòal kvalifikaèné predpoklady k 31. decembru 2008, spåòa kvalifikaèné predpoklady na vykonávanie sociálnej posudkovej èinnosti aj pod¾a zákona úèinného od 1. januára
2009.
(22) Tlmoèník, ktorý k 31. decembru 2008 vykonával
tlmoèenie v rámci èinnosti osobnej asistencie a toto tlmoèenie vykonáva aj po 31. decembri 2008, je povinný
preukáza sa potvrdením o znalosti komunikova s fyzickou osobou so sluchovým postihnutím najneskôr do
31. decembra 2010.
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§ 66
(1) Peòané príspevky na kompenzáciu sociálnych
dôsledkov akého zdravotného postihnutia a peòaný
príspevok za opatrovanie poskytované pod¾a zákona
úèinného do 31. decembra 2008 sa povaujú za peòané príspevky na kompenzáciu pod¾a zákona úèinného
od 1. januára 2009.
(2) Prísluný orgán urèí výku peòaných príspevkov
uvedených v odseku 1 pod¾a zákona úèinného od 1. januára 2009 najneskôr do 31. júla 2009. Ak je výka peòaného príspevku pod¾a zákona úèinného od 1. januára 2009 vyia ako výka peòaného príspevku, ktorá
patrila pod¾a zákona úèinného do 31. decembra 2008,
peòaný príspevok sa vyplatí od 1. januára 2009 pod¾a
zákona úèinného od 1. januára 2009.
(3) V konaní o vrátení peòaného príspevku na kompenzáciu a pri uplatòovaní poh¾adávok v konaní o dedièstve, ktoré sa zaèali pred 1. januárom 2009, sa po
31. decembri 2008 postupuje pod¾a zákona úèinného
do 31. decembra 2008.
(4) Peòaný príspevok na osobnú asistenciu mono
poskytova pod¾a zákona úèinného od 1. januára 2009 aj
fyzickej osobe s akým zdravotným postihnutím, ktorej
sa peòaný príspevok na osobnú asistenciu poskytoval
pod¾a zákona úèinného do 31. decembra 2008.
(5) Peòaný príspevok za opatrovanie vyplácaný pod¾a zákona úèinného do 31. decembra 2008 poberate¾ovi starobného dôchodku, predèasného starobného
dôchodku, výsluhového dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku sa vypláca aj po 31. decembri 2008,
ak je jeho výka pri opatrovaní jednej fyzickej osoby
s akým zdravotným postihnutím vyia ako 46,38 %
sumy ivotného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom29) alebo ak je jeho
výka pri opatrovaní dvoch alebo viacerých fyzických
osôb s akým zdravotným postihnutím vyia ako
61,22 % sumy ivotného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom.29) Na
prehodnocovanie tohto peòaného príspevku sa vzahujú ustanovenia zákona úèinného do 31. decembra
2008.
(6) Ak výka peòaného príspevku za opatrovanie
pod¾a odseku 5 dosiahne sumu uvedenú v § 40 ods. 10,
prísluný orgán rozhodne o zníení peòaného príspevku za opatrovanie a o poskytnutí peòaného príspevku
na opatrovanie pod¾a zákona úèinného od 1. januára
2009.
(7) V konaní o osobitnom oznaèení motorového vozidla prepravujúceho ako zdravotne postihnutú osobu alebo ako pohybovo postihnutú osobu odkázanú
na individuálnu prepravu zaèatom pred 1. januárom
2009 a ktoré nebolo ukonèené do 31. decembra 2008,
sa postupuje pod¾a predpisov úèinných do 31. decembra 2008. Na príslunos orgánu sa vzahujú predpisy
úèinné do 31. decembra 2008.
(8) Obvodné úrady v sídle kraja odovzdajú informácie
o fyzických osobách, ktorým boli vydané osobitné ozna-
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èenia motorového vozidla prepravujúceho ako
zdravotne postihnutú osobu alebo ako pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu,
ústrediu do 31. januára 2009.
§ 67
(1) Kde sa vo veobecne záväzných právnych predpisoch pouíva peòaný príspevok na kompenzáciu sociálnych dôsledkov akého zdravotného postihnutia
a peòaný príspevok za opatrovanie, rozumie sa tým
peòaný príspevok na kompenzáciu.
(2) Kde sa vo veobecne záväzných právnych predpisoch pouíva sociálna pomoc, rozumie sa tým aj podpora sociálneho zaèlenenia fyzických osôb s akým
zdravotným postihnutím.
(3) Kde sa vo veobecne záväzných právnych predpisoch pouíva osobitné oznaèenie vozidla prepravujúceho ako zdravotne postihnutú osobu alebo ako pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu
prepravu, rozumie sa tým parkovací preukaz pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím.
(4) Kde sa vo veobecne záväzných právnych predpisoch pouíva preukaz obèana s akým zdravotným
postihnutím, rozumie sa tým preukaz fyzickej osoby
s akým zdravotným postihnutím alebo preukaz fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím so
sprievodcom.
§ 68
Zruovacie ustanovenie
Zruuje sa vyhláka Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny Slovenskej republiky è. 461/2000 Z. z.,
ktorou sa vykonáva § 59 ods. 10 zákona è. 195/1998
Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorích predpisov.
Èl. II
Zákon è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 720/2004
Z. z., zákona è. 351/2005 Z. z., zákona è. 538/2005
Z. z., zákona è. 282/2006 Z. z., zákona è. 527/2006
Z. z., zákona è. 673/2006 Z. z., zákona è. 272/2007
Z. z., zákona è. 330/2007 Z. z., zákona è. 464/2007
Z. z., zákona è. 653/2007 Z. z., zákona è. 206/2008
Z. z. a zákona è. 284/2008 Z. z. sa dopåòa takto:
Za § 93a sa vkladá § 93b, ktorý znie:
§ 93b
Lekári, ktorí vykonávajú lekársku posudkovú èinnos na inom mieste ako v zdravotníckom zariadení, sú
oprávnení vykonáva lekársku posudkovú èinnos bez
licencie na výkon lekárskej posudkovej èinnosti aj po
31. decembri 2009, ak to ustanovuje osobitný predpis.72a).
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Poznámka pod èiarou k odkazu 72a znie:

72a) Zákon è. 447/2008 Z. z. o peòaných príspevkoch na kompenzáciu akého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

Èl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení zákona è. 359/2000 Z. z., zákona
è. 405/2000 Z. z., zákona è. 223/2001 Z. z., zákona
è. 381/2001 Z. z., zákona è. 441/2001 Z. z., zákona
è. 490/2001 Z. z., zákona è. 73/2002 Z. z., zákona
è. 396/2002 Z. z., zákona è. 660/2002 Z. z., zákona
è. 247/2003 Z. z., zákona è. 430/2003 Z. z., zákona
è. 450/2003 Z. z., zákona è. 510/2003 Z. z., zákona
è. 534/2003 Z. z., zákona è. 121/2004 Z. z., zákona
è. 174/2004 Z. z., zákona è. 579/2004 Z. z., zákona
è. 725/2004 Z. z., zákona è. 69/2005 Z. z., zákona
è. 91/2005 Z. z., zákona è. 93/2005 Z. z., zákona
è. 558/2005 Z. z., zákona è. 571/2005 Z. z., zákona
è. 572/2005 Z. z., zákona è. 224/2006 Z. z., zákona
è. 25/2007 Z. z., zákona è. 335/2007 Z. z., zákona
è. 86/2008 Z. z. a zákona è. 216/2008 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. § 41 vrátane nadpisu znie:
§ 41
Osobitné oznaèenie vozidiel a parkovací preukaz
pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím
(1) Osobitné oznaèenie sa môe pouíva na
a) vozidle vedenom sluchovo postihnutou osobou,
b) vozidle lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
c) autobuse, ktorým sa prepravujú deti,
d) vozidle vedenom vodièom zaèiatoèníkom.
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vacieho preukazu a jeho umiestnenie na vozidle ustanovuje osobitný predpis.10a)
(6) Osobitné oznaèenie na vozidle uvedenom v odseku 1 písm. a) a b) je oprávnená pouíva iba osoba, ktorá ho na základe písomnej iadosti obdrala od obvodného úradu v sídle kraja prísluného pod¾a miesta jej
trvalého pobytu alebo od iného oprávneného orgánu
v zahranièí. Parkovací preukaz je oprávnená pouíva
iba fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím,
ktorej bol tento preukaz vydaný prísluným úradom
práce, sociálnych vecí a rodiny pod¾a osobitného
predpisu10c) alebo iným oprávneným orgánom v zahranièí. Prísluný obvodný úrad v sídle kraja a prísluný
úrad práce, sociálnych vecí a rodiny sú povinné poskytnú okresnému dopravnému inpektorátu alebo krajskému dopravnému inpektorátu na jeho iados informácie o vydaných osobitných oznaèeniach a o vydaných
parkovacích preukazoch.
(7) Oprávnenie na pouívanie osobitného oznaèenia
na vozidle uvedenom v odseku 1 písm. a) a b) sa preukazuje preukazom osobitného oznaèenia vozidla vydaného obvodným úradom v sídle kraja uvedeným v odseku 6.
(8) Vodiè vozidla uvedeného v odseku 1 písm. b)
a oznaèeného osobitným oznaèením je povinný pri vedení vozidla ma pri sebe preukaz uvedený v odseku 7
a na výzvu policajta sa ním preukáza.
(9) Vodiè osobitne oznaèeného vozidla uvedeného
v odseku 1 písm. b) a vodiè vozidla s parkovacím preukazom uvedený v odseku 2 nemusí po nevyhnutne potrebný èas dodriava zákaz státia. Pritom nesmie
ohrozi bezpeènos cestnej premávky. Týmto oprávnením nie je dotknutá povinnos vodièa uvedeného v prvej vete uposlúchnu pokyn, výzvu alebo poiadavku
policajta súvisiace s výkonom jeho oprávnení pod¾a
tohto zákona..
Poznámky pod èiarou k odkazom 10a a 10c znejú:

(2) Parkovací preukaz pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím vyhotovený pod¾a osobitného
predpisu10a) (ïalej len parkovací preukaz) môe pouíva fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím
odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzická osoba, ktorá má praktickú
alebo úplnú slepotu oboch oèí.10b)

10a) § 17 zákona è. 447/2008 Z. z. o peòaných príspevkoch na
kompenzáciu akého zdravotného postihnutia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
10b
) § 15 zákona è. 447/2008 Z. z.
10c
) § 52 zákona è. 447/2008 Z. z. .

(3) Na vozidle prepravujúcom fyzickú osobu s akým
zdravotným postihnutím odkázanú na individuálnu
prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickú
osobu, ktorá má praktickú alebo úplnú slepotu oboch
oèí,10b) a na vozidle vedenom fyzickou osobou s akým
zdravotným postihnutím odkázanou na individuálnu
prepravu osobným motorovým vozidlom10b) sa umiestòuje parkovací preukaz na prednom skle vozidla tak,
aby bola predná èas parkovacieho preukazu jasne vidite¾ná na úèely policajnej kontroly.

§ 112a

(4) Vodiè vozidla uvedeného v odseku 1 písm. b)
a v odseku 2 osobitné oznaèenie alebo parkovací preukaz odstráni z vozidla, ak sa nepouíva na urèený úèel.
(5) Vyobrazenie osobitných oznaèení pre vozidlá uvedené v odseku 1 a ich umiestnenie na vozidle ustanoví
veobecne záväzný právny predpis. Vyobrazenie parko-

2. § 112a vrátane nadpisu znie:

Obvodný úrad v sídle kraja a úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny
Obvodný úrad v sídle kraja vydáva osobitné oznaèenia vozidiel a preukazy osobitných oznaèení vozidiel
pod¾a § 41 ods. 4 a 5 a vedie ich evidenciu. Prísluný
úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydáva parkovacie
preukazy a vedie ich evidenciu pod¾a osobitného predpisu.10c).
3. § 124 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Pri rozhodovaní o parkovacom preukaze pod¾a
§ 41 sa postupuje pod¾a osobitného predpisu.43a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 43a znie:

43a) Zákon è. 447/2008 Z. z..
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Èl. IV
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2009.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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Príloha è. 1
k zákonu è. 447/2008 Z. z.

Lekársky nález na úèely konania vo veciach kompenzácie,
preukazu a parkovacieho preukazu
Pod¾a § 61 zákona è. 447/ 2008 Z. z. o peòaných príspevkoch na kompenzáciu akého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov je poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti povinný poskytnú zdravotné
výkony na úèely tohto zákona.

Meno a priezvisko: ........................................................................
Dátum narodenia: .........................................................................
Bydlisko:

.........................................................................

I. Anamnéza:
a) osobná: (so zameraním na zdravotné postihnutie, spôsob lieèby, hospitalizáciu)

b) subjektívne akosti:
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II. Objektívny nález:
Výka:

Hmotnos:

BMI:
(body mass index)

TK:
(krvný tlak)

P:
(pulz)

Habitus:
Orientácia:
Poloha:
Postoj:
Chôdza:
Poruchy kontinencie:

II. A*
Pri interných ochoreniach uvies fyzikálny nález a doplni výsledky odborných vyetrení, ak nie sú uvedené
v priloenom náleze, to znamená
 pri kardiologických ochoreniach funkèné tádium NYHA,
 pri cievnych ochoreniach konèatín funkèné tádium pod¾a Fontainea,
 pri hypertenzii stupeò pod¾a WHO,
 pri p¾úcnych ochoreniach funkèné p¾úcne vyetrenie (spirometria),
 pri zaívacích ochoreniach (sonografia, gastrofibroskopia, kolonoskopia a ïalie),
 pri reumatických ochoreniach séropozitivita, funkèné tádium,
 pri diabete dokumentova komplikácie (angiopatia, neuropatia, diabetická noha),
 pri zmyslových ochoreniach korigovate¾nos, visus, perimeter, slovná alebo objektívna audiometria,
 pri psychiatrických ochoreniach priloi odborný nález,
 pri mentálnej retardácii psychologický nález s vyetrením IQ,
 pri urologických ochoreniach priloi odborný nález,
 pri gynekologických ochoreniach priloi odborný nález,
 pri onkologických ochoreniach priloi odborný nález s onkomarkermi, TNM klasifikácia,
 pri fenylketonúrii a podobných raritných ochoreniach priloi odborný nález.
* Lekár vyplní len tie èasti, ktoré sa týkajú zdravotného postihnutia fyzickej osoby, nevypisuje sa fyziologický nález.
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II. B*
Pri ortopedických ochoreniach, neurologických ochoreniach a poúrazových stavoch
a) popísa hybnos v postihnutej èasti s funkèným vyjadrením (goniometria v porovnaní s druhou stranou),
b) priloi ortopedický, neurologický, fyziatricko-rehabilitaèný nález ( FBLR nález), röntgenologický nález (RTg nález), elektromyografické vyetrenie (EMG), elektroencefalografické vyetrenie ( EEG), výsledok poèítaèovej tomografie (CT), nukleárnej magnetickej rezonancie (NMR), denzitometrické vyetrenie, ak nie sú uvedené v priloenom odbornom náleze.

*Lekár vyplní len tie èasti, ktoré sa týkajú zdravotného postihnutia.

III. Diagnostický záver (pod¾a Medzinárodnej klasifikácie chorôb s funkèným vyjadrením)

V ................................. dátum .........................

podpis lekára, ktorý lekársky nález
vypracoval, a odtlaèok jeho peèiatky

....................................................

Poznámka:
Zdravotné výkony na úèely zákona è. 447/ 2008 Z. z. o peòaných príspevkoch na kompenzáciu akého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa poskytujú za úhradu, ktorú uhrádza prísluný orgán. Pod¾a § 61 ods. 3 poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti nie je oprávnený poadova úhradu za zdravotné výkony na úèely tohto zákona od fyzickej osoby.
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Príloha è. 2
k zákonu è. 447/2008 Z. z.

Lekársky posudok
(na úèely § 11 zákona è. 447/2008 Z. z.)
Èíslo spisu:

V ......................................
dòa:..................................

Meno, priezvisko:
Dátum narodenia:
Bydlisko:
Anamnéza: Chronologický záznam ochorení
Subjektívne akosti: (uvedené struène) v súvislosti so zdravotným postihnutím fyzickej osoby
Objektívny nález:
Chronologický záznam odborných vyetrení s uvedením pecializácie lekára, jeho meno, priezvisko a dátum vyetrenia. V jednotlivých záznamoch odborných vyetrení sa uvedie fyzikálny nález s funkèným vyetrením orgánov (v prípade opodstatnenia pomocné a laboratórne vyetrenia) a závereèná diagnóza.
Diagnosticko-funkèné hodnotenie:
A. Klinické diagnózy (pod¾a 10. MKCH)
Poradie jednotlivých diagnóz sa zoradí pod¾a urèenej výky miery funkènej poruchy v percentách, ako je uvedené
v èasti B.
B. Druh zdravotného postihnutia pod¾a prílohy è. 3 zákona è. 447/2008 Z. z.
Poradie jednotlivých druhov zdravotných postihnutí, ktorému zodpovedá poradie diagnóz v èasti A a urèí sa pod¾a
zostupnej výky percenta miery funkènej poruchy.
Pri kadom druhu zdravotného postihnutia uvies percentuálne rozpätie uvedené v prílohe è. 3 zákona
è. 447/2008 Z. z.

Miera funkènej poruchy v percentách:
a) Urèená miera funkènej poruchy pod¾a druhu zdravotného postihnutia pod¾a § 12 ods. 1 zákona è. 447/2008 Z. z.
b) Zvýenie miery funkènej poruchy o 10 % pod¾a § 12 ods. 3 zákona è. 447/2008 Z. z.
V prípade zvýenia miery funkènej poruchy (pod¾a § 12 ods. 3 zákona è. 447/2008 Z. z. uvies zdravotné postihnutie (postihnutia), ktoré sú dôvodom zvýenia percenta miery funkènej poruchy.
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c) Miera funkènej poruchy v percentách urèená na základe bodov a) a b) s citáciou druhu, èísla, písmena zdravotného postihnutia uvedeného v prílohe è. 3 zákona è. 447/2008 Z. z.
(Odôvodni urèené percento miery funkènej poruchy. Pri percentuálnom rozpätí uvedenom v prílohe è. 3 zákona
è. 447/2008 Z. z. uvies dôvod vybraného percenta miery funkènej poruchy, uvies dôvody zvýenia percenta miery funkènej poruchy.)
I. Vyjadrenie, e
a) ide o fyzickú osobu s akým zdravotným postihnutím,
b) nejde o fyzickú osobu s akým zdravotným postihnutím.

II. Závery k jednotlivým druhom odkázanosti fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím pod¾a § 14 zákona è. 447/2008 Z. z.:
[Odôvodni konkrétne znevýhodnenia (telesné, zmyslové, psychické) a akým spôsobom funkèné poruchy obmedzujú fyzickú osobu s akým zdravotným postihnutím a uvies druh odkázanosti fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím pod¾a § 14 zákona è. 447/2008 Z. z.]

Kontrola:
Termín kontrolnej lekárskej prehliadky sa uvádza v prípade, ak je predpoklad, e dôjde k zmene miery funkènej
poruchy.
Kontrolná lekárska prehliadka sa pod¾a § 12 ods. 5 neurèí, ak je zdravotný stav fyzickej osoby s akým zdravotným
postihnutím chronický s trvalým pokodením a miera funkènej poruchy je definitívna a od ïalej lieèby nemono
oèakáva zlepenie.

Meno, priezvisko a podpis posudkového lekára a odtlaèok jeho peèiatky:
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Príloha è. 3
k zákonu è. 447/2008 Z. z.

Miera funkènej poruchy a stupeò zdravotného postihnutia jednotlivých systémov
Na hodnotenie miery zdravia a stanovenie percenta miery funkènej poruchy skúmame jednotlivé telesné, zmyslové
a psychické funkcie a ich poruchy.
I. Infekèné a parazitárne choroby
Druh zdravotného postihnutia
1. Tuberkulóza
1.1. dýchacích ústrojov
a) poèas aktivity ochorenia bez funkèného obmedzenia
b) poèas aktivity ochorenia s funkèným obmedzením stredného stupòa s komplikáciami
c) poèas aktivity ochorenia s funkèným obmedzením akého stupòa s komplikáciami
1.2. iných orgánov a systémov
a) poèas aktivity ochorenia bez funkèného obmedzenia
b) poèas aktivity ochorenia s funkèným obmedzením stredného a aieho stupòa
s komplikáciami
c) s funkèným obmedzením akého stupòa s komplikáciami
2. Infekèné a parazitárne choroby s následkami
2.1. ¾ahké poruchy funkcie niektorých orgánov a systémov
2.2. stredne aké formy s recidívou alebo trvale aktívne so zníením výkonnosti funkcie orgánu
2.3. aké formy lieèbou neovplyvnite¾né, chronické stavy s akou poruchou funkcie orgánu a s akým obmedzením výkonnosti
3. AIDS
3.1. zistenie HIV-infekcie bez klinických príznakov
3.2. syndróm lymfadenopatie
a) ¾ahká alterácia celkového stavu
b) stredne aká alterácia celkového stavu a výkonnosti
c) aká alterácia celkového stavu (rozvinutie choroby, terminálna fáza, aké infekèné komplikácie)

Miera funkènej
poruchy v %

40
50  60
70
40
50  60
70
10  20
50
60  70
0
30
50  80
90  100

Miera funkènej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa urèí pod¾a funkèného postihnutia chorého orgánu
a celkového stavu organizmu.
II. Choroby krvi, krvotvorných orgánov a poruchy imunitných mechanizmov
Druh zdravotného postihnutia
1.

Málokrvnos, nedostatok hemoglobínu (zhubná, hemolytická, panmyelopatia a pod.)
a) stredne aké prejavy
b) aké prejavy (s trvalou potrebou transfúzie a imunosupresívnej lieèby s obmedzením výkonnosti)

Miera funkènej
poruchy v %
30  40
50  80
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4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Poruchy zráanlivosti a iné stavy krvácania
a) ¾ahká forma  ¾ahké krvácavé stavy
b) stredne aká forma  (trombofilné stavy)
1. s obèasným krvácaním do kåbov
2. s èastým krvácaním do kåbov a s poèínajúcimi sekundárnymi artrotickými zmenami
v kåboch
c) aká forma (s èastým krvácaním do kåbov so sekundárnymi artrotickými zmenami 
trombocytopénie)
Chronická lymfatická leukémia (lymfadenóza) a ostatné typy non-Hodgkinovho lymfómu
a) s ¾ahkými prejavmi (bez známok progresie)
b) so stredne akými prejavmi
ba) tri roky po ukonèení lieèby
bb) poèas lieèby
c) s akými prejavmi (aká anémia, trombocytopénia a pod.)
Plazmocytóm (myelóm)
a) s ¾ahkými prejavmi (bez známok progresie)
b) so stredne akými prejavmi (zmeny v kostiach)
c) s akými prejavmi (málokrvnos, poruchy funkcie oblièiek, osteolýza, patologické fraktúry, bolesti)
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10  20
30  40
50  60
70  80

10  20
40
60  80
90  100

30
50  80
90  100

Hodgkinov lymfóm (lymfogranulóm)
a) tádium I.  III. A (poèas dlhodobej lieèby a do jej ukonèenia l)
b) tádium III. B  IV
ba) do ukonèenia lieèby
bb) v plnej remisii (po troch rokoch od plnej remisie)

70  80
50

Chronická myeloidná leukémia (myelóza)
a) chronická fáza v lieèbe
1. bez prejavov na celkový stav
2. s prejavmi na celkový stav
b) akcelerovaná alebo blastická fáza

30  40
50  60
70  80

Chronické myeloproliferatívne ochorenia ostatné (polycytémia vera, esenciálna trombocytémia, osteomyeloskleróza a pod.)
a) ¾ahká forma
b) stredne aká forma
c) aká forma
d) komplexná forma

30  40
50
60  80
90 -100

Akútna leukémia a difúzny non-Hodgkinov lymfóm (tie v remisii)
a) u dospelých
b) u detí a do skonèenia lieèby
c) pri prípadnej remisii trvajúcej pä rokov

90  100
100
30  40

Myelodysplastické stavy
a) ¾ahká forma  bez zjavných prejavov
b) stredne aká forma  s miernymi prejavmi
c) aká forma  s akými prejavmi

60

10  20
30  40
50  80
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10. Niektoré poruchy mechanizmu imunity
a) imunodeficity s obèasnými klinickými prejavmi s potrebou imunomodulaènej lieèby
b) stredne aké imunodeficity s rozsiahlymi a opakovanými infekènými komplikáciami,
ako kompenzovate¾né lieèbou a vyvolávajúce stredne aké obmedzenie výkonnosti
c) aké imunodeficity s rozsiahlymi a opakovanými infekènými komplikáciami, rezistentné na lieèbu a vyvolávajúce aké obmedzenie výkonnosti
d) aké imunodeficity s rozsiahlymi a opakovanými infekènými komplikáciami, rezistentné na lieèbu a vyvolávajúce úplné obmedzenie výkonnosti

Èiastka 165

30
50
60  80
90

Miera funkènej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa urèí pod¾a závanosti hematologických zmien, fázy
ochorenia, pôsobenia na iné orgány a na celkový zdravotný stav.
Poznámky:
K bodu 5.a) lieèba sa zaèína ihneï a trvá cca dva roky
K bodu 6.b) prechod do akcelerovanej alebo blastickej fázy  hodnotí sa ako akútna leukémia
K bodu 9.a) ¾ahká forma (I.  II. tádium  refraktérna anémia)
b) stredne aká forma (II.  III. tádium  s excesom blastov)
c) aká forma (III. tádium  prechod do akútnej leukémie).

III. Endokrinné poruchy, poruchy výivy a premeny látok
Druh zdravotného postihnutia
1.

2.

3.

4.

5

Poruchy funkcie títnej ¾azy
hyperfunkcia
a) stredný stupeò (s pretrvávajúcou tachykardiou, znaèná strata na váhe a pod.)
b) aký stupeò (výrazné schudnutie, tyreotoxické srdce, psychické a oèné poruchy)
hypofunkcia nedostatoène kompenzovaná lieèbou
Zhubný nádor títnej ¾azy
a) vèasné odstránenie v tádiu T1-2 NOMO
b) v priebehu onkologickej lieèby alebo nelieèite¾né formy
c) po stabilizácii (do piatich rokov od stabilizácie)
d) po stabilizácii (po piatich rokoch od stabilizácie)
e) recidívy
Chronická nedostatoènos kôry nadoblièiek (Addisonova choroba)
a) dobre kompenzovaná lieèbou
b) stredne aká forma (zaèínajúca adynamia, chudnutie, zníenie výkonnosti)
c) aká forma (s výraznou adynamiou, chudnutím s opakovanými krízami a podstatným
zníením výkonnosti)
Zvýená funkcia kôry nadoblièiek (Cushingov syndróm, Connov syndróm, adrenogenitálny
syndróm)
a) s komplikáciami na rôznych orgánových systémoch, prejavy svalovej slabosti
b) iatrogénny Cushingov syndróm
Nádory nadoblièiek vrátane stavov po odstránení nádorov
a) v priebehu onkologického lieèenia alebo nelieèite¾né formy
b) po stabilizácii zdravotného stavu (dva roky od stabilizácie)

Miera funkènej
poruchy v %

20  30
40  50
20  30
30  50
80  100
50
40
70  80
20
30  50
50  70

40  50
10  30
80  100
40  60
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7.

8.
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Poruchy hypotalamo-hypofyzárneho systému
a) dobre kompenzované lieèbou
b) prejavy na viacerých orgánoch so závaným obmedzením výkonnosti

20
50

Nádory podmozgovej ¾azy
a) v priebehu onkologického lieèenia
b) po stabilizácii (dva roky od stabilizácie)

80
40

Cukrovka
a) II. typu kompenzovate¾ná
1) diétou (bez komplikácií DM)
2) diétou a perorálnou lieèbou (bez komplikácií DM)
b) I. a II. typu kompenzovate¾ná inzulínom a diétou bez komplikácií
c) ako kompenzovate¾ná inzulínom alebo cukrovka detského veku
d) chronické komplikácie cukrovky (diabetická mikroangiopatia, retinopatia, neuropatia,
nefropatia a diabetická noha)
Fenylketonúria
a) u detí bez prejavov pokodenia mozgu do 18. roku veku
b) u dospelých bez prejavov pokodenia mozgu poèas trvania lieèby diétou

10. Mukoviscidóza (cystická fibróza)
a) s p¾úcnymi prejavmi, èrevnými prejavmi mierneho stupòa (telesný vývoj zodpovedá veku)
b) s p¾úcnymi prejavmi, èrevnými prejavmi so zníenou telesnou výkonnosou
c) s p¾úcnymi prejavmi, èrevnými prejavmi akého stupòa s výrazne oneskoreným telesným vývojom
11. Obezita (morbidná, BMI viac ako 40) s metabolickými a orgánovými komplikáciami
12. Vetky poruchy výivy, vyadujúce si
a) kàmenie cez gastrostómiu, enterostómiu
b) totálnu parenterálnu, enterálnu, alebo kombinovanú výivu

30
40
50
60
70  80
60
50
50
60
70  90
50
50
60  80

Miera funkènej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa urèí pod¾a závanosti vlastnej choroby s prihliadnutím na sekundárne zmeny, komplikácie (odchýlky laboratórnych hodnôt od normy sa nehodnotia).
Miera funkènej poruchy pri poruchách metabolizmu tukov a dne sa urèí pod¾a závanosti komplikácií jednotlivých
orgánových systémov.
Pri poruchách výivy hodnotíme hmotnos vyjadrenú pod¾a BMI. Pri zvýení BMI nad 40 hovoríme o malígnej obezite, pri zníení BMI pod 18 hovoríme o podvýive.

IV. Duevné poruchy a poruchy správania
Druh zdravotného postihnutia
1.

Poruchy psychického vývoja detí (poruchy hyperkinetické, poruchy správania atï.), pervazívne vývinové poruchy (autizmus)
a) mierna porucha
b) stredná porucha
c) aká porucha
d) komplexná porucha

Miera funkènej
poruchy v %

10  20
30  40
50  80
90  100
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6.
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Poruchy osobnosti, správania, intelektu, komunikácie
a) mierne naruenie sociálnej prispôsobivosti
b) stredné naruenie sociálnej prispôsobivosti
c) aké naruenie sociálnej prispôsobivosti
d) komplexná porucha
Mentálna retardácia
a) ¾ahká mentálna retardácia
1) horné pásmo IQ 64  69
2) stredné pásmo IQ 57  63
3) dolné pásmo IQ 50  56
b) stredná mentálna retardácia (IQ 35  49)
c) aká mentálna retardácia (IQ 20  34)
d) hlboká mentálna retardácia (IQ pod 20)

Èiastka 165

20
40  50
50  60
90  100

20  30
30  40
50
60  70
80  90
100

Afektívne poruchy nálady (manické, depresívne, periodické)
a) mierna porucha
b) stredná porucha
c) aká porucha
d) úplná porucha

10
30  50
60
90  100

Neurotické stresové a somatoformné poruchy
a) mierna porucha
b) stredne aká porucha
c) aká porucha
d) komplexná porucha

20
30  40
50  80
90  100

Schizotypové poruchy, poruchy s bludmi a halucináciami
a) ¾ahká porucha
b) stredná porucha
c) aká porucha
d) komplexná porucha

10  20
30  40
50  80
90  100

Duevné poruchy a poruchy správania spôsobené psychoaktívnymi látkami
a) ¾ahká porucha
b) stredne aká porucha
c) aká porucha
d) úplná porucha so somatickými dôsledkami

10  20
30  40
50  80
90  100

8 . Geneticky podmienené mentálne retardácie s multiorgánovým postihnutím pod¾a klinického stavu (napr. M. Down)

50  100

Miera funkènej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa urèí pod¾a rozsahu zdravotného postihnutia, výskytu atakov, psychiatrického nálezu a psychologického nálezu, pod¾a naruenia sociálneho ivota, naruenia orientácie, intelektu, pamäti, myslenia, správania, emotivity a pri úplnom rozpade osobnosti s trvalým dozorom sociability
sa urèia maximálne hodnoty miery funkènej poruchy.
Floridná schizofrénia  hodnotenie zdravotného postihnutia vzh¾adom na krátke trvanie ochorenia  nie je predpoklad, e bude trva rok a viac.
Poznámka:
K bodu 1.  k poruchám psychického vývoja detí sa zaraïuje (napr. autizmus)
K bodu 2.  k poruchám osobnosti a správania je zaradená mentálna anorexia, ktorá musí spåòa aj kritériá BMI
pod 18
K bodu 6.  a) ¾ahká porucha  pri schizofrénnych reziduách
c) aká porucha  pri èastých relapsoch, potiaach v sociálnej prispôsobivosti
d) komplexná porucha  ak je prítomný aký defekt.
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V. Nervový systém (pokodenie mozgu, miechy a periférnych nervov)
Druh zdravotného postihnutia
1.

Centrálne neurogénne poruchy (pokodenie pyramídovej dráhy mozgu a miechy)
(pri dominantnej konèatine +10 % okrem bodov d, h, j, k)
a) aká monoparéza a monoplégia
b) aká hemiparéza a hemiplégia
c) aká paraparéza a paraplégia
d) aká kvadruparéza a kvadruplégia
e) monoparéza
f) hemiparéza
g) triparéza
1. ¾ahká
2. stredne aká a aká
h) paraparéza
1. ¾ahká
2. stredne aká
i) kvadruparéza
1. ¾ahká
2. stredne aká
j) reziduálna paréza
k) poruchy symbolických funkcií
1. ¾ahké
2. stredne aké
3. aké, komplexné

2.

Miera funkènej
poruchy v %

Periférne neurogénne poruchy (pokodenie periférnych nervov)
A. porucha lícneho nervu
a) jednostranná úplná
b) obojstranná kompletná obrna s trvalými komplikáciami
B. Periférne neurogénne poruchy hornej konèatiny
(pri dominantnej konèatine +10 %, pri obojstrannom pokodení +10 %)
a) plexus brachialis
1. horný typ
2. dolný typ
3. horný + dolný typ( kompletná porucha)
b) nervus axilaris
c) nervus radialis
d) nervus ulnaris
e) nervus medianus
f) nervus radialis + axilaris
g) nervus radialis + ulnaris
h) nervus radialis + medianus
i) nervus radialis, ulnaris, medianus (pokodenie na predlaktí)
C. Periférne neurogénne poruchy dolnej konèatiny
(pri obojstrannom postihnutí +10 %)
a) plexus lumbosacralis
b) nervus glutaneus superior
c) nervus glutaneus inferior
d) nervus femoralis
e) nervus cutaneus femoralis

50  70
60  80
90  100
90  100
30  40
50
40
50  80
40
50  70
40
60  80
10
10  20
30  40
50

20
50

30
40
50
40
40
40
30
40
40
40
50

50  80
20
20
40
10
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6.

7.

8.

Zbierka zákonov è. 447/2008

Èiastka 165

f) nervus ischiadicus proximálna èas
g) nervus ischiadicus distálna èas
h) nervus fibularis
i) nervus tibialis
D. Porucha viacpoèetných periférnych nervov a miechových koreòov (polyneuropatie, polyradikuloneuritídy)
a) ¾ahká porucha
b) stredná porucha
c) aká porucha
d) kompletná porucha

20
30  40
50  80
90  100

Cerebelárne poruchy
a) ¾ahká porucha
b) stredná porucha (neocerebelárna symptomatológia)
c) aká porucha (neo + paleocerebelárna porucha)
d) kompletná

20
30  40
50  80
90  100

Extrapyramidové poruchy (Parkinsonský, choreatiformný, dystónny)
a) ¾ahká porucha
b) stredná porucha
c) aká porucha
d) kompletná

20
40
50  80
90  100

Kmeòové poruchy (závraty, synkopy, bulbárny syndróm)
a) ¾ahká porucha
b) stredná porucha
c) aká porucha
d) komplexná s dôsledkami na celkový stav

10
30  40
50  80
90  100

Záchvatové poruchy
A. Epilepsia (závanos postihnutia pod¾a frekvencie záchvatov a prítomnosti straty vedomia)
a) ¾ahká porucha  sporadické GM, alebo PM s pauzami mesiacov
b) stredná porucha  za rok viackrát GM, alebo PM s pauzami týdòov
c) aká porucha  GM s pauzami týdòov, alebo PM s pauzami dní
d) kumulácia a séria záchvatov  GM týdenne, alebo PM denne
B. Ostatné paroxyzmálne stavy (narkolepsia, kataplexia, migréna, neuralgia)
a) ¾ahká porucha  sporadické záchvaty
b) stredná porucha  èasté záchvaty 2  3x do týdòa
c) aká porucha  vysoká frekvencia záchvatov [podstatne èastejie záchvaty ako
v bode b)]
d) lieèbou neovplyvnite¾né záchvaty s obmedzenou výkonnosou a sekundárnymi telesnými dôsledkami

60
50
30
30

20
30  40
50  80
90  100
10
30
50  80
90  100

Diseminované poruchy CNS (demyelinizaèné ochorenia a iné podobné zriedkavé ochorenia)
a) ¾ahká porucha (EDSS 1,0  2,5)
b) stredná porucha (EDSS 3,5  5,5)
c) aká porucha (EDSS 6,0  7,5)
d) komplexná porucha (EDSS 8,0  9,5)

20
30  40
50  80
90  100

Difúzne poruchy CNS (encefalopatie rôznej etiológie)
a) ¾ahká porucha
b) stredná porucha
c) aká porucha
d) komplexná porucha

20
50
60  80
90  100
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Nádory lebkovej dutiny a miechového kanála
a) stavy po operácii, stavy poèas onkologickej lieèby
b) po stabilizácii (do piatich rokov od stabilizácie)
c) po stabilizácii s minimálnym a miernym reziduálnym nálezom (pä rokov od stabilizácie)
d) nelieèite¾né formy so stredne akým postihnutím
e) nelieèite¾né formy s akým postihnutím
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50  60
50
40
60  80
90  100

Miera funkènej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa urèí pod¾a poruchy funkcie, výpadových javov, výskytu záchvatov, dåky trvania záchvatov, výskytu vegetatívnych porúch, topického neurologického nálezu, psychiatrického nálezu a psychologického nálezu.
Miera funkènej poruchy sa urèí pod¾a funkèných porúch na konèatinách, porúch inervácie moèového mechúra
a koneèníka s prihliadnutím na dominantnos hornej konèatiny.

VI. Zrak
Druh zdravotného postihnutia

Miera funkènej
poruchy v %

1.

Úplná slepota oboch oèí

90

2.

Praktická slepota oboch oèí (1/60  3/60)

80

3.

Slabozrakos (V 3/60  6/60)
a) deti a mladiství do skonèenia kolskej dochádzky
b) dospelí

80
60  70

Slabozrakos (V 6/60  6/18)
a) deti do skonèenia povinnej kolskej dochádzky
b) dospelí

60  70
50  60

5.

Výpady zorného po¾a (úplné, polovièné a kvadrantové) pri strate alebo slepote druhého oka

60  80

6.

Koncentrické zúenie pri strate druhého oka
a) od 50° do 30° od centra
b) od 29° do 11° od centra
c) od 10° do 5° od centra

40
50  60
80  90

4.

7.

Diplopia

20

8.

Strata jedného oka

30

9.

Strata oovky jedného oka pri slepote alebo strate druhého oka bez monosti náhrady
umelou vnútrooènou oovkou
a) u detí do skonèenia povinnej kolskej dochádzky
b) dospelí

60
50

10. Odstránenie oka pre zhubný nádor
a) poèas onkologického lieèenia
b) po stabilizácii zdravotného stavu (pä rokov od stabilizácie)
c) nelieèite¾né formy

80  100
50
100
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Tabu¾ka è. 1 Klasifikácia závanosti oslabenia zraku  odporúèaná SZO
Kategórie oslabenia zraku

1. slabozrakos

2. slabozrakos

3. praktická slepota

4. praktická slepota

Zraková ostros s najlepou monou korekciou
maximum

minimum

6/18

6/60

3/10 (0.3)

1/10 (0,1)

20/70

20/200

6/60

3/60

1/10 (0,1)

1/20 (0,05)

20/200

200/400

3/60

1/60 (rátanie prstov na 1m)

1/20 (0,05)

1/50 (0,02)

20/400

20/1200

1/60 (rátanie prstov na 1 m)

Vnímanie svetla

1/50 (0,02)

(svetlocit)

20/1200
5. úplná slepota

Bez svetlocitu

6.

Bez zistenia alebo bez pecifikovania  neurèené alebo nehodnotite¾né

Miera funkènej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa urèí pod¾a miery zníenia zrakovej ostrosti s korekciou, rozsahu zorného po¾a, håbkového videnia, okulomotoriky, slzenia, citlivosti na prach, na svetlo, ochorenia oèných adnexov a adaptácie.
Miera funkènej poruchy ptózy hornej mihalnice s úplným uzáverom oènej trbiny, glaukómu (zelený zákal) a ostatných oèných chorôb sa urèí pod¾a stupòa zúenia zorného po¾a, zrakovej ostrosti, schopnosti orientova sa a psychického stavu.
Miera funkènej poruchy pri výpadoch horných kvadrantov zorného po¾a  aie je závanejia ako pri výpadoch
dolných kvadrantov zorného po¾a.
Poznámky:
K bodu 6.c)  zorné pole o rozsahu menej ako 10 ale viac ako 5 stupòov okolo centrálnej fixácie, treba zaradi do
3. kategórie oslabenia zraku. Zorné pole o rozsahu nie väèom ako 5 stupòov zaradi do 4. kategórie
oslabenia zraku aj v prípade, ak zraková ostros je normálna.
VII. Pokodenie ORL orgánov (sluchový, rovnovány orgán, dýchacie a hltacie orgány) a ïalie ORL
postihnutia
Druh zdravotného postihnutia
1.

Miera funkènej
poruchy v %

Vrodená obojstranná praktická hluchota u detí alebo hluchota u detí, ktorá sa vyskytla a
po rozvinutí reèi, do skonèenia prípravy na povolanie (vrátane nosite¾ov kochleárnych implantátov, pod¾a Fowlera viac ako 85  90 %)

70  80

2.

Získaná obojstranná praktická hluchota alebo hluchota u detí, ktorá sa vyskytla a po rozvinutí reèi, do 18. roku veku

60  80

3.

Obojstranná hluchota dospelých
a) praktická hluchota pod¾a Fowlera viac ako 85 %
b) úplná hluchota pod¾a Fowlera 100 %

70
80

Èiastka 165

Zbierka zákonov è. 447/2008

Strana 3803

4.

Obojstranná aká nedoslýchavos u detí a dospelých zisovaná slovnou alebo objektívnou
audiometriou (aj u nosite¾ov kochleárnych implantátov pod¾a Fowlera 80 % a viac)

5.

Obojstranná stredne aká nedoslýchavos u detí pod¾a Fowlera 55 % a viac

50

6.

Obojstranná stredne aká nedoslýchavos u dospelých pod¾a Fowlera 55 % a viac

40

7.

Poruchy rovnováhy (objektivizovate¾né poruchy vestibulárneho ústroja)
a) ¾ahké závraty s huèaním v uiach
b) stredne aké závraty (so znaènou neistotou pri polohe stojmo a pri chôdzi)
c) aké závraty (so znaènou neistotou pri polohe stojmo a pri chôdzi) alebo aký tinnitus

50  60

20
50
60  100

8.

Komplikovaný chronický zápal stredného ucha

30

9.

Strata jednej unice

20

10. Strata oboch uníc

50

11. Zhubné nádory (hltanu, mandlí, hrtanu a pod.)
a) po odstránení nádoru pri onkologickej lieèbe
b) po stabilizácii (do piatich rokov po stabilizácii)
c) po stabilizácii zdravotného stavu (po piatich rokoch od ukonèenia lieèby)
d) nelieèite¾né formy zhubných nádorov
e) recidívy

50  80
50
40
90  100
70  80

Miera funkènej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa urèí pod¾a miery zníenia sluchu (CSS pod¾a Fowlera vyjadrená v percentách), poruchy reèi následkom pokodenia sluchu, huèania v uiach, bolesti v uiach, poruchy
rovnováhy, závratov, sociálnej adaptability a obmedzenia komunikaèných schopností.
Kvantitatívna strata sluchu sa hodnotí bez pouitia pomôcky (naèúvací prístroj).

VIII. Srdce a obehové ústrojenstvo
A. Postihnutie srdca
Druh zdravotného postihnutia
1.

Vrodené alebo získané srdcové chyby a postihnutie ve¾kých srdcových ciev, ischemická
choroba srdca, stavy po infarkte myokardu, chronické reumatické choroby srdca, kardiomyopatie, stavy po myokarditídach a pod.
a) s miernym zníením výkonnosti: nijaké prejavy srdcovej a koronárnej nedostatoènosti
ako dýchaviènos, anginózne bolesti i pri silnejom telesnom zaaení (napríklad rýchla
chôdza 7 km/hod., námahová telesná práca, záa viac ako 100 W, MET nad 7), EF ¾avej
komory 55  80 %
b) stavy zodpovedajúce NYHA II
stupeò postihnutia zodpovedá poklesu výkonnosti pri stredne akom zaaení (napríklad chôdza 5 km/hod., akosti pri stredne akej telesnej práci a rekreaèných aktivitách, maximálna záa 75 W, MET 4  6,6), EF ¾avej komory 45  55 %
c) stavy zodpovedajúce NYHA III
stupeò postihnutia zodpovedá podstatnému obmedzeniu benej fyzickej aktivity (napríklad prechádzka 3 km/hod., stúpanie po schodoch na 1. poschodie, ¾ahká telesná práca,
maximálna záa 50 W, MET 2  3,9), EF ¾avej komory pod 35 %
d) stavy zodpovedajúce NYHA IV
zjavné prejavy srdcového zlyhania v pokoji, dlhotrvajúce obdobia srdcovej dekompenzácie, moná iba minimálna fyzická aktivita (maximálne 25 W, MET pod 2), EF ¾avej komory
pod 25 %

Miera funkènej
poruchy v %

10  20

30  40

50  70

80  100
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2.

3.
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Poruchy srdcového rytmu
a) bez hemodynamických následkov alebo len nepatrné subjektívne akosti
b) s ¾ahkými hemodynamickými poruchami, lieèbou kompenzované poruchy
c) s akými hemodynamickými poruchami (záaová insuficiencia) alebo lieèbou ako
ovplyvnite¾né poruchy

Èiastka 165

0  10
20  30
50  70

Stavy po operácii srdca (náhrady srdcových chlopní, operácie srdcových chýb, stavy po resekcii aneuryzmy srdcovej komory, stavy po revaskularizaèných výkonoch na vencových
tepnách)
a) s dobrým funkèným výsledkom
b) pri stredne zníenom výkone
c) pri závanom zníení výkonu

20
40
50  80

4.

Implantácia kardiostimulátora

20  30

5.

Stavy po koronárnej angioplastike s dobrým efektom

6.

Chronické cor pulmonale
Miera funkènej poruchy sa urèí pod¾a porúch výkonnosti srdca a p¾úc s prihliadnutím na
stupeò hromadenia krvi v p¾úcach a p¾úcnej hypertenzie

7.

8.

Transplantácia srdca a p¾úc
a) do piatich rokov od transplantácie pod¾a funkcie a lieèby
b) po piatich rokoch od transplantácie pod¾a funkcie lieèby
Poruchy krvného tlaku  arteriálna hypertenzia
a) 1. stupeò  mierna forma
b) 2. stupeò  stredná forma
c) 3. stupeò  aká forma (orgánové komplikácie)

20

50  80
80
50
10
30
50  70

B. Postihnutie ciev
Druh zdravotného postihnutia
1.

2.

3.

4.

Artériovenózne píaly
a) bez hemodynamického úèinku alebo porúch periférneho prekrvenia
b) s nepatrnými hemodynamickými vplyvmi alebo poruchami periférneho prekrvenia
c) s manifestnými prejavmi
Aneuryzmy
a) bez funkènej poruchy, bez obmedzenia výkonnosti
b) malé periférne výdute
c) iné
d) dissekujúce aneuryzmy aorty, ve¾ké aneuryzmy abdominálnej aorty a ve¾kých panvových tepien s obmedzením výkonnosti

Miera funkènej
poruchy v %
0  10
20  30
50
0  10
0  10
20  30
50  80

Tepnové uzáverové choroby  uzávery tepien dolných konèatín
a) tádium I. pod¾a Fontainea na jednej dolnej konèatine alebo na obidvoch konèatinách
b) tádium II. pod¾a Fontainea s obmedzením kolaterálneho obehu, klaudikácie po 300 m 
500 m (Doppler na nohe 80  100 mm Hg)
c) tádium III. pod¾a Fontainea klaudikácie po 50 m  300 m (Doppler na nohe 60  80
mm Hg)
d) tádium IV. pod¾a Fontainea s bolesami v pokoji a trofickými zmenami

20  30

Kàèové ily
a) s nepatrným opuchom na konèatine s minimálnymi trofickými zmenami na koi bez akostí, jedna alebo obidve konèatiny
b) s výraznými akosami z hromadenia krvi v ilách, prítomnými recidívami zápalu  jedna alebo obidve konèatiny

0  10

0  10

50  60
70  80

10  20
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c) s chronickými recidivujúcimi defektmi pod¾a rozsahu a výskytu na jednej alebo obidvoch
konèatinách
d) chronická venózna insuficiencia s defektom
1. jedna dolná konèatina
2. obidve dolné konèatiny
e) posttrombotický syndróm v oblasti panvy alebo dutých íl
5.

6.

Strana 3805

30  50
40  50
50  60
60  70

Lymfedém na jednej alebo na obidvoch konèatinách
a) so zväèením obvodu konèatiny do 5 cm, bez obmedzenia pohybu
b) so zväèením obvodu nad 5 cm, s obmedzením pohybu konèatiny pre väèiu hmotnos
a pre ovplyvnenie kåbových funkcií
c) pri neschopnosti pouíva postihnutú konèatinu

20  40
50  80

Funkèné srdcovo-cievne syndrómy, ortostatická hypotónia
a) s ¾ahkými klinickými prejavmi
b) s èastými závratmi a so sklonom ku kolapsom

10
20  30

0  10

Miera funkènej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa urèí pod¾a rozsahu a stupòa obmedzenia výkonnosti srdcovocievneho systému.
Na urèenie miery funkènej poruchy zdravotného postihnutia je menej dôleitý druh ochorenia srdca a obehového
ústrojenstva ako rozdielna strata výkonu pod¾a u prítomného tádia ochorenia.
Pri tepnových uzáveroch na hornej konèatine sa urèí stupeò funkènej poruchy tak, e sa porovnáva s inými zdravotnými postihnutiami v tejto oblasti.
Pri ve¾mi výrazných poruchách  lymfedéme treba bra do úvahy zohyzdenie konèatiny.
Pri poruche krvného tlaku sa miera funkènej poruchy urèí po systematickej farmakoterapii a pod¾a preukázaných
orgánových komplikácií.

IX. Dýchacia sústava
Druh zdravotného postihnutia

Miera funkènej
poruchy v %

1.

Chronický zápal prieduiek bez obtrukènej ventilaènej poruchy

10

2.

Opakujúce sa zápaly p¾úc s pridruenou spastickou zlokou

20

3.

Chronická obtrukèná choroba p¾úc: chronická obtrukèná bronchitída a emfyzém p¾úc
a) ¾ahký stupeò  GOLD I  zodpovedá FEV1 nad 80 %
a/alebo námahové dyspnoe MMRC 0  1
b) stredný stupeò  GOLD II  zodpovedá FEV1 50  80 %
a/alebo námahové dyspnoe MMRC 2
c) aký stupeò  GOLD III  zodpovedá FEV1 30  50 %
a/ alebo námahové dyspnoe MMRC 3
d) ve¾mi aký stupeò  GOLD IV  zodpovedá FEV1 menej ako 30 %, a/alebo závané komplikácie: chronické cor pulmonale s atakmi zlyhávania pravého srdca, alebo potreba
dlhodobej domácej oxygenoterapie, a/alebo námahové dyspnoe MMRC 4

4.

Bronchiálna astma
(pod¾a tabu¾ky è. 4)

20
40
50
80
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Tabu¾ka è. 2 Stupne závanosti a symptomatológia u bronchiálnej astmy

Stupeò
závanosti

FEV1 (PEF)
viac ako 80 %
Variabilita PEF
menej ako
20 %
FEV1 (PEF)
viac ako 80 %
Variabilita PEF
20  30 %

20

Stupeò
zdravotného
postihnutia/
veobecný
kvalifikátor
telesných
funkcií (MKF)
1

30

2

viac ako 1x za
týdeò

FEV1 (PEF)
60  80 %
Variabilita PEF
viac ako 30 %

40

2

èasté

FEV1 (PEF)
viac ako 60 %
Variabilita PEF
viac ako 30 %

60

3

Denné
symptómy

Noèné
symptómy

a) ¾ahká
intermitentná
astma

Menej ako 1x
týdenne,
mierne alebo
iadne
záchvaty

menej ako 2x
za mesiac

b) ¾ahká
perzistujúca astma

Minimálne 1x
týdenne, ale
nie denne,
záchvaty menej
ako 2x
týdenne, vplyv
na aktivitu
Denne,
záchvaty
minimálne 2x
týdenne, vplyv
na aktivitu
Stále, záchvaty
èasto, fyzická
aktivita
limitovaná

viac ako 2x za
mesiac

c) stredne aká
perzistujúca astma

d) aká
perzistujúca astma

Funkcie p¾úc

Miera
funkènej
poruchy v %

Druh zdravotného postihnutia
5.

6.

Difúzne parenchýmové ochorenia p¾úc (pneumokoniózy, exogénna alergická alveolitída,
p¾úcne fibrózy, kolagenózy, pokodenie liekmi a i.), s dokázanou poruchou difúznej kapacity p¾úc (parameter DCOSB) a /alebo retrikènou ventilaènou poruchou (parameter vitálna
kapacita FVC), ïalej stavy po operácii p¾úc
a) námahové dyspnoe MMRC 0  1 a/alebo vitálna kapacita p¾úc viac ako 80 % alebo
DCOSB 60  80 % (NYHAI)
b) námahové dyspnoe MMRC 2 a/alebo vitálna kapacita p¾úc 60  80 % alebo DCOSB
40  60 % (NYHAII)
c) námahové dyspnoe MMRC 3 a/alebo vitálna kapacita p¾úc menej ako 60 % alebo menej
ako 40 % (NYHAIII)
d) chronické cor pulmonale s atakmi zlyhávania pravého srdca alebo potreba dlhodobej
domácej oxygenoterapie alebo MMRC 4 (NYHAIV)
Zhubné nádory (bronchiálne alebo p¾úcne)
a) poèas chemoterapie, aktinoterapie, chirurgickej lieèby
b) nelieèite¾né formy
c) stav po stabilizácii (do piatich rokov od stabilizácie)
d) stav po stabilizácii zdravotného stavu (po piatich rokoch od stabilizácie) s ¾ahkým obmedzením p¾úcnych funkcií
e) obmedzenie p¾úcnej funkcie stredného a akého stupòa
f) recidívy

Miera funkènej
poruchy v %

20
40
50
80
80
100
50
40
60  80
70  80
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7.

8.

9.
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Bronchiálna astma u detí, astmatický syndróm
a) ¾ahká forma  astmatické bronchitídy bez trvalého obmedzenia ventilaènej poruchy p¾úc,
ktoré trvajú aspoò es týdòov v roku
b) stredná forma  stredne aké perzistujúce astmatické bronchitídy trvajúce aspoò dva a
tri mesiace v roku s trvalou ventilaènou poruchou p¾úc ¾ahkého a stredného stupòa
c) aká forma  trvalá ventilaèná porucha stredne akého a akého stupòa
d) ve¾mi aká forma  trvalá globálna dychová nedostatoènos s prejavmi dekompenzácie
Sarkoidóza
a) zväèenie vnútrohrudných uzlín s ¾ahkým funkèným obmedzením a klinickou symptomatológiou
b) postihnutie p¾úc s klinickou symptomatológiou
Ústna dutina a horné dýchacie cesty
a) defekt pier so stálym slinotokom s poruchou reèi a príjmu potravy
b) aká porucha funkcie jazyka, artikulácie, uvania s monosou prijíma len tekutú stravu
c) rozsiahly defekt podnebia s protézou
d) strata podnebia bez monosti korekcie protézou s poruchou reèi a príjmu potravy
e) vrodené ráztepy pier, èe¾ustí, podnebia u detí do dosiahnutia dobrého funkèného stavu
orofaciálnej sústavy
f) stavy po operáciách ráztepu pier, èe¾ustí, podnebia u dospelých pod¾a poruchy reèí
a prehåtania
g) izolovaný ráztep pier alebo podnebia
h) trvalá tracheostómia (celkový stav, komplikácie)
i) obojstranná obrna nervu recurrens s poruchou hlasu
j) poruchy artikulácie a hlasu
1. ako zrozumite¾ná reè
2. nezrozumite¾ná reè
3. aká zajakavos
k) nádory slinných liaz
1. benígne
2. malígne do ukonèenia lieèby
3. po stabilizácii stavu (do piatich rokov od stabilizácie)
4. po stabilizácii stavu (po piatich rokoch od stabilizácie)
5. nelieèite¾né formy
6. recidívy
l) iné poruchy priechodnosti dýchacích ciest (pod¾a ovplyvnenia dýchania a výkonnosti)
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20  30
30  50
50  70
80  90

20
50  70
20  30
50  60
20
50  60
50  60
20  30
20  30
50  60
30
20  30
50  60
20  30
20
60
40
50
90
60
20  30

10. Chronický zápal prínosových dutín akého stupòa s komplikáciami (hnisavá sekrécia,
drádenie trojklanného nervu, tvorba polypov, vnútrolebkové, oèné)

20  40

11. Úplná strata èuchu

10  20

Miera funkènej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa urèí pod¾a vplyvu vlastnej choroby na celkový stav,
pôsobenia a dôsledkov na ostatné orgány. Pri sarkoidóze sa urèí pod¾a rozsahu obmedzenia p¾úcnych funkcií.

Klasifikácia GOLD:
Na klasifikáciu dýchavice, ktorá sprevádza nielen CHOCHP (chronické obtrukèné choroby p¾úc) ale aj ostatné
p¾úcne choroby, sa pouíva aj stupnica MMRC (Modified Medical Council Dyspnea scale). Táto uvedená stupnica
nahrádza stupnicu NYHA (pôvodne urèená na oznaèenie stupòa poruchy dýchania pri kardiovaskulárnych chorobách).
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Tabu¾ka è. 3 Klasifikácia dunosti pod¾a MMRC:
tádium

Popis funkèného postihnutia pri CHOCHP

0

Bez dyspnoe s výnimkou ve¾kej záae

1

Dyspnoe pri ponáh¾aní sa po rovine alebo chôdza do rovného kopca

2

Pre dyspnoe chodí pomalie ako rovesníci alebo musí zastavi pri chôdzi svojím tempom po rovine
Zastaví sa pre dyspnoe po prejdení 100 yardov (metrov) alebo po nieko¾kých minútach chôdze po
rovine

3
4

Dyspnoe, ktoré nedovolí opusti dom, alebo dyspnoe pri obliekaní a vyzliekaní

X. Tráviace ústrojenstvo
A. Ochorenie paeráka
Druh zdravotného postihnutia
1. Trakèný a pulzný divertikul (pod¾a ve¾kosti a akostí)
a) bez podstatnej prekáky pri príjme potravy
b) so znaènou prekákou pri príjme potravy
2.

3.

4.

Funkèná alebo organická stenóza paeráka
a) bez podstatnej prekáky pri príjme potravy
b) s poruchou pri príjme potravy
c) so znaènou poruchou výivy a výkonnosti
Malígny nádor paeráka
a) po radikálnej a onkologickej lieèbe nádoru a pod¾a stavu výivy
b) po stabilizácii zdravotného stavu  trvale
c) po stabilizácii zdravotného stavu so znaèným úbytkom výivy a výkonnosti
d) recidívy
Totálna náhrada paeráka s poruchou príjmu potravy, s obmedzením výivy a výkonnosti,
so zoh¾adnením prípadného zohyzïujúceho pôsobenia

Miera funkènej
poruchy v %
10
40
10
30
50
60  80
50
90  100
70  80
70  90

B. Ochorenie alúdka
Druh zdravotného postihnutia
1.

Chronické, recidivujúce vredy alúdka a dvanástnika
a) recidivujúce (po dvoch a troch rokoch)
b) s èastejími recidívami ochorenia
c) s trvalým výrazným zníením výivy a výkonnosti s komplikáciami

Miera funkènej
poruchy v %
10
30
50

2.

Totálne odstránenie alúdka
(hodnotí sa vplyv na stav výivy a úbytok výkonnosti, prípadné komplikácie)

50  80

3.

Chronická gastritída (ireverzibilná zmena sliznice alúdka)
a) bez podstatných klinických prejavov
b) s úbytkom výivy a výkonnosti alebo s výraznými komplikáciami

0  10
30  50

4.

Drádivý alúdok (funkèná porucha)

10
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5.

6.
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Èiastoèné odstránenie alúdka, gastroenteroanastomóza
a) s dobrou funkciou
b) s komplikáciami (napríklad dumpingový syndróm, ulcus pepticum)
Èiastoèné alebo úplné odstránenie alúdka pre malignitu (treba poèka spravidla pä rokov, èi bola lieèba úspená)
a) pri èiastoènom odstránení alúdka vo vèasnom tádiu (early cancer  T1  NOMO)
b) po èiastoènej alebo úplnej resekcii alúdka pri prebiehajúcom onkologickom lieèení
c) po stabilizácii zdravotného stavu a pod¾a stavu výivy (do piatich rokov od stabilizácie)
d) po stabilizácii zdravotného stavu a pod¾a stavu výivy (po piatich rokoch od stabilizácie)
e) recidívy
f) nelieèite¾né formy
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10  20
30  50

50
80
50
40  50
70  80
90  100

C. Ochorenie tenkého a hrubého èreva
Druh zdravotného postihnutia
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Chronický zápal èriev, divertikulitída, divertikulóza, èiastoèné resekcie èreva alebo iné
èrevné poruchy
a) s miernou poruchou funkcie
b) s trvalými symptómami (napríklad hnaèky, spazmy a pod.)
c) so znaèným úbytkom hmotnosti a výkonnosti

Miera funkènej
poruchy v %

30
40  50
60

Colitis ulcerosa (idiopatická proktokolitída, Crohnova choroba)
a) s miernym úèinkom na celkový stav (hnaèky, zníená výkonnos)
b) so stredne závaným úèinkom na celkový stav (trvalé alebo èasto recidivujúce zápaly sliznice s krvácaním)
c) s akým úèinkom na celkový stav a výkonnos (perforácie, opakované operácie, malnutrícia)

60  80

Èrevné malabsorpcie (coeliakia, sprue, malabsorpcia spôsobená intoleranciou)
a) u dospelých pri diétoterapii pod¾a závanosti klinických príznakov
b) u detí do skonèenia povinnej kolskej dochádzky
c) na lieèbu rezistentné pokroèilé formy u dospelých so zníením stavu výivy a výkonnosti

40  50
50
50  70

Po odstránení malígneho tumoru èreva
a) po odstránení lokalizovaných èrevných nádorov z oblasti traèníka alebo rekta vo vèasnom tádiu (T1  NOMO Dukes A) poèas onkologickej lieèby
b) s vytvorením trvalej kolostómie
c) poèas onkologickej lieèby bez vytvorenia kolostómie
d) po stabilizácii zdravotného stavu pod¾a stavu výivy (do piatich rokov od stabilizácie)
e) po stabilizácii zdravotného stavu pod¾a stavu výivy (po piatich rokoch od stabilizácie)
f) recidívy
g) nelieèite¾né formy

20
50

60
80
60
50
40  50
70  80
90  100

Stavy po odstránení podstatnej èasti tenkého alebo hrubého èreva (nenádorové príèiny)
a) tenkého èreva s poruchami výivy (prejavy malabsorpcie)
b) hrubého èreva

60  80
50

Zrasty v brunej dutine
a) bez výraznejej klinickej symptomatológie
b) s poruchami pasáe (striedanie hnaèiek a obstipácie)
c) s poruchami pasáe (striedanie hnaèiek a obstipácie) a poruchami výivy (malabsorpcia)
d) s èastými recidivujúcimi ileóznymi stavmi

10
20  30
50
50  60
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7.

8.

9.
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Hemoroidy
a) bez výrazných akostí s obèasným krvácaním
b) s èastými recidivujúcimi zápalmi, trombotizovaním alebo silnejím krvácaním

10
20

Vyvrátenie koneèníka
a) malý reponibilný
b) trvalý s krvácaním

10
30

Slabos zvieraèa ritného otvoru
a) s obèasným odchodom stolice
b) s úplným odchodom stolice  inkontinencia

50
70

10. Perianálne píaly
a) bez stálej sekrécie
b) s èastou alebo trvalou sekréciou
11. Umelý ritný otvor
a) s dobrou monosou uzáveru (monos pouívania kolostomického pásu)
b) bez monosti uzáveru

10
30  50
50
70

Diagnóza coeliakie u detí a dospelých dosahuje minimálne 50 % miery funkènej poruchy (aj pri stabilizácii ochorenia).
Pri rozsiahlom vyvrátení koneèníka, kolostómii, ileostómii a silne secernujúcich sterkorálnych fistúl treba hodnoti aj zásah do psychickej oblasti jedinca (najmä obmedzenie spoloèenského styku, sexuálneho ivota atï.).
Vyvrátenie koneèníka, hemoroidy a rektálne píaly treba hodnoti pod¾a lokality, rozsahu, funkcie zvieraèa a èrevnej steny.
D. Ochorenie peèene, lèových ciest, podalúdkovej ¾azy
Druh zdravotného postihnutia
1.

Miera funkènej
poruchy v %

Chronická nebiliárna a biliárna hepatitída (pod¾a biochemickej aktivity)
a) ¾ahkého stupòa
b) stredného stupòa
c) akého stupòa

10  20
20  40
50  90

Cirhóza peèene (pod¾a ChildPughovej klasifikácie)
a) tádium A
b) tádium B
c) tádium C
d) portálna hypertenzia po skratovej operácii

20  30
50
50  70
50  70

Steatóza nealkoholická steatohepatitída, toxické pokodenie peèene
a) s ¾ahkou biochemickou aktivitou
b) so strednou biochemickou aktivitou
c) s akou biochemickou aktivitou

10
20  40
50  60

4.

Resekcia peèeòového laloka, segmentu

50  70

5.

Malígne nádory peèene, lèníka, lèových ciest, podalúdkovej ¾azy
a) poèas onkologickej lieèby
b) po stabilizácii zdravotného stavu (do piatich rokov od stabilizácie)
c) po stabilizácii zdravotného stavu (po piatich rokoch od stabilizácie)
d) recidívy
e) nelieèite¾né formy

2.

3.

90  100
50
40  50
70  80
90  100
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6.

7.

8.

9.
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Transplantácia peèene (pod¾a funkèného nálezu, stavu výivy)
a) v prvom roku
b) po roku pod¾a biochemickej aktivity

70
50  70

Chronické zápaly intrahepatálnych lèových ciest
a) ¾ahkého stupòa
b) stredného stupòa
c) akého stupòa

10  20
20  40
50  90

Ochorenia lèových ciest (litiáza, chronické recidivujúce zápaly, dyskinéza)
a) s kolikami s odstupom nieko¾kých mesiacov, zápalov s odstupom rokov
b) s èastejími kolikami a so zápalmi, s intenzívnymi akosami
c) s dlhotrvajúcimi zápalmi alebo komplikáciami, pod¾a stavu výivy

10
20
40  50

Strata lèníka
a) so zvykovými funkènými poruchami, postcholecystektomický syndróm
b) pri dlhie trvajúcich kolikách

20
40

10. Chronické ochorenie podalúdkovej ¾azy pod¾a úèinku na celkový zdravotný stav, èastos
a rozsah bolesti
a) èiastoèné zníenie výkonnosti, slabia výiva, dyspeptické akosti, hnaèky
b) zníenie výkonnosti, oslabenie výivy, èastejie hnaèky
c) výrazné zníenie výivy a výkonnosti, tukové stolice

10
40
50

Pri ochoreniach peèene pouíva klasifikáciu vývojového tádia chronickej hepatitídy a cirhózy peèene pod¾a Childa a Pugha.
E. Prietr
Druh zdravotného postihnutia
1.

Miera funkènej
poruchy v %

Slabinová, skrotálna alebo stehenná prietr pod¾a ve¾kosti a reponibility
a) jedno alebo obojstranná bez klinickej symptomatológie
b) pri klinickej symptomatológii (bolesti, obmedzenie pohybu pri záai a pod.)

10
20

2.

Pupoèná prietr alebo prietr v bielej línii pod¾a klinickej symptomatológie

10

3.

Prietr v jazvách po brunej operácii
a) bez výraznej symptomatológie pod¾a ve¾kosti
b) so znaèným obmedzením bruného lisu
c) pri poruchách pasáe bez znaèných komplikácií
d) pri èastých recidivujúcich prejavoch ileóznych stavov
e) stavy po operácii a reoperácii s rekontrukciou brunej steny

10
20
30
50
60

4.

5.

Prietr bránice
a) paeráková sklzná prietr
b) iné malé bránicové prietre bez podstatnej funkènej poruchy
c) väèie bránicové prietre pod¾a stupòa funkènej poruchy (refluxná ezofagitída)
d) prietr s rozsiahlym premiestnením bruných orgánov s poruchami pasáe a s vplyvom
na kardiopulmonálny systém
Hydrokéla a varikokéla

10
10
20
50  60
10

Miera funkènej poruchy sa pri organických a funkèných ochoreniach zaívacieho traktu urèí pod¾a stupòa a úbytku výkonnosti, stupòa orgánových porúch a pod¾a potreby osobitných reimových opatrení. Pri alergicky podmienených ochoreniach má význam zamedzenie pôsobenia alergénov.
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Po selektívnej proximálnej vagotómii prichádza hodnotenie miery funkènej poruchy do úvahy, ak sú prítomné
èrevné poruchy (hnaèky), alebo pretrvávajú úèinky základného ochorenia.
Pri poruchách výivy hodnotíme hmotnos vyjadrenú pod¾a BMI. Pri zvýení BMI nad 40 hovoríme o malígnej obezite, pri zníení BMI pod 18 hovoríme o podvýive.
XI. Ochorenie koe
Druh zdravotného postihnutia
1.

2.

3.

Miera funkènej
poruchy v %

Jazvy po popálení alebo poleptaní na ploche
a) do 40 % koného krytu
b) nad 40 % koného krytu

20  40
50  60

Dekubity na ploche
a) do 5 % koného krytu
b) nad 5 % koného krytu

20  30
60  80

Ekzémy
a) chronický ekzém (napr. kontaktný ekzém) na vidite¾ných èastiach tela (aieho stupòa
pod¾a rozsahu)
b) endogénny ekzém, atopická dermatitída s dlhotrvajúcimi prejavmi generalizovaného
charakteru, dermorespiraèný syndróm
c) seboroický ekzém aieho stupòa s postihnutím vidite¾ných èastí tela

30  40
30  50
50  60

4.

Acne vulgaris a rosacea

10  20

5.

Hlboké formy akné a rinophýma

30  50

6.

Acne conglobata s opakovanou tvorbou píal, vredov a trvalou premenou tkaniva na jazvy

30  50

7.

Systémové ochorenia spojivového tkaniva (lupus erythematosus, dermatomyozitída, sklerodermia)
a) koné zmeny ohranièené na predilekèných miestach alebo pri väèom rozírení, pod¾a
funkèného postihnutia
b) rozsiahle koné zmeny, ulcerácie, obmedzenie pohybov v kåboch, postihnutie vnútorných orgánov

8.

9.

20  30
60  80

P¾uzgierovité koné ochorenia (napríklad pemfigus)
a) chronické stredne aké a aké postihnutie koe a slizníc
b) generalizované postihnutie koe a slizníc

30  50
60  80

Psoriasis vulgaris, chronické formy parapsoriázy
a) s výskytom na predilekèných miestach
b) generalizovaná forma s kåbovým postihnutím, remisiami trvajúcimi nieko¾ko mesiacov
c) generalizovaná aká forma postihujúca celý povrch tela bez období zlepenia

10  20
50
60  80

10. Erytrodermia
a) pri miernej intenzite zápalového procesu
b) pri vysokej intenzite zápalového procesu s akou alteráciou celkového stavu

20  30
50

11. Ichtyóza
a) stredne aká forma dlhodobo postihujúca trup a konèatiny
b) aká forma postihujúca celý povrch tela

20  30
60  80

12. Dermatomykózy
a) postihnutie nechtových platnièiek rúk a nôh, pri¾ahlých èastí koe, tie v intertriginóznych priestoroch
b) systémové mykózy (napr. kandidóza, histoplazmóza, kokcidiomykóza) s rozsiahlymi prejavmi na koi, s postihnutím nieko¾kých vnútorných orgánov, systémov s alteráciou celkového stavu

10  30
50  60

Èiastka 165
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13. Iné chronické rozsiahle dermatózy a ich komplikácie (II. a III. st. lymskej boreliózy, koné
Tbc, následky vrodeného a získaného syfilisu)

40  60

14. Vrodené poruchy koe
a) rohovatenia
b) vrodené poruchy súdrnosti koe
c) iné vrodené poruchy koe

30  50
30  50
40  50

15. Recidivujúci eryzipel pod¾a stupòa lymfedému alebo obmedzenia pohyblivosti

20  30

16. Redicivujúci rozsiahly opar

20  30

17. Choroby vlasov alebo koného farbiva
a) èiastoèná strata
b) úplná strata

10  20
30  40

18. Malígne tumory koe (s výnimkou malých bazaliómov)
a) po odstránení v poèiatoènom tádiu
b) v pokroèilom tádiu alebo nelieèite¾né formy
c) po stabilizácii zdravotného stavu (do piatich rokov od stabilizácie)
d) po stabilizácii zdravotného stavu (po piatich rokoch od stabilizácie)
e) recidívy

40
80  90
50
40  50
70  80

Miera funkènej poruchy sa pri koných ochoreniach urèí pod¾a druhu, rozírenia, plochy, lokality, úèinku na celkový stav, sprievodné prejavy ako svrbenie, mokvanie, pálenie, zápach, tvorba jaziev. Zoh¾adòujú sa aj sprievodné
komplikácie iných orgánov.
XII. Pohybový a podporný aparát
A. Chrbtica, choroby kåbov, zápalové reumatické ochorenie, iné choroby kostí, chrupaviek, liach, svalov
Druh zdravotného postihnutia
1.

2.

3.

Poruchy chrbtice
a) zlomeniny tela stavca do 1/4 výky tela stavca, spondylolistéza I. a II. stupòa, vrodené
chyby a deformácie, stavy po operáciách s ¾ahkou poruchou statiky a dynamiky chrbtice
b) degeneratívne zmeny na chrbtici a medzistavcových platnièkách, stavy po operáciách
s trvalým postihnutím funkcie a èastými recidívami a drádenia nervov a svalov s poruchou svalového korzetu stredného stupòa, so strednou poruchou dynamiky a statiky
chrbtice
c) ostatné postihnutia chrbtice s akým stupòom poruchy funkcie (napr. skoliózy II. a IV.
stupòa), s výraznou deformitou hrudníka s prihladnutím na stupeò kardiopulmonálnej
insuficiencie chronického charakteru, spondylolistézy III. a IV. stupòa, primárna diseminovaná hyperostóza s ankylózou vo viacerých segmentoch chrbtice
d) stavy po operácii chrbtice a medzistavcových platnièiek, rozsiahle degeneratívne zmeny
III. a IV. stupòa s akými poruchami funkcie (recidivujúcimi chronickými iritáciami nervov a radikulopatiami s motorickým deficitom na periférii trvalého charakteru, insuficiencia svalového korzetu)
Scheuermannova choroba s trvalou statodynamickou poruchou funkcie (hodnotí sa po 18.
roku veku ivota)
a) ¾ahký stupeò poruchy funkcie s chronickou vertebralgiou
b) stredný a aký stupeò poruchy funkcie s nosením korzetu
c) aká porucha s nosením korzetu
Spondylartritída ankylozujúca  Bechterevova choroba
a) stredne aká forma (III. a IV. stupeò)
b) aké formy (V. stupeò)
c) aký stupeò postihnutia chrbtice s ankylózou bedrových kåbov

Miera funkènej
poruchy v %

10

30

40  50

50  60

10
30
40
30
50
70  100
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4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Artropatie, zápalové reumatické ochorenia, iné choroby kostí, chrupaviek, vnútornej výstelky kåbu a liach (chondropatie, synovitídy, tendovaginitídy, entezopatie atï.)
a) ¾ahké formy, zriedkavo recidivujúce, s trvalou poruchou funkcie postihnutého kåbu alebo iných anatomických truktúr pri trvalom postihnutí výkonu práce horných konèatín
a dolných konèatín
b) stredne aké formy, obèas recidivujúce, so strednou poruchou funkcie, ktorá trvale obmedzuje výkonnos organizmu
c) aké formy, lieèebne neovplyvnite¾né, trvale aktívne s progresiou, s výraznými detruktívnymi zmenami, s akou poruchou funkcie, ktorá postihuje viac kåbov horných konèatín, dolných konèatín a chrbtice, aké deformity s akou poruchou pohyblivosti s polytopnou lokalizáciou a orgánovým postihnutím
Osteoporóza, osteomalácia, osteopatia
a) ¾ahká a stredná forma lokálna alebo generalizovaná
b) aká forma so zvýenou lomivosou kostí s výrazným obmedzením pohyblivosti a výskytom jednej a viacerých kompresívnych zlomenín tela stavca
Chronická osteomyelitída
a) ¾ahký stupeò  lokalizovaná nepatrná aktivita, drobné hnisanie vo fistule
b) stredný stupeò, rozsiahlejí proces, èastá alebo trvalá sekrécia z fistuly s obmedzením
pohyblivosti s prihliadnutím na dominantnos hornej konèatiny a pri dolnej konèatine,
ak ide o lokalizáciu na váhonosných kåboch alebo na chodidle
c) aký stupeò  èasté aké ataky, s horúèkou, vysokou FW, zrete¾ná infiltrácia mäkkých
èastí, sekrécia z fistuly a vyluèovania sekvesterov, aký stupeò obmedzenia pohyblivosti
a výkonnosti (opakovaný neúspech konzervatívnej aj operatívnej lieèby)
Stavy po zlomenine rebier (iba sériové zlomeniny rebier)
a) ¾ahký stupeò obmedzenia ventilácie
b) stredný stupeò obmedzenia ventilácie
c) aký stupeò obmedzenia ventilácie
Stavy po úrazoch panvy
a) ¾ahká porucha obmedzujúca len dlhodobé státie a chôdzu
b) stredne aká porucha s poruením statiky a dynamiky dolných konèatín a driekovej
chrbtice
c) aké poruchy hybnosti dolných konèatín, porucha funkcie zvieraèov
Malígne nádory svalov, kostí a kåbov
a) stavy po operácii pri prebiehajúcom onkologickom lieèení
b) stavy po stabilizácii zdravotného stavu (do piatich rokov od stabilizácie)
c) stavy po stabilizácii zdravotného stavu (po piatich rokoch od stabilizácie)
d) nelieèite¾né formy
e) recidívy

10. Malý
a) do
b) do
c) do

vzrast, telesná výka po skonèení rastu
120 cm
130cm
140 cm

11. Svalové ochorenia
1. myopatie, kongenitálne, progresívne svalové dystrofie (Duchenneov, Beckerov typ
a pod.), zápalové myozitídy, polyomyozitídy a pod., metabolické a endokrinné
a) ¾ahká forma s obmedzením hýbavosti
b) stredne aká forma s výrazným obmedzením hýbavosti
c) aká forma (imobilita)
2. myasténia gravis, myastenický syndróm
a) ¾ahká forma
b) stredne aká forma s obmedzením hýbavosti
c) aká forma s výrazným obmedzením hýbavosti

Èiastka 165

10  20
30  40

50  60
20  40
50  70
20  30
30  40
50  70
20
30  40
50  70
10  20
30  40
50  70
80
50
40  50
90  100
70  80
50
40
30

40
60  80
80  100
20
50
60  80
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12. Poúrazové svalové ochorenia (pri dominantnej konèatine +10 %)
a) ¾ahká forma (napríklad odtrhnutie dlhej hlavy dvojhlavového svalu)
b) stredne aká forma s funkèným obmedzením
c) aká forma s výrazným funkèným obmedzením
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10
20  30
50

B. Postihnutie konèatín
B. 1. Horné konèatiny
Druh zdravotného postihnutia

Miera funkènej
poruchy v %

1.

Strata oboch horných konèatín (vrodená alebo získaná v zmysle anatomického alebo funkèného chýbania)

100

2.

Úplná strata jednej hornej konèatiny a jednej dolnej konèatiny (vrodená alebo získaná
v zmysle anatomického alebo funkèného chýbania)

100

3.

Strata jednej hornej konèatiny v ramennom kåbe alebo s ve¾mi krátkym kýpom (ramena)
(pri dominantnej konèatine +10 %)

60

4.

Strata jednej hornej konèatiny v ramene alebo v lakovom kåbe
(pri dominantnej konèatine +10 %)

50

5.

Strata jednej hornej konèatiny v predlaktí
(pri dominantnej konèatine +10 %)

50

6.

Strata jednej ruky (celej)
(pri dominantnej konèatine +10 %)

50

7.

Strata vetkých piatich prstov jednej ruky alebo iná strata úchopovej schopnosti jednej
ruky
(pri dominantnej konèatine +10 %)

50

8.

Strata vetkých desiatich prstov na rukách

9.

Strata jednotlivých prstov na ruke
(pri dominantnej konèatine +10 %)
a) strata jedného palca
b) strata dvoch palcov
c) strata ukazováka, prostredníka, prstenníka
d) strata malíèka
e) strata prvého a druhého prsta, prvého a tretieho prsta, prvého a tvrtého prsta
f) strata druhého a tretieho prsta, druhého a tvrtého prsta
g) strata prvého a piateho prsta, druhého a tvrtého prsta
h) strata tretieho a tvrtého prsta, tretieho a piateho prsta
i) strata tvrtého a piateho prsta
j) strata troch prstov s palcom
k) strata tyroch prstov s palcom
l) strata tyroch prstov (palec zachovaný)
m) strata druhého a piateho prsta na oboch rukách

70  90

30
50
20
0
30
30
30
30
30
50
50
40
80

10. Stuhnutie ramenného kåbu v priaznivej polohe pri pohyblivom ramennom kåbe
(pri dominantnej konèatine +10 %)

20

11. Stuhnutie v ramennom kåbe v nepriaznivom postavení alebo poruenej pohyblivosti ramenného kåbu akého stupòa
(pri dominantnej konèatine +10 %)

50
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12. Obmedzenie pohyblivosti jedného ramenného kåbu
(pri dominantnej konèatine +10 %)
a) ¾ahkého stupòa (elevácie do 120o, primerané obmedzenie rotácie, vystretie, ohnutie)
b) stredného akého stupòa (elevácie do 90o, primerané obmedzenie rotácie, vystretie,
ohnutie)
c) akého stupòa (elevácie do 10 st., rotácie takmer 0)

Èiastka 165

10
20
50

13. Obmedzenie pohyblivosti oboch ramenných kåbov
a) ¾ahkého stupòa
b) stredne akého stupòa
c) akého stupòa

20
40
50

14. Instabilita ramenného pletenca
(pri dominantnej konèatine +10 %)
a) ¾ahkého stupòa (subluxácie)
b) stredne akého stupòa (zriedkavé luxácie)
c) akého stupòa (èasté luxácie)

10
30
40

15. Pseudoartróza k¾úènej kosti

10

16. Pseudoartróza ramennej kosti
(pri dominantnej konèatine +10 %)
a) stabilná
b) instabilná

30
50

17. Obmedzenie pohyblivosti lakového kåbu
(pri dominantnej konèatine +10 %)
a) ¾ahkého stupòa (vystretie/ohnutie 0o  30o  120o)
b) aieho stupòa (najmä ohnutie, vrátane obmedzenia rotácie predlaktia)
18. Stuhnutie lakového kåbu
(pri dominantnej konèatine +10 %)
a) v priaznivom postavení
b) v nepriaznivom postavení
19. Pseudoartróza vretennej a lakovej kosti
(pri dominantnej konèatine +10 %)

10
20  30

20
40
30  40

20. Stav po zlomenine vretennej kosti a lakovej kosti zhojenej s dislokáciou a funkènou poruchou susedných kåbov
(pri dominantnej konèatine +10 %)
a) ¾ahký stupeò
b) stredne aký stupeò
c) aký stupeò

20
30
40

21. Obmedzenie pohyblivosti zápästia
(pri dominantnej konèatine +10 %)
a) ¾ahkého stupòa (vystretie/ohnutie 30o  0o  40o)
b) aieho stupòa (vystretie/ohnutie)

10
30

22. Stuhnutie zápästia
(pri dominantnej konèatine +10 %)
a) v priaznivom postavení (¾ahká dorzálna extenzia moná)
b) v nepriaznivom postavení

10
40

23. Stav po zlomenine zápästných kostí alebo po zlomenine jednej záprstnej kosti a viacerých
záprstných kostí s poruchou funkcie ruky (pri dominantnej konèatine +10 %)
a) ¾ahký stupeò
b) stredne aký stupeò
c) aký stupeò

10
30
40

Èiastka 165
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24. Poúrazové aseptické nekrózy zápästných kostí
(aktívne tádium dva roky)
(pri dominantnej konèatine +10 %)
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20  40

B. 2. Dolné konèatiny
Druh zdravotného postihnutia

Miera funkènej
poruchy v %

1.

Strata oboch dolných konèatín v stehne

2.

Strata jednej dolnej konèatiny v stehne a jednej dolnej konèatiny v predkolení s krátkymi
amputaènými kýpami s výrazne zníenou funkciou amputovaného kýpa

3.

Úplná strata jednej dolnej konèatiny a jednej hornej konèatiny

4.

Strata jednej dolnej konèatiny v bedrovom kåbe alebo s ve¾mi krátkym amputaèným kýpom

80

5.

Strata jednej dolnej konèatiny v stehne po kolenný kåb

60

6.

Strata jednej dolnej konèatiny v predkolení s dostatoènou funkciou kýpa a kåbu

50

7.

Strata oboch dolných konèatín v predkolení
a) dobrá funkènos amputaèných kýpov
b) oslabená funkènos amputaèných kýpov (zlé hojenie)

60
80

Strata nohy v èlenkovom kåbe s dobrou alebo s oslabenou funkciou amputaèného kýpa
a) jednostranná s dobrou funkciou
b) jednostranná s oslabenou funkciou
c) obojstranná s dobrou funkciou
d) obojstranná s oslabenou funkciou

30
40
50
70

Strata nohy v Chopartovom kåbe s dobrou alebo s oslabenou funkciou amputaèného kýpa
a) jednostranná s dobrým kýpom
b) jednostranná s oslabeným kýpom
c) obojstranná s dobrou funkciou kýpov
d) obojstranná s oslabenou funkciou kýpov

20
30
40
50

8.

9.

100
80  90
100

10. Strata nohy v Lisfrancovom kåbe alebo v oblasti metatarzov s dobrou alebo s oslabenou
funkciou amputaèného kýpa
a) jednostranná s dobrým kýpom
b) jednostranná s oslabeným kýpom
c) obojstranná s dobrou funkciou kýpov
d) obojstranná s oslabenou funkciou kýpov

20
30
40
50

11. Strata vetkých prstov na jednej nohe

30

12. Strata vetkých prstov na oboch nohách

50

13. Stuhnutie oboch bedrových kåbov
a) v priaznivom postavení
b) v nepriaznivom postavení

60
70  80

14. Stuhnutie jedného bedrového kåbu
a) v priaznivom postavení
b) v nepriaznivom postavení

40
50

15. Obmedzenie pohyblivosti bedrového kåbu
(Posudzovaný kåb sa hodnotí komplexne, nielen jeden rozsah pohybu, do úvahy treba vzia aj
rtg. popis. Za hlavný pohyb je povaovaná flexia.)
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a) ¾ahký stupeò  flexia do 100° (abdukcia do 40°, addukcia do 30°, extrarotácia do 40°, intrarotácia do 30°, extenzia 0°)
1. jednostranne
2. obojstranne
b) stredný stupeò  flexia do 70° (abdukcia do 20°, addukcia do 10°, extrarotácia do 20°, intrarotácia do 15°, prípadná flekèná kontraktúra do 20°)
1. jednostranne
2. obojstranne
c) aký stupeò  flexia do 40° (abdukcia  viklavá, addukcia  viklavá, extrarotácia  viklavá, intrarotácia  viklavá, prípadná flekèná kontraktúra nad 20°)
1. jednostranne
2. obojstranne
16. Vrodená luxácia bedrového kåbu poèas lieèby (trvajúca viac ako 1 rok), pod¾a stupòa kåbovej chyby (subluxácia  luxácia) a nároènosti pouitej lieèby
(pri obojstrannom postihnutí +10 %)

Èiastka 165

10
20

30
40

40
50

40  50

17. Stavy po operácii bedrového kåbu s reziduálnou poruchou funkcie
(pri obojstrannom postihnutí +10 %)
a) ¾ahký stupeò 0o  10o  90o
b) stredný stupeò 0o  30o  90o
c) aký stupeò 0o  30o  90o + obmedzenie rotácií v zhybe

20
30
50

18. Stavy po vykonanej endoprotéze bedrového kåbu alebo kolenného kåbu
(po reoperácii +10 %)
a) jednostranná
b) obojstranná

30
50

19. Pseudoartróza krèka stehennej kosti
a) stabilná
b) instabilná

30
50

20. Pseudoartróza stehennej kosti

50

21. Skrátenie dolnej konèatiny
a) od 4 cm do 6 cm
b) nad 6 cm
c) nad 10 cm

20
30
50

22. Aseptická nekróza, Perthesova choroba v aktívnom tádiu poèas lieèenia (v rozsahu do
dvoch rokov od zaèatia lieèby)

80

23. Stuhnutie jedného kolenného kåbu
a) v priaznivom postavení (ohnutie o 5o  10o)
b) v nepriaznivom postavení

30
50

24. Stuhnutie oboch kolenných kåbov
a) v priaznivom postavení
b) v nepriaznivom postavení

50
60

25. Uvo¾nenie väzivového aparátu kolena, luxácie
(pri obojstrannom postihnutí +10 %)

30

26. Stav po zlomenine jabåèka
(pri obojstrannom postihnutí +10 %)
a) bez dislokácie úlomkov s opakovanou lieèbou
b) s dislokáciou úlomkov

20
30

27. Obmedzenie funkcie v kolennom kåbe (vystretie/ohnutie)
a) ¾ahký stupeò (flexia do 100o)
1. jednostranne
2. obojstranne

10
20

Èiastka 165
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b) stredný stupeò (flexia do 70°, prípadná flekèná kontraktúra do 20°)
1. jednostranne
2. obojstranne
c) aký stupeò (flexia do 30°, prípadná flekèná kontraktúra nad 20°)
1. jednostranne
2. obojstranne
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30
40
40
50

28. Pseudoartróza kostí predkolenia

50

29. Stuhnutie horného èlenkového kåbu
(pri obojstrannom postihnutí +10 %)
a) v priaznivom postavení (plantárna flexia od 5 do 15 stupòov)
b) v nepriaznivom postavení (plantárna flexia nad 15 stupòov)

20
30

30. Stuhnutie dolného èlenkového kåbu (v strednom postavení)
(pri obojstrannom postihnutí +10 %)

10

31. Stuhnutie horného èlenkového kåbu aj dolného èlenkového kåbu
(pri obojstrannom postihnutí +10 %)
a) v priaznivom postavení
b) v nepriaznivom postavení

30
40

32. Obmedzenie funkcie èlenkového kåbu (vystretie/ohnutie, vboèenie chodidla)
(pri obojstrannom postihnutí +10 %)
a) ¾ahký stupeò
b) stredný stupeò (0o  0o  30o)
c) aký stupeò

20
30
40

33. Pes equinovarus vrodený (stupeò funkènej poruchy závisí od rozsahu deformity nohy, od
schopnosti èi neschopnosti stá a chodi bez ortopedických topánok)
a) jednostranný
b) obojstranný

30  50
50  60

34. Ostatné deformity nohy s poruchou statiky a dynamiky nohy pri stoji a pri chôdzi stredného
a aieho stupòa pod¾a závislosti od trvalého nosenia ortopedických topánok a monosti
ïalej lieèby

20  60

35. Úplná strata funkcie jednej dolnej konèatiny

80

Miera funkènej poruchy sa urèí pod¾a následkov zdravotného postihnutia straty dolnej konèatiny (anatomická alebo funkèná) a bez oh¾adu na kompenzáciu týchto následkov ortopedickými pomôckami. Miera funkènej poruchy sa
urèí v závislosti od rozsahu funkèných porúch, rtg zmien v zmysle degeneratívnych zmien a deformácií a od dosia¾
vykonanej lieèby, prípadne monosti ïalej lieèby.
Miera funkènej poruchy sa urèí pod¾a následkov zdravotného postihnutia straty hornej konèatiny (anatomická
alebo funkèná) s prihliadnutím na dominantnos hornej konèatiny a bez oh¾adu na kompenzáciu týchto následkov
ortopedickými pomôckami.
Pri strate vetkých desiatich prstov sa posudzuje strata celých prstov, neposudzuje sa strata jednotlivých èlánkov
prstov.
Pri strate alebo èiastoènej strate konèatiny sa hodnotí anatomické alebo funkèné zdravotné postihnutie konèatiny.
XIII. Moèové ústrojenstvo
A. Postihnutie oblièiek
Druh zdravotného postihnutia
1.

Strata alebo výpad funkcie oblièky pri zdravej druhej oblièke

2.

Vývojová anomália oblièiek bez podstatných akostí a bez funkèného obmedzenia

Miera funkènej
poruchy v %
10  20
0  10
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3.

4.

5.
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Nefrolitiáza bez funkèného obmedzenia
a) s kolikami s odstupom nieko¾kých mesiacov
b) s èastejími kolikami a akosami
Postihnutie oblièiek s obmedzením funkcie (bez oh¾adu na etiológiu)
a) ¾ahkého stupòa (oblièkové funkcie sú trvale zníené s miernym obmedzením výkonnosti
 kreatinín pod 130 umol/l)
b) stredného stupòa (oblièkové funkcie sú znaène zníené so znaèným obmedzením výkonnosti  kreatinín pod 150 umol/l)
c) akého stupòa (sú prítomné laboratórne známky chronickej oblièkovej insuficiencie
s podstatným obmedzením výkonnosti  kreatinín nad 150 umol/l)
Strata alebo výpad jednej oblièky s funkèným obmedzením druhej oblièky
a) ¾ahkého stupòa
1. bez progresie
2. s progresiou  hladina kreatinínu v sére je pod 130 umol/l
b) stredného stupòa  hladina kreatinínu v sére je pod 150 umol/l
c) akého stupòa  hladina kreatinínu v sére je nad 150 umol/l s prihliadnutím na komplikácie

6.

Postihnutie oblièiek lieèených umelou oblièkou (dialýzou) s oh¾adom na prítomné komplikácie

7.

Transplantácia oblièky
a) stav po transplantácii oblièky do dvoch rokov s prevenciou antibiotickej lieèby
b) stav po transplantácii oblièky s dobrou funkciou tepu po dvoch rokoch

8.

Malígny tumor oblièky
a) po odstránení vo vèasnom tádiu (T1 NOMO)
1. bez komplikácií
2. s komplikáciami
b) po stabilizácii zdravotného stavu
1. do piatich rokov od stabilizácie
2. po piatich rokoch od stabilizácie
c) nelieèite¾né formy
d) recidívy

Èiastka 165

0  10
10  20

20  40
50  60
70  80

20  30
40
60
60  80
60  80
80  100
50

40
50
50
40  50
90  100
70  80

B. Ochorenie moèových ciest
Druh zdravotného postihnutia
1.

2.

3.

Chronický zápal moèových ciest
a) ¾ahieho stupòa (bez podstatnej poruchy mikcie)
b) aieho stupòa (so znaènými poruchami mikcie)

Miera funkènej
poruchy v %
0  10
10  20

Poruchy vyprázdòovania moèového mechúra
a) ¾ahieho stupòa (pri nepatrnej retencii moèu, noèné odkvapkávanie moèu)
b) aieho stupòa (potrebné manuálne vyprázdòovanie, pouitie moèového stimulátora,
znaèná retencia moèu /nad 100 ml/, bolestivé moèenie)
c) s potrebou pravidelného cievkovania, trvalé nosenie cievky, urinálu bez podstatných
sprievodných prejavov

20  30

Malígny tumor moèového mechúra (povrchový a infiltratívny)
a) po odstránení v poèiatoènom tádiu (T1-2 NOMO)
b) po odstránení v pokroèilom tádiu, poèas onkologickej lieèby

50
80  90

10

50
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c) po stabilizácii zdravotného stavu
ca) do piatich rokov od stabilizácie
cb) po piatich rokoch od stabilizácie
d) nelieèite¾né formy
e) recidívy
4.

Inkontinencia moèu
a) relatívna inkontinencia moèu
stresová I. stupòa
stresová II. stupòa
stresová III. stupòa
b) urgentná inkontinencia, prípadne zmieaná s prevahou urgencie si vyaduje kompletné
urodynamické vyetrenie na potvrdenie správnosti diagnózy
c) úplná inkontinencia moèu

Strana 3821

50
40
90  100
70  80

0
20  30
50
50
50  70

5.

Zvráskavený mechúr so znaèným zmenením kapacity

50

6.

Moèovodnokoná píala prednej moèovej trubice pri inkontinencii moèu

30

7.

Moèovo-èrevná píala pri análnej inkontinencii

60

8.

Oblièkovo-koná píala, moèovodnokoná píala a mechúrovo-koná píala so znaènou
sekréciou

70

9.

Umelý vývod moèu navonok  trvalý

60  80

10. Funkène málo významné anomálie moèovopohlavného systému

10  20

11. Anomálie so stredne akým postihnutím a akým postihnutím funkcie a telesnej výkonnosti

50  70

12. Vrodené chyby moèovopohlavného systému s anomálnym vyústením, ráztepové chyby
u detí

50

Miera funkènej poruchy zdravotného postihnutia moèového ústrojenstva sa urèí poruchou produkcie moèu (overí
sa najmä funkèným vyetrením, lekárskymi nálezmi, urodynamickým vyetrením, endoskopicky).
Stupeò inkontinencie môe diagnostikova urológ, gynekológ, neurológ a gerontológ pod¾a druhu inkontinencie.
Miera funkènej poruchy pri zdravotných postihnutiach uvedených v písmene B bodoch 6 a 12 sa urèuje len do
obdobia rekontrukèného rieenia.

XIV. Pohlavné orgány
A. Muské pohlavné orgány
Druh zdravotného postihnutia

Miera funkènej
poruchy v %

1.

Strata penisu

70

2.

Èiastoèná strata penisu

50

3.

Malígny tumor penisu
a) po odstránení v poèiatoènom tádiu (T1-2 NOMO)
b) po odstránení v pokroèilom tádiu, poèas onkologickej lieèby
c) po stabilizácii zdravotného stavu
d) nelieèite¾né formy
e) recidívy

50  80
80  90
50
90  100
70  80
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4.

5.

6.

7.

8.
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Strata oboch semenníkov alebo úplná atrofia oboch semenníkov
a) pred skonèením telesného vývoja do 18. rokov veku)
b) v produktívnom veku
c) vo vyom veku (po andropauze)

Èiastka 165

50  80
50  70
10

Malígny tumor semenníka
a) po odstránení lokalizovaného seminómu alebo lokalizovaného malígneho teratómu bez
postihnutia lymfatických uzlín (T1 NOMO)
b) v pokroèilom tádiu, poèas onkologickej lieèby
c) po stabilizácii zdravotného stavu (do piatich rokov od stabilizácie)
d) po stabilizácii zdravotného stavu (po piatich rokoch od stabilizácie pod¾a veku)
e) nelieèite¾né formy

50  70
70  100
50
40  50
90  100

Malígny tumor prostaty
a) po odstránení v poèiatoènom tádiu (T1-2 NOMO), ak je prítomná erektívna dysfunkcia,
alebo inkontinencia moèu ako následok lieèby
b) po odstránení alebo neodstránení v pokroèilom tádiu, poèas onkologickej lieèby
c) po stabilizácii zdravotného stavu (do piatich rokov od stabilizácie)
d) po stabilizácii zdravotného stavu (po piatich rokoch od stabilizácie)
e) nelieèite¾né formy
f) recidívy

40  50
80  90
50
40  50
90  100
70  80

Malígny tumor prsnej ¾azy
a) po odstránení v poèiatoènom tádiu (T1 NOMO)
b) po odstránení v pokroèilom tádiu, poèas onkologickej lieèby
c) po stabilizácii zdravotného stavu (do piatich rokov od stabilizácie)
d) po stabilizácii zdravotného stavu (po piatich rokoch od stabilizácie)
e) recidívy
f) nelieèite¾né choroby

40  50
80  90
50
40
70  80
90  100

Vrodené chyby pohlavných orgánov

40  60

B. enské pohlavné orgány
Druh zdravotného postihnutia
1.

2.

Strata prsníka nenádorovej etiológie (vo fertilnom veku)
a) jednostranná
b) obojstranná

Miera funkènej
poruchy v %
40
50

Strata atrofického prsníka po menopauze
a) jednostranná
b) obojstranná

10  20
20  30

3.

Hypertrofia prsníkov (pubertálna forma, mastoptóza)

10  20

4.

Malígny tumor prsnej ¾azy
a) po odstránení v poèiatoènom tádiu (T1 NOMO)
b) po odstránení v pokroèilom tádiu, poèas onkologickej lieèby
c) po stabilizácii zdravotného stavu (do piatich rokov od stabilizácie)
d) po stabilizácii zdravotného stavu (po piatich rokoch od stabilizácie pod¾a veku)
e) recidívy
f) nelieèite¾né formy

50
80  90
50
40  50
70  80
90  100
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5.

Strata maternice alebo sterilita vo fertilnom veku (treba prihliada na psychoreaktívne poruchy)

30  40

6.

Malígny tumor krèka maternice a tela maternice (s výnimkou carcinoma in situ)
a) po odstránení tumoru krèka maternice alebo tela maternice v tádiu Ia, Ib (T1 NOMO)
b) po odstránení tumoru v pokroèilom tádiu, poèas onkologickej lieèby
c) po stabilizácii zdravotného stavu (do piatich rokov od stabilizácie)
d) po stabilizácii zdravotného stavu (po piatich rokoch od stabilizácie)
e) nelieèite¾né formy
f) recidívy

40  50
80  90
50
40  50
90  100
70  80

7.

Strata oboch vajeèníkov bez výrazného patologického úèinku na hormonálny systém

8.

Strata oboch vajeèníkov vo fertilnom veku alebo pri nedostatoènej monosti substitúcie pri
vyrovnaní hormonálneho deficitu

9.

Malígny tumor vajeèníka
a) po odstránení v poèiatoènom tádiu (T1 NOMO)
b) v pokroèilom tádiu, poèas onkologickej lieèby
c) po stabilizácii zdravotného stavu (do piatich rokov od stabilizácie)
d) po stabilizácii zdravotného stavu (po piatich rokoch od stabilizácie)
e) nelieèite¾né formy
f) recidívy

10
30  40
40  50
80  90
50
40  50
90  100
70  80

10. Chronický alebo èasto sa opakujúci zápal vajeèníkov, závesného aparátu maternice alebo
maternice
a) ¾ahkého stupòa
b) stredného stupòa
c) akého stupòa (recidívy viackrát v roku)

0  10
10  20
20  30

11. Endometrióza akého stupòa

30  40

12. Vaginálne píaly
a) píala moèová cesta  pova
b) píala koneèník  pova
c) píala moèová cesta  koneèník  pova
d) filiformné píaly

40
40
80
20

13. Pokles povovej steny alebo maternice
a) bez moèovej inkontinencie alebo s nepatrnou stresovou inkontinenciou moèu (I. stupeò)
b) s èiastoènou inkontinenciou moèu
c) s úplnou inkontinenciou moèu

0  10
20  40
50  60

14. Vrodené chyby pohlavných orgánov

40  60

15. Craurosis vulvae
a) ¾ahkého stupòa bez akostí alebo s minimálnymi akosami
b) akého stupòa so znaènými akosami, sekundárne zmeny (vredy, ekzémy, jazvy)

10
30  50

16. Malígny tumor povy a vonkajích rodidiel (s výnimkou carcinoma in situ)
a) po odstránení v poèiatoènom tádiu (T1 NOMO)
b) v pokroèilom tádiu, poèas onkologickej lieèby
c) po stabilizácii zdravotného stavu (do piatich rokov od stabilizácie)
d) po stabilizácii zdravotného stavu (po piatich rokoch od stabilizácie)
e) nelieèite¾né formy
f) recidívy






60
60
90
30

40  50
80  90
50
40  50
90  100
70  80
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Miera funkènej poruchy zdravotných postihnutí sa urèí na základe klinického obrazu v urologickej, sexuálnej a onkologickej oblasti.
Pri zdravotných postihnutiach enských pohlavných orgánov sa miera funkènej poruchy urèí na základe gynekologického, endokrinologického, sexuologického a onkologického vyetrenia s prihliadnutím na vek eny. Pri týchto
ochoreniach a chybách sa zoh¾adòujú aj moné psychické následky.
Pri vrodených poruchách pohlavných orgánov sa miera funkènej poruchy urèí len do obdobia rekontrukèného
rieenia.
XV. Hlava a tvár
Druh zdravotného postihnutia
1.

Stavy po traume (úraze) hlavy a mozgu s vnútrolebkovým krvácaním, s trvalými poruchami
v neurologickej, psychiatrickej, psychologickej a zmyslovej oblasti
a) poruchy ¾ahkého stupòa
b) poruchy stredného stupòa
c) poruchy akého stupòa

2.

Stavy po zlomeninách lebky bez neurologických príznakov, stavy po otrase mozgu

3.

Zohyzïujúce znetvorenie tváre, aké deformity kostných a mäkkých èastí ovplyvòujúcich
mimiku, artikuláciu, uvanie a pod.

Miera funkènej
poruchy v %

20  30
40  60
70  80
10
30  60

Miera funkènej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa urèí pod¾a klinickej symptomatológie v neurologickej, stomatologickej, oftalmologickej a estetickej oblasti. Hodnotí sa druh zdravotného postihnutia, vek a stupeò
funkènej poruchy.
XVI. Kombinované postihnutie zraku a sluchu
Druh zdravotného postihnutia

Miera funkènej
poruchy v %

1.

Hluchoslepota funkène v rozsahu obojstrannej akej nedoslýchavosti a hluchoty a obojstrannej úplnej slepoty a praktickej slepoty

100

2.

Hluchoslepota funkène v rozsahu obojstrannej stredne akej nedoslýchavosti a obojstrannej silnej slabozrakosti

80

Èiastka 165

Zbierka zákonov è. 447/2008

Strana 3825

Príloha è. 4
k zákonu è. 447/2008 Z. z.

Zoznam èinností na úèely urèenia rozsahu potrebnej osobnej asistencie
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.

vstávanie,
líhanie,
polohovanie,
osobná hygiena
4.1. umývanie,
4.2. kúpanie,
4.3. èesanie,
4.4. holenie,
4.5. úprava nechtov,
4.6. mejkap,
4.7. vyprázdòovanie èriev a mechúra,
obliekanie,
vyzliekanie,
príprava jedla,
podávanie jedla,
podávanie liekov,
nakupovanie,
pomoc pri domácich prácach,
starostlivos o pomôcku (napríklad osobné motorové vozidlo),
dorozumievanie
13.1. písanie,
13.2. èítanie,
13.3. telefonovanie,
13.4. artikulaèné tlmoèenie,
13.5. taktilné tlmoèenie,
13.6. tlmoèenie v posunkovej reèi,
13.7. predèítanie pre nevidiacich,
doh¾ad,
pomoc pri akútnom ochorení,
pomoc poèas dovolenky,
sprievod dieaa do koly a zo koly alebo do predkolského zariadenia a z predkolského zariadenia, ak je rodiè
alebo fyzická osoba, ktorá prevzala diea do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivos rodièov na základe rozhodnutia súdu fyzickou osobou s akým zdravotným postihnutím,
pomoc nepoèujúcemu rodièovi poèujúceho dieaa aj nepoèujúceho dieaa od jedného roku veku do deviateho
roku veku a nepoèujúcej fyzickej osobe, ktorá prevzala diea do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivos rodièov
na základe rozhodnutia súdu pri èinnostiach, ktoré vzh¾adom na svoje sluchové postihnutie nie sú schopné zvládnu pre problémy s vnímaním a pochopením hovorenej reèi v súvislosti s rozvíjaním hovorenej reèi,
pomoc nevidiacemu rodièovi nevidiaceho dieaa aj vidiaceho dieaa od jedného roku veku do deviateho roku
veku a nevidiacej fyzickej osobe, ktorá prevzala diea do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivos rodièov na základe rozhodnutia súdu pri èinnostiach, ktoré vzh¾adom na svoje zrakové postihnutie nie sú schopní zvládnu pre
problémy s vnímaním a pochopením písomných informácií a grafických informácií, vytváraním vizuálne orientovaných pojmov a predstáv v súvislosti s rozvíjaním schopností priestorovej orientácie, a to predèítaním textu,
preprava alebo premiestòovanie pri pracovných aktivitách, vzdelávacích aktivitách, obèianskych aktivitách, rodinných aktivitách a vo¾noèasových aktivitách.
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Príloha è. 5
k zákonu è. 447/2008 Z. z.

Skupiny chorôb a porúch na úèely poskytovania peòaného príspevku
na kompenzáciu zvýených výdavkov na diétne stravovanie
Skupiny
I. skupina
a) fenylketonúria do 18. roku ivota, po 18. roku ivota sa posudzuje individuálne na základe neurologického a psychiatrického vyetrenia,
b) cystická fibróza s pankreatickou insuficienciou,
c) nepecifické zápalové ochorenie èreva ulcerózna kolitída, Crohnova choroba v období sekundárnej malabsorpcie,
d) celiakia v detskom veku a u dospelých, ktorých zdravotný stav si vyaduje osobitné potravinové výrobky.
II. skupina
a)
b)
c)
d)

diabetes mellitus typ I., diabetes mellitus typ II. inzulidependentný s komplikáciami,
odstránenie 2/3 alebo celého alúdka s malnutríciou, poklesom hmotnosti tela o 10 % od normy,
syndróm krátkeho èreva so skrátením èreva viac ako 100 cm s prejavmi malabsorpcie,
chronické pokodenie pankreasu (zápal, nádor, úraz) so závanou maldigesciou, poklesom hmotnosti tela o 10 %
od normy s prejavmi malabsorpcie,
e) systémové ochorenia (systémový lupus erytematodes, Sjögrenov syndróm, reumatoidná artritída, Bechterevova
choroba) spojené s poklesom hmotnosti tela viac ako 10 % od normy,
f) malígne ochorenia spojené s poruchou funkcie tráviaceho traktu, s poklesom hmotnosti tela o 10 % od normy,
g) skupina ïalích zriedkavých chorôb a porúch, ktoré sú spojené s príjmom potravy, s diagnostikovanou závanou
zmenou funkcie tráviaceho traktu alebo s poklesom hmotnosti tela viac ako 15 % od normálnej hodnoty s prejavmi
malabsorpcie.

III. skupina
a) chronická insuficiencia oblièiek, kde je hladina kreatinínu v sére vyia ako 200 mmol/l,
b) zúenie paeráka s výraznou poruchou prehåtania na benígnom podklade alebo malígnom podklade.
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Príloha è. 6
k zákonu è. 447/2008 Z. z.

Zoznam
zdravotných postihnutí na úèely poskytovania peòaného príspevku
na kompenzáciu zvýených výdavkov súvisiacich s hygienou
I. Závané ochorenia koe a koných adnex
a) dekubity a trofické defekty na ploche nad 5 % koného krytu,
b) jazvy po popálení, poleptaní a oarovaní s potrebou pravidelného oetrovania (preväzy pre mokvanie, hnisanie
s potrebou pravidelného oetrovania pomocou mastí, pást, olejov, obkladov),
c) rozsiahle ekzémy generalizovaného charakteru s potrebou pravidelného oetrovania pomocou mastí, pást, olejov,
obkladov,
d) p¾uzgierovité koné ochorenia s generalizovaným postihnutím koe s potrebou pravidelného oetrovania pomocou
mastí, pást, olejov, obkladov,
e) psoriasis vulgaris  generalizovaná forma s potrebou pravidelného oetrovania pomocou mastí, pást, olejov, obkladov,
f) ostatné koné ochorenia vyadujúce trvalé oetrenie pomocou mastí, pást, olejov, obkladov (rozsiahle dermatózy,
dermatomykózy, rohovatenie), koné ochorenie musí ma generalizovaný charakter a postihuje plochu väèiu ako
20 % povrchu koe,
g) ochorenia so zvýenou sekréciou potných liaz (chloridy v pote viac ako 40 mmol/l, sodík viac ako 70 mmol/l).
II. Stavy s chronickou sekréciou z fistúl a stomií s potrebou èastého oetrovania (viac ako trikrát denne)
a)
b)
c)
d)

osteomyelitída s trvalou sekréciou,
chronické fistuly so sekréciou,
tracheostómie, gastrostómie, nefrostómie, cystotómie, kolostómie,
cystická fibróza s chronickými p¾úcnymi prejavmi alebo gastrointestinálnymi prejavmi.

III. Ostatné postihnutia
a) stresová inkontinencia moèu III. stupòa,
b) úplná inkontinencia moèu (podmienená organicky),
c) úplná inkontinencia stolice.
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Príloha è. 7
k zákonu è. 447/2008 Z. z.

Zoznam
chronických stavov, pri ktorých dochádza k nadmernému opotrebovaniu atstva, bielizne,
obuvi a bytového zariadenia v dôsledku akých porúch mobility bez pouívania technicky
nároèných pomôcok a zoznam technicky nároèných pomôcok, ktorých pouívaním
dochádza k nadmernému opotrebovaniu atstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia
I. Zoznam chronických stavov, pri ktorých dochádza k nadmernému opotrebovaniu atstva, bielizne, obuvi
a bytového zariadenia v dôsledku akých porúch mobility bez pouívania technicky nároèných pomôcok
a) aké spastické obrny a chabé obrny dolných konèatín,
b) mozgové, mozoèkové a miene dysfunkcie podmieòujúce aké poruchy chôdze,
c) stavy so stuhnutím kolenného kåbu alebo bedrového kåbu trvalého charakteru bez monosti ovplyvnenia tohto
stavu ïalou lieèbou,
d) úplná slepota oboch oèí,
e) praktická slepota oboch oèí.
II. Zoznam technicky nároèných pomôcok, ktorých pouívaním dochádza k nadmernému opotrebovaniu atstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia
a)
b)
c)
d)
e)
f)

elektrické vozíky,
mechanické vozíky,
koèíky,
chodú¾ky,
kraulery,
ortézy z tuhých materiálov (dlahy, výstue, pruiny)
1. ortézy krku, trupu, bedra a lumbálnej oblasti,
2. ortézy horných konèatín okrem ortéz prstov a ruky, ktoré nemajú uchytenie na predlaktí,
3. ortézy dolných konèatín okrem ortéz prstov a nohy, ktoré nemajú uchytenie na predkolení,
g) protézy
1. protézy horných konèatín okrem protéz prstov a ruky, ktoré nemajú uchytenie tuhou objímkou na predlaktí,
2. protézy dolných konèatín okrem protéz chodidla, ktoré sú kompenzované výplòou a ortopedickou obuvou a nemajú uchytenie tuhou objímkou na predkolení.
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Príloha è. 8
k zákonu è. 447/2008 Z. z.

Vzor preukazu fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím
Predná strana preukazu fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v ..................................

PREUKAZ
FYZICKEJ OSOBY
S ġAŽKÝM
ZDRAVOTNÝM
POSTIHNUTÍM

Fotografia
30 x 40 mm

* 000000
DržiteĐ: .....................................................................................
Dátum narodenia:......................................................................
Trvalý pobyt: ............................................................................
V ........................................... dĖa ............................................
.........................................
Podpis držiteĐa
preukazu

....................................................
Odtlaþok peþiatky úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny
a podpis oprávnenej osoby
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Predná strana preukazu fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím so sprievodcom:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v ..................................

PREUKAZ
FYZICKEJ OSOBY
S ġAŽKÝM
ZDRAVOTNÝM
POSTIHNUTÍM
SO SPRIEVODCOM

Fotografia
30 x 40 mm

* 000000
DržiteĐ: .....................................................................................
Dátum narodenia:......................................................................
Trvalý pobyt: ............................................................................
V ........................................... dĖa ............................................
.........................................
Podpis držiteĐa
preukazu

....................................................
Odtlaþok peþiatky úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny
a podpis oprávnenej osoby
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Zadná strana preukazu fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím so sprievodcom:

POZNÁMKA
CARD OF PERSON WITH DISABILITIES

POUýENIE
Stratu preukazu treba ohlásiĢ úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny, ktorý ho vyhotovil. DržiteĐ preukazu je
povinný tomuto orgánu ohlásiĢ zmenu trvalého pobytu
a priezviska.
Preukaz je platný len s predloženým preukazom
totožnosti.
Zneužitie preukazu je trestné.

Charakteristika preukazu fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím so sprievodcom:
Preukaz je 75 mm iroký a 100 mm vysoký. Preukaz je vytlaèený na tvrdom bielom papieri.
Na prednej strane preukazu je v ¾avom hornom rohu uvedený drobným typom písma text Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny v ........................
Pod týmto textom sú zvýrazneným ve¾kým typom písma na ¾avej strane preukazu fyzickej osoby s akým zdravotným
postihnutím slová PREUKAZ FYZICKEJ OSOBY S AKÝM ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM vysoké 3 mm a preukazu fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím so sprievodcom slová PREUKAZ FYZICKEJ OSOBY S AKÝM
ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM SO SPRIEVODCOM vysoké 3 mm. Pod týmto textom je uvedená hviezdièka a pämiestne evidenèné èíslo preukazu napísané výrazným typom písma vysokým 5 mm. Kadý preukaz má svoje neopakovate¾né èíslo.
Vpravo od textu PREUKAZ FYZICKEJ OSOBY S AKÝM ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM a od textu PREUKAZ FYZICKEJ OSOBY S AKÝM ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM SO SPRIEVODCOM je obdånik 30 mm iroký a 40 mm
vysoký. V obdåniku je text Fotografia 30 x 40 mm.
V druhej polovici prednej strany preukazu je na ¾avej strane uvedený text 2 mm vysoký na troch riadkoch. V prvom
riadku Drite¾:, v druhom riadku Dátum narodenia:, v treom riadku Trvalý pobyt:. Ostávajúca èas textu je vybodkovaná do konca pravej strany. V tvrtom riadku je text 2 mm vysoký V................. dòa ...............
V poslednom riadku prednej strany preukazu je uvedený text ..............Podpis drite¾a
a ....................Odtlaèok peèiatky úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a podpis oprávnenej osoby.

preukazu
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Na prednej strane preukazu fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím so sprievodcom je z dolného ¾avého
rohu preukazu do pravej èasti po spodok obdånika pre fotografiu èervená èiara iroká 30 mm.
Na zadnej strane preukazu je v hornej èasti uvedený text POZNÁMKA ve¾kým typom písma 3 mm vysokým. Pod textom POZNÁMKA je uvedený text CARD OF PERSON WITH DISABILITIES ve¾kým typom písma 2 mm vysokým.
V dolnej èasti zadnej strany preukazu je uvedené zvýrazneným ve¾kým typom písma 3 mm vysokým slovo POUÈENIE a pod ním 1 mm vysoký text pouèenia Stratu preukazu treba ohlási úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý ho vyhotovil. Drite¾ preukazu je povinný tomuto orgánu ohlási zmenu trvalého pobytu a priezviska. Preukaz je
platný len s predloeným preukazom totonosti. Zneuitie preukazu je trestné..
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Príloha è. 9
k zákonu è. 447/2008 Z. z.

Vzor parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím
Predná strana parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím:

Zadná strana parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím:
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Príloha è. 10
k zákonu è. 447/2008 Z. z.

Skutoènosti na urèenie výky peòaného príspevku na kúpu pomôcky, peòaného
príspevku na výcvik pouívania pomôcky, peòaného príspevku na úpravu pomôcky,
peòaného príspevku na kúpu zdvíhacieho zariadenia, peòaného príspevku na úpravu
osobného motorového vozidla, peòaného príspevku na úpravu bytu, peòaného príspevku
na úpravu rodinného domu a peòaného príspevku na úpravu garáe

Cena pomôcky, cena výcviku
pouívania pomôcky, cena úpravy
pomôcky, cena zdvíhacieho
zariadenia, cena potrebnej úpravy
osobného motorového vozidla
a cena potrebnej úpravy bytu,
rodinného domu alebo garáe

Príjem fyzickej osoby s akým
zdravotným postihnutím
vyjadrený v násobkoch sumy
ivotného minima pre jednu
plnoletú fyzickú osobu
ustanoveného osobitným
predpisom30)

do 331,94 eura
do 1 659,70 eura

do 2
90 %
95 %

do 3
90 %
85 %

do 4
70 %
75 %

do 5
50 %
65 %

nad 1 659,70 eura

95 %

90 %

80 %

70 %

Výka príspevku v % z ceny
pomôcky, z ceny výcviku
pouívania pomôcky, z ceny
úpravy pomôcky, z ceny
zdvíhacieho zariadenia, z ceny
potrebnej úpravy osobného
motorového vozidla a z ceny
potrebnej úpravy bytu, z ceny
potrebnej úpravy rodinného
domu alebo z ceny potrebnej
úpravy garáe
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Príloha è. 11
k zákonu è. 447/2008 Z. z.

Skutoènosti na urèenie výky peòaného príspevku na kúpu pomôcky,
ktorou je pes so peciálnym výcvikom
Cena psa so
peciálnym
výcvikom

Príjem fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím vyjadrený
v násobkoch sumy ivotného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu
ustanoveného osobitným predpisom30)
do 2
do 3
do 4
do 5
100 %

95 %

90 %

80 %

Výka
príspevku v %
z ceny psa so
peciálnym
výcvikom
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Príloha è. 12
k zákonu è. 447/2008 Z. z.

Skutoènosti na urèenie výky peòaného príspevku na opravu pomôcky
Cena opravy pomôcky

do 165,97 eura
do 331,94 eura
do 829,85 eura
nad 829,85 eura

Príjem fyzickej osoby s akým zdravotným
postihnutím vyjadrený v násobkoch sumy
ivotného minima pre jednu plnoletú fyzickú
osobu ustanoveného osobitným predpisom30)
do 2
95 %
95 %
95 %
95 %

do 3
50 %
70 %
80 %
90 %

do 4
0%
50 %
60 %
70 %

do 5
0%
25 %
40 %
50 %

Výka príspevku v %
z ceny opravy pomôcky

Èiastka 165

Zbierka zákonov è. 447/2008

Strana 3837

Príloha è. 13
k zákonu è. 447/2008 Z. z.

Skutoènosti na urèenie výky peòaného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla
a na kúpu osobného motorového vozidla s automatickou prevodovkou
Cena osobného
motorového vozidla

Príjem fyzickej osoby s takým zdravotným
postihnutím vyjadrený v násobkoch sumy
ivotného minima pre jednu plnoletú fyzickú
osobu ustanoveného osobitným predpisom30)

do 2

do 3

do 4

do 5

85 %

80 %

70 %

55 %

Výka príspevku v % z ceny
osobného motorového vozidla,
najviac zo sumy 13 277,57 eura
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Príloha è. 14
k zákonu è. 447/2008 Z. z.

Skutoènosti na urèenie výky peòaného príspevku na prepravu
Príjem fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím vyjadrený
v násobkoch sumy ivotného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu
ustanoveného osobitným predpisom30)
Výka príspevku v % z preukázaných nákladov na prepravu

do 2

do 3

do 4

do 5

95 %

90 %

70 %

50 %
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Príloha è. 15
k zákonu è. 447/2008 Z. z.

Vyhlásenie
o majetku fyzickej osoby, ktorá iada o peòaný príspevok na kompenzáciu,
alebo fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím na úèely poskytovania
peòaných príspevkov na kompenzáciu

Meno, priezvisko a titul: ..............................................................................................................
Rodné èíslo a dátum narodenia: ...................................................................................................
Bydlisko: ......................................................................................................................................
Vyhlasujem na svoju èes, e vlastním/nevlastním* majetok** v hodnote presahujúcej 39 833 eur.
Uvedené údaje sú pravdivé a úplné, som si vedomá/vedomý právnych následkov nepravdivého vyhlásenia, ktoré vyplývajú z prísluných právnych predpisov.

V

............................................... dòa .............................................

......................................................................
Podpis fyzickej osoby, ktorá iada o
peòaný príspevok na kompenzáciu, alebo
podpis fyzickej osoby s akým zdravotným
postihnutím

..............................................................
Podpis úradne osvedèil

_______________________________________

* Nehodiace sa preèiarknu.
** Za majetok sa povaujú nehnute¾né veci a hnute¾né veci vo vlastníctve fyzickej osoby, ktorá iada o peòaný príspevok na kompenzáciu, alebo fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím vrátane peòaných úspor okrem majetku uvedeného ïalej, a ak to ich povaha pripúa, aj práva a iné majetkové hodnoty. Majetok sa preukazuje pod¾a stavu majetku v èase podania iadosti o peòaný príspevok
na kompenzáciu. Za hodnotu majetku je moné povaova len podiel majetku pripadajúci na fyzickú osobu, ktorá iada o peòaný príspevok na kompenzáciu, alebo na fyzickú osobu s akým zdravotným postihnutím.

Za majetok sa nepovaujú
a) nehnute¾nos, ktorú uíva na trvalé bývanie,
b) po¾nohospodárska pôda a lesná pôda, ktorú uíva pre svoju potrebu,
c) hnute¾né veci, ktoré tvoria nevyhnutné vybavenie domácnosti, hnute¾né veci, ktorými sú oatenie a obuv, a hnute¾né veci, na ktoré sa
poskytla jednorazová dávka v hmotnej núdzi alebo peòaný príspevok na kompenzáciu,
d) osobné motorové vozidlo, ktorého je drite¾om alebo vlastníkom a vyuíva ho na individuálnu prepravu z dôvodu akého zdravotného
postihnutia,
e) hnute¾né veci, ak by bol ich predaj alebo iné nakladanie s nimi v rozpore s dobrými mravmi.

Strana 3840

Zbierka zákonov è. 447/2008

Èiastka 165

Príloha è. 16
k zákonu è. 447/2008 Z. z.

Výkaz o odpracovaných hodinách osobnej asistencie
Meno a priezvisko fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím: .................................................
Rodné èíslo fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím:

.................................................

Meno a priezvisko osobného asistenta:

.................................................

Mesiac a rok:

.................................................

Vzah medzi fyzickou osobou s akým zdravotným
postihnutím a osobným asistentom:

Dátum

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Vykonávanie osobnej asistencie
od  do

.................................................

Poèet hodín

Èinnosti osobnej asistencie

Èiastka 165
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Odpracované hodiny osobnej asistencie
za mesiac

......................................................
Osobný asistent

..............................................................................
Fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím

V .......................................................................... dòa ...................................................
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Vysvetlivky k vyplòovaniu výkazu o odpracovaných hodinách osobnej asistencie
Mesiac a rok  uvedie sa mesiac a rok, v ktorom bola osobná asistencia vykonaná.
Vzah medzi fyzickou osobou s akým zdravotným postihnutím a osobným asistentom  uvedie sa, èi osobnú
asistenciu fyzickej osobe s akým zdravotným postihnutím vykonáva
a)
b)
c)
d)

manel,
manelka,
rodiè,
fyzická osoba, ktorá prevzala fyzickú osobu s akým zdravotným postihnutím do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivos rodièov na základe rozhodnutia súdu,
e) fyzická osoba, ktorú súd ustanovil za opatrovníka fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím,
f) diea,
g) starý rodiè,
h) vnuk,
i) súrodenec,
j) nevesta,
k) za,
l) svokor,
m) svokra,
n) iná osoba (vyie neuvedená).
Vykonávanie osobnej asistencie (od  do)  uvedie sa zaèiatok a koniec vykonávania osobnej asistencie menovaného osobného asistenta. V prípade, ak v daný deò tento osobný asistent preruil vykonávanie osobnej asistencie,
v ïalom ståpci (ståpcoch) sa uvedie èas opätovného zaèatia a ukonèenia vykonávania osobnej asistencie.
Poèet hodín  uvedie sa súhrn odpracovaných hodín osobnej asistencie za konkrétny deò.
Èinnosti osobnej asistencie  uvedú sa vetky èinnosti, ktoré osobný asistent vykonal poèas dòa (bez uvedenia
èasu, ktorý bol potrebný na vykonanie jednotlivých èinností). Ak boli vykonané èinnosti uvedené v prílohe è. 4 k zákonu è. 447/2008 Z. z. bodoch 4.1. a 4.7. tohto zákona, t. j. umývanie, kúpanie, èesanie, holenie, úprava nechtov,
mejkap a vyprázdòovanie èriev a mechúra, vo výkaze sa uvedie len èinnos nazvaná osobná hygiena (bez konkretizácie).
Odpracované hodiny osobnej asistencie za mesiac  uvedie sa súèet poètu hodín osobnej asistencie za celý kalendárny mesiac.
Osobný asistent  uvedie sa podpis osobného asistenta.
Fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím  uvedie sa podpis fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím, ktorý výkaz o odpracovaných hodinách osobnej asistencie vypracoval a predkladá príslunému úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny.

V........................... dòa.............  uvedie sa miesto a deò, mesiac a rok vyhotovenia výkazu.
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Príloha è. 17
k zákonu è. 447/2008 Z. z.

Potvrdenie
o vyplatených odmenách osobnému asistentovi
Meno a priezvisko fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím
...................................................................................................................................................
Za kalendárny mesiac ...................................................

v roku ................................................

Meno a priezvisko osobného asistenta .........................................................................................
Odpracované hodiny ...................................................................................................................
Odmena v eurách ........................................................................................................................
Dátum prevzatia .........................................................................................................................
Podpis osobného asistenta ..........................................................................................................
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448
ZÁKON
z 30. októbra 2008
o sociálnych slubách a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom
podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
PRVÁ ÈAS
VEOBECNÉ USTANOVENIA
PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje právne vzahy pri poskytovaní
sociálnych sluieb, financovanie sociálnych sluieb
a doh¾ad nad poskytovaním sociálnych sluieb.
§2
Vymedzenie sociálnej sluby
(1) Sociálna sluba je odborná èinnos, obsluná èinnos alebo ïalia èinnos alebo súbor týchto èinností,
ktoré sú zamerané na
a) prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie,
rieenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby,
rodiny alebo komunity,
b) zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej
osoby vies samostatný ivot a na podporu jej zaèlenenia do spoloènosti,
c) zabezpeèenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných ivotných potrieb fyzickej osoby,
d) rieenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby
a rodiny,
e) prevenciu sociálneho vylúèenia fyzickej osoby a rodiny.
(2) Nepriaznivá sociálna situácia pod¾a tohto zákona
je ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúèením alebo
obmedzenie jej schopnosti sa spoloèensky zaèleni
a samostatne riei svoje problémy
a) z dôvodu, e nemá zabezpeèené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných ivotných potrieb,
b) pre svoje ivotné návyky alebo pre spôsob ivota,
c) pre aké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý
zdravotný stav,
1
2

d) z dôvodu, e dovàila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok pod¾a osobitného predpisu1) (ïalej
len dôchodkový vek),
e) pre výkon opatrovania fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím,
f) pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo
g) z dôvodu, e sa stala obeou obchodovania s ¾uïmi.
(3) Zabezpeèenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných ivotných potrieb fyzickej osoby
na úèely tohto zákona je zabezpeèenie ubytovania,
stravy, nevyhnutného oatenia, obuvi a nevyhnutnej
základnej osobnej hygieny.
(4) Krízová sociálna situácia pod¾a tohto zákona je
ohrozenie ivota alebo zdravia fyzickej osoby a rodiny,
ktoré vyaduje bezodkladné rieenie sociálnou slubou.
(5) Sociálna sluba sa vykonáva najmä prostredníctvom sociálnej práce, postupmi zodpovedajúcimi poznatkom spoloèenských vied a poznatkom o stave a vývoji poskytovania sociálnych sluieb.
DRUHÁ HLAVA
ÚÈASTNÍCI PRÁVNYCH VZAHOV
PRI POSKYTOVANÍ SOCIÁLNYCH SLUIEB
§3
(1) Úèastníci právnych vzahov pod¾a tohto zákona
sú
a) prijímate¾ sociálnej sluby,
b) poskytovate¾ sociálnej sluby,
c) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo),
d) obec,
e) vyí územný celok,
f) partnerstvo.
(2) Prijímate¾ sociálnej sluby je fyzická osoba, ktorá
je
a) obèan Slovenskej republiky, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo prechodný pobyt hlásený pod¾a osobitného predpisu,2)
b) cudzinec, ktorý je obèan èlenského tátu Európskej
únie, tátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore a vajèiarskej
konfederácie (ïalej len Európsky hospodársky priestor), má registrovaný trvalý pobyt na území Sloven-

) Zákon è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorích predpisov.
) Zákon è. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu obèanov Slovenskej republiky a registri obèanov Slovenskej republiky v znení neskorích
predpisov.
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c)

d)
e)

f)

g)
h)

i)

j)
k)
l)
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skej republiky pod¾a osobitného predpisu3) a je zamestnaný alebo tuduje na tátom uznanej kole na
území Slovenskej republiky,
cudzinec, ktorý je obèanom tátu Európskeho hospodárskeho priestoru a má registrovaný trvalý pobyt
na neobmedzený èas na území Slovenskej republiky
pod¾a osobitného predpisu,4)
rodinný prísluník cudzinca uvedeného v písmene
b), ktorý má povolenie na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky pod¾a osobitného predpisu,5)
cudzinec, ktorý je rodinný prísluník obèana Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a ktorý má povolenie na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky pod¾a osobitného
predpisu,6)
cudzinec, ktorý nie je obèanom tátu Európskeho
hospodárskeho priestoru a ktorého práva vyplývajúce pod¾a tohto zákona zaruèuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá
bola uverejnená v Zbierke zákonov,
cudzinec, ktorému bol udelený azyl pod¾a osobitného predpisu,7)
cudzinec, ktorý je obèanom tátu Európskeho hospodárskeho priestoru a ktorý má registrovaný trvalý
pobyt na území Slovenskej republiky pod¾a osobitného predpisu,8)
cudzinec, ktorý nie je obèanom tátu Európskeho
hospodárskeho priestoru, má povolenie na prechodný pobyt alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky pod¾a osobitného predpisu9) a ktorého práva
pod¾a tohto zákona nie sú upravené medzinárodnou
zmluvou,
cudzinec, ktorému sa poskytla doplnková ochrana
pod¾a osobitného predpisu,7)
cudzinec, ktorému sa poskytlo doèasné útoèisko
pod¾a osobitného predpisu,7)
Slovák ijúci v zahranièí,10) ktorý sa zdriava na území Slovenskej republiky v priebehu jedného kalendárneho roka nepretrite aspoò 180 dní; splnenie
tejto podmienky je Slovák ijúci v zahranièí povinný
preukáza na úèely trvania nárokov získaných pod¾a
tohto zákona kadý kalendárny rok.

(3) Poskytovate¾om sociálnej sluby je za podmienok
ustanovených týmto zákonom obec, právnická osoba
zriadená obcou alebo zaloená obcou, právnická osoba
zriadená vyím územným celkom alebo zaloená vyím územným celkom (ïalej len verejný poskytovate¾
sociálnej sluby) a iná osoba (ïalej len neverejný poskytovate¾ sociálnej sluby).
3

)
)
5
)
6
)
7
)
8
)
9
)
10
)
11
)
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(4) Vyí územný celok je poskytovate¾om sociálnej
sluby, len ak poskytuje základné sociálne poradenstvo.
(5) Neverejný poskytovate¾ sociálnej sluby môe by
aj
a) cudzinec, ktorý je obèanom tátu Európskeho hospodárskeho priestoru a má registrovaný trvalý pobyt
na území Slovenskej republiky pod¾a osobitného
predpisu,9)
b) fyzická osoba, ktorá je cudzinec a nie je obèanom
tátu Európskeho hospodárskeho priestoru, ak má
povolenie na prechodný pobyt alebo trvalý pobyt na
území Slovenskej republiky pod¾a osobitného predpisu,10)
c) právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej
republiky, ktorej organizaèná zloka má sídlo na
území Slovenskej republiky.
(6) Zamestnanie na úèely odseku 2 písm. b) je zamestnanie pod¾a osobitného predpisu.11)
(7) Rodinný prísluník pod¾a odseku 2 písm. d) a e) je
manel, manelka, rodièia a nezaopatrené deti.12)
§4
Partnerstvo
(1) Partnerstvo pod¾a tohto zákona je zoskupenie
osôb vytvorené na úèel realizácie projektov alebo programov na predchádzanie vzniku alebo zmiernenie nepriaznivých sociálnych situácií fyzických osôb alebo na
rieenie týchto situácií a projekty alebo programy komunitnej práce. Partnerstvo môe by vytvorené najmä
obcou, vyím územným celkom, úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, zástupcami komunity a inou osobou.
(2) O vytvorení partnerstva na realizáciu projektu
alebo programu pod¾a odseku 1 èlenovia partnerstva
uzatvárajú písomnú zmluvu,13) ktorá obsahuje najmä
èlenov partnerstva, dátum vzniku partnerstva, dåku
trvania partnerstva, úèel partnerstva, práva a povinnosti èlenov partnerstva a spôsob financovania projektu alebo programu.
(3) Komunita pod¾a tohto zákona je skupina osôb,
ktorá ije v urèitom zoskupení urèenom najmä ulicou,
mestskou èasou, obcou, mestom a ktorú spájajú spoloèné záujmy, hodnoty a ciele.

§ 45a a § 45c zákona è. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
§ 45c zákona è. 48/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 45a, 45b a 45d zákona è. 48/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 35, 38 a 45a zákona è. 48/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
§ 45a zákona è. 48/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 34 a 42 zákona è. 48/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 474/2005 Z. z. o Slovákoch ijúcich v zahranièí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon è. 447/2008 Z. z. o peòaných príspevkoch na kompenzáciu akého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
12
) § 3 zákona è. 600/2003 Z. z. o prídavku na diea a o zmene a doplnení zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona
è. 532/2007 Z. z.
13
) § 51 Obèianskeho zákonníka.
4
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§5
Zásada rovnakého zaobchádzania
pri poskytovaní sociálnych sluieb
Práva ustanovené týmto zákonom sa zaruèujú rovnako kadému v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou osobitným predpisom.14)
TRETIA HLAVA
PRÁVA A POVINNOSTI PRI POSKYTOVANÍ
SOCIÁLNEJ SLUBY
§6
Práva pri poskytovaní sociálnej sluby
(1) Fyzická osoba má za podmienok ustanovených
týmto zákonom právo výberu sociálnej sluby a formy
jej poskytovania a právo výberu poskytovate¾a sociálnej sluby v rozsahu ustanovenom v § 8 ods. 2 a 3.
(2) Fyzická osoba má právo
a) na poskytovanie sociálnej sluby, ktorá svojím rozsahom, formou a spôsobom poskytovania umoòuje
realizova jej základné ¾udské práva a slobody, zachováva jej ¾udskú dôstojnos, aktivizuje ju k posilneniu sebestaènosti, zabraòuje jej sociálnemu vylúèeniu a podporuje jej zaèlenenie do spoloènosti,
b) na zabezpeèenie dostupnosti informácií v jej zrozumite¾nej forme o druhu, mieste, cie¾och a spôsobe
poskytovania sociálnej sluby, o úhrade za sociálnu
slubu a o cie¾ovej skupine, ktorej je poskytovaná.
(3) Prijímate¾ sociálnej sluby v zariadení sociálnych
sluieb (ïalej len zariadenie) má právo aj
a) na utvorenie podmienok na zabezpeèenie osobného
kontaktu, telefonického kontaktu, písomného kontaktu alebo elektronického kontaktu s osobou, ktorú si sám urèí, najmä na úèel ochrany jeho práv
a právom chránených záujmov, nadväzovania a udriavania sociálnych väzieb s rodinou a komunitou
a udriavania partnerských vzahov,
b) na nenaruovanie svojho osobného priestoru okrem
situácie, ktorá neznesie odklad a vstup je nevyhnutný na ochranu jeho ivota, zdravia alebo majetku, na
ochranu práv a slobôd iných fyzických osôb alebo
ochranu majetku zariadenia,
c) podie¾a sa na urèovaní ivotných podmienok v zariadení uvedenom v § 34 a 40 prostredníctvom zvolených zástupcov prijímate¾ov sociálnej sluby pri
úprave domáceho poriadku, pri rieení vecí súvisiacich s podmienkami a kvalitou poskytovania sociálnych sluieb a výbere aktivít vykonávaných vo vo¾nom èase; ak je prijímate¾om sociálnej sluby diea,
má právo podie¾a sa na urèovaní ivotných podmienok v zariadení samo alebo prostredníctvom svojho
zákonného zástupcu alebo inej fyzickej osoby, ktorá
má diea zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu.15)
(4) Prijímate¾ sociálnej sluby má právo na náhradu
14
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kody spôsobenej poskytovate¾om sociálnej sluby pri
poskytovaní sociálnej sluby alebo v priamej súvislosti
s òou.
(5) Práva ustanovené v odseku 3 sa nevzahujú na
prijímate¾a sociálnej sluby, ktorému sa poskytuje ambulantná sociálna sluba.
Povinnosti poskytovate¾a
sociálnej sluby
§7
Poskytovate¾ sociálnej sluby je povinný
a) prihliada na individuálne potreby prijímate¾a sociálnej sluby,
b) aktivizova prijímate¾a sociálnej sluby pod¾a jeho
schopností a moností,
c) poskytova sociálnu slubu na odbornej úrovni,
d) spolupracova s rodinou, obcou a komunitou pri
utváraní podmienok na návrat prijímate¾a sociálnej
sluby poskytovanej v zariadení s celoroènou pobytovou formou do prirodzeného rodinného prostredia
alebo komunitného prostredia s prednostným poskytovaním sociálnej sluby terénnou formou, ambulantnou formou alebo týdennou pobytovou formou, a to so súhlasom prijímate¾a sociálnej sluby
a pri repektovaní jeho osobných cie¾ov, potrieb,
schopností a zdravotného stavu.
§8
(1) Obec a vyí územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpeèuje dostupnos sociálnej sluby pre fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na sociálnu slubu,
a právo výberu sociálnej sluby za podmienok ustanovených týmto zákonom.
(2) Obec v rozsahu svojej pôsobnosti fyzickej osobe,
ktorá je odkázaná na sociálnu slubu
a) poskytne sociálnu slubu,
b) zabezpeèí poskytovanie sociálnej sluby prostredníctvom právnickej osoby, ktorú zriadila alebo zaloila na tento úèel,
c) zabezpeèí poskytovanie sociálnej sluby u iného verejného poskytovate¾a sociálnej sluby, ak nemôe
poskytnú sociálnu slubu ani zabezpeèi poskytovanie sociálnej sluby prostredníctvom právnickej
osoby, ktorú zriadila alebo zaloila na tento úèel,
a ak s týmto fyzická osoba, ktorá iada o uzatvorenie
zmluvy o poskytovaní sociálnej sluby, súhlasí, alebo
d) zabezpeèí poskytovanie sociálnej sluby u neverejného poskytovate¾a sociálnej sluby na základe dohody obce s fyzickou osobou, ktorá iada o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej sluby, ak obec
nemôe poskytnú alebo zabezpeèi poskytovanie
sociálnej sluby pod¾a písmen a) a c).

) Zákon è. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminaèný zákon) v znení neskorích predpisov.
15
) Zákon è. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
§ 75 a 75a Obèianskeho súdneho poriadku.
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(3) Vyí územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti
fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na sociálnu slubu
a) poskytne sociálnu slubu,
b) zabezpeèí poskytovanie sociálnej sluby prostredníctvom právnickej osoby, ktorú zriadil alebo zaloil
na tento úèel,
c) zabezpeèí poskytovanie sociálnej sluby u iného verejného poskytovate¾a sociálnej sluby, ak nemôe
poskytnú sociálnu slubu ani zabezpeèi poskytovanie sociálnej sluby prostredníctvom právnickej
osoby, ktorú zriadil alebo zaloil na tento úèel, a ak
s týmto fyzická osoba, ktorá iada o uzatvorenie
zmluvy o poskytovaní sociálnej sluby, súhlasí, alebo
d) zabezpeèí poskytovanie sociálnej sluby u neverejného poskytovate¾a sociálnej sluby na základe dohody vyieho územného celku s fyzickou osobou,
ktorá iada o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej sluby, ak vyí územný celok nemôe poskytnú alebo zabezpeèi poskytovanie sociálnej
sluby pod¾a písmen a) a c).
(4) Ak fyzická osoba má vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu slubu, o ktorej poskytnutie iada, obec a vyí územný celok v rozsahu
svojej pôsobnosti poskytne alebo zabezpeèí poskytovanie sociálnej sluby uvedenej v § 34 a 41 najneskôr do
60 dní odo dòa doruèenia iadosti o uzatvorenie zmluvy
o poskytovaní sociálnej sluby obci, vyiemu územnému celku alebo právnickej osobe zriadenej alebo zaloenej obcou alebo vyím územným celkom, ak tento
zákon neustanovuje inak.
(5) Ak ide o sociálnu slubu v zariadení, obec alebo
vyí územný celok môe poskytnú alebo zabezpeèi
poskytovanie sociálnej sluby pod¾a odsekov 2 a 3 vo
svojom územnom obvode, alebo ak ide o obec, v územnom obvode prísluného vyieho územného celku,
v ktorom sa obec nachádza. Na základe dohody obce
alebo vyieho územného celku s fyzickou osobou, ktorá iada o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej
sluby, môe obec a vyí územný celok zabezpeèi poskytovanie sociálnej sluby pod¾a odsekov 2 a 3 v zariadení aj v územnom obvode iného vyieho územného
celku.

Strana 3847

o poskytovaní sociálnej sluby obci alebo vyiemu
územnému celku, ktorý ho zriadil alebo zaloil.
(8) Obec alebo vyí územný celok zabezpeèí poskytovanie sociálnej sluby pod¾a tohto zákona tak, e uzatvára zmluvu s budúcim poskytovate¾om sociálnej sluby, v ktorej sa budúci poskytovate¾ sociálnej sluby
zaväzuje túto slubu poskytnú v lehote uvedenej v odseku 4. To sa nevzahuje na obec alebo vyí územný
celok, ak zabezpeèuje poskytovanie sociálnej sluby
prostredníctvom právnickej osoby, ktorú zriadil alebo
zaloil na tento úèel.
(9) Ak obec alebo vyí územný celok na základe výberu fyzickej osoby poiada neverejného poskytovate¾a
sociálnej sluby o poskytnutie sociálnej sluby fyzickej
osobe, ktorá je na òu odkázaná, neverejný poskytovate¾
sociálnej sluby je povinný uzatvori s touto fyzickou
osobou zmluvu o poskytovaní sociálnej sluby, ak poskytuje sociálnu slubu, na ktorú je táto fyzická osoba
odkázaná a ak má vo¾né miesto na poskytovanie sociálnej sluby. Povinnos pod¾a prvej vety sa nevzahuje na
neverejného poskytovate¾a sociálnej sluby, ktorý poskytuje sociálnu slubu s cie¾om dosiahnu zisk.
§9
(1) Poskytovate¾ sociálnej sluby uvedenej v § 34 a
40 je povinný plánova poskytovanie sociálnej sluby
pod¾a individuálnych potrieb, schopností a cie¾ov prijímate¾a sociálnej sluby, vies písomné individuálne záznamy o priebehu poskytovania sociálnej sluby a hodnoti priebeh poskytovania sociálnej sluby za úèasti
prijímate¾a sociálnej sluby (ïalej len individuálny
rozvojový plán). Úèas prijímate¾a sociálnej sluby
pod¾a prvej vety sa nevyaduje, ak to neumoòuje jeho
zdravotný stav.
(2) Ak je prijímate¾ sociálnej sluby fyzická osoba
s akým zdravotným postihnutím alebo fyzická osoba
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, súèasou individuálneho rozvojového plánu je aj program sociálnej
rehabilitácie.

(6) Obec a vyí územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti poskytne alebo zabezpeèí poskytovanie sociálnej
sluby fyzickej osobe bezodkladne, ak je jej ivot alebo
zdravie váne ohrozené, ak fyzická osoba nemá zabezpeèené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných ivotných potrieb, alebo ak fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby skonèila pobyt
v zariadení pod¾a osobitného predpisu16) a nemá zabezpeèené podmienky na bývanie v prirodzenom rodinnom
prostredí.

(3) Poskytovate¾ sociálnej sluby uvedenej v § 26, 27,
29, 32, 35 a 39 je povinný dodriava maximálny poèet
prijímate¾ov sociálnej sluby na jedného svojho zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom poète zamestnancov
pod¾a prílohy è. 1. Za odborného zamestnanca na úèely
prvej vety sa povauje najmä sociálny pracovník, vychovávate¾, pracovný terapeut, peciálny pedagóg, lieèebný pedagóg, sociálny pedagóg, psychológ, opatrovate¾, fyzioterapeut, asistent lieèebnej výivy, sestra
poskytujúca odborné oetrovate¾ské úkony, intruktor
sociálnej rehabilitácie.

(7) Ak bola iados o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej sluby doruèená zariadeniu zriadenému
alebo zaloenému obcou alebo vyím územným celkom, ktoré nemá vo¾né miesto, toto zariadenie je povinné bezodkladne zasla iados o uzatvorenie zmluvy

(4) Poskytovate¾ sociálnej sluby je povinný splni
veobecné technické poiadavky na výstavbu a veobecné technické poiadavky na stavby uívané fyzickými osobami s obmedzenou schopnosou pohybu
a orientácie pod¾a osobitného predpisu.17)

16

) § 59 ods. 5 zákona è. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

17

) § 143 ods. 1 písm. d) zákona è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona è. 237/2000
Z. z.
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(5) Poskytovate¾ sociálnej sluby uvedenej v § 34 a
40 je povinný splni
a) poiadavky na vnútorné prostredie budov a minimálne poiadavky na byty niieho tandardu a na
ubytovacie zariadenia pod¾a osobitného predpisu,18)
b) poiadavky na zariadenia spoloèného stravovania
pod¾a osobitného predpisu.19)
(6) Poskytovate¾ sociálnej sluby je povinný plni procedurálne podmienky, personálne podmienky a prevádzkové podmienky poskytovania sociálnej sluby
(ïalej len podmienky kvality poskytovanej sociálnej
sluby) pod¾a prílohy è. 2 písm. A.
(7) Poskytovate¾ sociálnej sluby je povinný s postupmi, pravidlami a podmienkami spracovanými v súlade
s prílohou è. 2 písm. A oboznámi svojich zamestnancov a prijímate¾ov sociálnej sluby v im zrozumite¾nej
forme.
(8) Poskytovate¾ sociálnej sluby je povinný umoni
vykonanie hodnotenia podmienok kvality poskytovanej
sociálnej sluby a poskytnú súèinnos pri tomto hodnotení.
(9) Obec alebo vyí územný celok, ktorý zriadil alebo
zaloil právnickú osobu na úèely poskytovania sociálnej sluby v zariadení a neverejný poskytovate¾ sociálnej sluby v zariadení sú povinní urèi v zriaïovacej listine alebo vo vnútornom predpise, ak sa zriaïovacia
listina nevydáva, druh a formu poskytovanej sociálnej
sluby a názov zariadenia, predmet jeho èinnosti a jeho
odborné zameranie, a ak je to úèelné a vhodné, aj cie¾ovú skupinu fyzických osôb.
(10) Poskytovate¾ sociálnej sluby je povinný na úèel
zvýenia odbornej úrovne a kvality poskytovanej sociálnej sluby vypracova a uskutoèòova program supervízie. Toto ustanovenie sa nevzahuje na sociálne
sluby uvedené v § 42 a 47, § 56 a § 58 a 60.
(11) Poskytovate¾ sociálnej sluby uvedenej v § 32
a 33 je povinný oznámi zaèatie poskytovania sociálnej
sluby príslunému orgánu pod¾a osobitného predpisu.20)
(12) Poskytovate¾ celoroènej pobytovej sociálnej sluby a týdennej pobytovej sociálnej sluby je povinný
uzatvori písomnú dohodu o úschove cenných vecí,21)
ak ho o to prijímate¾ sociálnej sluby poiada.
§ 10
Povinnosti poskytovate¾a sociálnej sluby
pri ochrane ivota, zdravia a dôstojnosti
prijímate¾a sociálnej sluby
(1) Pri poskytovaní sociálnych sluieb v zariadení nemono pouíva prostriedky netelesného a telesného
obmedzenia prijímate¾a sociálnej sluby. Ak je priamo
ohrozený ivot alebo priamo ohrozené zdravie prijímate¾a sociálnej sluby alebo iných fyzických osôb, mono
18
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poui prostriedky obmedzenia prijímate¾a sociálnej
sluby, a to len na èas nevyhnutne potrebný na odstránenie priameho ohrozenia.
(2) Za prostriedky netelesného obmedzenia sa povauje zvládnutie situácie pod¾a odseku 1 druhej vety
najmä verbálnou komunikáciou, odvrátením pozornosti alebo aktívnym poèúvaním.
(3) Za prostriedky telesného obmedzenia sa povauje
zvládnutie situácie pod¾a odseku 1 druhej vety pouitím rôznych peciálnych úchopov, umiestnením prijímate¾a sociálnej sluby do miestnosti, ktorá je urèená
na bezpeèný pobyt alebo pouitím liekov na základe pokynu lekára so pecializáciou v pecializaènom odbore
psychiatria.
(4) Pouitie prostriedkov obmedzenia netelesnej povahy prijímate¾a sociálnej sluby má prednos pred pouitím prostriedkov telesného obmedzenia prijímate¾a
sociálnej sluby. Nevyhnutné telesné obmedzenie nariaïuje, schva¾uje alebo dodatoène bezodkladne
schva¾uje lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore psychiatria a písomne sa k nemu vyjadruje sociálny pracovník zariadenia. Pouitie liekov pod¾a odseku
3 nemono dodatoène schva¾ova. Telesné a netelesné
obmedzenie prijímate¾a sociálnej sluby musí by zaznamenané v registri telesných a netelesných obmedzení (ïalej len register obmedzení) zriadenom na
tento úèel, ktorý je povinný vies poskytovate¾ sociálnej
sluby.
(5) Register obmedzení obsahuje zápis kadého obmedzenia prijímate¾a sociálnej sluby s uvedením jeho
mena, priezviska a dátumu narodenia, spôsob a dôvody obmedzenia prijímate¾a sociálnej sluby, dátum
a èas trvania tohto obmedzenia, opis okolností, ktoré
viedli k obmedzeniu prijímate¾a sociálnej sluby, s uvedením príèiny nevyhnutného obmedzenia, opatrenia
prijaté na zamedzenie opakovania situácie, pri ktorej
bolo nevyhnutné poui obmedzenie, meno, priezvisko
a podpis lekára so pecializáciou v pecializaènom odbore psychiatria, ktorý obmedzenie nariadil a schválil,
alebo dodatoène bezodkladne schválil, meno, priezvisko a podpis sociálneho pracovníka, ktorý sa k pouitiu
obmedzenia písomne vyjadril a popis zranení, ktoré
utrpeli zúèastnené fyzické osoby.
(6) Poskytovate¾ sociálnej sluby je povinný kadý zápis obmedzenia prijímate¾a sociálnej sluby a údaje
uvedené v registri obmedzení bezodkladne po pouití
prostriedkov obmedzenia oznámi ministerstvu.
(7) Poskytovate¾ sociálnej sluby je povinný o pouití
prostriedkov obmedzenia prijímate¾a sociálnej sluby
informova bezodkladne zákonného zástupcu prijímate¾a sociálnej sluby alebo súdom ustanoveného opatrovníka.22) Ak je súdom ustanovený opatrovník prijímate¾a sociálnej sluby zariadenie, poskytovate¾
sociálnych sluieb je povinný o pouití prostriedkov ob-

) § 21, 24, 26 a 62 zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 140/2008 Z. z.
19
) § 62 písm. k) zákona è. 355/2007 Z. z.
20
) Zákon è. 305/2005 Z. z. v znení neskorích predpisov.
21
) § 742 a 753 Obèianskeho zákonníka.
22
) Obèiansky súdny poriadok.
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medzenia prijímate¾a sociálnej sluby informova bezodkladne blízku osobu prijímate¾a sociálnej sluby.
DRUHÁ ÈAS
SOCIÁLNE SLUBY
PRVÁ HLAVA
DRUH SOCIÁLNEJ SLUBY,
FORMA SOCIÁLNEJ SLUBY A ROZSAH
POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUBY
§ 11
Urèenie druhu sociálnej sluby, formy sociálnej
sluby a rozsahu poskytovania sociálnej sluby
Druh sociálnej sluby, forma sociálnej sluby a rozsah poskytovania sociálnej sluby sa urèia pod¾a nepriaznivej sociálnej situácie a pri sociálnej slube uvedenej v § 34 a 41 aj pod¾a stupòa odkázanosti fyzickej
osoby na pomoc inej fyzickej osoby.
§ 12
Druh sociálnej sluby
(1) Sociálne sluby pod¾a druhu sú
a) sociálne sluby na zabezpeèenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných ivotných potrieb v zariadeniach, ktorými sú
1. noc¾aháreò,
2. útulok,
3. domov na pol ceste,
4. nízkoprahové denné centrum,
5. zariadenie núdzového bývania,
b) sociálne sluby na podporu rodiny s demi, ktorými
sú
1. pomoc pri osobnej starostlivosti o diea a podpora
zosúlaïovania rodinného ivota a pracovného ivota,
2. poskytovanie sociálnej sluby v zariadení doèasnej starostlivosti o deti,
3. poskytovanie sociálnej sluby v nízkoprahovom
dennom centre pre deti a rodinu,
c) sociálne sluby na rieenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu akého zdravotného postihnutia,
nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovàenia dôchodkového veku, ktorými sú
1. poskytovanie sociálnej sluby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovàili dôchodkový vek,
2. opatrovate¾ská sluba,
3. prepravná sluba,
4. sprievodcovská sluba a predèitate¾ská sluba,
5. tlmoènícka sluba,
6. sprostredkovanie tlmoèníckej sluby,
7. sprostredkovanie osobnej asistencie,
8. poièiavanie pomôcok,
d) sociálne sluby s pouitím telekomunikaèných technológií, ktorými sú
1. monitorovanie a signalizácia potreby pomoci,
2. krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikaèných technológií,
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e) podporné sluby, ktorými sú
1. od¾ahèovacia sluba,
2. pomoc pri zabezpeèení opatrovníckych práv a povinností,
3. poskytovanie sociálnej sluby v dennom centre,
4. poskytovanie sociálnej sluby v integraènom centre,
5. poskytovanie sociálnej sluby v jedálni,
6. poskytovanie sociálnej sluby v práèovni,
7. poskytovanie sociálnej sluby v stredisku osobnej
hygieny.
(2) Sociálne sluby pod¾a odseku 1 mono úèelne
a vhodne spája.
§ 13
Forma sociálnej sluby
(1) Sociálna sluba sa poskytuje ambulantnou formou, terénnou formou, pobytovou formou alebo inou
formou pod¾a nepriaznivej sociálnej situácie a prostredia, v ktorom sa fyzická osoba zdriava.
(2) Ambulantná forma sociálnej sluby (ïalej len
ambulantná sociálna sluba) sa poskytuje fyzickej
osobe, ktorá dochádza, je sprevádzaná alebo je dopravovaná do miesta poskytovania sociálnej sluby. Miestom poskytovania ambulantnej sociálnej sluby môe
by aj zariadenie.
(3) Terénna forma sociálnej sluby (ïalej len terénna
sociálna sluba) sa poskytuje fyzickej osobe v jej prirodzenom sociálnom prostredí.
(4) Terénnu sociálnu slubu mono poskytova aj
prostredníctvom terénnych programov, ktorých cie¾om
je predchádza sociálnemu vylúèeniu fyzickej osoby,
rodiny a komunity, ktoré sú v nepriaznivej sociálnej situácii. Terénne programy sa vykonávajú odbornými
èinnosami alebo ïalími èinnosami pod¾a tohto zákona.
(5) Pobytová forma sociálnej sluby v zariadení (ïalej
len pobytová sociálna sluba) sa poskytuje, ak súèasou sociálnej sluby je ubytovanie. Pobytová sociálna
sluba sa poskytuje ako celoroèná sociálna sluba alebo týdenná sociálna sluba. Pobytovú sociálnu slubu
mono maloletému dieau poskytnú len s písomným
súhlasom zákonného zástupcu, osobe pozbavenej spôsobilosti na právne úkony len s písomným súhlasom
fyzickej osoby, ktorú súd ustanovil za opatrovníka.22)
(6) Poskytovanie terénnej sociálnej sluby alebo ambulantnej sociálnej sluby má prednos pred pobytovou sociálnou slubou. Ak terénna sociálna sluba alebo ambulantná sociálna sluba nie je vhodná, úèelná
alebo dostatoène neriei nepriaznivú sociálnu situáciu
fyzickej osoby, poskytuje sa pobytová sociálna sluba.
Pri pobytovej sociálnej slube má prednos týdenná
pobytová sociálna sluba pred celoroènou pobytovou
sociálnou slubou.
(7) Odsek 6 sa uplatòuje v súlade s právom fyzickej
osoby na výber formy poskytovanej sociálnej sluby.
(8) Sociálnu slubu mono poskytova aj inou formou, najmä telefonicky alebo s pouitím telekomunikaèných technológií, ak je to úèelné.
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§ 14

§ 17

Rozsah poskytovania sociálnej sluby

Obsluné èinnosti

Sociálna sluba sa poskytuje na neurèitý èas alebo
na urèitý èas.

(1) Obsluné èinnosti sú ubytovanie, stravovanie,
upratovanie, pranie, ehlenie a údrba bielizne a atstva.

DRUHÁ HLAVA
POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH SLUIEB
§ 15
Vykonávanie odborných èinností, obsluných
èinností a ïalích èinností
(1) Poskytovate¾ sociálnej sluby je povinný vykonáva odborné èinnosti, obsluné èinnosti a ïalie èinnosti, zabezpeèova vykonávanie týchto èinností alebo
utvára podmienky na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom týmto zákonom, pre druh sociálnej sluby,
ktorý poskytuje.
(2) Poskytovate¾ sociálnej sluby popri èinnostiach,
ktoré je povinný vykonáva, zabezpeèova ich vykonávanie alebo utvára podmienky na ich vykonávanie pre
druh sociálnej sluby, ktorý poskytuje, môe vykonáva, zabezpeèova vykonávanie alebo utvára podmienky na vykonávanie aj iných èinností uvedených v § 16
a 18, ktoré pre druh sociálnej sluby, ktorý poskytuje,
nie je povinný vykonáva, zabezpeèova ich vykonávanie alebo utvára podmienky na ich vykonávanie pod¾a
odseku 1.
(3) Poskytovate¾ sociálnej sluby môe vykonáva, zabezpeèova alebo utvára podmienky na vykonávanie
iných èinností, ktoré tento zákon neupravuje a zvyujú
kvalitu sociálnej sluby.
§ 16
Odborné èinnosti
(1) Odborné èinnosti sú najmä
a) základné sociálne poradenstvo,
b) pecializované sociálne poradenstvo,
c) pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej
fyzickej osoby pod¾a prílohy è. 3,
d) pomoc pri uplatòovaní práv a právom chránených
záujmov,
e) sociálna rehabilitácia,
f) oetrovate¾ská starostlivos v zariadení,
g) pracovná terapia,
h) tlmoèenie,
i) sprostredkovanie
1. tlmoèenia,
2. osobnej asistencie,
j) pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností.
(2) Odbornú èinnos pod¾a odseku 1 písm. a) mono
vykonáva samostatne na základe zápisu do registra
pod¾a § 64.
(3) Odborné èinnosti pod¾a odseku 1 písm. b) a e)
mono vykonáva samostatne na základe akreditácie
pod¾a § 88.
23

(2) Ubytovanie pod¾a odseku 1 je poskytovanie bývania v obytnej miestnosti alebo v jej èasti s prísluenstvom, uívanie spoloèných priestorov a poskytovanie
vecných plnení spojených s ubytovaním alebo poskytnutie prístreia na úèel prenocovania.
(3) Stravovanie pod¾a odseku 1 je poskytovanie stravy v súlade so zásadami zdravej výivy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav fyzických osôb pod¾a stravných jednotiek. Za stravnú jednotku sa povaujú
náklady na suroviny. Za celkovú hodnotu stravy sa povaujú náklady na suroviny a reijné náklady na prípravu stravy. Pri ambulantnej sociálnej slube v zariadení sa stravovanie nemusí poskytova.
§ 18
Ïalie èinnosti
(1) Ïalie èinnosti sú
a) utváranie podmienok na
1. prípravu stravy, výdaj stravy a výdaj potravín,
2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
3. poskytovanie nevyhnutného oatenia a obuvi,
4. úschovu cenných vecí,
5. vzdelávanie,
6. záujmovú èinnos,
b) poskytovanie
1. osobného vybavenia,
2. nevyhnutného oatenia a obuvi,
3. prepravy,
c) donáka stravy,
d) poièiavanie pomôcok,
e) zabezpeèenie záujmovej èinnosti.
(2) Utváranie podmienok na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny pod¾a odseku 1
písm. a) druhého bodu zahàòa poskytnutie základných
hygienických potrieb fyzickej osobe, ktorá si ich nevie
alebo nemôe zabezpeèi v rozsahu potrebnom na zachovanie ¾udskej dôstojnosti.
(3) Vzdelávanie pod¾a odseku 1 písm. a) piateho bodu
je utváranie podmienok na vzdelávanie prijímate¾a sociálnej sluby pod¾a osobitného predpisu.23)
(4) Záujmová èinnos pod¾a odseku 1 písm. a) iesteho bodu a na úèely odseku 1 písm. e) je kultúrna
èinnos, spoloèenská èinnos, portová èinnos a rekreaèná èinnos, ktoré sú zamerané na rozvoj schopností a zruèností prijímate¾a sociálnej sluby.
(5) Osobným vybavením pod¾a odseku 1 písm. b) prvého bodu je atstvo, obuv, hygienické potreby, kolské
potreby a iné veci osobnej potreby. Osobné vybavenie
sa poskytuje fyzickej osobe, ktorej sa poskytuje celo-

) Zákon è. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (kolský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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roèná pobytová sociálna sluba, ak táto fyzická osoba
si osobné vybavenie nemôe zabezpeèi sama.
(6) Nevyhnutné oatenie a obuv pod¾a odseku 1
písm. b) druhého bodu sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá si nevie alebo nemôe zabezpeèi nevyhnutné oatenie a obuv v rozsahu potrebnom na zachovanie ¾udskej
dôstojnosti. Za nevyhnutné oatenie a obuv sa povauje aj pouité oatenie a obuv.
§ 19
Sociálne poradenstvo
(1) Sociálne poradenstvo je odborná èinnos zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. Sociálne poradenstvo sa vykonáva na úrovni základného sociálneho poradenstva a pecializovaného
sociálneho poradenstva.
(2) Základné sociálne poradenstvo je posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,
poskytnutie základných informácií o monostiach rieenia problému a pod¾a potreby aj odporúèanie
a sprostredkovanie ïalej odbornej pomoci. Základné
sociálne poradenstvo je súèasou kadej sociálnej sluby poskytovanej pod¾a tohto zákona.
(3) pecializované sociálne poradenstvo je zistenie
príèin vzniku, charakteru a rozsahu problémov fyzickej
osoby, rodiny alebo komunity a poskytnutie im konkrétnej odbornej pomoci.
(4) Sociálne poradenstvo mono vykonáva ambulantnou formou prostredníctvom poradní sociálneho
poradenstva zriadených na tento úèel a terénnou formou prostredníctvom terénnych programov.
§ 20
Pomoc pri uplatòovaní práv
a právom chránených záujmov
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mä nácvik pouívania pomôcky, nácvik prác v domácnosti, nácvik priestorovej orientácie a samostatného
pohybu, výuèba písania a èítania Braillovho písma
a sociálna komunikácia.
§ 22
Oetrovate¾ská starostlivos v zariadení
(1) Zariadenie uvedené v § 35, 36, 38 a 39 môe okrem poskytovania sociálnych sluieb pod¾a tohto zákona poskytova zdravotnú starostlivos v rozsahu oetrovate¾skej starostlivosti pod¾a osobitného predpisu.24)
(2) Výber zdravotných výkonov z katalógu zdravotných výkonov, ktoré v zariadeniach vykonávajú zamestnanci zariadenia uvedeného v odseku 1 spåòajúci
podmienky na výkon zdravotníckeho povolania, ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ïalej
len ministerstvo zdravotníctva) po dohode s ministerstvom.
§ 23
Pracovná terapia
Pracovná terapia je odborná èinnos na osvojenie
pracovných návykov a zruèností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením
na úèel obnovy, udrania alebo rozvoja jej fyzických
schopností, mentálnych schopností a pracovných
schopností a jej zaèlenenia do spoloènosti.
TRETIA HLAVA
SOCIÁLNE SLUBY NA ZABEZPEÈENIE
NEVYHNUTNÝCH PODMIENOK
NA USPOKOJOVANIE ZÁKLADNÝCH
IVOTNÝCH POTRIEB
§ 24

Pomoc pri uplatòovaní práv a právom chránených
záujmov je odborná èinnos, ktorá sa vykonáva s písomným súhlasom plnoletej fyzickej osoby a je zameraná najmä na poradenstvo pri vybavovaní úradných záleitostí, pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, pri
spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovaní
tlaèív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku a vybavovaní iných vecí v záujme fyzickej osoby.

(1) Fyzická osoba je odkázaná na sociálnu slubu na
zabezpeèenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných ivotných potrieb, ak nie je schopná
svoje základné ivotné potreby uspokojova sama.

§ 21

Zariadenia na zabezpeèenie nevyhnutných
podmienok na uspokojovanie základných
ivotných potrieb

Sociálna rehabilitácia
(1) Sociálna rehabilitácia je odborná èinnos na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestaènosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zruèností alebo aktivizovaním schopností a posilòovaním návykov pri
sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnos
a pri základných sociálnych aktivitách.
(2) Ak je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, sociálna rehabilitácia pod¾a odseku 1 je naj24

(2) Pri vo¾be formy sociálnej sluby na zabezpeèenie
nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných ivotných potrieb sa zoh¾adòuje spôsob ivota fyzickej osoby a prostredie, v ktorom sa zdriava.

§ 25
Noc¾aháreò
V noc¾ahárni sa fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpeèené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných ivotných potrieb a ktorá nemá zabezpeèené ubytovanie alebo nemôe doterajie bývanie uíva,

) Zákon è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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a) poskytuje
1. ubytovanie poskytnutím prístreia na úèel prenocovania,
2. sociálne poradenstvo,
b) utvárajú podmienky na
1. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
2. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín.
§ 26
Útulok
V útulku sa fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpeèené
nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných
ivotných potrieb a ktorá nemá zabezpeèené ubytovanie alebo nemôe doterajie bývanie uíva,
a) poskytuje
1. ubytovanie na urèitý èas,
2. sociálne poradenstvo,
3. nevyhnutné oatenie a obuv,
b) utvárajú podmienky na
1. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
2. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
3. pranie, ehlenie a údrbu bielizne a atstva,
4. záujmovú èinnos.
§ 27
Domov na pol ceste
(1) V domove na pol ceste sa poskytuje sociálna sluba na urèitý èas fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpeèené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných ivotných potrieb a ktorá nemá zabezpeèené
ubytovanie po skonèení poskytovania sociálnej sluby
v zariadení, alebo po skonèení pobytu v zariadení pod¾a
osobitného predpisu25) alebo po skonèení starostlivosti
v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately,20) alebo po prepustení z výkonu trestu odòatia slobody alebo z väzby.
(2) V domove na pol ceste sa
a) poskytuje
1. ubytovanie na urèitý èas,
2. sociálne poradenstvo,
3. pomoc pri uplatòovaní práv a právom chránených záujmov,
4. pracovná terapia,
b) utvárajú podmienky na
1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
2. vykonávanie základnej osobnej hygieny,
3. pranie, ehlenie a údrbu bielizne a atstva,
4. záujmovú èinnos.
(3) Sociálnu slubu v domove na pol ceste mono poskytova súèasne viacerým fyzickým osobám uvedeným v odseku 1, len ak je to vhodné a úèelné vzh¾adom
na povahu nepriaznivej sociálnej situácie.
25

) Zákon è. 578/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 245/2008 Z. z.
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§ 28
Nízkoprahové denné centrum
(1) V nízkoprahovom dennom centre sa poskytuje sociálna sluba poèas dòa fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpeèené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie
základných ivotných potrieb a ktorá nemá zabezpeèené ubytovanie.
(2) V nízkoprahovom dennom centre sa
a) poskytuje
1. sociálne poradenstvo,
2. pomoc pri uplatòovaní práv a právom chránených záujmov,
3. nevyhnutné oatenie a obuv,
b) utvárajú podmienky na
1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
3. záujmovú èinnos.
§ 29
Zariadenie núdzového bývania
(1) V zariadení núdzového bývania sa poskytuje sociálna sluba fyzickej osobe, na ktorej je páchané násilie, fyzickej osobe, ktorá je obeou obchodovania s ¾uïmi, osamelej tehotnej ene a rodièovi alebo rodièom
s demi, ktorí nemajú zabezpeèené ubytovanie, alebo
nemôu z ványch dôvodov uíva bývanie, a fyzickej
osobe, ktorá dovàila dôchodkový vek alebo ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a nemá zabezpeèené ubytovanie alebo nemôe z ványch dôvodov uíva
bývanie.
(2) V zariadení núdzového bývania sa
a) poskytuje
1. ubytovanie na urèitý èas,
2. sociálne poradenstvo,
3. pomoc pri uplatòovaní práv a právom chránených záujmov,
b) utvárajú podmienky na
1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
3. pranie, ehlenie a údrbu bielizne a atstva,
4. záujmovú èinnos.
(3) Vány dôvod pod¾a odseku 1 je najmä
a) ivelná pohroma,
b) poiar, ekologická havária alebo priemyselná havária.
(4) Ak je potrebné chráni ivot a zdravie fyzickej osoby, na ktorej je páchané násilie a fyzickej osoby, ktorá
je obeou obchodovania s ¾uïmi, zabezpeèuje sa v zariadení núdzového bývania utajenie miesta jej ubytovania a jej anonymita.
(5) Poskytovanie sociálnej sluby v zariadení nú-
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dzového bývania súèasne viacerým fyzickým osobám
uvedeným v odseku 1 mono, len ak je to vhodné
a úèelné vzh¾adom na povahu nepriaznivej sociálnej
situácie.
§ 30
Neverejný poskytovate¾ sociálnej sluby na zabezpeèenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných ivotných potrieb, ak je to vhodné a úèelné,
môe vykonáva na základe udelenej akreditácie opatrenia pod¾a osobitného predpisu.20)

TVRTÁ HLAVA
SOCIÁLNE SLUBY
NA PODPORU RODINY S DEMI
§ 31
Pomoc pri osobnej starostlivosti o diea
a podpora zosúlaïovania rodinného ivota
a pracovného ivota
(1) Pomoc pri osobnej starostlivosti o diea je terénna
sociálna sluba poskytovaná rodièovi dieaa alebo inej
fyzickej osobe, ktorá má diea zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,15) ak nemôe
zabezpeèi sama alebo s pomocou rodiny riadnu starostlivos o diea a nie sú ïalie dôvody, pre ktoré je
potrebné v záujme dieaa postupova pod¾a osobitného predpisu.20)
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c) narodenie najmenej troch detí súèasne alebo narodenie dvoch detí alebo viac detí súèasne v priebehu
dvoch rokov, a to a do troch rokov veku najmladích
detí.
(5) Ak sa pomoc pri osobnej starostlivosti o diea poskytovaná pod¾a odseku 1 poskytuje nepretrite, poskytuje sa táto pomoc najviac v rozsahu 30 dní.
§ 32
Zariadenie doèasnej starostlivosti o deti
(1) V zariadení doèasnej starostlivosti o deti sa poskytuje sociálna sluba maloletému nezaopatrenému
dieau, ak rodiè alebo iná fyzická osoba, ktorá má diea zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,15) nemôe z ványch dôvodov zabezpeèi osobnú starostlivos o diea sama alebo za pomoci
rodiny a nie sú ïalie dôvody, pre ktoré je potrebné
v záujme dieaa postupova pod¾a osobitného predpisu.20)
(2) V zariadení doèasnej starostlivosti o deti sa
a) poskytuje
1. sociálne poradenstvo,
2. ubytovanie na urèitý èas,
3. stravovanie,
4. upratovanie, pranie, ehlenie a údrba bielizne
a atstva,
b) zabezpeèuje záujmová èinnos.

(2) Podpora zosúlaïovania rodinného ivota a pracovného ivota je na úèely tohto zákona ambulantná
sociálna sluba alebo terénna sociálna sluba poskytovaná rodièovi dieaa alebo inej fyzickej osobe, ktorá
má diea zverené do osobnej starostlivosti na základe
rozhodnutia súdu,15) v èase prípravy rodièa alebo inej
fyzickej osoby, ktorá má diea zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,15) na trh práce
a v èase ïalích aktivít spojených so vstupom alebo návratom na trh práce.

(3) Za váne dôvody pod¾a odseku 1 sa povaujú dôvody uvedené v § 31 ods. 4 a nástup do výkonu väzby
alebo výkonu trestu odòatia slobody.

(3) Za pomoc pri osobnej starostlivosti o diea pod¾a
odseku 1 a za podporu zosúlaïovania rodinného ivota
a pracovného ivota pod¾a odseku 2 sa povaujú najmä
bené úkony starostlivosti o diea alebo domácnos,
úkony osobnej hygieny, stravovania, obliekania a vyzliekania, pomoc pri príprave na kolské vyuèovanie
a sprevádzanie dieaa.

Nízkoprahové denné centrum
pre deti a rodinu

(4) Za dôvody, pre ktoré nemôe rodiè dieaa alebo
iná plnoletá fyzická osoba, ktorá má diea zverené do
osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, 15) zabezpeèi sama alebo za pomoci príbuznej fyzickej osoby osobnú starostlivos o diea, sa povaujú
najmä
a) choroba, úraz, kúpe¾ná lieèba rodièa alebo rodièov
alebo úmrtie jedného z rodièov alebo fyzickej osoby,
ktorá má diea zverené do osobnej starostlivosti na
základe rozhodnutia súdu,15)
b) pôrod matky dieaa alebo eny, ktorá má diea zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,15)

(4) V zariadení doèasnej starostlivosti o deti sa poskytuje výchova, pomoc pri príprave na kolské vyuèovanie a sprievod.
§ 33

(1) V nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu
sa poskytuje sociálna sluba poèas dòa fyzickej osobe
alebo rodine, ktorá je ohrozená sociálnym vylúèením
alebo má obmedzenú schopnos sa spoloèensky zaèleni a samostatne riei svoje problémy pre svoje ivotné
návyky a spôsob ivota.
(2) V nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu
sa
a) poskytuje
1. sociálne poradenstvo,
2. pomoc pri uplatòovaní práv a právom chránených záujmov,
b) utvárajú podmienky na
1. poskytovanie nevyhnutného oatenia a obuvi,
2. záujmovú èinnos.
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PIATA HLAVA
SOCIÁLNE SLUBY NA RIEENIE NEPRIAZNIVEJ
SOCIÁLNEJ SITUÁCIE Z DÔVODU AKÉHO
ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA, NEPRIAZNIVÉHO
ZDRAVOTNÉHO STAVU ALEBO Z DÔVODU
DOVÀENIA DÔCHODKOVÉHO VEKU

7. upratovanie, pranie, ehlenie a údrba bielizne
a atstva,
8. osobné vybavenie,
b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí,
c) zabezpeèuje záujmová èinnos.
§ 36

Prvý diel
Zariadenia pre fyzické osoby odkázané na
pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické
osoby, ktoré dovàili dôchodkový vek
§ 34
Zariadenie podporovaného bývania
(1) V zariadení podporovaného bývania sa poskytuje
sociálna sluba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na
pomoc inej fyzickej osoby pod¾a prílohy è. 3, ak je odkázaná na doh¾ad, pod ktorým je schopná vies samostatný ivot.
(2) Doh¾ad na úèely poskytovania sociálnej sluby
v zariadení podporovaného bývania je usmeròovanie
a monitorovanie fyzickej osoby uvedenej v odseku 1 pri
zabezpeèovaní sebaobsluných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnos v rámci zariadenia a základných sociálnych aktivít pod¾a prílohy è. 4.
(3) Rozsah doh¾adu poskytovaného v zariadení podporovaného bývania sa urèuje v hodinách alebo súhrnom úkonov, pri ktorých fyzická osoba potrebuje doh¾ad.
(4) V zariadení podporovaného bývania sa okrem doh¾adu
a) poskytuje
1. ubytovanie,
2. sociálne poradenstvo,
3. pomoc pri uplatòovaní práv a právom chránených záujmov,
b) utvárajú podmienky na prípravu stravy,
c) vykonáva sociálna rehabilitácia.
§ 35
Zariadenie pre seniorov
(1) V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna
sluba
a) fyzickej osobe, ktorá dovàila dôchodkový vek a je
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pod¾a prílohy
è. 3, alebo
b) fyzickej osobe, ktorá dovàila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej sluby v tomto zariadení potrebuje z iných ványch dôvodov.
(2) V zariadení pre seniorov sa
a) poskytuje
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. oetrovate¾ská starostlivos,
5. ubytovanie,
6. stravovanie,

Èiastka 165

Zariadenie opatrovate¾skej sluby
(1) V zariadení opatrovate¾skej sluby sa poskytuje
sociálna sluba na urèitý èas plnoletej fyzickej osobe,
ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pod¾a
prílohy è. 3, ak jej nemono poskytnú opatrovate¾skú
slubu.
(2) V zariadení opatrovate¾skej sluby sa
a) poskytuje
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. oetrovate¾ská starostlivos,
5. ubytovanie,
6. stravovanie,
7. upratovanie, pranie, ehlenie a údrba bielizne
a atstva,
b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí.
§ 37
Rehabilitaèné stredisko
(1) V rehabilitaènom stredisku sa poskytuje sociálna
sluba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej
fyzickej osoby pod¾a prílohy è. 3, fyzickej osobe, ktorá je
slabozraká a fyzickej osobe, ktorá je nepoèujúca alebo
ktorá má akú obojstrannú nedoslýchavos.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

(2) V rehabilitaènom stredisku sa poskytuje
sociálna rehabilitácia,
sociálne poradenstvo,
pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
ubytovanie,
stravovanie,
pranie, upratovanie, ehlenie a údrba bielizne
a atstva.

(3) Ak sa poskytuje v rehabilitaènom stredisku ambulantná sociálna sluba, zariadenie nie je povinné
poskytova stravovanie, ubytovanie, pranie, ehlenie
a údrbu bielizne a atstva.
(4) Ak sa poskytuje pobytová sociálna sluba v rehabilitaènom stredisku, mono ju poskytova len na urèitý èas.
(5) V rehabilitaènom stredisku sa poskytuje sociálne
poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá
zabezpeèuje pomoc fyzickej osobe odkázanej na pomoc
inej fyzickej osoby v domácom prostredí, na úèel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii.
§ 38
Domov sociálnych sluieb
(1) V domove sociálnych sluieb sa poskytuje sociál-
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na sluba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc
inej fyzickej osoby a jej stupeò odkázanosti je najmenej
V pod¾a prílohy è. 3, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeò odkázanosti je najmenej III pod¾a prílohy è. 3.
(2) V domove sociálnych sluieb sa
a) poskytuje
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. oetrovate¾ská starostlivos,
5. ubytovanie,
6. stravovanie,
7. upratovanie, pranie, ehlenie a údrba bielizne
a atstva,
8. osobné vybavenie,
9. vreckové a vecné dary pod¾a osobitného
predpisu20) dieau s nariadenou ústavnou starostlivosou, ktorému sa poskytuje celoroèná pobytová sociálna sluba,
b) zabezpeèuje
1. pracovná terapia,
2. záujmová èinnos,
c) utvárajú podmienky na
1. vzdelávanie,
2. úschovu cenných vecí.
(3) Ak sa v domove sociálnych sluieb poskytuje sociálna sluba deom, poskytuje sa im výchova.
(4) Na vzdelávanie pod¾a odseku 2 písm. c) prvého
bodu sa neutvárajú podmienky v domove sociálnych
sluieb, v ktorom sa poskytuje sociálna sluba plnoletej fyzickej osobe.
§ 39
pecializované zariadenie
(1) V pecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna sluba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc
inej fyzickej osoby, jej stupeò odkázanosti je najmenej
V pod¾a prílohy è. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým
je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex,
schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS.
(2) V pecializovanom zariadení sa
a) poskytuje
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. oetrovate¾ská starostlivos,
5. ubytovanie,
6. stravovanie,
7. upratovanie, pranie, ehlenie a údrba bielizne
a atstva,
8. osobné vybavenie,
9. vreckové a vecné dary pod¾a osobitného
predpisu20) dieau s nariadenou ústavnou starostlivosou, ktorému sa poskytuje celoroèná pobytová sociálna sluba,
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b) zabezpeèuje
1. pracovná terapia,
2. záujmová èinnos,
c) utvárajú podmienky na
1. vzdelávanie,
2. úschovu cenných vecí.
(3) Na vzdelávanie pod¾a odseku 2 písm. c) prvého
bodu sa neutvárajú podmienky v pecializovanom zariadení, v ktorom sa poskytuje sociálna sluba plnoletej fyzickej osobe.
§ 40
Denný stacionár
(1) V dennom stacionári sa poskytuje sociálna sluba
fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej
osoby pod¾a prílohy è. 3 a je odkázaná na sociálnu slubu v zariadení len na urèitý èas poèas dòa.
(2) V dennom stacionári sa
a) poskytuje
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. stravovanie,
b) zabezpeèuje
1. pracovná terapia,
2. záujmová èinnos.
(3) V dennom stacionári sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpeèuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, na
úèel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii.
Druhý diel
§ 41
Opatrovate¾ská sluba
(1) Opatrovate¾ská sluba je sociálna sluba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá
a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeò
odkázanosti je najmenej II pod¾a prílohy è. 3 a
b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy,
úkonoch starostlivosti o svoju domácnos a základných sociálnych aktivitách pod¾a prílohy è. 4.
(2) Opatrovate¾skou slubou sa poskytujú úkony
pod¾a prílohy è. 4. Rozsah úkonov na základe sociálnej
posudkovej èinnosti urèuje obec v hodinách. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie by nií, ako je
rozsah zodpovedajúci stupòu odkázanosti fyzickej osoby posúdený pod¾a prílohy è. 3.
(3) Opatrovate¾skú slubu nemono poskytova fyzickej osobe,
a) ktorej sa poskytuje celoroèná pobytová sociálna
sluba,
b) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peòaný príspevok na opatrovanie pod¾a
osobitného predpisu,11) ak tento zákon neustanovuje inak,
c) ktorej sa poskytuje peòaný príspevok na osobnú
asistenciu pod¾a osobitného predpisu,11)
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d) ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou.
(4) Ustanovenie odseku 3 písm. b) sa nepouije, ak fyzickej osobe
a) vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje ústavná
zdravotná starostlivos v zdravotníckom zariadení,
b) vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje od¾ahèovacia sluba,
c) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peòaný príspevok na opatrovanie pod¾a
osobitného predpisu,11) sa poskytuje opatrovate¾ská
sluba v rozsahu najviac osem hodín mesaène.
§ 42
Prepravná sluba
(1) Prepravná sluba je sociálna sluba poskytovaná
fyzickej osobe s akým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým
vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosou
orientácie.
(2) Odkázanos na individuálnu prepravu osobným
motorovým vozidlom pod¾a odseku 1 sa preukazuje posudkom vydaným prísluným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na úèely kompenzácie sociálnych
dôsledkov akého zdravotného postihnutia pod¾a osobitného predpisu.11)
(3) Nepriaznivý zdravotný stav pod¾a odseku 1 fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti pod¾a osobitného predpisu.24)
§ 43
Sprievodcovská sluba
a predèitate¾ská sluba
(1) Sprievodcovská sluba a predèitate¾ská sluba je
sociálna sluba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je
nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a fyzickej osobe
s mentálnym postihnutím.
(2) Sprievodcovskou slubou sa poskytuje sprievod
na základné sociálne aktivity uvedené prílohe è. 4 èasti
III písm. a). Predèitate¾skou slubou sa poskytuje predèítavanie pod¾a prílohy è. 4 èasti III písm. b).
(3) Zdravotné postihnutie pod¾a odseku 1 fyzická
osoba preukazuje potvrdením poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti pod¾a osobitného predpisu.24)
(4) Sprievodcovskú slubu a predèitate¾skú slubu
nemono poskytova fyzickej osobe,
a) ktorej sa poskytuje peòaný príspevok na osobnú
asistenciu pod¾a osobitného predpisu,11)
b) ktorej sa v rámci opatrovate¾skej sluby poskytuje
sprievod a predèítanie pod¾a prílohy è. 4 èasti III
písm. a) a b).
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§ 44
Tlmoènícka sluba
(1) Tlmoènícka sluba je sociálna sluba poskytovaná fyzickej osobe odkázanej na tlmoèenie pod¾a
odseku 3.
(2) Tlmoèníckou slubou sa poskytuje tlmoèenie
v posunkovej reèi, artikulaèné tlmoèenie alebo taktilné
tlmoèenie.
(3) Fyzická osoba je odkázaná na
a) tlmoèenie v posunkovej reèi, ak je nepoèujúca alebo
má akú obojstrannú nedoslýchavos a jej komunikaèným prostriedkom je posunková reè,
b) artikulaèné tlmoèenie, ak je nepoèujúca alebo má
akú obojstrannú nedoslýchavos získanú po osvojení si reèi alebo pred jej osvojením a neovláda formy
komunikácie sluchovo postihnutých najmä posunkovú reè, posunkovanú slovenèinu, alebo
c) taktilné tlmoèenie, ak je hluchoslepá a má vrodené
alebo získané postihnutie dvoch zmyslových orgánov, ktoré pre komunikáciu so spoloènosou vyadujú pecifický komunikaèný systém viazaný na
stupeò straty sluchu a stupeò straty zraku.
(4) Tlmoènícku slubu nemono poskytova fyzickej
osobe,
a) ktorej sa poskytuje peòaný príspevok na osobnú
asistenciu pod¾a osobitného predpisu,11)
b) ktorej sa v rámci opatrovate¾skej sluby poskytuje
tlmoèenie pod¾a prílohy è. 4 èasti III písm. c).
(5) Fyzická osoba preukazuje zdravotné postihnutie
uvedené v odseku 3 potvrdením poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti pod¾a osobitného predpisu.24)
§ 45
Sprostredkovanie tlmoèníckej sluby
(1) Sprostredkovanie tlmoèníckej sluby je sociálna
sluba poskytovaná fyzickej osobe so zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje tlmoènícka sluba pod¾a
§ 44, pri vykonávaní administratívnych úkonov, vedenie databázy fyzických osôb so zdravotným postihnutím odkázaných na komunikáciu prostredníctvom tlmoèenia, tlmoèníkov a záujemcov o vykonávanie tejto
sociálnej sluby, vykonávanie základného sociálneho
poradenstva a kolení fyzických osôb so zdravotným
postihnutím a tlmoèníkov.
(2) Pomoc pri vykonávaní administratívnych úkonov
je najmä
a) príprava návrhov zmlúv o poskytovaní tlmoèníckej
sluby medzi fyzickou osobou so zdravotným postihnutím a poskytovate¾om tlmoèníckej sluby,
b) vyh¾adávanie tlmoèníkov, sprostredkovanie stretnutia fyzickej osoby so zdravotným postihnutím s tlmoèníkom,
c) pomoc pri spracúvaní výkazov tlmoèníckej sluby,
d) rieenie konfliktov vzniknutých medzi fyzickou osobou so zdravotným postihnutím a tlmoèníkom v súvislosti s uzatvorenou zmluvou o poskytovaní tlmoèníckej sluby,
e) zabezpeèenie náhradného tlmoèníka, ak tlmoèník
z ványch dôvodov nemôe tlmoèi,
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f) sprostredkovanie vzdelávania fyzických
so zdravotným postihnutím a tlmoèníkov.

osôb

(3) Sprostredkovanie tlmoèníckej sluby môe vykonáva poskytovate¾ sociálnej sluby aj prostredníctvom
agentúry tlmoèníckej sluby zriadenej na tento úèel.
§ 46
Sprostredkovanie osobnej asistencie
(1) Sprostredkovanie osobnej asistencie je sociálna
sluba poskytovaná fyzickej osobe s akým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje peòaný príspevok na osobnú asistenciu alebo fyzickej osobe s akým
zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na osobnú
asistenciu pod¾a osobitného predpisu11) pri vykonávaní
administratívnych úkonov, vedenie databázy uívate¾ov osobnej asistencie, vedenie databázy osobných
asistentov a záujemcov o vykonávanie osobnej asistencie, vykonávanie základného sociálneho poradenstva
a vzdelávanie uívate¾ov osobnej asistencie a osobných
asistentov a pomoc pri rieení konfliktov vzniknutých
medzi fyzickou osobou s akým zdravotným postihnutím a osobným asistentom v súvislosti s uzatvorenou
zmluvou o výkone osobnej asistencie.
(2) Pomoc pri vykonávaní administratívnych úkonov
je najmä
a) príprava návrhov zmlúv o výkone osobnej asistencie
medzi fyzickou osobou s akým zdravotným postihnutím a osobným asistentom,
b) pomoc pri spracúvaní výkazov odpracovaných hodín
osobným asistentom,
c) vyplácanie odmien osobným asistentom pod¾a osobitného predpisu.11)
(3) Sprostredkovanie osobnej asistencie môe vykonáva poskytovate¾ sociálnej sluby aj prostredníctvom
agentúry osobnej asistencie zriadenej na tento úèel.
§ 47
Poièiavanie pomôcok
(1) Poièiavanie pomôcok je sociálna sluba poskytovaná fyzickej osobe s akým zdravotným postihnutím
a fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku.
(2) Pomôcka sa môe poièiava fyzickým osobám
uvedeným v odseku 1 na dohodnutý èas, najdlhie do
zabezpeèenia pomôcky na základe verejného zdravotného poistenia, formou peòaného príspevku na zaobstaranie pomôcky pod¾a osobitného predpisu,11)
z iných zdrojov alebo do doby trvania podmienok pre
poskytnutie pomôcky.
(3) Nepriaznivý zdravotný stav pod¾a odseku 1 fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti pod¾a osobitného predpisu.24)
Fyzická osoba s akým zdravotným postihnutím preukazuje odkázanos na pomôcku posudkom vydaným
prísluným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na
26

Strana 3857

úèely kompenzácie sociálnych dôsledkov akého zdravotného postihnutia pod¾a osobitného predpisu.11)
Tretí diel
Posudková èinnos
§ 48
Posudková èinnos na úèely poskytovania sociálnej
sluby uvedenej v § 34 a 41 je lekárska posudková èinnos a sociálna posudková èinnos. Posudkovou èinnosou sa zisuje odkázanos fyzickej osoby s akým
zdravotným postihnutím11) alebo fyzickej osoby s nepriaznivým zdravotným stavom na sociálnu slubu
v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a na opatrovate¾skú slubu.
§ 49
Lekárska posudková èinnos
(1) Lekárska posudková èinnos na úèely posúdenia
odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
je hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu fyzickej osoby a zmien zdravotného stavu fyzickej osoby,
ktoré vykonáva lekár na základe zmluvy s obcou alebo vyím územným celkom (ïalej len posudzujúci lekár).
(2) Posudzujúci lekár pri vykonávaní lekárskej posudkovej èinnosti spolupracuje so sociálnym pracovníkom obce alebo vyieho územného celku.
(3) Posudzujúci lekár pri výkone lekárskej posudkovej èinnosti vychádza z lekárskeho nálezu vypracovaného lekárom, s ktorým má fyzická osoba uzatvorenú
dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti26) (ïalej
len zmluvný lekár), ktorého vzor je uvedený v prílohe
è. 1 osobitného predpisu.11) Ak je lekársky nález neúplný, posudzujúci lekár poiada zmluvného lekára o jeho
doplnenie.
(4) Na základe výsledkov posúdenia pod¾a odseku 10
vypracuje posudzujúci lekár lekársky posudok, ktorý
obsahuje stupeò odkázanosti fyzickej osoby na pomoc
inej fyzickej osoby a termín opätovného posúdenia
zdravotného stavu fyzickej osoby.
(5) Posudzujúci lekár vychádza z lekárskeho nálezu
zmluvného lekára, z ktorého vychádzal pri ostatnom
posúdení, ak od posúdenia fyzickej osoby pod¾a odseku
3 neuplynulo es mesiacov a nie sú známe nové skutoènosti o jej zdravotnom stave, ktoré podmieòujú zmenu stupòa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.
(6) Posudzujúci lekár môe vychádza aj z lekárskeho
nálezu zmluvného lekára, ktorý je starí ako es mesiacov, ak je zdravotný stav fyzickej osoby chronický
s trvalým pokodením a stupeò odkázanosti na pomoc
inej fyzickej osoby je trvalý a nemono oèakáva zlepenie.
(7) Posudzujúci lekár môe pozva fyzickú osobu na
posúdenie jej zdravotného stavu, ak sú pochybnosti

) § 12 zákona è. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, slubách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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o správnosti diagnostického záveru vyplývajúceho
z predloeného lekárskeho nálezu zmluvného lekára
alebo je potrebné overi objektívnos alebo úplnos diagnostického záveru. Lekár vykonáva posúdenie spravidla bez prítomnosti posudzovanej fyzickej osoby.
(8) Posudzujúci lekár je povinný pozva fyzickú osobu na posúdenie jej zdravotného stavu, ak o to fyzická
osoba písomne poiada.
(9) Posudzujúci lekár urèí termín opätovného posúdenia zdravotného stavu fyzickej osoby a obec alebo
vyí územný celok vyzve fyzickú osobu na opätovné
posúdenie zdravotného stavu fyzickej osoby, ak je
predpoklad, e dôjde k zmene zdravotného stavu fyzickej osoby odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby. Posudzujúci lekár neurèí termín opätovného posúdenia
zdravotného stavu fyzickej osoby, ak je zdravotný stav
fyzickej osoby chronický s trvalým pokodením a od
ïalej lieèby nemono oèakáva jeho zlepenie.
(10) Odkázanos fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej
osoby na úèely poskytnutia sociálnej sluby sa posudzuje pod¾a prílohy è. 3. Pri posudzovaní odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby sa dosiahnuté
body pod¾a prílohy è. 3 písm. A v prvom bode a dvanástom bode sèítajú. Stupeò odkázanosti fyzickej osoby na
pomoc inej fyzickej osoby a priemerný rozsah odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby v hodinách sa urèí na základe celkového poètu bodov.
(11) Fyzická osoba je odkázaná na pomoc inej fyzickej
osoby, ak jej stupeò odkázanosti je II a VI pod¾a prílohy è. 3.
(12) Ak fyzická osoba pri posudzovaní odkázanosti
fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pod¾a prílohy è. 3 písm. A dvanásteho bodu dosiahne 0 bodov, jej
stupeò odkázanosti je VI a na body dosiahnuté pod¾a
prílohy è. 3 písm. A prvého bodu a jedenásteho bodu
sa neprihliada.
(13) Pri posudzovaní odkázanosti neplnoletej fyzickej
osoby na pomoc inej fyzickej osoby sa neprihliada na
jednotlivé èinnosti uvedené pod¾a prílohy è. 3 písm. A,
ktoré si nevie zabezpeèi neplnoletá fyzická osoba rovnakého veku a pohlavia bez zdravotného postihnutia
alebo bez nepriaznivého zdravotného stavu.
§ 50
Sociálna posudková èinnos
(1) Sociálna posudková èinnos na úèely posúdenia
odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu slubu uvedenú
v § 34 a 41 je posudzovanie
a) individuálnych predpokladov fyzickej osoby,
b) rodinného prostredia fyzickej osoby a
c) prostredia, ktoré ovplyvòuje zaèlenenie fyzickej osoby do spoloènosti.
(2) Výsledkom sociálnej posudkovej èinnosti je sociálny posudok, ktorý obsahuje znevýhodnenia fyzickej
osoby s akým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti sebaobsluných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnos
27

) § 28 zákona è. 36/2005 Z. z.
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a pri základných sociálnych aktivitách pod¾a prílohy
è. 4, v porovnaní s fyzickou osobou rovnakého veku
a pohlavia bez zdravotného postihnutia alebo bez nepriaznivého zdravotného stavu.
(3) Sociálnu posudkovú èinnos na úèely posudzovania odkázanosti na sociálnu slubu vykonáva sociálny
pracovník obce alebo vyieho územného celku.
(4) Posudzovanie individuálnych predpokladov fyzickej osoby zahàòa najmä hodnotenie jej schopností
a úsilia riei svoju nepriaznivú sociálnu situáciu
vlastným prièinením.
(5) Posudzovanie rodinného prostredia fyzickej osoby
zahàòa najmä hodnotenie schopností a rozsahu pomoci, ktorú jej poskytuje rodina. Za rodinu na úèely posudzovania rodinného prostredia fyzickej osoby sa povauje jej manel alebo manelka, rodièia a deti.
(6) Posudzovanie prostredia, ktoré ovplyvòuje zaèlenenie fyzickej osoby do spoloènosti, zahàòa najmä hodnotenie podmienok bývania vrátane dostupnosti verejných sluieb a prístupnosti stavieb obèianskeho
vybavenia pod¾a osobitného predpisu.17)
(7) Pri posudzovaní neplnoletej fyzickej osoby sa neprihliada na potrebu pomoci, ktorá vyplýva z benej rodièovskej starostlivosti27) poskytovanej neplnoletej
fyzickej osobe rovnakého veku a pohlavia bez zdravotného postihnutia alebo bez nepriaznivého zdravotného
stavu.
(8) Pri posudzovaní odkázanosti fyzickej osoby na
opatrovate¾skú slubu sa posudzuje v rámci sociálnej
posudkovej èinnosti okrem odkázanosti uvedenej
v § 49 ods. 10 aj rozsah odkázanosti fyzickej osoby na
úkony starostlivosti o jej domácnos a pri uskutoèòovaní základných sociálnych aktivít v hodinách pod¾a
prílohy è. 4 druhého bodu a tretieho bodu.
(9) Sociálna posudková èinnos sa vykonáva za úèasti fyzickej osoby, ktorá poiada o poskytnutie sociálnej
sluby; táto fyzická osoba má právo vyjadrova svoje
potreby a návrhy na rieenie svojej nepriaznivej sociálnej situácie. Sociálna posudková èinnos sa môe vykonáva aj za úèasti fyzickej osoby, ktorú si fyzická osoba
iadajúca o poskytnutie sociálnej sluby urèí.
§ 51
Posudok o odkázanosti na sociálnu slubu
Na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu
slubu, ktorý obsahuje
a) stupeò odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
b) znevýhodnenie fyzickej osoby s akým zdravotným
postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti sebaobsluných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnos a pri základných sociálnych aktivitách,
c) návrh druhu sociálnej sluby,
d) urèenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.
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IESTA HLAVA
SOCIÁLNE SLUBY S POUITÍM
TELEKOMUNIKAÈNÝCH TECHNOLÓGIÍ
§ 52
Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci
(1) Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je
sociálna sluba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá má
nepriaznivý zdravotný stav, s cie¾om zabráni vzniku
krízovej sociálnej situácie alebo zabezpeèi jej rieenie.
(2) Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je
poskytovanie nepretritej, ditanènej, hlasovej, písomnej (krátka textová správa) alebo elektronickej komunikácie s fyzickou osobou uvedenou v odseku 1
prostredníctvom signalizaèného zariadenia alebo audiovizuálneho zariadenia napojeného na centrálny
dispeèing, ktorý zabezpeèí potrebnú pomoc na základe vyslaného signálu potreby pomoci.
(3) Potrebu poskytovania sociálnej sluby pod¾a odseku 1 fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti pod¾a osobitného predpisu.24)
§ 53
Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom
telekomunikaèných technológií
(1) Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikaèných technológií je sociálna sluba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je v krízovej sociálnej situácii, alebo v inej obtianej ivotnej situácii, ktorú
nemôe riei vlastnými silami a zabezpeèuje sa najmä
poskytnutím sociálneho poradenstva.
(2) Za telekomunikaèné technológie pod¾a odseku 1
sa povauje najmä telefón, fax, internet.

SIEDMA HLAVA
PODPORNÉ SLUBY
§ 54
Od¾ahèovacia sluba
(1) Od¾ahèovacia sluba je sociálna sluba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s akým zdravotným postihnutím pod¾a osobitného
predpisu11) (ïalej len fyzická osoba, ktorá opatruje),
ktorou sa poskytuje alebo zabezpeèuje fyzickej osobe
s akým zdravotným postihnutím sociálna sluba poèas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje,
nemôe opatrovanie vykonáva.
(2) Cie¾om od¾ahèovacej sluby je umoni fyzickej
osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpoèinok na úèel
udrania jej fyzického zdravia a duevného zdravia
a prevencie jeho zhorenia.
28

) § 27 ods. 2 Obèianskeho zákonníka.
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(3) Od¾ahèovacia sluba sa poskytuje na celé dni,
najviac 30 dní v kalendárnom roku. Nevyèerpané dni
od¾ahèovacej sluby v kalendárnom roku nemono
poskytnú v nasledujúcom kalendárnom roku. Poèas
poskytovania od¾ahèovacej sluby je obec povinná
v rámci svojej pôsobnosti poskytnú alebo zabezpeèi
fyzickej osobe s akým zdravotným postihnutím sociálnu slubu pod¾a jej výberu, a to terénnu sociálnu
slubu, ambulantnú sociálnu slubu alebo pobytovú
sociálnu slubu v rozsahu najmenej 12 hodín denne.
Podmienka odkázanosti fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím na sociálnu slubu sa na úèely
poskytnutia sociálnej sluby z dôvodu uvedeného v odseku 1 povauje za splnenú na základe posudku vydaného prísluným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.
(4) Ak fyzická osoba poberá peòaný príspevok na
opatrovanie len za èas kalendárneho roka, poskytuje
sa jej od¾ahèovacia sluba v pomernej èasti z rozsahu
dní uvedených v odseku 3. Pri urèení pomernej èasti sa
aj èas dòa povauje za celý deò.
(5) Súèasou pomoci, ktorá sa poskytuje fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby v rámci od¾ahèovacej sluby terénnou sociálnou slubou, je aj
poskytovanie úkonov starostlivosti o jej domácnos
a zabezpeèenie základných sociálnych aktivít pod¾a
prílohy è. 4 èasti II a III.
§ 55
Pomoc pri výkone opatrovníckych
práv a povinností
(1) Pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností je sociálna sluba poskytovaná opatrovníkovi,28)
fyzickej osobe, ktorá má záujem vykonáva funkciu
opatrovníka a fyzickej osobe, ktorá si sama nedokáe
uplatòova a chráni práva a právom chránené záujmy.
(2) Za pomoc pod¾a odseku 1 sa povauje
a) zastupovanie fyzickej osoby v konaní o pozbavení
spôsobilosti na právne úkony, obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo vrátení spôsobilosti na
právne úkony,
b) súèinnos pri spisovaní návrhov na súd na zaèatie
konania o pozbavení spôsobilosti na právne úkony,
obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo vrátení spôsobilosti na právne úkony,
c) poskytovanie alebo sprostredkovanie sociálneho poradenstva alebo iného poradenstva s cie¾om nájs
monosti pri uplatòovaní práv a právom chránených
záujmov fyzických osôb, ktoré si ich nedokáu sami
uplatòova a chráni,
d) spolupráca so zariadeniami, úradmi práce, sociálnych
vecí a rodiny, súdmi a ïalími osobami pred zaèatím
konania a poèas konania o pozbavení spôsobilosti na
právne úkony, obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo vrátení spôsobilosti na právne úkony,
e) vyh¾adávanie a príprava fyzických osôb, ktoré majú
záujem vykonáva funkciu opatrovníka28) a príprava
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opatrovníkov na výkon opatrovníckych práv a povinností.
§ 56
Denné centrum
(1) V dennom centre sa poskytuje sociálna sluba poèas dòa fyzickej osobe, ktorá dovàila dôchodkový vek,
fyzickej osobe s akým zdravotným postihnutím alebo
nepriaznivým zdravotným stavom, rodièovi s dieaom
alebo starému rodièovi s vnukom alebo vnuèkou.
(2) V dennom centre sa najmä
a) poskytuje sociálne poradenstvo,
b) zabezpeèuje záujmová èinnos.
§ 57
Integraèné centrum
V integraènom centre sa fyzickej osobe, ktorá nemá
zabezpeèené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie
základných ivotných potrieb alebo ktorá je ohrozená
sociálnym vylúèením,
a) poskytuje
1. sociálne poradenstvo,
2. sociálna rehabilitácia,
b) utvárajú podmienky na
1. pracovnú terapiu,
2. záujmovú èinnos.
§ 58
Jedáleò
(1) V jedálni sa poskytuje stravovanie fyzickej osobe,
ktorá
a) nemá zabezpeèené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných ivotných potrieb,
b) má aké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý
zdravotný stav, alebo
c) dovàila dôchodkový vek.
(2) Jedáleò môe poskytova stravovanie aj prostredníctvom donáky stravy do domácnosti fyzickej osoby
uvedenej v odseku 1 písm. b) a c).
§ 59
Práèovòa
V práèovni sa utvárajú podmienky na pranie, ehlenie a údrbu bielizne a atstva fyzickej osobe, ktorá
a) nemá zabezpeèené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných ivotných potrieb,
b) má aké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý
zdravotný stav, alebo
c) dovàila dôchodkový vek.
§ 60
Stredisko osobnej hygieny
V stredisku osobnej hygieny sa utvárajú podmienky
na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny fyzickej osobe, ktorá
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a) nemá zabezpeèené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných ivotných potrieb,
b) má aké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý
zdravotný stav, alebo
c) dovàila dôchodkový vek.

ÔSMA HLAVA
SPOLOÈNÉ USTANOVENIA PRI POSKYTOVANÍ
SOCIÁLNYCH SLUIEB
§ 61
(1) Ak je fyzická osoba v krízovej sociálnej situácii,
ktorá vyaduje krízovú intervenciu a okamitú pomoc, poskytne sa jej sociálna sluba pod¾a povahy nepriaznivej sociálnej situácie.
(2) Zariadenia mono úèelne a vhodne zluèova.
(3) Sociálna sluba uvedená v § 25, 26, 28 a 33 môe
ma aj nízkoprahový charakter. Za sociálnu slubu,
ktorá má nízkoprahový charakter, sa na úèely tohto zákona povauje sociálna sluba, ktorá je pre fyzickú osobu ¾ahko dostupná, u¾ahèuje jej kontakt so sociálnym
prostredím a poskytuje sa v jej prirodzenom prostredí.
(4) Sociálnu slubu v zariadení nemono poskytova
fyzickej osobe, ktorej zdravotný stav si vyaduje ústavnú zdravotnú starostlivos v zdravotníckom zariadení.
(5) Ak má poskytovate¾ sociálnej sluby, ktorý poskytuje celoroènú pobytovú sociálnu slubu v zariadení
uvedenom v § 34 a 36, 38 a 39, na to vytvorené podmienky, môe na prechodnú dobu poskytnú, na úèel
udriavania sociálnych väzieb s rodinou, partnerom
a irím spoloèenským prostredím, ubytovanie pre èlena rodiny, partnera alebo fyzickú osobu, ktorú si prijímate¾ sociálnej sluby sám urèí. Podmienky poskytnutia ubytovania pod¾a prvej vety poskytovate¾ sociálnej
sluby urèí v prevádzkovom poriadku alebo v domácom
poriadku.
(6) Poverený zamestnanec poskytovate¾a sociálnej
sluby má právo v zariadení vstúpi do obytnej miestnosti a prísluenstva obytnej miestnosti aj bez súhlasu
fyzickej osoby, ktorej sa v nej poskytuje ubytovanie, ak
vec neznesie odklad a vstup je nevyhnutný na ochranu
ivota, zdravia alebo majetku tejto fyzickej osoby, na
ochranu práv a slobôd iných fyzických osôb alebo
ochranu majetku zariadenia.
(7) Poskytovanie sociálnej sluby v zariadení uvedenom v § 34 a 40 s kapacitou niou ako 40 miest má
prednos pred poskytovaním sociálnej sluby v zariadení s vyou kapacitou.
(8) Ak má poskytovate¾ sociálnej sluby na to vytvorené podmienky, môe vykonáva na úèel zvýenia kvality poskytovanej sociálnej sluby muzikoterapiu,
arteterapiu, hipoterapiu, canisterapiu, biblioterapiu,
hydroterapiu, aromaterapiu a èinnostnú terapiu.
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TRETIA ÈAS
REGISTRÁCIA POSKYTOVATE¼OV
SOCIÁLNYCH SLUIEB

§ 64
iados o zápis do registra

PODMIENKY ZÁPISU DO REGISTRA
POSKYTOVATE¼OV SOCIÁLNYCH SLUIEB

(1) iados o zápis do registra sa podáva písomne vyiemu územnému celku, v ktorého územnom obvode je
miesto poskytovania sociálnej sluby. Ak takéto miesto
nemono urèi, alebo ak sa sociálna sluba bude poskytova v územnom obvode viacerých vyích územných celkov, iados o zápis do registra sa podáva vyiemu územnému celku, v ktorého územnom obvode
má sídlo právnická osoba, ktorá iada o zápis do registra, alebo v ktorého územnom obvode má trvalý pobyt
alebo prechodný pobyt fyzická osoba, ktorá iada o zápis do registra.

Poskytovate¾ sociálnej sluby uvedený v § 3 ods. 3 a 5
môe poskytova sociálne sluby len na základe zápisu
do registra poskytovate¾ov sociálnych sluieb (ïalej len
register), ktorý vedie vyí územný celok.
§ 63
(1) Fyzická osoba, ktorá iada o zápis do registra,
musí by spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu
a bezúhonná.
(2) Za bezúhonnú fyzickú osobu pod¾a odseku 1 sa na
úèely tohto zákona povauje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný èin.29)
Bezúhonnos sa preukazuje výpisom z registra trestov
nie starím ako tri mesiace. Podmienku bezúhonnosti
musí spåòa aj zodpovedný zástupca poskytovate¾a sociálnej sluby a fyzická osoba, ktorá je zodpovedná za
poskytovanie sociálnej sluby.
(3) Ak iados o zápis do registra podáva právnická
osoba, musí by fyzická osoba, ktorá je na základe poverenia tatutárneho orgánu právnickej osoby zodpovedná za poskytovanie sociálnej sluby, spôsobilá na
právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonná a odborne
spôsobilá. Ak iados o zápis do registra podáva fyzická
osoba, musí by fyzická osoba, ktorá je na základe poverenia fyzickej osoby, ktorá iada o zápis do registra
zodpovedná za poskytovanie sociálnej sluby spôsobilá
na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonná a odborne spôsobilá. Fyzické osoby uvedené v prvej vete a druhej vete musia by pri poskytovaní sociálnych sluieb
v pracovnoprávnom vzahu k poskytovate¾ovi sociálnej
sluby; to neplatí, ak je táto fyzická osoba spoloèník
právnickej osoby alebo èlen právnickej osoby.
(4) Odborná spôsobilos pod¾a odseku 3 je splnenie
stupòa vzdelania. Splnenie kvalifikaèného predpokladu sa posudzuje a preukazuje dokladmi pod¾a osobitného predpisu.30)
(5) Ak iada o zápis do registra právnická osoba so
sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí podmienky pod¾a odseku 1 spåòa fyzická osoba poverená
vedením jej poboèky, ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky.
(6) Ak iada o zápis do registra osoba, ktorá má záujem vykonáva pecializované sociálne poradenstvo
alebo sociálnu rehabilitáciu, podmienkou zápisu do re30

gistra je akreditácia na túto odbornú èinnos udelená
ministerstvom.

PRVÁ HLAVA

§ 62

29
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(2) iados o zápis do registra obsahuje
a) obchodné meno alebo názov právnickej osoby, sídlo,
identifikaèné èíslo a právnu formu, ak o zápis iada
právnická osoba alebo meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, ak
o zápis iada fyzická osoba,
b) meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt
alebo prechodný pobyt
1. fyzickej osoby, ktorá je tatutárny orgán právnickej osoby,
2. navrhovaného zodpovedného zástupcu uvedeného v § 63 ods. 3,
c) druh sociálnej sluby, ktorá sa má poskytova a jej
formu,
d) cie¾ovú skupinu fyzických osôb, ktorým sa má poskytova sociálna sluba,
e) miesto poskytovania sociálnej sluby,
f) poèet miest, ak sa sociálna sluba má poskytova
v zariadení,
g) predpokladaný deò zaèatia poskytovania sociálnej
sluby,
h) èas poskytovania sociálnej sluby, ak sa sociálna
sluba má poskytova na urèitý èas.
(3) K iadosti o zápis do registra sa prikladá
a) kópia dokladu preukazujúceho bezúhonnos
1. fyzickej osoby, ktorá iada o zápis do registra,
2. fyzickej osoby, ktorá na základe rozhodnutia tatutárneho orgánu právnickej osoby alebo na základe rozhodnutia fyzickej osoby, ktorá iada
o zápis do registra, je zodpovedná za poskytovanie
sociálnej sluby,
b) kópia dokladu o odbornej spôsobilosti
1. fyzickej osoby, ktorá iada o zápis do registra, alebo
2. fyzickej osoby, ktorá na základe rozhodnutia tatutárneho orgánu právnickej osoby alebo na základe rozhodnutia fyzickej osoby, ktorá iada
o zápis do registra, je zodpovedná za poskytovanie
sociálnej sluby,
c) údaje o priestorových podmienkach, personálnych
podmienkach, materiálnych podmienkach a hygie-

) Trestný zákon.
) Zákon è. 245/2008 Z. z.
Zákon è. 131/2002 Z. z. o vysokých kolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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d)

e)
f)

g)
h)
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nických podmienkach zodpovedajúcich druhu sociálnej sluby, forme sociálnej sluby a poètu prijímate¾ov sociálnej sluby,
rozhodnutie alebo iný doklad o zápise do registra
pod¾a osobitného predpisu31) alebo potvrdenie o pridelení identifikaèného èísla organizácie vydané tatistickým úradom Slovenskej republiky, ktoré preukazuje vznik právnickej osoby,
tatút alebo iný doklad, ktorým sa preukazuje
oprávnenie na právne úkony tatutárneho orgánu
právnickej osoby,
kópia dokladu, ktorý preukazuje, e osoba nemá daòové nedoplatky, nedoplatky na poistnom a na penále na sociálne poistenie, na príspevku na starobné
dôchodkové sporenie a na poistnom a na penále na
verejné zdravotné poistenie,
cenník sociálnej sluby, spôsob platenia úhrady za
sociálnu slubu a podmienky platenia za sociálnu
slubu,
údaje o finanèných podmienkach, ktoré obsahujú
kalkuláciu skutoèných nákladov na jednotku výkonu kadého druhu sociálnej sluby, ktorá sa má
poskytova, kalkuláciu predpokladaných príjmov
a výdavkov vrátane údajov o vlastných zdrojoch financovania sociálnej sluby a predpokladané zdroje
financovania sociálnej sluby.

(4) Údaje o priestorových podmienkach na úèely odseku 3 písm. c) sa preukazujú kópiou listu vlastníctva
nie starieho ako tri mesiace alebo kópiou nájomnej
zmluvy32) alebo zmluvy o výpoièke,33) ktorých predmetom je nájom alebo výpoièka priestorov, v ktorých sa
sociálna sluba poskytuje. Nájomná zmluva alebo
zmluva o výpoièke musí by uzatvorená najmenej na
èas poskytovania sociálnej sluby alebo pri poskytovaní celoroènej pobytovej sociálnej sluby najmenej na tri
roky.
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do 30 dní odo dòa predloenia vetkých dokladov uvedených v § 64 ods. 2 a 3.
(3) Vykonanie zápisu do registra spolu s výpisom z registra vyí územný celok bezodkladne oznámi poskytovate¾ovi sociálnej sluby doruèením oznámenia do
vlastných rúk.
(4) Poskytovate¾ sociálnej sluby je povinný do ôsmich dní písomne oznámi vyiemu územnému celku
vetky zmeny skutoèností uvedených v § 63 a 64.
(5) Oprávnenie poskytova sociálnu slubu nemono
previes na inú osobu a neprechádza na právneho nástupcu poskytovate¾a sociálnej sluby, ak je ním právnická osoba.
(6) Vyí územný celok rozhodne o nezapísaní do registra, ak
a) v lehote urèenej v písomnej výzve iadate¾ o zápis nedoplní iados o zápis do registra alebo nepriloí chýbajúce doklady,
b) iados o zápis do registra nepredloil tatutárny orgán právnickej osoby,
c) sluba, ktorá sa má poskytova, nie je sociálna sluba pod¾a tohto zákona,
d) na poskytovanie sociálnej sluby nie sú vytvorené
priestorové podmienky, materiálne podmienky, finanèné podmienky a hygienické podmienky,
e) nie sú splnené podmienky ustanovené pod¾a § 9
ods. 4 a 5.
§ 66

(1) Oprávnenie poskytova sociálnu slubu vzniká
odo dòa zápisu do registra.

(1) Do registra sa zapisujú tieto údaje vrátane ich
zmien:
a) obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikaèné èíslo a právna forma právnickej osoby, ak je poskytovate¾om sociálnej sluby právnická osoba, a meno,
priezvisko a trvalý pobyt alebo prechodný pobyt fyzickej osoby, ak je poskytovate¾om sociálnej sluby
fyzická osoba,
b) meno a priezvisko zodpovedného zástupcu fyzickej
osoby, ktorá je tatutárnym orgánom, alebo fyzických osôb, ktoré sú èlenmi tatutárneho orgánu
a ich trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
c) adresa právnickej osoby uvedenej v § 3 ods. 5
písm. c) a adresa sídla jej organizaènej zloky na
území Slovenskej republiky a meno, priezvisko a adresa pobytu vedúceho tejto organizaènej zloky,
d) druh sociálnej sluby, ktorú poskytovate¾ sociálnej
sluby poskytuje, cie¾ová skupina fyzických osôb,
ktorým sa poskytuje sociálna sluba, deò zaèatia
a èas trvania poskytovania sociálnej sluby, rozsah
a miesto ich poskytovania,
e) dátum zápisu do registra,
f) dátum výmazu z registra.

(2) O zápise do registra vyí územný celok nevyhotovuje rozhodnutie a zápis do registra vykoná najneskôr

(2) Register je verejný, kadý má právo nazrie do
neho a poadova z neho výpis.

(5) Za údaje o personálnych podmienkach na úèely
odseku 3 písm. c) sa povauje zoznam, v ktorom je uvedené povolanie zamestnancov, ich kvalifikácia a poèet.
(6) Údaje a doklady uvedené v odsekoch 2 a 3 sa predkladajú v tátnom jazyku.
(7) Ak vyí územný celok zistí, e iados o zápis do
registra neobsahuje náleitosti pod¾a odsekov 2 a 3, písomne vyzve iadate¾a o zápis do registra, aby doplnil
údaje alebo priloil chýbajúce doklady a urèí lehotu na
odstránenie týchto nedostatkov; lehota nesmie by
kratia ako 30 dní odo dòa doruèenia písomnej výzvy.
Zápis do registra
§ 65

31

) Napríklad zákon è. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Obèianskeho zákonníka v znení neskorích predpisov, zákon è. 213/1997 Z. z.
o neziskových organizáciách poskytujúcich veobecne prospené sluby v znení neskorích predpisov, zákon è. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
32
) § 663 a 670 Obèianskeho zákonníka.
33
) § 659 a 662 Obèianskeho zákonníka.
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§ 67
Poskytovate¾ sociálnej sluby, ktorému vyí územný
celok oznámil vykonanie zápisu do registra, môe zaèa
poskytova sociálnu slubu, ak uzatvoril zmluvu o poistení zodpovednosti za kodu, ktorá by mohla vzniknú pri poskytovaní sociálnej sluby alebo v priamej
súvislosti s òou; poistenie musí trva po celý èas poskytovania sociálnej sluby. Poskytovate¾ sociálnej sluby
je povinný do 15 dní odo dòa uzatvorenia tejto zmluvy
zasla úradne overenú kópiu vyiemu územnému celku.
§ 68
Výmaz z registra a zánik oprávnenia
na poskytovanie sociálnej sluby
(1) Vyí územný celok rozhodne o výmaze z registra,
ak poskytovate¾ sociálnej sluby
a) prestal spåòa podmienky ustanovené týmto zákonom na poskytovanie sociálnej sluby,
b) bol zapísaný do registra na základe nepravdivých
údajov alebo neúplných údajov,
c) neposkytoval sociálnu slubu dlhie ako 12 mesiacov,
d) poiada o výmaz z registra; táto iados musí by podaná najmenej 30 dní predo dòom skonèenia poskytovania sociálnej sluby.
(2) Vyí územný celok vymae z registra poskytovate¾a sociálnej sluby, ak
a) poskytovate¾ sociálnej sluby nezaèal poskytova sociálnu slubu najneskôr do iestich kalendárnych
mesiacov odo dòa zápisu do registra,
b) uplynie èas trvania poskytovania sociálnej sluby,
c) fyzická osoba, ktorá je poskytovate¾om sociálnej
sluby, zomrela, alebo
d) právnická osoba, ktorá je poskytovate¾om sociálnej
sluby, zanikla.
(3) Oprávnenie na poskytovanie sociálnej sluby poskytovate¾ovi sociálnej sluby zaniká odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o výmaze z registra pod¾a odseku 1 alebo odo dòa výmazu z registra
pod¾a odseku 2.
(4) Ak vyí územný celok vykonal výmaz z registra
pod¾a odseku 1 písm. b), osoba môe by zapísaná do
registra najskôr po uplynutí dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o výmaze.
§ 69
Ak poskytovate¾ sociálnej sluby neodstráni v urèenej lehote nedostatky zistené vyím územným celkom
pri kontrole úrovne poskytovania sociálnych sluieb
pod¾a § 81 písm. r) a pri kontrole hospodárenia s finanèným príspevkom pri odkázanosti fyzickej osoby na
pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finanèným príspevkom na prevádzku pod¾a § 81
písm. s), vyí územný celok rozhodne o zákaze poskytova sociálnu slubu a do doby odstránenia zistených
nedostatkov najdlhie do dvoch rokov od nadobudnu34
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tia právoplatnosti rozhodnutia o zákaze. Ak v tejto lehote poskytovate¾ sociálnej sluby neodstránil zistené
nedostatky, vyí územný celok rozhodne o výmaze
poskytovate¾a sociálnej sluby z registra.
DRUHÁ HLAVA
§ 70
Sociálna sluba poskytovaná v zdravotníckom
zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti
(1) Za podmienok ustanovených týmto zákonom
mono poskytova sociálnu slubu fyzickej osobe
v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej
starostlivosti24) aj po zániku dôvodov, pre ktoré bola
prevzatá do ústavnej zdravotnej starostlivosti, ak je
vzh¾adom na svoj nepriaznivý zdravotný stav odkázaná
na pomoc inej fyzickej osoby a nemôe by prepustená
zo zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti z dôvodu, e jej nemono zabezpeèi poskytovanie sociálnej sluby v jej prirodzenom rodinnom
prostredí alebo poskytnú sociálnu slubu v zariadení
pod¾a tohto zákona.
(2) Na poskytovanie sociálnej sluby zdravotníckym
zariadením ústavnej zdravotnej starostlivosti pod¾a odseku 1 platia § 62 a 69 rovnako.
(3) Ak je sociálna sluba poskytovaná v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, nemôe by priestor, v ktorom je sociálna sluba poskytovaná, súèasou priestoru, v ktorom sa poskytuje
ústavná zdravotná starostlivos.
TVRTÁ ÈAS
FINANCOVANIE SOCIÁLNYCH SLUIEB, PLATBA
ZA POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH SLUIEB
A ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SOCIÁLNEJ SLUBY
PRVÁ HLAVA
FINANCOVANIE SOCIÁLNYCH SLUIEB
§ 71
(1) Sociálne sluby poskytované verejným poskytovate¾om sociálnej sluby môu by financované
a) z rozpoètu verejného poskytovate¾a sociálnej sluby,
b) z úhrad za sociálne sluby od prijímate¾a sociálnej
sluby na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej
sluby,
c) z prostriedkov prijatých na základe písomnej darovacej zmluvy,
d) z prostriedkov zdruenia obcí, zdruenia vyích
územných celkov a zdruenia osôb,
e) z výsledku hospodárenia z ved¾ajej èinnosti, ktorú
vykonávajú zariadenia v zriaïovate¾skej pôsobnosti
alebo zakladate¾skej pôsobnosti obce alebo vyieho
územného celku s jeho súhlasom,
f) z príjmu zo sociálneho podniku,34)
g) z iných zdrojov.
(2) Sociálne sluby poskytované právnickou osobou

) § 50b zákona è. 5/2004 Z. z. o slubách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 139/2008 Z. z.
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zriadenou alebo zaloenou obcou alebo vyím územným celkom môu by financované pod¾a odseku 1
písm. b) len so súhlasom obce alebo vyieho územného celku, ktorý takúto právnickú osobu zriadil alebo
zaloil.
(3) Sociálne sluby poskytované neverejným poskytovate¾om sociálnej sluby môu by financované
a) z finanèného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a z finanèného príspevku na prevádzku za
podmienok ustanovených týmto zákonom,
b) z úhrad za sociálne sluby od prijímate¾a sociálnej
sluby na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej
sluby,
c) z vlastných zdrojov neverejného poskytovate¾a sociálnej sluby,
d) z prostriedkov prijatých na základe písomnej darovacej zmluvy,35)
e) z výsledku hospodárenia z podnikate¾skej èinnosti
po zdanení daòou z príjmov, ktorú vykonáva neverejný poskytovate¾ sociálnej sluby pod¾a osobitných predpisov,36)
f) zo zisku zo sociálneho podniku,34)
g) z iných zdrojov.
(4) Úhrada zdravotných výkonov oetrovate¾skej starostlivosti poskytovaných sestrou pecialistkou v oetrovate¾stve vo vnútornom lekárstve,37) sestrou pecialistkou v pediatrickom oetrovate¾stve37) alebo sestrou
pecialistkou v komunitnom oetrovate¾stve37) v zariadení uvedenom v § 35, 36, 38 a 39 môe by financovaná z prostriedkov verejného zdravotného poistenia.
(5) Finanèné prostriedky darované poskytovate¾ovi
sociálnej sluby mono poui len na úèel urèený darcom v písomnej darovacej zmluve.35) Ak úèel nie je darcom v písomnej darovacej zmluve urèený, prostriedky
získané touto darovacou zmluvou sa pouijú v súlade
s predmetom èinnosti definovaným v zriaïovacej listine alebo zakladacej listine poskytovate¾a sociálnej
sluby alebo v súlade so zámermi poskytovanej sociálnej sluby.
(6) Ak obec alebo vyí územný celok zabezpeèí fyzickej osobe s trvalým pobytom vo svojom územnom obvode poskytovanie sociálnej sluby v inej obci alebo
u poskytovate¾a sociálnej sluby, ktorého zriadila alebo
zaloila iná obec alebo iný vyí územný celok, obec alebo vyí územný celok uhrádza inej obci alebo poskytovate¾ovi sociálnej sluby, ktorého zriadila alebo zaloila
iná obec alebo iný vyí územný celok, ekonomicky
oprávnené náklady spojené s poskytovaním tejto sociálnej sluby uvedené v § 72 ods. 5, do ktorých sa zapoèítavajú náklady uvedené v § 72 ods. 5 písm. a) a b)
pri poskytovaní pomoci pri odkázanosti fyzickej osoby
na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy,
35
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zníené o výku úhrady za sociálnu slubu platenú prijímate¾om sociálnej sluby.
(7) Poskytovate¾ sociálnej sluby je povinný na základe písomnej iadosti obce alebo vyieho územného
celku preukáza úèelnos vyuitia finanèných prostriedkov poskytnutých pod¾a odseku 6.
Úhrada za sociálnu slubu
§ 72
(1) Prijímate¾ sociálnej sluby je povinný plati úhradu za sociálnu slubu v sume urèenej poskytovate¾om
sociálnej sluby, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Verejný poskytovate¾ urèuje sumu úhrady za sociálnu slubu, spôsob jej urèenia a platenia úhrady
zmluvou pod¾a § 74 v súlade so veobecne záväzným
nariadením obce alebo vyieho územného celku, najviac vo výke ekonomicky oprávnených nákladov.
(3) Neverejný poskytovate¾ urèuje sumu úhrady za
sociálnu slubu, spôsob jej urèenia a platenia úhrady
zmluvou pod¾a § 74, najviac vo výke ekonomicky
oprávnených nákladov.
(4) Urèovanie sumy úhrady najviac vo výke ekonomicky oprávnených nákladov sa nevzahuje na neverejného poskytovate¾a sociálnej sluby, ktorý poskytuje sociálnu slubu s cie¾om dosiahnu zisk.
(5) Ekonomicky oprávnené náklady pod¾a odsekov 2
a 3 sú náklady na èinnosti uvedené v § 16 a 18, ktorými sú
a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výke,
ktorá zodpovedá výke platu a ostatných osobných
vyrovnaní pod¾a osobitného predpisu,38)
b) poistné na sociálne poistenie, poistné na verejné
zdravotné poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie,
c) cestovné náhrady okrem cestovných náhrad pri zahranièných pracovných cestách,
d) energie, voda a komunikácie,
e) materiál okrem reprezentaèného vybavenia nových
interiérov,
f) dopravné,
g) rutinná údrba a tandardná údrba okrem jednorazovej údrby objektov alebo ich èastí a rieenia havarijných stavov,
h) nájomné za prenájom okrem dopravných prostriedkov a peciálnych strojov, prístrojov, zariadení,
techniky, náradia a materiálu,
i) sluby,
j) bené transfery, z toho len na vreckové, 20) odstupné,
odchodné, náhrada príjmu pri doèasnej pracovnej
neschopnosti zamestnanca,39)
k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majet-

) § 628 Obèianskeho zákonníka.
) Napríklad § 23 zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov.
37
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 12/2008 Z. z. o pouívaní profesijných titulov a ich skratiek viaucich sa na odbornú spôsobilos na výkon zdravotníckeho povolania.
38
) Zákon è. 553/2003 Z. z. o odmeòovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorích predpisov.
39
) Zákon è. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri doèasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov.
36
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ku poskytovate¾a sociálnej sluby pod¾a osobitného
predpisu.40)
(6) Na úèely urèenia výky úhrady pod¾a odsekov 2
a 3 sa od ekonomicky oprávnených nákladov odpoèíta
priemerná suma, ktorá sa urèí ako podiel súètu súm
finanèného príspevku pod¾a prílohy è. 5, ktoré zodpovedajú forme poskytovanej sociálnej sluby a stupòu
odkázanosti jednotlivých prijímate¾ov sociálnej sluby
na pomoc inej fyzickej osoby, a poètu prijímate¾ov sociálnej sluby. To sa nevzahuje na neverejného poskytovate¾a sociálnej sluby, ktorý poskytuje sociálnu
slubu, o zabezpeèenie poskytovania ktorej tohto neverejného poskytovate¾a sociálnej sluby obec alebo vyí
územný celok nepoiadali.
(7) Ak poskytovate¾ sociálnej sluby poskytuje sociálnu slubu, o ktorej zabezpeèenie poskytovania poiadali obec alebo vyí územný celok, prijímate¾ sociálnej
sluby neplatí úhradu za
a) pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej
fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy,
b) tlmoènícku slubu,
c) krízovú pomoc poskytovanú prostredníctvom telekomunikaèných technológií,
d) vykonávanie
1. sociálneho poradenstva,
2. pomoci pri uplatòovaní práv a právom chránených záujmov,
3. sociálnej rehabilitácie,
4. pracovnej terapie.
(8) Prijímate¾ sociálnej sluby uvedenej v § 31 a 34
a 41 je povinný plati úhradu za poskytovanú sociálnu
slubu pod¾a svojho príjmu a majetku. Príjem a majetok na úèely urèenia úhrady za sociálnu slubu sa
posudzuje pod¾a osobitného predpisu.11) To sa nevzahuje na prijímate¾a sociálnej sluby, ktorému neverejný poskytovate¾ sociálnej sluby poskytuje sociálnu slubu, o ktorej zabezpeèenie poskytovania nepoiadali obec alebo vyí územný celok, a na prijímate¾a
sociálnej sluby, ktorému poskytuje sociálnu slubu
neverejný poskytovate¾ sociálnej sluby, ktorý poskytuje sociálnu slubu s cie¾om dosiahnu zisk.
(9) Prijímate¾ sociálnej sluby neplatí úhradu za odborné èinnosti, obsluné èinnosti a ïalie èinnosti
v èase jeho neprítomnosti okrem úhrady za ubytovanie,
ak vo¾né miesto nie je na prechodný èas obsadené inou
fyzickou osobou a prijímate¾ sociálnej sluby a poskytovate¾ sociálnej sluby sa nedohodnú inak.
(10) Na úèely urèenia sumy úhrady za celoroènú pobytovú sociálnu slubu dieau s nariadenou ústavnou
starostlivosou sa postupuje pod¾a osobitného predpisu.20)
§ 73
(1) Po zaplatení úhrady za opatrovate¾skú slubu,
prepravnú slubu a pomoc pri osobnej starostlivosti
o diea musí prijímate¾ovi sociálnej sluby zosta me40
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saène z jeho príjmu najmenej 1,3 násobku sumy
ivotného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu
ustanovenej osobitným predpisom.41)
(2) Po zaplatení úhrady za celoroènú pobytovú sociálnu slubu musí prijímate¾ovi sociálnej sluby zosta
mesaène z jeho príjmu najmenej 20 % sumy ivotného
minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej
osobitným predpisom.41)
(3) Po zaplatení úhrady za týdennú pobytovú sociálnu slubu musí prijímate¾ovi sociálnej sluby zosta
mesaène z jeho príjmu najmenej 50 % sumy ivotného
minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej
osobitným predpisom.41)
(4) Po zaplatení úhrady za ambulantnú sociálnu
slubu v zariadení s poskytovaním stravovania musí
prijímate¾ovi sociálnej sluby zosta mesaène z jeho
príjmu najmenej 70 % sumy ivotného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným
predpisom.41)
(5) Po zaplatení úhrady za ambulantnú sociálnu
slubu v zariadení bez poskytovania stravovania musí
prijímate¾ovi sociálnej sluby zosta mesaène z jeho
príjmu najmenej 1,3 násobku sumy ivotného minima
pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom.41)
(6) Prijímate¾ sociálnej sluby nie je povinný plati
úhradu za sociálnu slubu, ak jeho príjem je nií alebo
sa rovná sume ustanovenej v odsekoch 1 a 5, a to v závislosti od druhu a formy sociálnej sluby, ak tento zákon neustanovuje inak.
(7) Prijímate¾ sociálnej sluby platí len èas úhrady za
sociálnu slubu, ak jeho príjem je vyí, ako sú sumy
ustanovené v odsekoch 1 a 5 a jeho výka nepostaèuje
na zaplatenie urèenej úhrady za sociálnu slubu, ak
tento zákon neustanovuje inak.
(8) Ak sa príjem prijímate¾a sociálnej sluby posudzuje spoloène s príjmami fyzických osôb, ktorých príjmy sa s ním spoloène posudzujú, po zaplatení úhrady
za sociálnu slubu musí prijímate¾ovi sociálnej sluby
zosta suma uvedená v odsekoch 2 a 5 a fyzickým osobám, ktorých príjmy sa spoloène posudzujú s príjmom
prijímate¾a sociálnej sluby, musí zosta mesaène z ich
príjmu najmenej 1,3 násobku sumy ivotného minima
ustanovenej osobitným predpisom.42)
(9) Ak prijímate¾ sociálnej sluby nemá príjem alebo
jeho príjem nepostaèuje na platenie úhrady za sociálnu
slubu, môe úhradu za sociálnu slubu alebo jej èas
plati aj iná osoba; odseky 1 a 5 sa nepouijú. Osoba
pod¾a prvej vety môe uzatvori s poskytovate¾om sociálnej sluby zmluvu o platení úhrady za sociálnu
slubu.
(10) Ak pod¾a odsekov 1 a 5 nevznikne prijímate¾ovi
sociálnej sluby povinnos plati úhradu za sociálnu
slubu alebo jej èas, prechádza táto povinnos postupne na rodièov a deti, ak sa ich príjem neposudzuje spoloène s príjmom prijímate¾a sociálnej sluby; rodièom

) Zákon è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorích predpisov.
) § 2 písm. a) zákona è. 601/2003 Z. z. o ivotnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
42
) Zákon è. 601/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
41
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alebo deom po zaplatení úhrady za sociálnu slubu
musí mesaène zosta 1,3 násobku sumy ivotného minima ustanovenej osobitným predpisom.42) Rodièia alebo deti môu uzatvori s poskytovate¾om sociálnej sluby zmluvu o platení úhrady za sociálnu slubu.
(11) Ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy pod¾a odseku
10, obec alebo vyí územný celok rozhodne o povinnosti rodièov alebo detí plati úhradu za sociálnu slubu alebo jej èas za prijímate¾a sociálnej sluby, ktorému nevznikne povinnos plati úhradu za sociálnu
slubu alebo jej èas.
(12) Ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy pod¾a odseku
10 medzi neverejným poskytovate¾om sociálnej sluby
a rodièmi alebo demi, rozhodne o povinnosti týchto fyzických osôb plati úhradu za sociálnu slubu alebo jej
èas za prijímate¾a sociálnej sluby, ktorému nevznikne povinnos plati úhradu za sociálnu slubu alebo jej
èas, obec alebo vyí územný celok v rozsahu svojej
pôsobnosti.
(13) Ak pod¾a odsekov 1 a 5 nevznikne prijímate¾ovi
sociálnej sluby povinnos plati úhradu za sociálnu
slubu alebo jej èas a táto povinnos nevznikne ani rodièom alebo deom a prijímate¾ sociálnej sluby zomrie,
nezaplatená úhrada za sociálnu slubu alebo jej èas je
poh¾adávka poskytovate¾a sociálnej sluby, ktorá sa
uplatòuje v konaní o dedièstve.
(14) Odseky 1 a 13 sa neuplatòujú, ak neverejný
poskytovate¾ sociálnej sluby poskytuje sociálnu slubu, o zabezpeèenie poskytovania ktorej neverejného
poskytovate¾a sociálnej sluby obec alebo vyí územný celok nepoiadali, a ak neverejný poskytovate¾ sociálnej sluby poskytuje sociálnu slubu s cie¾om dosiahnu zisk.
(15) Na úèely zisovania príjmu pod¾a tohto zákona
u fyzických osôb uvedených v § 3 ods. 2 sa za fyzické
osoby, ktoré sa s týmito osobami spoloène posudzujú,
povaujú osoby pod¾a osobitného predpisu.42)
(16) Ak u osôb uvedených v § 3 ods. 2 nemono zo závaných dôvodov zisti ich príjem, za ich príjem sa povauje suma ivotného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovená osobitným predpisom.41)
(17) Na poskytované sociálne sluby v zariadení pod¾a § 25 a 29, 32, 56 a 57 sa odseky 2 a 5 nepouijú.
DRUHÁ HLAVA
§ 74
Zmluva o poskytovaní sociálnej sluby
(1) Poskytovate¾ sociálnej sluby poskytuje sociálnu
slubu na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej sluby.13) Zmluva o poskytovaní sociálnej sluby musí by
uzatvorená spôsobom, ktorý je pre prijímate¾a sociálnej sluby zrozumite¾ný.
(2) Poskytovate¾ sociálnej sluby je povinný uzatvori
písomnú zmluvu o poskytovaní sociálnej sluby, ktorou je
a) pomoc pri osobnej starostlivosti o diea a podpora
zosúlaïovania rodinného ivota a pracovného ivota,
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b) zariadenie doèasnej starostlivosti o diea,
c) sociálna sluba v zariadení pre fyzické osoby, ktoré
sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dosiahli dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej sluby v zariadení pre seniorov potrebujú z iných ványch dôvodov,
d) opatrovate¾ská sluba,
e) sprievodcovská sluba a predèitate¾ská sluba,
f) poièiavanie pomôcok,
g) monitorovanie a signalizácia potreby pomoci,
h) pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností.
(3) Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej sluby uvedenej v odseku 2, je povinná poda písomnú iados o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej sluby obci, vyiemu územnému celku
v rozsahu ich pôsobnosti alebo nimi zriadenej právnickej osobe alebo zaloenej právnickej osobe. iados
pod¾a prvej vety obsahuje
a) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má poskytova sociálna sluba, dátum narodenia a adresu
jej pobytu,
b) druh sociálnej sluby, ktorá sa má poskytova fyzickej osobe uvedenej v písmene a),
c) formu sociálnej sluby, ktorá sa má poskytova v zariadení,
d) potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny
rok,
e) doklady o majetkových pomeroch,
f) deò zaèatia poskytovania sociálnej sluby a èas poskytovania sociálnej sluby, a ak sa má poskytova
od¾ahèovacia sluba, obdobie trvania tejto sluby,
g) iné doklady, ktoré sú podkladom na uzatvorenie
zmluvy.
(4) iados o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej sluby pod¾a odseku 2 písm. b), e) a h) neobsahuje údaje uvedené v odseku 3 písm. d) a e).
(5) K iadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej sluby pod¾a odseku 2 písm. c) a d) fyzická osoba priloí aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na
sociálnu slubu okrem fyzickej osoby uvedenej v § 35
ods. 1 písm. b).
(6) Poskytovate¾ sociálnej sluby nesmie podmieni
uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej sluby peòaným plnením alebo nepeòaným plnením.
(7) Zmluva o poskytovaní sociálnej sluby obsahuje
a) oznaèenie zmluvných strán,
b) druh poskytovanej sociálnej sluby,
c) vecný rozsah sociálnej sluby pod¾a § 15 a formu
poskytovania sociálnej sluby,
d) deò zaèatia poskytovania sociálnej sluby,
e) èas poskytovania sociálnej sluby,
f) miesto poskytovania sociálnej sluby,
g) sumu úhrady za sociálnu slubu, spôsob jej urèenia
a spôsob jej platenia,
h) podmienky zvyovania sumy úhrady za sociálnu
slubu,
i) dôvody odstúpenia od zmluvy,
j) sumu nezaplatenej úhrady za sociálnu slubu pod¾a
§ 73 ods. 13.
(8) Suma úhrady za sociálnu slubu pod¾a odseku 7
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písm. g) musí obsahova sumu úhrady za odborné èinnosti, obsluné èinnosti a ïalie èinnosti.

základných ivotných potrieb, ak si ich nevie zabezpeèi sama.

(9) V zmluve o poskytovaní sociálnej sluby sa môu
dohodnú aj ïalie náleitosti pod¾a druhu sociálnej
sluby.

(17) Ak poskytovate¾ sociálnej sluby jednostranne
vypovedá zmluvu pod¾a odseku 14 písm. d) a ide o poskytovanie celoroènej pobytovej sociálnej sluby, výpovedná lehota nesmie by kratia ako 30 dní. Poskytovate¾ sociálnej sluby je povinný vopred písomne oznámi
prijímate¾ovi sociálnej sluby zaèiatok plynutia výpovednej lehoty.

(10) Ak poskytovate¾ sociálnej sluby, ktorého poiadala obec alebo vyí územný celok o zabezpeèenie poskytovania sociálnej sluby, predloí návrh zmluvy
o poskytovaní sociálnej sluby, ktorý je v súlade s týmto zákonom a fyzická osoba odmietne uzatvori túto
zmluvu, povinnos obce a vyieho územného celku
pod¾a § 8 ods. 3 a 4 sa povauje za splnenú.
(11) Ak sa zmenia skutoènosti, ktoré sú predmetom
zmluvy o poskytovaní sociálnej sluby, mono tieto
skutoènosti zmeni dodatkom k zmluve o poskytovaní
sociálnej sluby, ak si to úèastníci v tejto zmluve dohodli.
(12) Ak sa zmenia skutoènosti rozhodujúce na urèenie úhrady za sociálnu slubu pod¾a § 73, poskytovate¾
sociálnej sluby a prijímate¾ sociálnej sluby sú povinní uzatvori dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej
sluby.
(13) Prijímate¾ sociálnej sluby môe jednostranne
vypoveda zmluvu o poskytovaní sociálnej sluby kedyko¾vek aj bez uvedenia dôvodu; výpovedná lehota nesmie by dlhia ako 30 dní.
(14) Poskytovate¾ sociálnej sluby môe jednostranne vypoveda zmluvu o poskytovaní sociálnej sluby,
ak
a) prijímate¾ sociálnej sluby hrubo poruuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní sociálnej
sluby najmä tým, e hrubo poruuje dobré mravy,
ktoré narúajú obèianske spoluitie alebo nezaplatí
dohodnutú úhradu za sociálnu slubu, a ak ide
o poskytovanie celoroènej pobytovej sociálnej sluby
najmä tým, e nezaplatí dohodnutú úhradu za sociálnu slubu za èas dlhí ako tri mesiace alebo platí
len èas dohodnutej úhrady a dlná suma presiahne
trojnásobok dohodnutej mesaènej úhrady,
b) prijímate¾ sociálnej sluby neuzatvorí dodatok
k zmluve o poskytovaní sociálnej sluby pod¾a odseku 12,
c) prevádzka zariadenia je podstatne obmedzená alebo
je zmenený úèel poskytovanej sociálnej sluby tak,
e zotrvanie na zmluve o poskytovaní sociálnej sluby by pre poskytovate¾a sociálnej sluby znamenalo
zrejmú nevýhodu,
d) obec alebo vyí územný celok rozhodne o zániku
odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu slubu.
(15) Pri jednostrannom vypovedaní zmluvy pod¾a odseku 14 je poskytovate¾ sociálnej sluby povinný doruèi prijímate¾ovi sociálnej sluby písomnú výpoveï
s uvedením dôvodu výpovede.
(16) Ak poskytovate¾ sociálnej sluby vypovedá zmluvu o poskytovaní sociálnej sluby z dôvodu uvedeného
v odseku 14 písm. a), b) a d) a ide o poskytovanie celoroènej pobytovej sociálnej sluby, sú obec a vyí
územný celok v rámci svojej pôsobnosti povinné v spolupráci s poskytovate¾om sociálnej sluby zabezpeèi
fyzickej osobe nevyhnutné podmienky na zabezpeèenie

(18) Ak poskytovate¾ sociálnej sluby vypovedá zmluvu o poskytovaní sociálnej sluby z dôvodu uvedeného
v odseku 14 písm. c) a ide o poskytovanie celoroènej pobytovej sociálnej sluby, je poskytovate¾ povinný zabezpeèi prijímate¾ovi sociálnej sluby poskytovanie sociálnej sluby rovnakého druhu za porovnate¾ných
podmienok u iného poskytovate¾a sociálnej sluby. Ak
neverejný poskytovate¾ sociálnej sluby nemôe zabezpeèi poskytovanie sociálnej sluby u iného poskytovate¾a sociálnej sluby, zabezpeèí poskytovanie tejto sociálnej sluby obec alebo vyí územný celok v rozsahu
pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom. Ak neverejný
poskytovate¾ sociálnej sluby prestane spåòa podmienky na poskytovanie sociálnej sluby, alebo ak vyí územný celok rozhodne o zákaze poskytova sociálnu
slubu, neverejný poskytovate¾ sociálnej sluby je povinný vypoveda zmluvu.
(19) Neverejný poskytovate¾ sociálnej sluby je povinný vopred písomne oznámi obci alebo vyiemu územnému celku pod¾a ich pôsobnosti zmenu poskytovania
sociálnej sluby alebo skonèenie poskytovania sociálnej sluby z dôvodu uvedeného v odseku 14 písm. c)
a priloi zoznam prijímate¾ov sociálnej sluby, a to najneskôr tri mesiace pred predpokladaným dòom zmeny
poskytovania sociálnej sluby alebo skonèenia poskytovania sociálnej sluby. Túto povinnos má neverejný
poskytovate¾ sociálnej sluby aj voèi prijímate¾ovi sociálnej sluby, ak sa vopred písomne nedohodli o poskytovaní sociálnej sluby na urèitý èas.
(20) Ak neverejný poskytovate¾ sociálnej sluby
skonèí poskytovanie sociálnej sluby bez právneho nástupníctva na základe rozhodnutia vyieho územného
celku o výmaze neverejného poskytovate¾a sociálnej
sluby z registra alebo vyí územný celok vymae neverejného poskytovate¾a sociálnej sluby pod¾a § 68
ods. 2 písm. c) a d) pred uplynutím èasu trvania poskytovania sociálnej sluby dohodnutého v zmluve o poskytovaní sociálnej sluby, obec alebo vyí územný celok v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom
zabezpeèí poskytovanie tejto sociálnej sluby.
TRETIA HLAVA
FINANÈNÁ PODPORA NEVEREJNÉHO
POSKYTOVATE¼A SOCIÁLNEJ SLUBY
POSKYTUJÚCEHO SOCIÁLNU SLUBU
VO VEREJNOM ZÁUJME
§ 75
(1) Obec je povinná poskytova finanèný príspevok
na prevádzku poskytovanej sociálnej sluby neverejnému poskytovate¾ovi sociálnej sluby, ktorý neposkytu-
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je sociálnu slubu s cie¾om dosiahnu zisk, ak o zabezpeèenie
poskytovania
tejto
sociálnej
sluby
neverejného poskytovate¾a sociálnej sluby poiadala
obec a poskytuje
a) sociálnu slubu v zariadení, ktorým je
1. noc¾aháreò,
2. nízkoprahové denné centrum,
3. nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu,
4. zariadenie pre seniorov,
5. zariadenie opatrovate¾skej sluby,
6. denný stacionár,
b) pomoc pri osobnej starostlivosti o diea,
c) opatrovate¾skú slubu,
d) prepravnú slubu.
(2) Obec je povinná poskytova finanèný príspevok
pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej
osoby pri úkonoch sebaobsluhy pri poskytovaní sociálnej sluby neverejnému poskytovate¾ovi sociálnej sluby, ktorý neposkytuje sociálnu slubu s cie¾om dosiahnu zisk, ak o zabezpeèenie poskytovania tejto
sociálnej sluby neverejného poskytovate¾a sociálnej
sluby poiadala obec a poskytuje
a) sociálnu slubu v zariadení, ktorým je
1. zariadenie pre seniorov,
2. zariadenie opatrovate¾skej sluby,
3. denný stacionár,
b) opatrovate¾skú slubu.
(3) Vyí územný celok je povinný poskytova finanèný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej
sluby neverejnému poskytovate¾ovi sociálnej sluby,
ktorý neposkytuje sociálnu slubu s cie¾om dosiahnu
zisk, ak o zabezpeèenie poskytovania tejto sociálnej
sluby neverejného poskytovate¾a sociálnej sluby poiadal vyí územný celok a poskytuje
a) sociálnu slubu v zariadení, ktorým je
1. útulok,
2. domov na pol ceste,
3. zariadenie núdzového bývania,
4. zariadenie doèasnej starostlivosti o diea,
5. zariadenie podporovaného bývania,
6. rehabilitaèné stredisko,
7. domov sociálnych sluieb,
8. pecializované zariadenie,
b) tlmoènícku slubu,
c) sociálnu slubu v integraènom centre.
(4) Vyí územný celok je povinný poskytova finanèný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc
inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy pri poskytovaní sociálnej sluby neverejnému poskytovate¾ovi
sociálnej sluby, ktorý neposkytuje sociálnu slubu
s cie¾om dosiahnu zisk, ak o zabezpeèenie poskytovania tejto sociálnej sluby neverejného poskytovate¾a
sociálnej sluby poiadal vyí územný celok a poskytuje sociálnu slubu v zariadení, ktorým je
a) zariadenie podporovaného bývania,
b) rehabilitaèné stredisko,
c) domov sociálnych sluieb,
d) pecializované zariadenie.
(5) Vyí územný celok je povinný poskytova finanèný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej
sluby neverejnému poskytovate¾ovi sociálnej sluby,
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ktorý neposkytuje sociálnu slubu s cie¾om dosiahnu
zisk, ak o zabezpeèenie poskytovania tejto sociálnej
sluby neverejného poskytovate¾a sociálnej sluby poiadal vyí územný celok a poskytuje
a) pecializované sociálne poradenstvo ako samostatnú odbornú èinnos,
b) sociálnu rehabilitáciu ako samostatnú odbornú èinnos.
(6) Obec a vyí územný celok sú pod¾a odsekov 1 a 5
povinné poskytnú finanèný príspevok pri odkázanosti
fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch
sebaobsluhy a finanèný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej sluby neverejnému poskytovate¾ovi sociálnej sluby, ktorý im doruèil zmluvy o poskytovaní sociálnej sluby uvedenej v § 34 a 41 alebo
doruèil zoznam osôb s uvedením osobných údajov uvedených v § 94 ods. 4 písm. a) a c), ktorým sociálnu
slubu poskytuje alebo poskytol, ak poskytovate¾ sociálnej sluby nie je povinný uzatvori písomnú zmluvu
o poskytovaní sociálnej sluby.
(7) Obec alebo vyí územný celok môe poskytova
finanèný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej sluby neverejnému poskytovate¾ovi sociálnej sluby, ktorý neposkytuje sociálnu slubu s cie¾om dosiahnu zisk a poskytuje sociálnu slubu, ktorou je
a) podporná sociálna sluba v zariadení, ktorým je
1. denné centrum,
2. jedáleò,
3. práèovòa,
4. stredisko osobnej hygieny,
b) sprostredkovanie tlmoèníckej sluby,
c) sprostredkovanie osobnej asistencie,
d) sprievodcovská a predèitate¾ská sluba,
e) poièiavanie pomôcok,
f) monitorovanie a signalizácia potreby pomoci,
g) krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikaèných technológií,
h) pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností,
i) základné sociálne poradenstvo ako samostatná odborná èinnos,
j) terénna sociálna sluba prostredníctvom terénnych
programov.
(8) Obec môe poskytova finanèný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
pri úkonoch sebaobsluhy a finanèný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej sluby neverejnému
poskytovate¾ovi sociálnej sluby, ktorý neposkytuje
sociálnu slubu s cie¾om dosiahnu zisk, ak o zabezpeèenie poskytovania tejto sociálnej sluby neverejného
poskytovate¾a sociálnej sluby poiadala obec a poskytuje sociálnu slubu uvedenú v odsekoch 3 a 5, ak
tieto finanèné príspevky neposkytuje vyí územný celok.
(9) Vyí územný celok môe poskytova finanèný
príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej
fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finanèný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej sluby neverejnému poskytovate¾ovi sociálnej sluby, ktorý neposkytuje sociálnu slubu s cie¾om dosiahnu zisk, ak
o zabezpeèenie poskytovania tejto sociálnej sluby neverejného poskytovate¾a sociálnej sluby poiadal vyí
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územný celok a poskytuje sociálnu slubu uvedenú
v odsekoch 1 a 2, ak tieto finanèné príspevky neposkytuje obec.
(10) Sociálna sluba, ktorá sa poskytuje pod¾a tohto
zákona, sa povauje za sociálnu slubu poskytovanú
vo verejnom záujme.
(11) Za verejný záujem sa povauje najmä poskytovanie sociálnej sluby neverejným poskytovate¾om sociálnej sluby prijímate¾ovi sociálnej sluby, ktorý je na
sociálnu slubu odkázaný, alebo poskytovanie sociálnej sluby neverejným poskytovate¾om sociálnej sluby, ktorá v príslunej obci alebo v príslunom vyom
územnom celku chýba alebo je nedostatková.
(12) Neverejný poskytovate¾ sociálnej sluby podáva
písomnú iados o poskytnutie finanèného príspevku
pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej
osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finanèného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej sluby pod¾a
odsekov 8 a 9.
(13) Za príslunú obec alebo prísluný vyí územný
celok na úèely poskytovania finanèného príspevku pri
odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
pri úkonoch sebaobsluhy a finanèného príspevku na
prevádzku poskytovanej sociálnej sluby pod¾a odsekov 1 a 9 sa povauje obec alebo vyí územný celok,
kde má prijímate¾ sociálnej sluby trvalý pobyt, bez
oh¾adu na to, ktorá obec vydala rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu slubu alebo ktorý vyí územný celok vydal rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu slubu.
(14) Finanèný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finanèný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej sluby sa poskytuje na základe písomnej
zmluvy,13) najskôr odo dòa uzatvorenia zmluvy o poskytovaní tohto finanèného príspevku. Pri urèovaní
výky finanèného príspevku pri odkázanosti fyzickej
osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finanèného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej sluby pre úèastníkov zmluvy platia
ustanovenia § 76 a 77.
§ 76
Finanèný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na
pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy
Finanèný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby
na pomoc inej fyzickej osoby sa poskytuje na zabezpeèenie úkonov sebaobsluhy najmenej vo výke pod¾a
prílohy è. 5 pod¾a formy sociálnej sluby, poètu prijímate¾ov sociálnej sluby a stupòa ich odkázanosti.
§ 77
Finanèný príspevok na prevádzku
(1) Výka finanèného príspevku na prevádzku sa
urèí na prísluný rozpoètový rok vo výke rozdielu medzi tandardnými výdavkami, tandardnými príjmami
a priemerným finanèným príspevkom pri odkázanosti
fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, a to pod¾a
druhu sociálnej sluby, v prepoète na poèet prijímate-
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¾ov sociálnej sluby, na poèet kilometrov prepravnej
sluby, na poèet hodín tlmoèenia, poèet hodín sociálneho poradenstva, poèet hodín sprievodcovskej
a predèitate¾skej sluby alebo na inú jednotku výkonu.
(2) Obec a vyí územný celok urèí tandardné výdavky a tandardné príjmy na prísluný rozpoètový rok na
základe údajov o priemerných skutoèných bených výdavkoch a priemerných skutoèných príjmoch z platenia úhrad za sociálne sluby poskytované v jeho pôsobnosti za predchádzajúci rozpoètový rok.
(3) Priemerný finanèný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby sa na úèely
odseku 1 urèí ako podiel súètu súm finanèných príspevkov, ktoré sa urèia pod¾a prílohy è. 5 v závislosti od
poètu fyzických osôb odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby, stupòa ich odkázanosti a od druhu sociálnej
sluby poskytovanej obcou alebo vyím územných celkom, a celkového poètu fyzických osôb odkázaných na
pomoc inej fyzickej osoby.
(4) Za skutoèné bené výdavky pod¾a odseku 2 sa povaujú rozpoètované bené výdavky a za skutoèné príjmy pod¾a odseku 2 sa povaujú skutoène dosiahnuté
príjmy.
(5) Skutoèné bené výdavky a skutoèné príjmy
z platenia úhrady za sociálnu slubu obec a vyí
územný celok zisuje v èlenení pod¾a jednotlivých
druhov poskytovaných sociálnych sluieb, a ak ide
o sociálne sluby poskytované v zariadení, aj pod¾a
toho, èi ide o poskytovanie celoroènej pobytovej sociálnej sluby, týdennej pobytovej sociálnej sluby
alebo ambulantnej sociálnej sluby a v èlenení pod¾a
kapacity zariadení (ïalej len porovnate¾ný druh sociálnej sluby).
(6) Z kadého porovnate¾ného druhu sociálnej sluby, ktorý vykazuje skutoèné bené výdavky a skutoèné
príjmy z platenia úhrady za sociálnu slubu sa vypoèítajú priemerné skutoèné bené výdavky a priemerné
skutoèné príjmy zo zaplatenej úhrady na prijímate¾a
sociálnej sluby na rozpoètový rok.
(7) Za prísluné obdobie na úèely urèenia výky finanèného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej sluby sa povauje èas trvania poskytovania sociálnej sluby neverejným poskytovate¾om sociálnej
sluby; za toto obdobie sa povauje prísluný rozpoètový rok. Ak je èas trvania poskytovania sociálnej sluby
kratí ako rozpoètový rok, urèí sa výka finanèného
príspevku na prevádzku pomerne.
(8) Ak predpokladané príjmy zo zaplatenej úhrady
alebo skutoèné príjmy zo zaplatenej úhrady na prísluné obdobie za sociálnu slubu poskytovanú neverejným poskytovate¾om sociálnej sluby sú vyie ako
tandardné príjmy na prísluné obdobie, výka finanèného príspevku na prevádzku urèeného pod¾a odseku 1
sa zníi o rozdiel medzi skutoènými príjmami zo zaplatenej úhrady na prísluné obdobie a tandardnými
príjmami na prísluné obdobie.
(9) Ak predpokladané príjmy zo zaplatenej úhrady
alebo skutoèné príjmy zo zaplatenej úhrady na prísluné obdobie za sociálnu slubu poskytovanú neverej-
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ným poskytovate¾om sociálnej sluby sú niie ako
tandardné príjmy na prísluné obdobie, výka finanèného príspevku na prevádzku urèeného pod¾a odseku 1
sa zvýi o rozdiel medzi tandardnými príjmami na prísluné obdobie a skutoènými príjmami zo zaplatenej
úhrady na prísluné obdobie.
(10) Ak neverejný poskytovate¾ sociálnej sluby poskytuje sociálnu slubu, pri ktorej nemono urèi výku finanèného príspevku na prevádzku poskytovanej
sociálnej sluby pod¾a porovnate¾ného druhu sociálnej
sluby, výka tohto finanèného príspevku sa urèí na
prísluný rozpoètový rok vo výke rozdielu medzi predpokladanými benými výdavkami, predpokladanými
príjmami zo zaplatenej úhrady za sociálnu slubu
a predpokladanou výkou finanèného príspevku pri
odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
pri úkonoch sebaobsluhy v závislosti od stupòa jej odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby v prepoète pod¾a
druhu sociálnej sluby na poèet prijímate¾ov sociálnej
sluby, na poèet kilometrov prepravnej sluby, na poèet hodín tlmoèenia, poèet hodín sociálneho poradenstva, poèet hodín sprievodcovskej a predèitate¾skej
sluby alebo na inú jednotku výkonu; odseky 7 a 8 platia rovnako.
§ 78
(1) Ak sa neverejnému poskytovate¾ovi sociálnej sluby poskytuje finanèný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej sluby a finanèný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri
úkonoch sebaobsluhy na prísluný rozpoètový rok,
obec alebo vyí územný celok tieto finanèné príspevky
poskytuje preddavkovo a prvý preddavok sa poskytne
najneskôr do konca februára prísluného rozpoètového roka. Na zúètovanie týchto finanèných príspevkov
sa vzahuje osobitný predpis.43)
(2) Ak sa zaène poskytova neverejnému poskytovate¾ovi sociálnej sluby finanèný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej sluby a finanèný príspevok
pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej
osoby pri úkonoch sebaobsluhy v priebehu rozpoètového roka, obec alebo vyí územný celok tieto finanèné
príspevky poskytuje preddavkovo, najskôr od prvého
dòa kalendárneho mesiaca, v ktorom nárok na tieto finanèné príspevky vznikol a najneskôr do posledného
dòa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom vznikol nárok na tieto finanèné príspevky.
(3) Ak neverejný poskytovate¾ sociálnej sluby skonèí
poskytovanie sociálnej sluby v priebehu rozpoètového
roka, zúètuje poskytnutý finanèné príspevky na prevádzku poskytovanej sociálnej sluby a finanèný príspevok pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby pri
úkonoch sebaobsluhy ku dòu skonèenia poskytovania
sociálnej sluby.
43

) Zákon è. 34/2002 Z. z.
Zákon è. 213/1997 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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PIATA ÈAS
PÔSOBNOS MINISTERSTVA A ÚZEMNEJ
SAMOSPRÁVY PRI POSKYTOVANÍ SOCIÁLNYCH
SLUIEB
§ 79
Pôsobnos ministerstva
(1) Ministerstvo ako ústredný orgán tátnej správy
Slovenskej republiky pri poskytovaní sociálnych sluieb
a) vypracúva a zverejòuje národné priority rozvoja sociálnych sluieb,
b) zabezpeèuje medzinárodnú spoluprácu pri poskytovaní sociálnych sluieb,
c) urèuje obsah a rozsah odbornej prípravy pre vybrané pracovné èinnosti a na úèely ïalieho vzdelávania,
d) vykonáva doh¾ad nad poskytovaním sociálnych sluieb,
e) hodnotí podmienky kvality poskytovanej sociálnej
sluby,
f) kontroluje vzdelávacie programy, na ktoré bola udelená akreditácia,
g) prejednáva priestupky a ukladá pokuty za iné správne delikty,
h) je správnym orgánom v konaniach o
1. udelení alebo neudelení akreditácie na vzdelávacie programy v oblasti sociálnych sluieb (ïalej
len akreditácia vzdelávacieho programu),
o zmene akreditácie vzdelávacieho programu,
o predåení platnosti akreditácie vzdelávacieho
programu a o odòatí akreditácie vzdelávacieho
programu,
2. udelení alebo neudelení akreditácie na odbornú
èinnos, o zmene akreditácie na odbornú èinnos, o predåení platnosti akreditácie na odbornú èinnos a o odòatí akreditácie na odbornú
èinnos,
i) vedie register poskytovate¾ov sociálnej sluby a poskytovate¾ov sociálnej sluby, ktorí boli vymazaní
z registra (ïalej len centrálny register),
j) vedie zoznam osôb, ktorým bola udelená akreditácia
vzdelávacieho programu, ktorým bola akreditácia
vzdelávacieho programu odòatá a ktorým akreditácia vzdelávacieho programu zanikla,
k) vedie zoznam osôb, ktorým bola udelená akreditácia
na odbornú èinnos, ktorým bola akreditácia na odbornú èinnos odòatá a ktorým akreditácia na odbornú èinnos zanikla,
l) plní ïalie úlohy pod¾a tohto zákona.
(2) Ministerstvo na svojej internetovej stránke zverejòuje centrálny register, zoznam pod¾a odseku 1 písm. j)
a zoznam pod¾a odseku 1 písm. k).
(3) Centrálny register obsahuje
a) obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikaèné
èíslo právnickej osoby, ktorá je poskytovate¾om sociálnej sluby,
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b) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je poskytovate¾om sociálnej sluby,
c) meno a priezvisko tatutárneho orgánu právnickej
osoby, ktorá je poskytovate¾om sociálnej sluby alebo meno a priezvisko zodpovedného zástupcu poskytovate¾a sociálnej sluby,
d) dátum zápisu do registra,
e) obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej
sídlo, ktorá ako poskytovate¾ sociálnej sluby bola
vymazaná z registra a dátum výmazu z registra,
f) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá ako poskytovate¾ sociálnej sluby bola vymazaná z registra a dátum výmazu z registra,
g) druh sociálnej sluby, ktorú poskytovate¾ sociálnej
sluby poskytuje, rozsah poskytovanej sociálnej
sluby a jej formu,
h) cie¾ovú skupinu fyzických osôb, ktorým je poskytovaná sociálna sluba urèená,
i) dosiahnutú úroveò kvality poskytovanej sociálnej
sluby pod¾a prílohy è. 2 písm. C, ak boli podmienky
kvality poskytovanej sociálnej sluby hodnotené.
(4) Zoznam pod¾a odseku 1 písm. j) obsahuje
a) obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikaèné
èíslo právnickej osoby, ktorej bola udelená akreditácia vzdelávacieho programu, ktorej bola akreditácia
vzdelávacieho programu odòatá a ktorej akreditácia
vzdelávacieho programu zanikla,
b) meno a priezvisko fyzickej osoby a miesto výkonu
èinnosti, na ktorú jej bola udelená akreditácia vzdelávacieho programu, meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej bola akreditácia vzdelávacieho programu
odòatá a ktorej akreditácia vzdelávacieho programu
zanikla,
c) názov, druh, formu a obsah vzdelávacieho programu, na ktorý bola akreditácia vzdelávacieho programu udelená,
d) dátum udelenia akreditácie vzdelávacieho programu a dátum odòatia alebo zániku akreditácie vzdelávacieho programu.
(5) Zoznam pod¾a odseku 1 písm. k) obsahuje
a) obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikaèné
èíslo právnickej osoby, ktorej bola udelená akreditácia na odbornú èinnos, ktorej bola akreditácia na
odbornú èinnos odòatá a ktorej akreditácia na odbornú èinnos zanikla,
b) meno a priezvisko fyzickej osoby a miesto výkonu
èinnosti, na ktorú jej bola udelená akreditácia na
odbornú èinnos, meno a priezvisko fyzickej osoby,
ktorej bola akreditácia na odbornú èinnos odòatá
a ktorej akreditácia na odbornú èinnos zanikla,
c) meno a priezvisko fyzickej osoby zodpovednej za vykonávanie odbornej èinnosti,
d) druh odbornej èinnosti, na ktorú bola akreditácia na
odbornú èinnos udelená,
e) cie¾ovú skupinu fyzických osôb, ktorým je odborná
èinnos urèená,
f) dátum udelenia akreditácie na odbornú èinnos
a dátum odòatia alebo zániku akreditácie na odbornú èinnos.
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§ 80
Pôsobnos obce
Obec
a) vypracúva, schva¾uje komunitný plán sociálnych
sluieb vo svojom územnom obvode,
b) utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja,
c) je správnym orgánom v konaniach o
1. odkázanosti na sociálnu slubu v zariadení pre
seniorov, v zariadení opatrovate¾skej sluby,
v dennom stacionári, o odkázanosti na opatrovate¾skú slubu a odkázanosti na prepravnú slubu,
2. zániku odkázanosti na sociálnu slubu uvedenú
v prvom bode,
3. odkázanosti na sociálnu slubu uvedenú v prvom
bode po zmene stupòa odkázanosti,
4. povinnosti rodièov alebo detí plati úhradu za sociálnu slubu alebo jej èas pod¾a § 73 ods. 11
a 12,
d) vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu slubu pod¾a § 51,
e) poskytuje alebo zabezpeèuje poskytovanie
1. sociálnej sluby na zabezpeèenie nevyhnutných
podmienok na uspokojovanie základných ivotných potrieb v noc¾ahárni, v nízkoprahovom dennom centre,
2. sociálnej sluby v nízkoprahovom dennom centre
pre deti a rodinu, v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovate¾skej sluby a v dennom stacionári,
3. opatrovate¾skej sluby,
4. prepravnej sluby,
5. od¾ahèovacej sluby,
f) poskytuje základné sociálne poradenstvo,
g) môe poskytova alebo zabezpeèova poskytovanie
aj iných druhov sociálnej sluby pod¾a § 12,
h) uzatvára zmluvu
1. o poskytovaní sociálnej sluby,
2. o poskytovaní finanèného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
pri úkonoch sebaobsluhy a finanèného príspevku
na prevádzku poskytovanej sociálnej sluby neverejnému poskytovate¾ovi sociálnej sluby,
3. o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov
pod¾a § 71 ods. 6 s inou obcou, alebo s iným poskytovate¾om sociálnej sluby, ktorého zriadila
alebo zaloila iná obec alebo iný vyí územný celok,
4. o zabezpeèení poskytovania sociálnej sluby s budúcim poskytovate¾om sociálnej sluby pod¾a § 8
ods. 8,
i) zriaïuje, zakladá a kontroluje noc¾aháreò, nízkoprahové denné centrum, nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovate¾skej sluby a denný stacionár,
j) môe zriaïova, zaklada a kontrolova aj iné zariadenia pod¾a tohto zákona,
k) hradí inej obci alebo inému vyiemu územnému
celku ekonomicky oprávnené náklady pod¾a § 71
ods. 6,
l) poskytuje pod¾a § 75 ods.1 a 2 finanèný príspevok

Strana 3872

Zbierka zákonov è. 448/2008

pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej
osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finanèný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej sluby neverejnému poskytovate¾ovi sociálnej sluby,
m) môe poskytova pod¾a § 75 ods. 7 finanèný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej sluby neverejnému poskytovate¾ovi sociálnej sluby,
n) môe poskytova pod¾a § 75 ods. 8 finanèný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finanèný
príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej
sluby neverejnému poskytovate¾ovi sociálnej sluby,
o) kontroluje hospodárenie s finanèným príspevkom
pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej
osoby pri úkonoch sebaobsluhy a s finanèným príspevkom na prevádzku poskytovanej sociálnej sluby,
p) ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone pôsobnosti ustanovenej v písmene o) a kontroluje ich plnenie,
q) kontroluje úèelnos vyuitia finanèných prostriedkov poskytnutých pod¾a § 71 ods. 6,
r) vedie evidenciu
1. posudkov o odkázanosti na sociálnu slubu pod¾a
stupòa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej
fyzickej osoby,
2. rozhodnutí pod¾a písmena c),
3. prijímate¾ov sociálnych sluieb vo svojom územnom obvode,
s) vyh¾adáva fyzické osoby, ktorým treba poskytnú
sociálnu slubu,
t) poskytuje tatistické údaje z oblasti poskytovania
sociálnych sluieb tátnym orgánom sociálnych sluieb na úèely spracovania tatistických zisovaní
a administratívnych zdrojov,44)
u) uhrádza poskytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti
zdravotné výkony na úèely posúdenia odkázanosti
na sociálnu slubu.
§ 81
Pôsobnos vyieho územného celku
Vyí územný celok
a) vypracúva, schva¾uje koncepciu rozvoja sociálnych
sluieb vo svojom územnom obvode,
b) je správnym orgánom v konaniach o
1. odkázanosti na sociálnu slubu poskytovanú
v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitaènom stredisku, v domove sociálnych sluieb
a v pecializovanom zariadení,
2. zániku odkázanosti na sociálnu slubu uvedenú
v prvom bode,
3. odkázanosti na sociálnu slubu uvedenú v prvom
bode po zmene stupòa odkázanosti,
4. povinnosti rodièov alebo detí plati úhradu za sociálnu slubu alebo jej èas pod¾a § 73 ods. 11
a 12,
5. nezapísaní do registra,
6. zákaze poskytova sociálnu slubu,
44
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7. výmaze poskytovate¾a sociálnej sluby z registra,
c) vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu slubu pod¾a § 51,
d) zabezpeèuje poskytovanie
1. sociálnej sluby v útulku, v domove na pol ceste,
v zariadení núdzového bývania, v zariadení doèasnej starostlivosti o deti, v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitaènom stredisku,
v domove sociálnych sluieb, v pecializovanom
zariadení a v integraènom centre,
2. tlmoèníckej sluby,
e) poskytuje základné sociálne poradenstvo,
f) zabezpeèuje poskytovanie sociálneho poradenstva,
g) môe zabezpeèi poskytovanie aj iných druhov sociálnej sluby pod¾a § 12,
h) uzatvára zmluvu
1. o poskytovaní finanèného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
pri úkonoch sebaobsluhy a finanèného príspevku
na prevádzku poskytovanej sociálnej sluby neverejnému poskytovate¾ovi sociálnej sluby,
2. o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov
pod¾a § 71 ods. 6 s iným vyím územným celkom,
s obcou alebo s iným poskytovate¾om sociálnej
sluby, ktorého zriadila alebo zaloila iná obec
alebo iný vyí územný celok,
3. o zabezpeèení poskytovania sociálnej sluby s budúcim poskytovate¾om sociálnej sluby pod¾a § 8
ods. 8
i) zriaïuje, zakladá a kontroluje útulok, domov na pol
ceste, zariadenie núdzového bývania, zariadenie doèasnej starostlivosti o deti, zariadenie podporovaného bývania, rehabilitaèné stredisko, domov sociálnych sluieb, pecializované zariadenie a integraèné
centrum,
j) môe zriaïova, zaklada a kontrolova aj iné zariadenia pod¾a tohto zákona,
k) je povinný uhradi ekonomicky oprávnené náklady
pod¾a § 71 ods. 6,
l) poskytuje pod¾a § 75 ods. 3 a 5 finanèný príspevok
pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej
osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finanèný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej sluby neverejnému poskytovate¾ovi sociálnej sluby,
m) môe poskytova pod¾a § 75 ods. 7 finanèný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej sluby neverejnému poskytovate¾ovi sociálnej sluby,
n) môe poskytova pod¾a § 75 ods. 9 finanèný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finanèný
príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej
sluby neverejnému poskytovate¾ovi sociálnej sluby,
o) vykonáva zápis do registra, oznamuje vykonanie zápisu do registra,
p) vedie register a vykonáva zmeny v registri vo svojom
územnom obvode,
q) predkladá tvrroène aktualizovaný register ministerstvu,
r) kontroluje úroveò poskytovania sociálnej sluby,
s) kontroluje hospodárenie s finanèným príspevkom

) Zákon è. 540/2001 Z. z. o tátnej tatistike v znení neskorích predpisov.
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pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej
osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finanèným príspevkom na prevádzku,
t) ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone pôsobnosti ustanovenej v písmenách r) a s) a kontroluje ich plnenie,
u) kontroluje úèelnos vyuitia finanèných prostriedkov poskytnutých pod¾a § 71 ods. 6,
v) vedie evidenciu
1. vyhotovených posudkov o odkázanosti na sociálnu slubu pod¾a stupòa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
2. rozhodnutí pod¾a písmena b),
3. prijímate¾ov sociálnej sluby vo svojom územnom
obvode,
w) poskytuje tatistické údaje z oblasti poskytovania
sociálnych sluieb tátnym orgánom na úèely spracovania tatistických zisovaní a administratívnych
zdrojov,44)
x) uhrádza poskytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti
zdravotné výkony na úèely posúdenia odkázanosti
na sociálnu slubu.
IESTA ÈAS
KOMUNITNÝ ROZVOJ A KOMUNITNÝ PLÁN
V OBLASTI POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH SLUIEB
§ 82
Komunitný rozvoj, komunitná práca
a komunitná rehabilitácia
(1) Obec utvára podmienky na podporu komunitného
rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych sluieb pod¾a
tohto zákona, na komunitnú prácu a komunitnú rehabilitáciu na úèel predchádzania vzniku alebo predcházania zhorenia nepriaznivých sociálnych situácií
a rieenia miestnych sociálnych problémov.
(2) Komunitná práca v oblasti poskytovania sociálnych sluieb je podpora aktivít èlenov miestnej komunity k svojpomocnému rieeniu sociálnych problémov
v rámci miestneho spoloèenstva, najmä rozvojom sociálnych sluieb.
(3) Komunitná rehabilitácia v oblasti poskytovania
sociálnych sluieb je koordinácia èinnosti subjektov,
ktorými sú najmä rodina, obec, vzdelávacie intitúcie,
poskytovatelia sluieb zamestnanosti, poskytovatelia
sociálnych sluieb a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Cie¾om komunitnej rehabilitácie je obnova alebo rozvoj fyzických schopností, mentálnych schopností
a pracovných schopností fyzickej osoby v nepriaznivej
sociálnej situácii a podpora jej zaèlenenia do spoloènosti. Na úèel vykonávania komunitnej rehabilitácie sa
môu zriaïova komunitné centrá.
§ 83
Komunitný plán sociálnych sluieb a koncepcia
rozvoja sociálnych sluieb
(1) Obec vypracúva komunitný plán sociálnych sluieb a vyí územný celok vypracúva koncepciu rozvoja
sociálnych sluieb v spolupráci
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a) s inými poskytovate¾mi sociálnych sluieb v ich
územnom obvode,
b) s prijímate¾mi sociálnych sluieb v ich územnom obvode.
(2) Obec vypracúva a schva¾uje komunitný plán sociálnych sluieb na základe národných priorít rozvoja
sociálnych sluieb, v ktorom zoh¾adòuje miestne pecifiká a potreby fyzických osôb v oblasti sociálnych sluieb poskytovaných v jej územnom obvode, urèuje potreby rozvoja sociálnych sluieb a urèuje personálne
podmienky, finanèné podmienky, prevádzkové podmienky a organizaèné podmienky na ich zabezpeèenie.
(3) Vyí územný celok vypracúva a schva¾uje koncepciu rozvoja sociálnych sluieb na základe národných priorít rozvoja sociálnych sluieb a komunitných
plánov sociálnych sluieb obcí vo svojom územnom obvode.
(4) Obec a vyí územný celok sú povinné predloi
návrh komunitného plánu sociálnych sluieb a návrh
koncepcie rozvoja sociálnych sluieb na verejnú diskusiu.
(5) Komunitný plán sociálnych sluieb a koncepcia
rozvoja sociálnych sluieb obsahuje najmä
a) analýzu stavu poskytovaných sociálnych sluieb
v územnom obvode obce alebo vyieho územného
celku vrátane vyhodnotenia materiálno-technického vybavenia sociálnych sluieb a vzdelanostnej
truktúry zamestnancov poskytovate¾a sociálnej
sluby,
b) analýzu poiadaviek prijímate¾ov sociálnej sluby
a ïalích obyvate¾ov v územnom obvode obce alebo
vyieho územného celku na rozvoj sociálnych sluieb pod¾a jednotlivých druhov sociálnych sluieb
a cie¾ových skupín,
c) analýzu sociologických údajov a demografických
údajov v územnom obvode obce alebo vyieho
územného celku,
d) urèenie cie¾ov a priorít rozvoja sociálnych sluieb
v územnom obvode obce alebo vyieho územného
celku,
e) èasový plán realizácie komunitného plánu sociálnych sluieb alebo koncepcie rozvoja sociálnych sluieb vrátane urèenia personálnych podmienok, finanèných podmienok, prevádzkových podmienok
a organizaèných podmienok na ich realizáciu,
f) spôsob vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych sluieb alebo koncepcie rozvoja sociálnych sluieb.
(6) Obec a vyí územný celok zverejòuje komunitný
plán sociálnych sluieb a koncepciu rozvoja sociálnych
sluieb vhodným a v mieste obvyklým spôsobom.
SIEDMA ÈAS
KVALIFIKAÈNÉ PREDPOKLADY A ÏALIE
VZDELÁVANIE
§ 84
(1) Plnenie kvalifikaèných predpokladov potrebných
na vykonávanie pracovných èinností v oblasti sociál-

Strana 3874

Zbierka zákonov è. 448/2008

Èiastka 165

nych sluieb sa posudzuje pod¾a osobitných predpisov,45) ak tento zákon neustanovuje inak.

nosti v rámci poskytovaného
sociálneho poradenstva.

(2) Èinnosti v oblasti sociálnych sluieb pod¾a tohto
zákona vykonáva fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na
právne úkony v plnom rozsahu a odborne spôsobilá
na výkon týchto èinností.

(7) Sociálny pracovník je fyzická osoba, ktorá získala
vysokokolské vzdelanie v tudijnom odbore sociálna
práca v prvom stupni, druhom stupni alebo má uznaný
doklad o takomto vysokokolskom vzdelaní vydaný zahraniènou vysokou kolou.

(3) Na úèely posudzovania bezúhonnosti na výkon
pracovných èinností v oblasti sociálnych sluieb platí
§ 63 ods. 2 rovnako.
(4) Základné sociálne poradenstvo a pomoc pri uplatòovaní práv a právom chránených záujmov vykonáva
fyzická osoba, ktorá má
a) vyie odborné vzdelanie získané absolvovaním
vzdelávacieho programu akreditovaného pod¾a
osobitného predpisu23) v tudijných odboroch
zameraných na sociálnu prácu, sociálnu pedagogiku, peciálnu pedagogiku, lieèebnú pedagogiku,
andragogiku, sociálnu a humanitárnu prácu, sociálno-právnu èinnos a charitatívno-misijnú èinnos,
b) vysokokolské vzdelanie získané túdiom v bakalárskom tudijnom programe alebo magisterskom tudijnom programe zameranom na sociálnu prácu, sociálnu pedagogiku, peciálnu pedagogiku, lieèebnú
pedagogiku, psychológiu akreditovanom pod¾a osobitného predpisu46) alebo uznaný doklad o takom vysokokolskom vzdelaní vydaný zahraniènou vysokou kolou,
c) akreditovaný vzdelávací kurz v oblastiach uvedených v písmenách a) a b) v rozsahu najmenej 150 hodín a prax pri výkone povolania v oblasti sociálnej
práce v trvaní najmenej troch rokov, ak má skonèené
vysokokolské vzdelanie druhého stupòa, ktoré nie
je uvedené v písmene b).
(5) pecializované sociálne poradenstvo vykonáva fyzická osoba, ktorá má trojroènú prax s cie¾ovou skupinou a má
a) vysokokolské vzdelanie získané túdiom v bakalárskom tudijnom programe alebo magisterskom
tudijnom programe zameranom na sociálnu prácu akreditovanom pod¾a osobitného predpisu, 46)
alebo
b) vysokokolské vzdelanie získané v bakalárskom
tudijnom programe alebo magisterskom tudijnom programe akreditovanom pod¾a osobitného
predpisu,46) zameranom na èinnos, ktorá sa poskytuje v rámci pecializovaného sociálneho poradenstva.
(6) pecializované sociálne poradenstvo pre fyzickú
osobu s akým zdravotným postihnutím vykonáva aj
fyzická osoba so stredokolským vzdelaním prísluného zamerania, ak má by súèasou pecializovaného
sociálneho poradenstva poskytovanie poradenstva
prostredníctvom èinností, na vykonávanie ktorých sa
nevyaduje vzdelanie pod¾a odseku 5, a ak táto fyzická
osoba má jednoroènú prax zodpovedajúcu obsahu èin45

pecializovaného

(8) Supervíziu vykonáva fyzická osoba, ktorá splnila
podmienku pod¾a odseku 4 písm. b) a absolvovala odbornú akreditovanú prípravu supervízora v oblasti sociálnej práce alebo poradenskej práce.
(9) Opatrovate¾om pod¾a tohto zákona je fyzická osoba, ktorá
a) má úplne stredné odborné vzdelanie získané v tudijnom odbore so zameraním na opatrovanie alebo
na poskytovanie zdravotnej starostlivosti akreditovanom pod¾a osobitného predpisu,25) alebo
b) absolvovala akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín.
(10) Tlmoènícku slubu pod¾a tohto zákona vykonáva
a) tlmoèník posunkovej reèi,
b) artikulaèný tlmoèník, ktorý vyuívaním svojich
pecifických schopností, zruèností a skúseností
umoòuje za upravených podmienok jednosmernú
komunikáciu alebo obojsmernú komunikáciu pre
sluchovo postihnutú fyzickú osobu, ktorá nepoèuje hovorenú reè a má záujem o túto formu tlmoèenia,
c) tlmoèník pre hluchoslepé osoby, ktorý vyuívaním
svojich pecifických schopností, zruèností a skúseností umoòuje komunikáciu s fyzickou osobou,
ktorá má kombinované postihnutie zraku a sluchu.
(11) Tlmoèník uvedený v odseku 10 preukazuje absolvovanie tlmoèníckeho minima certifikátom vydaným subjektom, ktorý má oprávnenie Ministerstva
kolstva Slovenskej republiky na vzdelávanie tlmoèníkov posunkovej reèi, artikulaèných tlmoèníkov alebo
tlmoèníkov pre hluchoslepé osoby.47)
(12) Tlmoèník uvedený v odseku 10 sa zúèastòuje
ïalieho vzdelávania najmenej raz za dva roky.
(13) Pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností pod¾a tohto zákona vykonáva len fyzická osoba,
ktorá získala vysokokolské vzdelanie prvého stupòa
alebo druhého stupòa v tudijnom odbore sociálna
práca, psychológia, právo alebo v tudijných odboroch
pedagogického zamerania, alebo má uznaný doklad
o takom vysokokolskom vzdelaní vydaný zahraniènou
vysokou kolou.
(14) Vychovávate¾ a ïalí pedagogický zamestnanec
v zariadení musí spåòa kvalifikaèné predpoklady pod¾a osobitného predpisu.30)
(15) Èinnos pracovnej terapie môe pod¾a tohto zákona vykonáva fyzická osoba, ktorá získala stredné

) Napríklad § 2 a 3 zákona è. 553/2003 Z. z. v znení zákona è. 131/2005 Z. z.
) Zákon è. 131/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
47
) Zákon è. 386/1997 Z. z. o ïalom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti
v znení zákona è. 70/1997 Z. z. v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov.
46
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odborné vzdelanie v príslunom tudijnom odbore v závislosti od vykonávanej èinnosti, najmä v odbore záhradníctvo, aranérstvo, drevovýroba, hrnèiarstvo,
maliarstvo, koikárstvo a fotografia, a ktorá absolvovala akreditovaný vzdelávací kurz v oblasti sociálnej práce v rozsahu najmenej 150 hodín.
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ÔSMA ÈAS
AKREDITÁCIE
§ 85
Akreditácia vzdelávacích programov

(16) Sociálny pracovník alebo fyzická osoba s úplným
stredným vzdelaním, ktorá absolvovala akreditovaný
vzdelávací kurz v oblasti sociálnej rehabilitácie v rozsahu 150 hodín, je na úèely tohto zákona intruktor sociálnej rehabilitácie.

Vzdelávací program v oblasti sociálnych sluieb zameraný na vykonávanie vybraných pracovných èinností a na ïalie vzdelávanie sa vykonáva, ak na tento
vzdelávací program bola udelená akreditácia.

(17) Koordináciu výkonu poskytovania sociálnej rehabilitaènej èinnosti pod¾a tohto zákona vykonáva sociálny pracovník alebo fyzická osoba, ktorá splnila podmienku pod¾a odseku 4 písm. b) a c).

§ 86

(18) Lekársku posudkovú èinnos na úèely posudzovania odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej
osoby pri poskytovaní sociálnej sluby uvedenej v § 34
a 41 vykonáva
a) lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore posudkové lekárstvo,48)
b) lekár zaradený do pecializaèného túdia v pecializaènom odbore posudkové lekárstvo, alebo
c) lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore veobecné lekárstvo49) alebo lekár so pecializáciou
v pecializaènom odbore pediatria,50) ktorý má odbornú prax najmenej desa rokov a je zaradený do
certifikaènej prípravy v certifikovanej pracovnej èinnosti posudkové lekárstvo.51)
(19) Zdravotnícky zamestnanec v zariadení musí spåòa kvalifikaèné predpoklady pod¾a osobitného predpisu.24)
(20) Ïalie vzdelávanie na úèely tohto zákona je prehlbovanie kvalifikácie odborných zamestnancov. Cie¾om ïalieho vzdelávania je priebené udriavanie,
zdokona¾ovanie a dopåòanie poadovaných vedomostí
a schopností potrebných na vykonávanie pracovných
èinností v oblasti sociálnych sluieb.
(21) Ïalie vzdelávanie zamestnancov vykonávajúcich pracovné èinnosti v oblasti sociálnych sluieb sa
môe realizova ako
a) pecializaèné vzdelávanie zabezpeèované strednými
kolami alebo vysokými kolami nadväzujúce na
získanú kvalifikáciu,
b) úèas na akreditovaných kurzoch,
c) úèas na koliacich akciách v sociálnej oblasti,
d) úèas na sociálno-psychologických výcvikoch, alebo
e) pravidelná lektorská èinnos a publikaèná èinnos.
(22) Pri uznávaní odbornej kvalifikácie alebo inej
spôsobilosti tátnych prísluníkov tátov Európskeho
hospodárskeho priestoru sa postupuje pod¾a osobitného právneho predpisu.52)
48

Písomná iados o udelenie akreditácie vzdelávacieho programu sa podáva ministerstvu a obsahuje
a) meno alebo názov, sídlo, identifikaèné èíslo a právnu
formu právnickej osoby, ak o udelenie tejto akreditácie iada právnická osoba, alebo meno, priezvisko,
dátum narodenia a trvalý pobyt alebo prechodný pobyt fyzickej osoby, ak o udelenie tejto akreditácie
iada fyzická osoba,
b) meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt
alebo prechodný pobyt zodpovedného zástupcu
právnickej osoby, ktorá je tatutárny orgán,
c) preh¾ad o doterajej èinnosti iadate¾a,
d) kópiu dokladu o tom, e právnická osoba má v predmete svojej èinnosti vykonávanie vzdelávania,
e) názov, druh, formu a obsah vzdelávacieho programu, ktorý iadate¾ bude uskutoèòova,
f) doklady o materiálnom zabezpeèení, technickom zabezpeèení a personálnom zabezpeèení vzdelávacieho programu,
g) kópiu listu vlastníctva alebo kópiu nájomnej zmluvy,32) alebo zmluvy o výpoièke,33) ktorých predmetom je nájom alebo výpoièka priestorov, v ktorých
bude vzdelávací program realizovaný,
h) predpokladaný rozpoèet vzdelávacieho programu
a spôsob jeho financovania,
i) zoznam fyzických osôb, ktoré sa budú podie¾a na
vzdelávaní a kópie dokladov o ich odbornej spôsobilosti alebo kópiu osvedèenia o uznaní odbornej kvalifikácie.
§ 87
(1) Rozhodnutie o udelení akreditácie vzdelávacieho
programu obsahuje
a) meno alebo názov, sídlo a právnu formu právnickej
osoby alebo meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt fyzickej osoby,
b) názov, druh, formu a obsah vzdelávacieho programu, ktorý sa má uskutoèòova,
c) èas platnosti akreditácie.
(2) Osoba, ktorej bola udelená akreditácia vzdeláva-

) Príloha è.1 èas A písm. d) nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 322/2006 Z. z. o spôsobe ïalieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave pecializaèných odborov a sústave certifikovaných pracovných èinností v znení neskorích predpisov.
49
) Príloha è.1 èas A písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 322/2006 Z. z.
50
) Príloha è.1 èas A písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 322/2006 Z. z.
51
) Príloha è.1 èas A písm. e) nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 322/2006 Z. z.
52
) Zákon è. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorích predpisov.

Strana 3876

Zbierka zákonov è. 448/2008

cieho programu, vedie evidenciu vydaných osvedèení
o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Akreditácia na odbornú èinnos
§ 88
(1) pecializované sociálne poradenstvo alebo sociálna rehabilitácia ako samostatná odborná èinnos sa
vykonáva na základe akreditácie na odbornú èinnos.
(2) Písomná iados o udelenie akreditácie na odbornú èinnos obsahuje
a) meno alebo názov, sídlo, identifikaèné èíslo a právnu
formu právnickej osoby, ak o udelenie tejto akreditácie iada právnická osoba alebo meno, priezvisko,
dátum narodenia a trvalý pobyt fyzickej osoby, ak
o udelenie tejto akreditácie iada fyzická osoba,
b) meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt
alebo prechodný pobyt zodpovedného zástupcu fyzickej osoby, ktorá je tatutárny orgán,
c) preh¾ad o doterajej èinnosti iadate¾a,
d) druh odbornej èinnosti, ktorú iadate¾ bude vykonáva,
e) kópiu dokladu o tom, e právnická osoba má v predmete svojej èinnosti vykonávanie urèenej odbornej
èinnosti,
f) projekt na vykonávanie odbornej èinnosti, ktorý obsahuje metódy, techniky a postupy, ktorými bude
odborná èinnos vykonávaná,
g) kópiu dokladu o bezúhonnosti a odbornej spôsobilosti fyzickej osoby, ktorá iada o udelenie akreditácie na odbornú èinnos,
h) kópiu dokladu o bezúhonnosti tatutárneho zástupcu právnickej osoby, ktorá iada o udelenie akreditácie na odbornú èinnos,
i) kópie dokladov o bezúhonnosti a odbornej spôsobilosti fyzickej osoby zodpovednej za vykonávanie odbornej èinnosti a kópiu dokladov o jej pracovnom pomere s právnickou osobou, ktorá iada o udelenie
akreditácie na odbornú èinnos,
j) kópiu dokladov o bezúhonnosti a odbornej spôsobilosti fyzických osôb, ktoré právnická osoba zamestnáva v pracovnoprávnom vzahu alebo fyzických
osôb v inom zmluvnom vzahu, ktoré budú odbornú
èinnos priamo vykonáva,
k) doklady o materiálnom zabezpeèení, technickom zabezpeèení a personálnom zabezpeèení vykonávania
odbornej èinnosti,
l) kópiu listu vlastníctva alebo kópiu nájomnej
zmluvy32) alebo zmluvy o výpoièke,33) ktorých predmetom je nájom alebo výpoièka priestorov, v ktorých bude odborná èinnos vykonávaná.
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§ 89
(1) Rozhodnutie o udelení akreditácie na odbornú
èinnos obsahuje
a) meno alebo názov, sídlo a právnu formu právnickej
osoby alebo meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt fyzickej osoby,
b) druh odbornej èinnosti, ktorá má by vykonávaná,
c) cie¾ovú skupinu, pre ktorú bude odborná èinnos
vykonávaná,
d) miesto vykonávania odbornej èinnosti,
e) zodpovednú osobu za vykonávanie odbornej èinnosti,
f) èas platnosti akreditácie na odbornú èinnos.
(2) Kópiu rozhodnutia o udelení akreditácie na odbornú èinnos, zmene akreditácie na odbornú èinnos,
predåení akreditácie na odbornú èinnos a o odòatí
akreditácie na odbornú èinnos a oznámenie o zániku
akreditácie na odbornú èinnos ministerstvo doruèí
vyiemu územnému celku, v ktorého územnom obvode je miesto výkonu odbornej èinnosti, o ktorej sa rozhodovalo.
§ 90
(1) O udelení, o neudelení, o zmene, o predåení
a o odòatí akreditácie vzdelávacieho programu a akreditácie na odbornú èinnos rozhoduje ministerstvo po
predchádzajúcom vyjadrení komisie zriadenej pod¾a
osobitného predpisu.20)
(2) Akreditácia vzdelávacieho programu a akreditácia na odbornú èinnos sa ude¾uje najviac na pä rokov.
Platnos akreditácie vzdelávacieho programu a akreditácie na odbornú èinnos mono predåi o dva roky na
iados osoby, ktorej bola akreditácia udelená, ak iados bola podaná najneskôr 90 dní pred skonèením
platnosti tejto akreditácie.
(3) Osoba, ktorej bola udelená akreditácia vzdelávacieho programu, je povinná oznámi ministerstvu do
ôsmich dní skutoènosti, ktoré majú za následok zmenu
názvu vzdelávacieho programu, druhu vzdelávacieho
programu, formy vzdelávacieho programu a obsahu
vzdelávacieho programu, skonèenie vzdelávacieho
programu a skutoènosti, ktoré majú za následok zmenu ïalích údajov uvedených v rozhodnutí o udelení
akreditácie vzdelávacieho programu.

(3) Na bezúhonnos fyzickej osoby pod¾a odseku 2
písm. g) a j) platí § 63 ods. 2 rovnako.

(4) Osoba, ktorej bola udelená akreditácia na odbornú èinnos, je povinná oznámi ministerstvu do ôsmich
dní skutoènosti, ktoré majú za následok zmenu rozsahu odbornej èinnosti, zmenu miesta vykonávania odbornej èinnosti, zmenu fyzickej osoby, ktorá zodpovedá
za jej vykonávanie, skonèenie vykonávania odbornej
èinnosti a skutoènosti, ktoré majú za následok zmenu
ïalích údajov uvedených v rozhodnutí o udelení akreditácie na odbornú èinnos.

(4) Na odbornú spôsobilos pod¾a odseku 2 písm. g), i)
a j) platí § 84 ods. 5, 6, 16 a 17 rovnako v závislosti od
druhu odbornej èinnosti a preukázania znalosti tohto
zákona, veobecne záväzných predpisov a odborných
vedomostí súvisiacich s vykonávanou odbornou èinnosou.

(6) Akreditácia vzdelávacieho programu alebo akreditácia na odbornú èinnos sa odníme, ak
a) sa vzdelávací program neuskutoèòuje na základe

(5) O zmene akreditácie vzdelávacieho programu alebo akreditácie na odbornú èinnos sa rozhodne, ak sú
na to dôvody uvedené v odsekoch 3 a 4.
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akreditácie vzdelávacieho programu v rámci jedného kalendárneho roka alebo ak sa nevykonáva odborná èinnos na základe akreditácie na odbornú
èinnos poèas jedného kalendárneho roka,
b) sa vzdelávací program neuskutoèòuje alebo sa nevykonáva odborná èinnos v súlade s akreditáciou
vzdelávacieho programu alebo s akreditáciou na odbornú èinnos,
c) osoba, ktorej bola udelená akreditácia vzdelávacieho programu alebo akreditácia na odbornú èinnos,
nesplnila povinnosti pod¾a odsekov 3 a 4.
(7) Akreditácia vzdelávacieho programu a akreditácia na odbornú èinnos zaniká
a) dòom skonèenia platnosti akreditácie vzdelávacieho
programu alebo akreditácie na odbornú èinnos,
b) dòom doruèenia písomnej iadosti osoby, ktorej
bola udelená akreditácia vzdelávacieho programu
alebo akreditácia na odbornú èinnos, o zruenie
akreditácie vzdelávacieho programu alebo akreditácie na odbornú èinnos,
c) smrou fyzickej osoby, ktorej bola udelená akreditácia vzdelávacieho programu alebo akreditácia na
odbornú èinnos, alebo zánikom právnickej osoby,
ktorej bola udelená akreditácia vzdelávacieho programu alebo akreditácia na odbornú èinnos,
d) dòom oznámenia ministerstva o zruení akreditácie
vzdelávacieho programu alebo akreditácie na odbornú èinnos.
DEVIATA ÈAS
KONANIE VO VECIACH SOCIÁLNYCH SLUIEB
§ 91
Konanie vo veciach sociálnych sluieb
(1) Na poskytovanie sociálnych sluieb na zabezpeèenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie
základných ivotných potrieb, sociálnych sluieb na
podporu rodiny s demi, prepravnej sluby, sprievodcovskej a predèitate¾skej sluby, tlmoèníckej sluby,
sprostredkovanie tlmoèníckej sluby, sprostredkovanie osobnej asistencie, poièiavanie pomôcok, sociálnej sluby s pouitím telekomunikaèných technológii,
pomoci pri zabezpeèení opatrovníckych práv a povinností, sociálnej sluby v dennom centre, v reintegraènom centre, v jedálni, v práèovni a v stredisku osobnej
hygieny sa nevzahuje veobecný predpis o správnom
konaní.
(2) Miestna príslunos obce a vyieho územného
celku pri povinnosti uhradi ekonomicky oprávnené
náklady spojené s poskytovaním sociálnej sluby, zníené o sumu úhrady za sociálnu slubu platenú prijímate¾om sociálnej sluby pod¾a § 71 ods. 6 sa spravuje
pod¾a miesta trvalého pobytu prijímate¾a sociálnej
sluby.
(3) Na konanie vo veciach akreditácie vzdelávacích
programov a akreditácie na odbornú èinnos sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní okrem § 60
a § 62 a 68.
(4) Na konanie vo veciach o uloení pokuty pod¾a § 99
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a 103 sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní.
§ 92
(1) Konanie o odkázanosti na sociálnu slubu v zariadení podporovaného bývania, v zariadení pre seniorov,
v zariadení opatrovate¾skej sluby, v rehabilitaènom
stredisku, v domove sociálnych sluieb, v pecializovanom zariadení a v dennom stacionári a konanie o odkázanosti na opatrovate¾skú slubu sa zaèína na základe
písomnej iadosti fyzickej osoby alebo na základe písomnej iadosti rodièa maloletého dieaa alebo fyzickej osoby, ktorá má diea zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu15) o posúdenie
odkázanosti na sociálnu slubu alebo na podnet orgánu, ktorý je prísluný rozhodova o odkázanosti na sociálnu slubu.
(2) iados o posúdenie odkázanosti na opatrovate¾skú slubu, na prepravnú slubu, na sociálnu slubu
v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovate¾skej
sluby a v dennom stacionári sa podáva obci.
(3) iados o posúdenie odkázanosti na sociálnu
slubu v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitaènom stredisku, v domove sociálnych sluieb a v pecializovanom zariadení sa podáva vyiemu územnému
celku.
(4) Miestna príslunos obce a vyieho územného
celku pod¾a odsekov 2 a 3 sa spravuje pod¾a miesta trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorej odkázanos na sociálnu slubu sa posudzuje.
(5) Miestna príslunos obce a vyieho územného
celku pod¾a § 73 ods. 10 a 11 sa spravuje pod¾a miesta
poskytovania sociálnej sluby prijímate¾ovi sociálnej
sluby, ktorému nevznikne povinnos plati úhradu za
sociálnu slubu alebo jej èas.
(6) Ak fyzická osoba vzh¾adom na svoj zdravotný stav
nemôe sama poda iados o posúdenie odkázanosti
na sociálnu slubu alebo udeli písomný súhlas na
poskytnutie sociálnej sluby na úèely od¾ahèovacej
sluby, môe v jej mene a s jej súhlasom a na základe
potvrdenia oetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby poda iados alebo udeli súhlas aj
iná fyzická osoba.
(7) iados o posúdenie odkázanosti na sociálnu
slubu obsahuje meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má poskytova sociálna sluba, dátum jej narodenia, adresu pobytu, rodinný stav, tátne obèianstvo,
druh sociálnej sluby, na ktorú má by fyzická osoba
posúdená, a ak ide o sociálne sluby v zariadení aj formu poskytovaných sociálnych sluieb v zariadení a potvrdenie poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave fyzickej osoby, ktorá
iada o posúdenie odkázanosti na sociálnu slubu.
(8) Sociálnu slubu uvedenú v § 39 a 41, ktorá sa
poskytuje bezodkladne pod¾a § 8 ods. 5, mono poskytova aj pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu slubu.
(9) Posudok o odkázanosti na sociálnu slubu je podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na so-
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ciálnu slubu. Pri rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu slubu môe obec alebo vyí územný celok poui
ako podklad na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na
sociálnu slubu komplexný posudok vydaný prísluným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na úèely
kompenzácie sociálnych dôsledkov akého zdravotného postihnutia pod¾a osobitného predpisu,11) ak je jeho
obsahom aj posúdenie stupòa odkázanosti fyzickej
osoby na pomoc inej fyzickej osoby alebo posudok o odkázanosti na sociálnu slubu vydaný inou obcou alebo
iným vyím územným celkom.
(10) Opravný prostriedok proti rozhodnutiu o zákaze
poskytovate¾a sociálnej sluby poskytova sociálnu
slubu, nemá odkladný úèinok.
(11) Exekúcii nepodliehajú
a) finanèné prostriedky zaplatené prijímate¾om sociálnej sluby ako úhrada za sociálnu slubu,
b) finanèný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby
na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy poskytovaný pod¾a § 76,
c) finanèný príspevok na prevádzku poskytovaný pod¾a § 77,
d) hnute¾né veci, ktoré uíva prijímate¾ sociálnej sluby v zariadení ako nevyhnutné vybavenie obytnej
miestnosti, a to poste¾, stôl, stolièka, kreslo, vykurovacie teleso, periny, poste¾ná bielizeò, rádioprijímaè, televízor a pomôcky, ktoré potrebuje prijímate¾
sociálnej sluby vzh¾adom na svoj nepriaznivý zdravotný stav alebo vzh¾adom na svoje aké zdravotné
postihnutie.
§ 93
(1) Prijímate¾ sociálnej sluby je povinný písomne
oznámi obci alebo vyiemu územnému celku do
ôsmich dní zmeny v skutoènostiach rozhodujúcich na
trvanie odkázanosti na sociálnu slubu a poskytovate¾ovi sociálnej sluby zmeny v príjmových pomeroch
a majetkových pomeroch rozhodujúcich na urèenie
sumy úhrady za sociálnu slubu.
(2) Prijímate¾ sociálnej sluby je povinný na výzvu
obce alebo vyieho územného celku, osvedèi skutoènosti rozhodujúce na trvanie odkázanosti na sociálnu
slubu, a to v lehote do ôsmich dní odo dòa doruèenia
výzvy, ak obec alebo vyí územný celok neurèili dlhiu
lehotu. Ak fyzická osoba nevyhovie výzve v urèenej lehote, rozhodne sa o zániku odkázanosti fyzickej osoby
na sociálnu slubu, ak bola vo výzve na tento následok
upozornená.
(3) Fyzická osoba, ktorá iada o poskytovanie sociálnej sluby, alebo prijímate¾ sociálnej sluby sú povinní
na výzvu obce alebo vyieho územného celku zúèastni sa posúdenia zdravotného stavu a opätovného posúdenia zdravotného stavu v termíne urèenom lekárom
pod¾a tohto zákona. Ak sa fyzické osoby uvedené v prvej
vete tohto posúdenia nezúèastnia, konanie o odkázanosti na sociálnu slubu sa zastaví alebo sa rozhodne
o zániku odkázanosti na sociálnu slubu.
53
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(4) Prijímate¾ sociálnej sluby je povinný poskytovate¾ovi sociálnej sluby oznámi výku svojich príjmov
a èestným vyhlásením preukáza výku úspor a hodnotu majetku, ohlási zmeny vo výke príjmu, úspor
a zmeny v hodnote majetku, ktoré sú rozhodujúce na
urèenie sumy úhrady za sociálnu slubu. Ak fyzická
osoba nesplní povinnos pod¾a prvej vety, poskytovate¾
sociálnej sluby nie je povinný pri urèení sumy úhrady
za sociálnu slubu postupova pod¾a § 73 ods. 1 a 5.
DESIATA ÈAS
§ 94
Spracúvanie osobných údajov
(1) Obec, vyí územný celok, poskytovate¾ sociálnej
sluby a ministerstvo spracúva pod¾a tohto zákona
a osobitného predpisu53) osobné údaje zhromadené na
úèely sociálnych sluieb vrátane osobných údajov poskytnutých z cudziny v rozsahu potrebnom na poskytovanie sociálnej sluby, na zápis do registra alebo na
udelenie akreditácie.
(2) Na spracúvanie údajov pod¾a odseku 1 vrátane
osobitných kategórií osobných údajov53) na úèely sociálnych sluieb pod¾a tohto zákona sa vyaduje súhlas
dotknutej osoby.
(3) Osobné údaje, ktoré spracúva poskytovate¾ sociálnej sluby, obec, vyí územný celok a ministerstvo,
sa na základe písomnej iadosti poskytujú a sprístupòujú bez súhlasu dotknutej osoby úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, prokuratúre, orgánom èinným
v trestnom konaní a súdom, len ak je to nevyhnutné na
plnenie ich úloh.
(4) Osobné údaje, ktoré spracúva poskytovate¾ sociálnej sluby, obec, vyí územný celok a ministerstvo
sú
a) meno a priezvisko,
b) adresa pobytu,
c) dátum narodenia,
d) rodinný stav,
e) tátne obèianstvo,
f) údaje týkajúce sa zdravia,
g) údaje o príjme,
h) údaje o majetku.
(5) O prijímate¾ovi sociálnej sluby a o fyzickej osobe,
o ktorej právach a povinnostiach sa koná pod¾a tohto
zákona, sa spracúvajú osobné údaje pod¾a odseku 4.
(6) O fyzickej osobe, ktorej príjem sa pod¾a osobitného zákona spoloène posudzuje s príjmom fyzickej osoby, o ktorej právach a povinnostiach sa rozhoduje pod¾a tohto zákona alebo ktorá je prijímate¾om sociálnej
sluby, sa spracúvajú osobné údaje pod¾a odseku 4
písm. a) a d), g) a h).
(7) O fyzickej osobe, ktorá vykonáva osobnú asistenciu prostredníctvom agentúry osobnej asistencie, alebo o fyzickej osobe, ktorá vykonáva tlmoènícku slubu
prostredníctvom agentúry tlmoèníckej sluby, o iadate¾ovi o zápis do registra a o iadate¾ovi o udelenie akre-

) Zákon è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorích predpisov.
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ditácie vzdelávacieho programu a akreditácie na odbornú èinnos sa spracúvajú osobné údaje pod¾a odseku 4
písm. a) a c) a e).
§ 95
Evidencia prijímate¾ov sociálnej sluby
(1) Poskytovate¾ sociálnej sluby je povinný vies evidenciu prijímate¾ov sociálnej sluby (ïalej len evidencia). Obsahom evidencie sú údaje pod¾a § 94 ods. 4
v rozsahu nevyhnutnom na poskytovanie sociálnej
sluby.
(2) Súèasou evidencie pri poskytovaní sociálneho
poradenstva ako samostatnej odbornej èinnosti je aj
poèet konzultácií, celkový poèet hodín konzultácií,
charakteristika problému a spôsob rieenia nepriaznivej sociálnej situácie.
(3) Súèasou evidencie pri poskytovaní opatrovate¾skej sluby je aj poèet hodín opatrovate¾skej sluby
a úhrada za jednu hodinu opatrovate¾skej sluby.
(4) Súèasou evidencie pri poskytovaní prepravnej
sluby je aj poèet najazdených kilometrov poèas poskytovania prepravnej sluby, priemerná spotreba pohonných hmôt na kilometer, priemerná cena pohonných
hmôt a úhrada za jeden kilometer.
(5) Súèasou evidencie pri poskytovaní tlmoèníckej
sluby je aj výkon tlmoèníckej sluby v hodinách
a predmet tlmoèenia.
(6) Neverejný poskytovate¾ sociálnej sluby je povinný mesaène predklada evidenciu prijímate¾ov sociálnej sluby pod¾a odseku 1 obci alebo vyiemu územnému celku, v ktorom má prijímate¾ sociálnej sluby
trvalý pobyt.
§ 96
Povinnosti poskytovate¾a sociálnej sluby
pri zverejòovaní informácií
Poskytovate¾ sociálnej sluby je povinný zverejòova
informácie pod¾a osobitného predpisu54) a zabezpeèova ochranu osobných údajov pod¾a osobitného predpisu.53)
§ 97
Súèinnos a spolupráca vo veciach
sociálnych sluieb
(1) Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, úrady
práce, sociálnych vecí a rodiny, Sociálna poisovòa,
zdravotné poisovne, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, kolské zariadenia, daòové úrady a ïalie
orgány verejnej moci sú povinné poskytova súèinnos
obci, vyiemu územnému celku, poskytovate¾om sociálnej sluby a ministerstvu a bezplatne im podáva
oznámenia a informácie vo veci sociálnych sluieb vrátane oznamovania osobných údajov uvedených v § 94
54
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ods. 4. Rovnakú povinnos majú aj obce, vyie územné
celky a poskytovatelia sociálnej sluby navzájom, a to
v rozsahu v akom poskytujú sociálne sluby pod¾a tohto zákona.
(2) Obce, vyie územné celky, poskytovatelia sociálnej sluby pri poskytovaní sociálnych sluieb spolupracujú s obèianskymi zdrueniami, cirkvami, náboenskými spoloènosami a ïalími osobami.
JEDENÁSTA ÈAS
DOH¼AD NAD POSKYTOVANÍM SOCIÁLNYCH
SLUIEB A KONTROLNÁ ÈINNOS VO VECIACH
SOCIÁLNYCH SLUIEB
PRVÁ HLAVA
DOH¼AD NAD POSKYTOVANÍM
SOCIÁLNYCH SLUIEB
§ 98
(1) Ministerstvo vykonáva doh¾ad nad dodriavaním
tohto zákona a veobecne záväzných právnych predpisov pri
a) poskytovaní sociálnej sluby a spôsobe jej vykonávania najmä z h¾adiska dodriavania základných
¾udských práv a slobôd,
b) uzatváraní zmlúv o poskytovaní sociálnej sluby,
c) dodriavaní záväzkov zo zmluvy o poskytovaní sociálnej sluby,
d) vykonávaní odborných èinností, na ktoré bola udelená akreditácia.
(2) Ministerstvo vykonáva doh¾ad nad poskytovaním
sociálnych sluieb prostredníctvom poverených tátnych zamestnancov. Ministerstvo si môe prizva na
výkon doh¾adu nad poskytovaním sociálnych sluieb
odborníka. Odborník pod¾a prvej vety je fyzická osoba,
ktorá má vysokokolské vzdelanie získané v bakalárskom tudijnom programe alebo magisterskom tudijnom programe akreditovanom pod¾a osobitného predpisu,46) zameranom na oblasti, v ktorých sa bude
vykonáva doh¾ad pod¾a odseku 1 a má trojroènú prax
v tejto oblasti.
(3) Pri výkone doh¾adu pod¾a odseku 1 sa poverený
tátny zamestnanec a prizvaný odborník pod¾a odseku 2
preukazuje poverením ministra práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky, v ktorom je uvedený
úèel doh¾adu.
(4) Na plnenie úloh súvisiacich s výkonom doh¾adu
nad poskytovaním sociálnych sluieb môe ministerstvo zriaïova a zruova detaované pracoviská mimo
svojho sídla a urèova územný obvod ich pôsobnosti.
(5) Ministerstvo pri výkone doh¾adu nad poskytovaním sociálnych sluieb v zariadeniach, ktoré poskytujú
oetrovate¾skú starostlivos pod¾a § 22, spolupracuje
s ministerstvom zdravotníctva a s Úradom pre doh¾ad
nad zdravotnou starostlivosou.55)

) Zákon è. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
v znení neskorích predpisov.
55
) Zákon è. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisovniach, doh¾ade nad zdravotnou starostlivosou a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov.
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(6) Ministerstvo pri výkone doh¾adu nad poskytovaním sociálnych sluieb pod¾a odseku 1 postupuje pod¾a
základných pravidiel kontrolnej èinnosti pod¾a osobitného predpisu.56)
§ 99
(1) Ak ministerstvo zistí, e poskytovate¾ sociálnej
sluby, u ktorého sa vykonal doh¾ad nad poskytovaním
sociálnych sluieb, nesplnil opatrenia na odstránenie
zistených nedostatkov v urèenej lehote alebo v urèenom rozsahu, ministerstvo mu môe uloi pokutu od
170 eur do 670 eur.
(2) Pokutu pod¾a odseku 1 mono uloi do jedného
roka odo dòa, keï ministerstvo zistilo nesplnenie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, najneskôr
do troch rokov odo dòa, v ktorom malo by opatrenie na
odstránenie zistených nedostatkov splnené.
(3) V rozhodnutí o pokute ministerstvo urèí lehotu na
odstránenie zistených nedostatkov. Ak v tejto lehote
poskytovate¾ sociálnej sluby, u ktorého sa vykonal doh¾ad nad poskytovaním sociálnych sluieb, neodstráni
zistené nedostatky, ministerstvo uloí pokutu opakovane.
(4) Pri urèení výky pokuty pod¾a odsekov 1 a 3 sa prihliada najmä na závanos poruenia tohto zákona
a ostatných veobecne záväzných právnych predpisov,
na rozsah jeho následkov, na opakované poruenie povinností alebo na poruenie viacerých povinností a na
mieru zavinenia.
(5) Ministerstvo môe uloi poriadkovú pokutu do
300 eur, ak osoba, u ktorej sa má vykona doh¾ad nad
sociálnymi slubami, neumoní výkon tohto doh¾adu
alebo osoba, u ktorej sa vykonáva doh¾ad nad sociálnymi slubami, marí výkon tohto doh¾adu.
(6) Výnosy pokút uloených pri výkone doh¾adu nad
poskytovaním sociálnych sluieb sú príjmom tátneho
rozpoètu Slovenskej republiky.
DRUHÁ HLAVA
KONTROLNÁ ÈINNOS VO VECIACH
SOCIÁLNYCH SLUIEB
§ 100
(1) Poverený zamestnanec obce a poverený zamestnanec vyieho územného celku kontroluje úroveò
poskytovania sociálnej sluby a hospodárenie poskytovate¾a sociálnej sluby s finanènými prostriedkami získanými zo zdrojov financovania pod¾a § 75.
(2) Pri vykonávaní kontroly pod¾a odseku 1 sa postupuje pod¾a základných pravidiel kontrolnej èinnosti56)
a pod¾a osobitných predpisov.57)
56
57
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DVANÁSTA ÈAS
SPRÁVNE DELIKTY A PRIESTUPKY
§ 101
Správne delikty
Ministerstvo uloí poskytovate¾ovi sociálnej sluby,
ktorým je právnická osoba, pokutu, ak
a) si neplní povinnos pod¾a § 8 ods. 9,
b) pri poskytovaní sociálnej sluby nedodriava povinnosti pod¾a § 9 ods. 1, 3 a 5 a § 10,
c) nevykonáva, nezabezpeèuje a neutvára podmienky
na vykonávanie odborných èinností, obsluných
èinnosti a ïalích èinností v rozsahu ustanovenom
týmto zákonom pre druh sociálnej sluby, ktorú
poskytuje,
d) pri urèovaní úhrady za sociálnu slubu nepostupuje
pod¾a § 72 a § 73 ods. 1 a 9,
e) pri uzatváraní a vypovedaní zmluvy o poskytovaní
sociálnej sluby nepostupuje pod¾a § 74 ods. 1, 2, 6
a 8, 14 a 19.
§ 102
(1) Ak ministerstvo zistí, e poskytovate¾ sociálnej
sluby sa dopustil správneho deliktu, uloí poskytovate¾ovi sociálnej sluby pokutu od 200 eur do 2 000 eur.
(2) Pokutu pod¾a odseku 1 mono uloi do jedného
roka odo dòa, keï ministerstvo zistilo, e sa poskytovate¾ sociálnej sluby dopustil správneho deliktu, najneskôr do troch rokov odo dòa, v ktorom sa poskytovate¾
sociálnej sluby dopustil správneho deliktu.
(3) Pri urèení výky pokuty pod¾a odseku 1 sa prihliada najmä na závanos správneho deliktu, na rozsah
jeho následkov, alebo na dopustenie sa viacerých
správnych deliktov a na mieru zavinenia.
(4) Výnosy pokút uloených za správne delikty sú
príjmom tátneho rozpoètu Slovenskej republiky.
§ 103
Priestupky
(1) Poskytovate¾ sociálnej sluby sa dopustí priestupku, ak
a) si neplní povinnos pod¾a § 8 ods. 9,
b) pri poskytovaní sociálnej sluby nedodriava povinnosti pod¾a § 9 ods. 1, 3 a 5 a § 10,
c) nevykonáva, nezabezpeèuje a neutvára podmienky
na vykonávanie odborných èinností, obsluných
èinnosti a ïalích èinností v rozsahu ustanovenom
týmto zákonom pre druh sociálnej sluby, ktorú
poskytuje,
d) pri urèovaní úhrady za sociálnu slubu nepostupuje
pod¾a § 72 a § 73 ods. 1 a 9,
e) pri uzatváraní a vypovedaní zmluvy o poskytovaní
sociálnej sluby nepostupuje pod¾a § 74 ods. 1, 2, 6
a 8, 14 a 19.

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 10/1996 Z. z. o kontrole v tátnej správe v znení neskorích predpisov.
) Zákon è. 502/2001 Z. z. o finanènej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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(2) Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzahuje
veobecný predpis o priestupkoch.
TRINÁSTA ÈAS
HODNOTENIE PODMIENOK KVALITY
POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUBY
§ 104
(1) Podmienky kvality poskytovanej sociálnej sluby
sa hodnotia pod¾a prílohy è. 2. Pri hodnotení podmienok kvality poskytovanej sociálnej sluby sa pouije
hodnotiaca kála pod¾a prílohy è. 2 písm. B. Dosiahnuté body pod¾a prílohy è. 2 písm. A èasti I a III sa sèítavajú. Úroveò kvality podmienok poskytovanej sociálnej
sluby sa urèí pod¾a prílohy è. 2 písm. C na základe celkového poètu bodov.
(2) Podmienky kvality poskytovanej sociálnej sluby
pod¾a prílohy è. 2 písm. A èasti II sa nehodnotia, ak
poskytovate¾om sociálnej sluby je fyzická osoba, ktorá
nemá zamestnancov. Pri tomto vyhodnotení podmienok kvality poskytovanej sociálnej sluby sa z bodového hodnotenia pod¾a prílohy è. 2 písm. C odpoèíta 16
bodov z jednotlivých úrovní kvality.
(3) Ak poskytovate¾ sociálnej sluby pod¾a prílohy è. 2
písm. A èasti I dosiahne menej ako 20 bodov, na výsledky hodnotenia pod¾a prílohy è. 2 písm. A èasti II a III sa
neprihliada a poskytovate¾ sociálnej sluby nespåòa
podmienky kvality poskytovanej sociálnej sluby.
(4) Ministerstvo hodnotí podmienky kvality poskytovanej sociálnej sluby prostredníctvom poverených
tátnych zamestnancov.
(5) Ministerstvo si môe prizva k hodnoteniu podmienok kvality poskytovanej sociálnej sluby odborníka. Odborník pod¾a prvej vety je fyzická osoba, ktorá
má vysokokolské vzdelanie získané v bakalárskom
tudijnom programe alebo magisterskom tudijnom
programe akreditovanom pod¾a osobitného predpisu,46) zameranom na oblasti, v ktorých sa budú hodnoti podmienky kvality poskytovanej sociálnej sluby
a má trojroènú prax v tejto oblasti.

TRNÁSTA ÈAS
SPOLOÈNÉ USTANOVENIA
§ 105
(1) Poverený zamestnanec obce, poverený zamestnanec vyieho územného celku a poverený zamestnanec
poskytovate¾a sociálnej sluby je oprávnený navtívi
fyzickú osobu, ktorá iada o posúdenie odkázanosti na
sociálnu slubu, alebo prijímate¾a sociálnej sluby
v byte s ich súhlasom.
(2) Zamestnanci ministerstva, zamestnanci obce, zamestnanci vyieho územného celku a zamestnanci
poskytovate¾a sociálnej sluby sú povinní pri poskyto58

) Napríklad § 129 a 130 Trestného poriadku.
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vaní sociálnych sluieb zachováva mlèanlivos
o skutoènostiach, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s poskytovaním sociálnych sluieb a v súvislosti s plnením
úloh ustanovených týmto zákonom. Táto povinnos
trvá aj po skonèení pracovnoprávneho vzahu alebo
tátnozamestnaneckého pomeru. Informácie poskytujú, len ak by ich zamlèaním bol priamo ohrozený ivot
alebo zdravie prijímate¾a sociálnej sluby, alebo ak táto
povinnos vyplýva z osobitných predpisov.58) Inak môu
poskytnú tieto informácie iným subjektom len zo súhlasom prijímate¾a sociálnej sluby.
(3) Zoveobecnené informácie a súhrnné údaje, ktoré
ministerstvo, obec a vyí územný celok získavajú v súvislosti s poskytovaním sociálnych sluieb a v súvislosti s plnením úloh ustanovených týmto zákonom, sa
môu bez uvedenia konkrétnych osobných údajov
vyuíva na vedecké èinnosti, publikaèné èinnosti, pedagogické èinnosti zamestnancov ministerstva, obcí
a vyích územných celkov alebo na analytickú a koncepènú èinnos ministerstva, obcí a vyích územných
celkov.
PÄTNÁSTA ÈAS
PRECHODNÉ A ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA
§ 106
(1) iados o poskytovanie sociálnej sluby, o ktorej
sa právoplatne nerozhodlo do 31. decembra 2008, sa
povauje za iados o posúdenie odkázanosti na sociálnu slubu pod¾a zákona úèinného od 1. januára 2009.
iados o poskytovanie sociálnej sluby pod¾a prvej
vety, ktorá bola podaná zariadeniu sociálnych sluieb
s právnou subjektivitou alebo orgánu, ktorý nie je obcou alebo vyím územným celkom prísluným na rozhodovanie o odkázanosti na sociálnu slubu pod¾a zákona úèinného od 1. januára 2009, je povinné toto
zariadenie alebo tento orgán bezodkladne postúpi
spolu so súvisiacou spisovou dokumentáciou obci alebo vyiemu územnému celku, ktoré sú prísluné na
rozhodovanie o odkázanosti na sociálnu slubu pod¾a
zákona úèinného od 1. januára 2009.
(2) Fyzická osoba, ktorej sa poskytuje opatrovate¾ská
sluba pod¾a zákona úèinného do 31. decembra 2008,
sa povauje za odkázanú na túto sociálnu slubu do
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na opatrovate¾skú slubu pod¾a zákona úèinného
od 1. januára 2009, najdlhie do 31. decembra 2010.
(3) Opatrovate¾ská sluba poskytovaná pod¾a zákona
úèinného do 31. decembra 2008 dieau do skonèenia
povinnej kolskej dochádzky, ak osobnú, celodennú
a riadnu starostlivos o diea nemôu z ványch dôvodov poskytova alebo zabezpeèi rodièia alebo obèan,
ktorý prevzal takéto diea do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivos rodièov na základe rozhodnutia prísluného orgánu, sa povauje za poskytovanie pomoci
pri osobnej starostlivosti o diea pod¾a zákona úèinného od 1. januára 2009.

Strana 3882

Zbierka zákonov è. 448/2008

(4) Fyzická osoba, ktorej sa poskytuje prepravná
sluba pod¾a zákona úèinného do 31. decembra 2008,
sa povauje za odkázanú na túto sociálnu slubu aj po
31. decembri 2008 pod¾a zákona úèinného od 1. januára 2009.
(5) Fyzická osoba, ktorej sa na základe rozhodnutia
o poskytovaní sociálnej sluby, alebo fyzická osoba,
ktorej sa na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej
sluby poskytuje starostlivos v zariadení sociálnych
sluieb pod¾a zákona úèinného do 31. decembra 2008,
alebo ktorá je na základe rozhodnutia zaradená do poradovníka èakate¾ov na poskytovanie starostlivosti
v zariadení sociálnych sluieb pod¾a zákona úèinného
do 31. decembra 2008, sa povauje za odkázanú na
túto sociálnu slubu v rozsahu, ktorý zodpovedá minimálne poadovanému stupòu odkázanosti na poskytovanie sociálnej sluby v tomto zariadení pod¾a zákona
úèinného od 1. januára 2009 do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu slubu v tomto zariadení pod¾a zákona úèinného od 1. januára 2009, najdlhie do 31. decembra 2010.
(6) Poskytovate¾ sociálnej sluby, ktorý do 31. decembra 2008 poskytoval starostlivos v zariadení sociálnych sluieb s celoroèným pobytom fyzickej osobe, ktorá po 31. decembri 2008 nie je odkázaná na túto
starostlivos na základe právoplatného rozhodnutia
pod¾a zákona úèinného od 1. januára 2009, je povinný
tejto fyzickej osobe naïalej poskytova sociálnu slubu
pod¾a zákona úèinného od 1. januára 2009.
(7) Sociálne sluby, ktoré sa fyzickej osobe poskytovali k 31. decembru 2008, sa po tomto dni poskytujú
pod¾a zákona úèinného do 31. decembra 2008 do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu slubu a uzatvorenia zmluvy
o poskytovaní sociálnej sluby pod¾a zákona úèinného
od 1. januára 2009. Poskytovate¾ sociálnej sluby je povinný uzatvori zmluvu o poskytovaní sociálnej sluby
pod¾a zákona úèinného od 1. januára 2009 po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu slubu.
(8) Obec a vyí územný celok sú povinné najneskôr
do 30. septembra 2010 zaèa z vlastného podnetu konanie vo veci odkázanosti fyzických osôb uvedených
v odseku 5 pod¾a zákona úèinného od 1. januára 2009
a vyda rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu slubu
najneskôr do 30. novembra 2010.
(9) Organizovanie spoloèného stravovania pod¾a zákona úèinného do 31. decembra 2008 nie je sociálnou
slubou pod¾a zákona úèinného od 1. januára 2009.
(10) Starostlivos poskytovaná v zariadeniach sociálnych sluieb pod¾a zákona úèinného do 31. decembra
2008 sa povauje za sociálne sluby v zariadeniach
pod¾a zákona úèinného od 1. januára 2009, ak tento
zákon neustanovuje inak.
(11) Domov dôchodcov a domov  penzión pre dôchodcov zriadené pod¾a zákona úèinného do 31. decembra 2008 sa povaujú za zariadenie pre seniorov
pod¾a zákona úèinného od 1. januára 2009.
(12) Zariadenie chráneného bývania zriadené pod¾a
zákona úèinného do 31. decembra 2008 sa povauje za
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zariadenie podporovaného bývania pod¾a zákona úèinného od 1. januára 2009.
(13) Domov pre osamelých rodièov zriadený pod¾a zákona úèinného do 31. decembra 2008 sa povauje za
zariadenie núdzového bývania pod¾a zákona úèinného
od 1. januára 2009.
(14) Stanica opatrovate¾skej sluby zriadená pod¾a
zákona úèinného do 31. decembra 2008 sa povauje za
zariadenie doèasnej starostlivosti o deti pod¾a zákona
úèinného od 1. januára 2009.
(15) Klub dôchodcov zriadený pod¾a zákona úèinného do 31. decembra 2008 sa povauje za denné centrum pod¾a zákona úèinného od 1. januára 2009.
(16) Jedáleò pre dôchodcov zriadená pod¾a zákona
úèinného do 31. decembra 2008 sa povauje za jedáleò
pod¾a zákona úèinného od 1. januára 2009.
(17) Finanèný príspevok na úhradu nákladov za sociálnu slubu, sociálnu prevenciu a sociálne poradenstvo poskytovaný subjektu, ktorý poskytuje sociálnu
slubu alebo sociálne poradenstvo alebo vykonáva sociálnu prevenciu pod¾a zákona úèinného do 31. decembra 2008, sa poskytuje po 31. decembri 2008 pod¾a doterajích predpisov do 31.decembra 2009. To platí aj
vtedy, ak subjekt, ktorý poskytuje sociálnu slubu
a ktorému bol poskytnutý finanèný príspevok pod¾a zákona úèinného do 31. decembra 2008, poskytuje sociálnu slubu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na sociálnu slubu na základe právoplatného rozhodnutia
pod¾a zákona úèinného od 1. januára 2009.
(18) Neverejnému poskytovate¾ovi sociálnej sluby,
ktorý do 31. decembra 2008 poskytoval starostlivos
v zariadení sociálnych sluieb s celoroèným pobytom
fyzickej osobe na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej sluby pod¾a zákona úèinného do 31. decembra
2008, sa poskytuje od 1. januára 2010 finanèný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej sluby a finanèný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, na
fyzickú osobu, ktorej sa k 31. decembru 2008 poskytovala starostlivos na základe zmluvy pod¾a zákona
úèinného do 31. decembra 2008 a ktorej sa sociálne
sluby v tomto zariadení poskytujú aj k 1. januáru
2010 pod¾a zákona úèinného od 1. januára 2009, ak
neposkytuje sociálnu slubu s cie¾om dosiahnu zisk.
Podmienka poskytovania sociálnej sluby na základe
iadosti obce alebo vyieho územného celku o zabezpeèenie poskytovania sociálnej sluby sa povauje
v týchto prípadoch za splnenú.
(19) Obec a vyí územný celok sú povinné poskytova a financova sociálnu slubu, ktorú poskytovali
pod¾a zákona úèinného do 31. decembra 2008 aj po 31.
decembri 2008, a to aj keï nie sú povinné túto sociálnu
slubu poskytova pod¾a zákona úèinného od 1. januára 2009, a poskytujú ju pod¾a zákona úèinného od 1.
januára 2009. Zoznam fyzických osôb, ktorým sa poskytuje sociálna sluba pod¾a prvej vety, obec a vyí
územný celok sú povinné na úèely odseku 8 zasla obci
alebo vyiemu územnému celku, ktoré sú prísluné
na rozhodovanie o odkázanosti na sociálnu slubu
pod¾a zákona úèinného od 1. januára 2009.
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(20) Pôsobnos obce, vyieho územného celku alebo
zariadenia sociálnych sluieb zriadeného ako rozpoètová organizácia alebo príspevková organizácia pri rozhodovaní o zaradení do poradovníka èakate¾ov na poskytovanie starostlivosti v zariadení sociálnych sluieb
pod¾a zákona úèinného do 31. decembra 2008 zostáva
zachovaná a do 31. decembra 2010.

2008, sú povinné poiada do 31. decembra 2009 o registráciu pod¾a zákona úèinného od 1. januára 2009.

(21) Rozhodnutia o zaradení do poradovníka èakate¾ov na poskytovanie starostlivosti v zariadení sociálnych sluieb pod¾a zákona úèinného do 31. decembra
2008 strácajú platnos 31. decembra 2012.

(4) Povolenie na vykonávanie sociálnej prevencie
a poskytovanie sociálneho poradenstva vydané pod¾a
zákona úèinného do 31. decembra 2008 zaniká 31. decembra 2009.

(22) Zmluva o poskytnutí sociálnej pôièky uzatvorená do 31. decembra 2008 zostáva v platnosti aj po 31.
decembri 2008.
(23) V konaní vo veci pokút súvisiacich s výkonom
tátneho dozoru nad poskytovaním sociálnych sluieb,
najmä nad dodriavaním základných ¾udských práv
a slobôd fyzických osôb, ktoré bolo zaèaté pod¾a zákona
úèinného do 31. decembra 2008 a nebolo právoplatne
skonèené do 31. decembra 2008, sa postupuje pod¾a
zákona úèinného do 31. decembra 2008.
(24) Konanie o iadosti o overenie osobitných kvalifikaèných predpokladov, ktoré nebolo skonèené vydaním osvedèenia do 31. decembra 2008, sa po tomto dni
zastaví.
§ 107
(1) Povinnos dodriava maximálny poèet prijímate¾ov sociálnej sluby na jedného svojho zamestnanca
a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom poète zamestnancov pod¾a prílohy
è. 1 je poskytovate¾ sociálnej sluby uvedenej v § 26, 29,
32 a v § 35 a 39, ktorý poskytoval sociálnu slubu pod¾a zákona úèinného do 31. decembra 2008, povinný
splni do 31. decembra 2010.
(2) Veobecné technické poiadavky na výstavbu
a veobecné technické poiadavky na stavby uívané
fyzickými osobami s obmedzenou schopnosou pohybu
a orientácie pod¾a osobitného predpisu19) je poskytovate¾ sociálnej sluby povinný splni pod¾a § 9 ods. 4 zákona úèinného od 1. januára 2009 najneskôr do 31. decembra 2013.
(3) Ak ide o poskytovanie sociálnej sluby fyzickej
osobe, ktorá sa poskytuje ku dòu nadobudnutia úèinnosti tohto zákona pod¾a zákona úèinného do 31. decembra 2008, povinnos obce a vyieho územného celku ustanovená v § 71 ods. 6 sa neuplatòuje.
§ 108
(1) Právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré poskytovali sociálne sluby k 31. decembru 2008 na základe
registrácie na poskytovanie sociálnych sluieb, sa povaujú za neverejných poskytovate¾ov sociálnej sluby
pod¾a zákona úèinného od 1. januára 2009.
(2) Obec a zariadenie s právnou subjektivitou zriadené alebo zaloené obcou alebo vyím územným celkom, ktoré poskytovali sociálne sluby k 31. decembru

(3) Vyí územný celok, ktorý neposkytoval sociálne
sluby k 31. decembru 2008 prostredníctvom právnickej osoby zriadenej alebo zaloenej na tento úèel, je povinný na poskytovanie sociálnej sluby zriadi alebo zaloi právnickú osobu najneskôr do 30. júna 2009.

(5) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá k 31.
decembru 2008 vykonávala sociálnu prevenciu a poskytovala sociálne poradenstvo na základe povolenia
pod¾a zákona úèinného do 31. decembra 2008 a bude
poskytova základné sociálne poradenstvo pod¾a zákona úèinného od 1. januára 2009, je povinná poiada
o zápis do registra do 30. júna 2009, ak nebola registrovaná pod¾a zákona úèinného do 31. decembra 2008.
(6) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá
k 31. decembru 2008 vykonávala sociálnu prevenciu
a poskytovala sociálne poradenstvo na základe povolenia pod¾a zákona úèinného do 31. decembra 2008
a bude poskytova pecializované sociálne poradenstvo
pod¾a zákona úèinného od 1. januára 2009, je povinná
poiada o udelenie akreditácie na odbornú èinnos do
30. júna 2009 pod¾a zákona úèinného od 1. januára
2009.
§ 109
(1) Zamestnanec, ktorý k 31. decembru 2008 vykonával èinnosti sociálneho pracovníka a spåòal kvalifikaèné predpoklady k 31. decembru 2008, spåòa kvalifikaèné predpoklady na vykonávanie èinností
sociálneho pracovníka aj pod¾a zákona úèinného od
1. januára 2009.
(2) Fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrovate¾skú
slubu pod¾a zákona úèinného od 1. januára 2009, je
povinná splni podmienku ustanovenú v § 84 ods. 9 do
31. decembra 2011.
(3) Tlmoèník, ktorý k 31. decembru 2008 vykonáva
tlmoèenie, je povinný preukáza podmienky pod¾a § 84
ods. 10 a 11 najneskôr do 31. decembra 2010.
(4) Fyzická osoba, ktorá k 31. decembru 2008 vykonáva pracovnú terapiu, je povinná splni podmienku
pod¾a § 84 ods. 15 do 31. decembra 2010.
(5) Lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore
veobecné lekárstvo alebo lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore pediatria s odbornou praxou najmenej desa rokov, ktorý vykonáva lekársku posudkovú èinnos na úèely posúdenia odkázanosti na pomoc
inej fyzickej osoby, je povinný pod¾a zákona úèinného
od 1. januára 2009 splni podmienku zaradenia do certifikaènej prípravy v certifikovanej pracovnej èinnosti
posudkové lekárstvo najneskôr do 31. decembra 2009.
§ 110
Ak sa v iných právnych predpisoch pouíva pojem
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sociálna pomoc, rozumejú sa tým aj sociálne sluby
pod¾a tohto zákona.
§ 111
Zruovacie ustanovenie
ci
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.

Zruuje sa zákon è. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomov znení zákona è. 389/1998 Z. z., zákona
155/1999 Z. z., zákona è. 450/2000 Z. z., zákona
416/2001 Z. z., zákona è. 507/2002 Z. z., zákona
534/2002 Z. z., zákona è. 724/2002 Z. z., zákona
453/2003 Z. z., zákona è. 599/2003 Z. z., zákona
45/2004 Z. z., zákona è. 141/2004 Z. z., zákona
191/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
453/2004 Z. z., zákona è. 564/2004 Z. z., zákona
721/2004 Z. z., zákona è. 257/2005 Z. z., zákona
305/2005 Z. z., zákona è. 471/2005 Z. z., zákona
573/2005 Z. z. a zákona è. 674/2006 Z. z.
Èl. II

Zákon è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní
(ivnostenský zákon) v znení zákona è. 231/1992 Zb.,
zákona è. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 222/1996 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 289/1996 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 290/1996 Z. z.,
zákona è. 288/1997 Z. z., zákona è. 379/1997 Z. z., zákona è. 70/1998 Z. z., zákona è. 76/1998 Z. z., zákona
è. 126/1998 Z. z., zákona è. 129/1998 Z. z., zákona
è. 140/1998 Z. z., zákona è. 143/1998 Z. z., zákona
è. 144/1998 Z. z., zákona è. 161/1998 Z. z., zákona
è. 178/1998 Z. z., zákona è. 179/1998 Z. z., zákona
è. 194/1998 Z. z., zákona è. 263/1999 Z. z., zákona
è. 264/1999 Z. z., zákona è. 119/2000 Z. z., zákona
è. 142/2000 Z. z., zákona è. 236/2000 Z. z., zákona
è. 238/2000 Z. z., zákona è. 268/2000 Z. z., zákona
è. 338/2000 Z. z., zákona è. 223/2001 Z. z., zákona
è. 279/2001 Z. z., zákona è. 488/2001 Z. z., zákona
è. 554/2001 Z. z., zákona è. 261/2002 Z. z., zákona
è. 284/2002 Z. z., zákona è. 506/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 219/2003 Z. z., zákona
è. 245/2003 Z. z., zákona è. 423/2003 Z. z., zákona

è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
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515/2003 Z. z., zákona è. 586/2003 Z. z.,
602/2003 Z. z., zákona è. 347/2004 Z. z.,
350/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z.,
420/2004 Z. z., zákona è.533/2004 Z. z.,
544/2004 Z. z., zákona è. 578/2004 Z. z.,
624/2004 Z. z., zákona è. 650/2004 Z. z.,
656/2004 Z. z., zákona è. 725/2004 Z. z.,
8/2005 Z. z., zákona è. 93/2005 Z. z.,
331/2005 Z. z., zákona è. 340/2005 Z. z.,
351/2005 Z. z., zákona è. 470/2005 Z. z.,
473/2005 Z. z., zákona è. 491/2005 Z. z.,
555/2005 Z. z., zákona è. 567/2005 Z. z.,
124/2006 Z. z., zákona è. 126/2006 Z. z.,
17/2007 Z. z., zákona è. 99/2007 Z. z.,
193/2007 Z. z., zákona è. 218/2007 Z. z.,
358/2007 Z. z., zákona è. 577/2007 Z. z. a
112/2008 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona

1. V § 3 ods. 2 písm. x) sa vypúajú slová poskytovanie sociálnej sluby, sociálnej prevencie a sociálneho
poradenstva,23h).
2. Poznámka pod èiarou k odkazu 23h sa vypúa.
3. V prílohe è. 2 Viazané ivnosti v skupine 214 
Ostatné sa za ivnos poradové èíslo 24 vkladajú ivnosti poradové èíslo 24a a 24b, ktoré znejú:
24a

Poskytovanie výpis
sociálnych
z registra
sluieb

24b

Ïalie
vzdelávanie
v oblasti
sociálnych
sluieb

§ 65 ods. 3 zákona
è. 448/2008 Z. z.
o sociálnych slubách
a o zmene a doplnení
zákona è. 455/1991 Zb.
o ivnostenskom podnikaní
(ivnostenský zákon)
v znení neskorích
predpisov

rozhodnutie § 87 ods. 1 zákona
o udelení
è. 448/2008 Z. z.
akreditácie
vzdelávacieho
programu

Èl. III
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2009 okrem èl. I § 8 ods. 4, ktorý nadobúda úèinnos 1. januára
2013 a § 79 ods. 1 písm. e), ktoré nadobúda úèinnos
1. januára 2011.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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Príloha è. 1
k zákonu è. 448/2008 Z. z.

MAXIMÁLNY POÈET PRIJÍMATE¼OV SOCIÁLNEJ SLUBY
NA JEDNÉHO ZAMESTNANCA A MINIMÁLNY PERCENTUÁLNY PODIEL
ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV NA CELKOVOM POÈTE ZAMESTNANCOV
Maximálny
poèet prijímate¾ov sociálnej sluby na
jedného zamestnanca

Druh zariadenia sociálnych sluieb

útulok
domov na pol ceste
zariadenie núdzového bývania
zariadenie doèasnej starostlivosti o deti
zariadenie podporovaného bývania
zariadenie pre seniorov, v ktorom poèet fyzických
osôb odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby so
stupòom odkázanosti IV-VI je menej ako 50 %
z celkového poètu prijímate¾ov sociálnej sluby

zariadenie pre seniorov, v ktorom poèet fyzických
osôb odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby so
stupòom odkázanosti IV-VI je viac ako 50 %
z celkového poètu prijímate¾ov sociálnej sluby

zariadenie opatrovate¾skej sluby
rehabilitaèné stredisko

domov sociálnych sluieb, v ktorom sa sociálna
sluba poskytuje plnoletej fyzickej osobe

celoroèná
pobytová sociálna
sluba
týdenná pobytová
sociálna sluba
ambulantná
sociálna sluba
celoroèná
pobytová sociálna
sluba
týdenná pobytová
sociálna sluba
ambulantná
sociálna sluba
celoroèná
pobytová sociálna
sluba
týdenná pobytová
sociálna sluba
ambulantná
sociálna sluba
celoroèná
pobytová sociálna
sluba
týdenná pobytová
sociálna sluba
ambulantná
sociálna sluba

6,0
6,0
6,0
2,3
2,5
2,3

Percentuálny
podiel odborných zamestnancov na
celkovom
poète zamestnancov
50 %
50 %
50 %
60 %
50 %
52 %

2,5

52 %

3,5

52 %

2,0

52 %

2,3

52 %

3,0

52 %

2,0
1,5

52 %
70 %

1,8

70 %

2,2

70 %

2,0

60 %

2,3

60 %

3,0

60 %
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domov sociálnych sluieb, v ktorom sa sociálna
sluba poskytuje dieau

pecializované zariadenie

pecializované zariadenie, v ktorom sa sociálna
sluba poskytuje fyzickej osobe so zdravotným
postihnutím, ktorým je hluchoslepota

celoroèná
pobytová sociálna
sluba
týdenná
pobytová sociálna
sluba
ambulantná
sociálna sluba
celoroèná
pobytová sociálna
sluba
týdenná
pobytová sociálna
sluba
ambulantná
sociálna sluba
celoroèná
pobytová sociálna
sluba
týdenná
pobytová sociálna
sluba
ambulantná
sociálna sluba
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1,7

60 %

2,0

60 %

3,0

60 %

1,3

65 %

1,5

65 %

2,0

65 %

0,5

80 %

1,0

80 %

1,5

80 %
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Príloha è. 2
k zákonu è. 448/2008 Z. z.

A. PODMIENKY KVALITY POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUBY

Podmienky kvality poskytovanej sociálnej sluby
I. Procedurálne
1
urèenie postupov, spôsobov a podmienok (vrátane miesta a èasu) poskytovania
sociálnej sluby a aj jej rozsahu a formy
2
urèenie postupov a pravidiel na dosiahnutie úèelu a odborného zamerania pri
poskytovaní sociálnej sluby prostredníctvom metód, techník a postupov
sociálnej práce a zásad poskytovania sociálnej sluby
3
urèenie postupov a pravidiel na vypracovanie, hodnotenie a revízie
individuálneho rozvojového plánu prijímate¾a sociálnej sluby alebo práce
s prijímate¾om sociálnej sluby
4
urèenie postupov a pravidiel a preventívnych opatrení, aby nedochádzalo
k poruovaniu základných ¾udských práv a slobôd prijímate¾a sociálnej sluby
a pouívaniu prostriedkov telesného obmedzenia a netelesného obmedzenia
5
urèenie postupu pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej sluby
6
poskytovanie informácií záujemcom o sociálnu slubu a prijímate¾om sociálnej
sluby v im zrozumite¾nej forme, pod¾a ich individuálnych potrieb, schopností
a cie¾ov
7
urèenie spôsobu podávania sanosti súvisiacej s poskytovaním sociálnej
sluby
8
pomoc prijímate¾ovi sociálnej sluby pri sprostredkovaní a vyuívaní inej
sociálnej sluby pod¾a jeho potrieb a schopností
9
urèenie postupov a pravidiel na zisovanie spokojnosti prijímate¾ov sociálnej
sluby so vetkými zlokami poskytovanej sociálnej sluby (prostredie,
starostlivos, strava a pod.) a vyuívanie zistených skutoèností pri zvyovaní
kvality poskytovanej sociálnej sluby
10 hodnotenie poskytovate¾a sociálnej sluby, èi je spôsob poskytovania sociálnej
sluby v súlade s potrebami prijímate¾a sociálnej sluby a v súlade s cie¾mi
poskytovanej sociálnej sluby
II. Personálne
11 urèenie postupov, pravidiel a podmienok na prijímanie, zako¾ovanie, rozvoj
ïalieho vzdelávania a zvyovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov, ktoré
sú v súlade so veobecne záväznými právnymi predpismi
12 stanovenie truktúry a poètu pracovných miest, kvalifikaèných predpokladov
na ich plnenie v súlade s § 84 s urèením truktúry, povinností a kompetencií
jednotlivých zamestnancov; poèet zamestnancov je primeraný poètu
prijímate¾ov sociálnej sluby a ich potrebám
13 urèenie postupov a pravidiel na hodnotenie zamestnancov, ktoré zahàòajú
stanovenie osobných cie¾ov, úloh a potrebu ïalieho vzdelávania a spôsob ich
naplnenia
14 urèenie systému ïalieho vzdelávania zamestnancov a pravidlá pre výkon
supervízie u poskytovate¾a

Hodnotenie
úrovne spracovania
a plnenia

Maximálny
poèet
bodov
5
5
5
5
5
5
3
3
3

3

5
5

3
3
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III. Prevádzkové
15 zabezpeèenie prevádzkových podmienok (najmä bezbariérovos, materiálne
vybavenie, vybavenos sociálnymi zariadeniami, svetelná a tepelná pohoda)
zodpovedajúce kapacite, druhu poskytovanej sociálnej sluby a potrebám
prijímate¾ov sociálnej sluby v súlade so veobecne záväznými právnymi
predpismi
16 poskytovanie sociálnej sluby v podmienkach, ktoré zachovávajú ¾udskú
dôstojnos
17 urèenie pravidiel, postupov a kompetencií pri vzniku a rieení zadefinovaných
havarijných a núdzových situácií
18 stanovenie postupov a pravidiel na spracovávanie a zverejòovanie výroènej
správy o èinnosti a hospodárení, ktorá obsahuje roènú úètovnú uzávierku
a jej zhodnotenie, výrok audítora k roènej uzávierke (ak bola audítorom
overovaná), preh¾ad o príjmoch (výnosoch) a výdavkoch, èlenenie pod¾a
zdrojov, úplný objem výdavkov (nákladov) v èlenení na priame poskytovanie
sociálnej sluby a na vlastnú èinnos (správu), stav a pohyb majetku
a záväzkov poskytovate¾a
19 urèenie pravidiel prijímania darov
20 urèenie pravidiel hospodárenia s depozitmi
21 urèenie postupov a pravidiel pri spracúvaní a zverejòovaní osobných údajov
prijímate¾a sociálnej sluby,
22 urèenie postupov, pravidiel a spôsobu spracúvania a vedenia evidencie
dokumentácie o prijímate¾ovi sociálnej sluby a jej archivácie
23 urèenie spôsobu spracúvania a poskytovania informácií o poskytovanej
sociálnej slube (informaèná stratégia), ktoré sú dostupné verejnosti
v prijate¾nej forme (písomná podoba, audio alebo video záznam, internetová
stránka) tak, aby boli dostupné aj pre osoby so peciálnymi potrebami
v oblasti komunikácie a porozumenia
24 spracovanie rozpoètu na prísluný kalendárny rok, ktorý obsahuje najmä
plánované výdavky a príjmy na zabezpeèenie poskytovania sociálnych sluieb,
ktoré zodpovedajú plánovanému rozsahu sociálnych sluieb na prísluný
kalendárny rok
SPOLU
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5

5
5
3

3
3
5
3
5

5

100

B. HODNOTIACA KÁLA PLNENIA PODMIENOK KVALITY POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUBY
kála hodnotenia pri maximálnom poète bodov 5
0  nespåòa
1  prevane nespåòa
2  splnil dostatoène
3  spåòa dobre
4  spåòa ve¾mi dobre
5  spåòa výborne
kála hodnotenia pri maximálnom poète bodov 3
0  nespåòa
1  prevane nespåòa
2  spåòa dobre
3  spåòa výborne
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C. VYHODNOTENIE PLNENIA PODMIENOK KVALITY POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUBY
Úroveò kvality poskytovanej
sociálnej sluby
3
2
1
0

Poèet dosiahnutých
bodov
100  90
89  75
74  60
59  0

Celkové hodnotenie podmienok
kvality poskytovanej sociálnej sluby
spåòa výborne
spåòa ve¾mi dobre
spåòa dostatoène
nespåòa
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Príloha è. 3
k zákonu è. 448/2008 Z. z.

A. SPÔSOB POSUDZOVANIA ODKÁZANOSTI FYZICKEJ OSOBY NA POMOC INEJ FYZICKEJ OSOBY
PRI JEDNOTLIVÝCH ÈINNOSTIACH
1. Stravovanie a pitný reim
Úkony stravovania
 umiestnenie jedla na tanier,
 naliatie tekutiny do pohára, álky a schopnos ich prenesenia,
 bezpeèné prenesenie jedla a tekutín z jedného miesta na druhé,
 úprava jedla a tekutín pred konzumáciou (napríklad odstránenie a otváranie obalu, oúpanie ovocia a zeleniny,
otvorenie f¾ae),
 rozdelenie (nakrájanie) potravy na menie kúsky,
 prenesenie jedla a nápoja k ústam,
 konzumácia jedla a nápojov obvyklým spôsobom,
 rozpoznanie teploty jedla a nápojov,
 zistenie obsahu obalu s potravinami a nápojmi,
 zistenie záruènej doby z obalov potravín a nápojov,
 dávkovanie a uívanie enzýmov na trávenie pod¾a mnostva a zloenia prijímanej potravy,
 dodriavanie pitného reimu.
0 bodov = fyzická osoba je pri väèine úkonov stravovania odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
5 bodov = fyzická osoba je minimálne pri dvoch úkonoch stravovania odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
10 bodov = fyzická osoba je schopná vykonáva vetky úkony stravovania samostatne

2. Vyprázdòovanie moèového mechúra
Úkony vyprázdòovania moèového mechúra
 presun na toaletu a z toalety,
 permanentná kontrola a pomoc pri vyprázdòovaní moèového mechúra,
 manipulácia s odevom pred a po vyprázdnení a zabránenie jeho zneèisteniu,
 zaujatie vhodnej polohy pri vyprázdòovaní moèového mechúra (pri pouití WC alebo podlonej misy, respektíve
moèovej f¾ae),
 úèelná oèista po vyprázdnení moèového mechúra.
0 bodov = fyzická osoba je pri väèine úkonov vyprázdòovania moèového mechúra odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
5 bodov = fyzická osoba je minimálne pri dvoch úkonoch vyprázdòovania moèového mechúra odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
10 bodov = fyzická osoba je schopná vykonáva vetky úkony vyprázdòovania moèového mechúra

3. Vyprázdòovanie hrubého èreva
Úkony vyprázdòovania hrubého èreva
 presun na toaletu a z toalety,
 permanentná kontrola a pomoc vrátane masáe pri vyprázdòovaní hrubého èreva,
 manipulácia s odevom pred a po vyprázdnení a zabránenie jeho zneèisteniu,
 zaujatie vhodnej polohy pri vyprázdòovaní hrubého èreva (pri pouití WC alebo podlonej misy),
 úèelná oèista po vyprázdnení hrubého èreva.
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0 bodov = fyzická osoba je pri väèine úkonov vyprázdòovania hrubého èreva odkázaná na pomoc inej fyzickej
osoby
5 bodov = fyzická osoba je minimálne pri dvoch úkonoch vyprázdòovania hrubého èreva odkázaná na pomoc inej
fyzickej osoby
10 bodov = fyzická osoba je schopná vykonáva vetky úkony vyprázdòovania hrubého èreva

4. Osobná hygiena
Úkony osobnej hygieny
 umytie rúk, nôh, tváre, podpazuia, vonkajích pohlavných orgánov,
 výmena hygienických vloiek a plienok,
 vyèistenie zubov alebo zubnej protézy,
 príprava pomôcok na holenie a oholenie sa,
 èesanie vlasov, umývanie a úprava vlasov,
 èistenie uí, nosa a prínosných dutín (napríklad odsávanie sekrétov horných ciest dýchacích),
 èistenie dolných ciest dýchacích (napríklad zriedenie a vykalanie hlienov),
 èistenie, strihanie alebo opilovanie nechtov na rukách,
 èistenie, strihanie alebo opilovanie nechtov na nohách,
 make-up.
0 bodov = fyzická osoba je pri väèine úkonov zabezpeèenia osobnej hygieny odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
5 bodov = fyzická osoba je minimálne pri troch úkonoch zabezpeèenia osobnej hygieny odkázaná na pomoc inej
fyzickej osoby
10 bodov = fyzická osoba je schopná vykonáva vetky úkony zabezpeèenia osobnej hygieny

5. Celkový kúpe¾
Úkony celkového kúpe¾a
 vykonanie celkového kúpe¾a vrátane umytia vlasov,
 rozpoznanie teploty vody,
 pouitie pomôcok na vykonanie celkového kúpe¾a (pongia, ampón, sprchový gél, pemza a pod.),
 utieranie sa a krémovanie.
0 bodov = fyzická osoba je pri väèine úkonov celkového kúpe¾a odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
5 bodov = fyzická osoba je minimálne pri dvoch úkonoch celkového kúpe¾a odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
10 bodov = fyzická osoba je schopná vykonáva vetky úkony celkového kúpe¾a

6. Obliekanie, vyzliekanie
Úkony obliekania a vyzliekania
 výber obleèenia zodpovedajúceho situácii, prostrediu a klimatickým podmienkam,
 rozpoznanie jednotlivých èastí obleèenia a ich správne vrstvenie,
 samostatné obliekanie a vyzliekanie odevu,
 obutie a vyzutie obuvi (vrátane zaviazania a rozviazania núrok na obuvi),
 nasadenie a zloenie spevòovacích pomôcok,
 farebné zladenie obleèenia,
 rozpoznanie èistoty odevov a obuvi.
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0 bodov = fyzická osoba je pri väèine úkonov obliekania a vyzliekania odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
5 bodov = fyzická osoba je minimálne pri dvoch úkonoch obliekania a vyzliekania odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
10 bodov = fyzická osoba je schopná vykonáva vetky úkony obliekania a vyzliekania

7. Zmena polohy, sedenie a státie
Úkony zmeny polohy, sedenia a státia
 zmena polohy tela z polohy v ¾ahu do polohy v sede alebo do polohy v stoji a opaène, prípadne s pouitím pomôcky,
 zmena polohy zo sedu a do sedu (napríklad z vozíka do auta, z vozíka na poste¾, z vozíka na toaletu),
 zmena polohy z boku na bok, na chrbát a na brucho,
 udranie polohy v sede aspoò 30 minút,
 státie a vydranie v stoji aspoò 10 minút, prípadne s pridrovaním alebo s pomôckou.
0 bodov = fyzická osoba je pri väèine úkonov zmeny polohy, sedenia a státia odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
5 bodov = fyzická osoba je minimálne pri dvoch úkonoch zmeny polohy, sedenia a státia odkázaná na pomoc inej
fyzickej osoby
10 bodov = fyzická osoba je schopná vykonáva vetky úkony zmeny polohy, sedenia a státia

8. Pohyb po schodoch
Úkony pohybu po schodoch
 výstup a zostup zo schodov samostatne, s pouitím pomôcok alebo s pomocou inej fyzickej osoby.
0 bodov = fyzická osoba nie je schopná pohybu po schodoch ani s pouitím pomôcok alebo s pomocou inej fyzickej
osoby,
5 bodov = fyzická osoba je pri pohybe po schodoch odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
10 bodov = fyzická osoba je schopná samostatného pohybu po schodoch s pouitím alebo bez pouitia pomôcok

9. Pohyb po rovine
Úkony pohybu po rovine
 chôdza aspoò 50 krokov bez pomoci s monosou pouitia pomôcok  barla, palica, chodítko, G-aparát, alebo pohyb s vozíkom minimálne 50 metrov bez pomoci,
 udranie poadovaného smeru chôdze alebo pohybu s vozíkom,
 chôdza alebo pohyb s vozíkom okolo prekáok alebo cez prekáky.
0 bodov = fyzická osoba je pri väèine úkonov pohybu po rovine odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
5 bodov = fyzická osoba je minimálne pri jednom úkone pohybu po rovine odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
10 bodov = fyzická osoba je schopná vykonáva vetky úkony pohybu po rovine
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10. Orientácia v prostredí
Úkony orientácie v prostredí
 orientovanie sa v priestore bytu alebo domu,
 orientovanie sa v blízkom okolí bytu, domu, koly, miesta výkonu zamestnania,
 orientovanie sa v neznámom prostredí,
 orientovanie sa v cestnej premávke,
 poznávanie blízkych osôb,
 opustenie bytu, domu alebo zariadenia, v ktorom je fyzická osoba ubytovaná,
 návrat do bytu, domu alebo zariadenia, v ktorom je fyzická osoba ubytovaná,
 rozliovanie zvukov a ich smeru,
 rozpoznávanie èasu, orientovanie sa v èase,
 rozliovanie jednotlivých priestorov bytu alebo domu alebo zariadenia, v ktorom je fyzická osoba ubytovaná.
0 bodov = fyzická osoba je pri väèine úkonov orientácie v prirodzenom prostredí odkázaná na pomoc inej fyzickej
osoby
5 bodov = fyzická osoba je minimálne pri dvoch úkonoch orientácie v prirodzenom prostredí odkázaná na pomoc
inej fyzickej osoby
10 bodov = fyzická osoba je schopná vykonáva vetky úkony orientácie v prirodzenom prostredí

11. Dodriavanie lieèebného reimu
Úkony dodriavania lieèebného reimu
 dodriavanie pokynov oetrujúceho lekára,
 rozpoznanie správneho lieku, správnej dávky a príprava lieku,
 pravidelné uívanie liekov a aplikácia mastí,
 aplikácia podkoných injekcií (napríklad inzulínu),
 dodriavanie diéty.
0 bodov = fyzická osoba je pri väèine úkonov dodriavania lieèebného reimu odkázaná na pomoc inej fyzickej
osoby
5 bodov = fyzická osoba je minimálne pri dvoch úkonoch dodriavania lieèebného reimu odkázaná na pomoc inej
fyzickej osoby
10 bodov = fyzická osoba je schopná vykonáva vetky úkony dodriavania lieèebného reimu

12. Potreba doh¾adu
Úkony doh¾adu
 doh¾ad pri èinnostiach uvedených v bodoch 1 a 11.
0 bodov = fyzická osoba je odkázaná na nepretritý doh¾ad pri väèine èinností alebo fyzická osoba s cystickou fibrózou je odkázaná na doh¾ad minimálne pri tyroch èinnostiach
5 bodov = fyzická osoba je odkázaná na doh¾ad poèas dòa minimálne pri troch èinnostiach
10 bodov = fyzická osoba nie je odkázaná na doh¾ad pri iadnej z èinností
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B. ZARADENIE DO STUPÒA ODKÁZANOSTI FYZICKEJ OSOBY NA POMOC INEJ FYZICKEJ OSOBY
NA ZÁKLADE DOSIAHNUTÝCH BODOV A URÈENIE ROZSAHU ODKÁZANOSTI
Stupeò

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Poèet bodov

105
85
65
45
25
0








120
104
84
64
44
24

Priemerný
rozsah
odkázanosti
(hod./deò)
0
24
46
68
8  12
viac ako 12

Priemerný
rozsah
odkázanosti
(hod./mesiac)
0
60  120
120  180
180  240
240  360
viac ako 360
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Príloha è. 4
k zákonu è. 448/2008 Z. z.

ÚKONY SEBAOBSLUHY, ÚKONY STAROSTLIVOSTI
O DOMÁCNOS A ZÁKLADNÉ SOCIÁLNE AKTIVITY
Èas I
Sebaobsluné úkony
a) Hygiena
1. osobná hygiena
 hygienická starostlivos o jednotlivé èasti tela: ruky, tvár, zuby, nechty (holenie, èesanie, umývanie, make-up,
odlièovanie, strihanie nechtov na rukách a na nohách, aplikácia krémov, masti, prípadne medikamentov),
2. celkový kúpe¾
 hygienická starostlivos o celé telo vo vani, prípadne v sprche s umytím vlasov (celkový kúpe¾ sa vykonáva
vdy vo vani alebo v sprchovacom kúte),
b) Stravovanie a dodriavanie pitného reimu
1. porciovanie stravy,
2. obsluha (prinesenie stravy a nápoja na dosah klienta),
3. kàmenie a pomoc pri pití,
c) Vyprázdòovanie moèového mechúra a hrubého èreva
1. sprievod na toaletu,
2. pomoc pri vyzliekaní, obliekaní,
3. úèelná oèista po toalete,
4. sprievod z toalety,
5. podanie podlonej misy, moèovej f¾ae s následným oèistením podlonej misy (f¾ae),
6. ochrana osobnej a poste¾nej bielizne pred zneèistením (nasadenie a výmena plienky),
d) Obliekanie, vyzliekanie
1. výber obleèenia (rozpoznanie jeho správneho vrstvenia a farieb),
2. obliekanie, obúvanie,
3. vyzliekanie, vyzúvanie,
e) Mobilita, motorika
1. sprievod pri chôdzi (chôdza po rovine, po schodoch),
2. pomoc pri vstávaní z lôka, pomoc pri líhaní na lôko,
3. polohovanie,
4. pomoc pri manipulácii s predmetmi (napríklad pri uchopení lyièky, zapínaní gombíkov),
5. obsluha a premiestòovanie predmetov dennej potreby.

Èas II
Úkony starostlivosti o svoju domácnos
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru,
príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla,
donáka jedla do domu,
umytie riadu,
bené upratovanie v domácnosti,
obsluha bených domácich spotrebièov,
starostlivos o bielizeò (pranie, ehlenie),
starostlivos o lôko,
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i) vynáanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby,
j) donáka uhlia, donáka dreva, vynesenie popola, donáka vody, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich èistenie,
k) ïalie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udriavaním domácnosti (administratívne úkony spojené s vedením domácnosti, napríklad zabezpeèenie úhrady platieb).

Èas III
Základné sociálne aktivity
a) sprievod
1. na lekárske vyetrenie,
2. na vybavenie úradných záleitostí,
3. do koly, zo koly, do zamestnania a zo zamestnania,
4. pri záujmových èinnostiach,
b) predèítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca najmä pri vybavovaní úradných záleitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej korepondencie a pri nakupovaní,
c) tlmoèenie
1. pre fyzickú osobu, ktorá je nepoèujúca alebo fyzickú osobu, ktorá má akú obojstrannú nedoslýchavos, najmä pri vybavovaní úradných záleitostí, pri návteve lekára, pri záujmových èinnostiach,
2. pre fyzickú osobu, ktorá je hluchoslepá, najmä pri vybavovaní úradných záleitostí, pri vybavovaní úradnej
a osobnej korepondencie a pri nakupovaní, pri návteve lekára, pri záujmových èinnostiach.

Èas IV
Doh¾ad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnos a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít (ïalej len doh¾ad)
a) potreba doh¾adu v urèenom èase,
b) potreba nepretritého doh¾adu.
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Príloha è. 5
k zákonu è. 448/2008 Z. z.

VÝKA FINANÈNÉHO PRÍSPEVKU PRI ODKÁZANOSTI FYZICKEJ OSOBY
NA POMOC INEJ FYZICKEJ OSOBY PRI ÚKONOCH SEBAOBSLUHY
POD¼A STUPÒA ODKÁZANOSTI A FORMY POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUBY

____________________________________________________________________________________________________________________________
Stupeò odkázanosti fyzickej
osoby na pomoc inej fyzickej
osoby

Výka príspevku pri
poskytovaní pobytovej
sociálnej sluby
a ambulantnej sociálnej
sluby/mesiac

Výka príspevku pri
poskytovaní terénnej
sociálnej
sluby/mesiac

____________________________________________________________________________________________________________________________
II. stupeò

62,21 eura

89,82 eura

III. stupeò

124,41 eura

179,68 eura

IV. stupeò

177,65 eura

269,47 eura

V.

stupeò

248,82 eura

359,29 eura

VI. stupeò

310,99 eura

449,18 eura

____________________________________________________________________________________________________________________________

