
 

 

V Bratislave, dňa 19.8.2016 

VEC: Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR predložila v rámci medzirezortného 

pripomienkového konania k návrhu novely zákon o peňažných príspevkoch na 

kompenzáciu ŤZP, s dátumom ukončenia pripomienkovania 22.8.2016, cez portál 

SLOV-LEX.sk tieto pripomienky: 

VZNESENÉ PRIPOMIENKY V RÁMCI MEDZIREZORTNÉHO 

PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA 
 

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na 

kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 
 

 

Počet vznesených pripomienok, z toho zásadných 6 / 5 

 

Subjekt Pripomienka Typ 

Organizácia 

muskulárnych 

dystrofikov v SR 

K Čl. I, bodu 1:  
Navrhovaný úhrn 12-násobku sumy životného minima je nízky. Osoby 

s ťažkým zdravotným postihnutím musia v mnohých prípadoch hľadať ďalšie 

zdroje na doplatky za kompenzačné pomôcky, liečbu, liečebné preparáty aj 

mimo neziskového sektora.  

Tieto finančné zdroje získavajú aj od fyzických osôb – SZČO, právnických 

osôb – firiem, známych, rodinných príslušníkov, často je potrebné získať aj 

vyššiu sumu ako je navrhovaný 12-násobok životného minima. 

Tieto zdroje neslúžia na zvýšenie životnej úrovne, ale na nevyhnutné náklady 

súvisiace s ťažkým zdravotným postihnutím – napr. špeciálne upravená 

kompenzačná pomôcka, liečba nehradená zdravotnou poisťovňou a pod.  

Napríklad, veľa osôb s ťažkým zdravotným postihnutím nespĺňa zákonom 

stanovené podmienky na získanie PP na OMV – nakoľko nepracujú 

a neštudujú, pričom si potrebujú zabezpečiť prepravu kúpou OMV. 

Navrhujeme, aby bol tento úhrn peňažných darov zvýšený na 35-násobok 

sumy životného minima.  

Ak nami navrhovaná suma 35-násobku sumy ŽM nebude akceptovaná, 

navrhujeme, aby sa SZČO a právnické osoby – firmy, zaradili medzi 

subjekty, ktorých dary sa nepovažujú za príjem. Prispelo by to aj k podpore 

darcovstva. 

Z 

Organizácia 

muskulárnych 

dystrofikov v SR 

K Čl. I, bodu 2: 
Navrhujeme, aby sa SZČO a právnické osoby – firmy, zaradili medzi 

subjekty, ktorých nepeňažné dary sa nepovažujú za príjem. Prispelo by to aj 

k podpore darcovstva.  

Napríklad, ak firma vyradí osobné motorové vozidlo, môže ho ešte funkčné 

darovať fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná 

na individuálnu dopravu OMV, ale nespĺňa podmienky priznania. 

Z 
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Subjekt Pripomienka Typ 

Organizácia 

muskulárnych 

dystrofikov v SR 

K Čl. I, bodu 5: 
Navrhované zvýšenie percentuálnej sumy, z ktorej sa vypočítava peňažný 

príspevok (PP) na opatrovanie je neúmerne nízke. Osoby, ktoré opatrujú FO 

s ťažkým zdravotným postihnutím sú dlhodobo nízko finančné ohodnotené 

vzhľadom na ťažkú prácu ktorú vykonávajú.  

Navrhované zvýšenie percentuálnej sumy na 125 % títo poberatelia ani 

nepocítia, nakoľko už 3 roky spätne im bol PP na opatrovanie znižovaný, 

čiže sa vrátia na sumu z roku 2013.  

Mnohým opatrovateľom PP na opatrovanie prestali vyplácať, čiže 

nedostávajú nič, pričom opatrujú.  

Ak má MPSVR záujem o stabilizáciu situácie opatrovateľov, je nutné zvýšiť 

PP na opatrovanie v oveľa vyššej miere, ako navrhuje, najmenej na úroveň 

minimálnej mzdy. 

Z 

Organizácia 

muskulárnych 

dystrofikov v SR 

K Čl. I, bodu 8: 
Nav  Navrhované zvýšenie 1,4 násobku na 1,7 násobku ŽM je nepostačujúce. 

Keďže priemerná výška starobného dôchodku k 30.6.2016 je 415,47 € 

a priemerná výška invalidného dôchodku je 353,80 € navrhujeme, aby sa 

ochrana príjmu pre FO s ŤZP bola zvýšená na 2,1-násobok sumy ŽM, aby 

nedochádzalo ku kráteniu PP na opatrovanie 

Z 

Organizácia 

muskulárnych 
dystrofikov v SR 

K Čl. I, bodu 15: 
Navrhujeme, aby bol PP na zvýšené výdavky poskytovaný aj osobám, ktoré 

sú na celoročnej pobytovej službe, nakoľko aj tieto osoby majú evidentné 

zvýšené výdavky, napr. s odieraním šatstva súvisiacich s používaním 

pomôcky, s hygienou a pod.  

O 

Organizácia 

muskulárnych 

dystrofikov v SR 

Nad rámec znenia návrhu novely – k ustanoveniu 

paragrafu 49 – Prechod nároku na peňažný príspevok na 

kompenzáciu: 
Navrhujeme doplniť za odsek 3 ďalší odsek, odsek 4, ktorý by explicitne 

upravil vyplácanie peňažného príspevku na osobnú asistenciu po smrti 

užívateľa - osoby s ŤZP. Nad rámec znenia návrhu novely žiadame 

MPSVaR, aby vypracovalo znenie nového ustanovenia odseku. Navrhujeme, 

aby zákon umožnil výplatu odpracovaných hodín osobnej asistencie ku dňu 

úmrtia poberateľa peňažného príspevku na osobnú asistenciu na základe 

výkazu o odpracovaných hodinách osobnej asistencie, podpísaného len 

osobným asistentom a po predložení úmrtného listu osoby s ŤZP. 

Odôvodnenie: 

Navrhovaná úprava chce predchádzať neriešiteľným, respektíve ťažko 

riešiteľným situáciám z praxe, kedy po úmrtí fyzickej osoby s ťažkým 

zdravotným ÚPSVR vyslovene očakával výkaz aj s podpisom zosnulej osoby 

a trvalo mesiace, kým boli odmeny osobným asistentom vyplatené. 

Z 

Vysvetlivky  k použitým skratkám v tabuľke: 

O – obyčajná 

Z – zásadná 

 

 

Spracovala pre portál SLOV-LEX.sk: 
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