Užitočné informácie
Minimálna mzda na rok 2012:
- 327,20 eur mesačne
- 1,880 eura za hodinu
Podľa zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení platí štát poistné pri:
PP na opatrovanie a na osobnú asistenciu:
- starobné poistenie
- poistné na invalidné poistenie
- poistné do rezervného fondu solidarity
- príspevky na starobné dôchodkové sporenie – ak sú sporiteľmi
Neplatí:
- poistenie v nezamestnanosti
- nemocenské poistenie
Sumy životného minima od 1.7.2012:
- 194,58 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú FO
- 135,74 eura mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú FO
- 88,82 eura mesačne, ak ide
o o zaopatrené neplnoleté dieťa
o o nezaopatrené dieťa
Daňový zákon (2012)
- nezdaniteľná časť základu dane
- povinnosť podať daňové priznanie

3 644,74
1 822,37

Zákon o službách zamestnanosti
Evidovaný
uchádzač
o zamestnanie,
ktorý
je
odkázaný
na
dávku
v nezamestnanosti môže mať príjem za stanovených podmienok:
- pracovný pomer je upravený
o dohodou o brigádnickej práci
o dohodou o vykonaní práce
o dohodou o pracovnej činnosti
- jeho mesačná mzda nesmie presiahnuť 143,40 eura – výška sa upravuje k júlu
každého roka
- stanovený maximálny počet odpracovaných hodín je 64

Výška peňažných príspevkov podľa zákona 447/2008 do 1.7.2012
(podľa § 42, ods. 4 zákona výška PP na kompenzáciu sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor)

1. PP na osobnú asistenciu (1,39 % zo ŽM)
2,71 €
2. PP na kúpu pomôcky určenie výšky PP podľa tabuľky č. 10 a 11 so zohľadnením
ceny pomôcky najviac v sume ustanovenej v zozname pomôcok (Opatrenie MPSVR č.
7/2009 Z. z.)
• druhý mechanický vozík 1 659,70 €
• druhý elektrický vozík
4 979,09 €
• druhý načúvací aparát
331,94 €
3. PP na výcvik používania pomôcky 8 630,42 €
4. PP na úpravu pomôcky 8 630,42 €
5. PP na opravu pomôcky - určenie výšky PP podľa tabuľky č. 12 – „najviac 50 %“
6. PP na kúpu zdv. zariadenia - určenie výšky PP podľa tabuľky č. 10 – 11 617,88
7. PP na kúpu OMV - určenie výšky príspevku podľa tabuľky č. 13
• cena OMV sa zohľadňuje najviac v sume 13 277,57 €
• PP na kúpu OMV je najviac 6 638,79 €
• PP na kúpu OMV s automatickou prevodovkou je najviac 8 298,79 €
8. PP na úpravu OMV - určenie výšky PP podľa tabuľky č. 10
• výška PP na úpravu OMV je najviac 6 638,79 €
• úhrn PP na úpravu OMV poskytnutých fyzickej osobe s ŤZP v období
siedmich rokov nesmie presiahnuť 6 638,79 €
9. PP na prepravu - určenie výšky PP podľa tabuľky č. 14 – 99,28 €
10. PP na úpravu bytu - určenie výšky PP podľa tabuľky č. 10 so zohľadnením ceny
stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení ustanovenej Opatrením MPSVR č.
6/2009 Z. z.
• úhrn poskytnutých PP na úpravu bytu, PP na úpravu RD v období siedmich
rokov nesmie presiahnuť 6 638,79 €
• úhrn PP na úpravu garáže v obd. siedmich rokov nesmie presiahnuť
1 659,70 €
11. PP na úpravu rodinného domu – ako vyššie
12. PP na úpravu garáže – ako vyššie
13. PP na kompenzáciu zvýšených výdavkov
- na diétne stravovanie
• v prvej skupine –
36,12 €
• v druhej skupine –
18,06 €
• v tretej skupine –
10,84 €
- súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi
a bytového zariadenia –
18,06 €
- súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla – 32,50 €
- súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom – 43,34 €

14. PP na opatrovanie
- pri opatrovaní jednej plnoletej fyzickej osoby – 216,61 €
- pri opatrovaní dvoch alebo viacerých plnoletých fyzických osôb – 288,80 €
- pri opatrovaní jednej fyzickej osoby (ak sa jej poskytuje denná pobytová
sociálna služba alebo navštevuje školské zariadenie v rozsahu viac ako 20 hod.
týždenne) – 191,34 €
- pri opatrovaní najmenej dvoch plnoletých fyzických osôb (ak sa im poskytuje
denná pobytová sociálna služba alebo navštevujú školské zariadenie v rozsahu
viac ako 20 hod. týždenne) – 270,76 €
- pri opatrovaní jednej FO, ktorej sa poskytuje denná pobytová sociálna služba
alebo navštevuje školské zariadenie v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne,
a súčasne opatruje aj FO ktorej sa denná pobytová sociálna služba neposkytuje
alebo poskytuje v rozsahu najviac 20 hodín týždenne, alebo ktorá nenavštevuje
školské zariadenie alebo navštevuje školské zariadenie v rozsahu najviac 20
hodín týždenne – 281,58 €
- ak je príjem fyzickej osoby s ŤZP vyšší ako 1,4 - násobok sumy životného
minima (t. č. 272,42 €), výška PP na opatrovanie sa zníži o sumu prevyšujúcu
tento príjem; ak je fyzickou osobou s ŤZP nezaopatrené dieťa, PP na
opatrovanie sa zníži o sumu, ktorou príjem fyzickej osoby s ŤZP prevyšuje 3násobok sumy životného minima
- ak FO, ktorá opatruje fyzickú osobu s ŤZP, poberá
o starobný dôchodok,
o predčasný starobný dôchodok,
o invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú
činnosť o viac ako 70 %,
o výsluhový dôchodok alebo
o invalidný výsluhový dôchodok, peňažný príspevok na opatrovanie sa
poskytuje mesačne vo výške 90,25 € a mesačne vo výške 119,13 € pri
opatrovaní dvoch alebo viacerých fyzických osôb s ŤZP; a to i v prípade,
ak fyzická osoba poberá okrem uvedených dávok dôchodkového
poistenia alebo dávok výsluhového zabezpečenia súbežne aj iné dávky
dôchodkového poistenia alebo výsluhového zabezpečenia (ak fyzická
osoba vykonávajúca opatrovanie fyzickej osoby s ŤZP poberá uvedené
dávky dôchodkového poistenia alebo dávky výsluhového zabezpečenia,
pri určení výšky PP na O sa nezohľadňuje príjem fyzickej osoby s ŤZP)
- výšku PP na O možno zvýšiť o 49,80 € mesačne, ak je fyzickou osobou s ŤZP
jedno alebo viacero nezaopatrených detí a fyzická osoba nemá v čase
opatrovania príjem zo zamestnania a nepoberá dávky dôchodkového poistenia
alebo dávky výsluhového zabezpečenia

Spoločne posudzované osoby
Pri rozhodovaní o peňažných príspevkoch na kompenzáciu na účely zisťovania príjmu
fyzickej osoby s ŤZP sa spoločne posudzujú a započítavajú príjmy:
- u posudzovanej fyzickej osoby s ŤZP jej príjem a príjem jej manžela alebo
manželky,
- u rodičov s nezaopatreným dieťaťom príjmy týchto rodičov a príjem
nezaopatreného dieťaťa žijúceho s nimi v domácnosti (§ 115 Občianskeho
zákonníka),
- u rodičov, ktorí sú sami nezaopatrenými deťmi, ich príjmy a príjmy, ktoré na
nich poberá iná fyzická osoba a príjem nezaopatrených detí žijúcich s nimi
v domácnosti,
- u nezaopatreného dieťaťa jeho príjem a príjem jeho rodičov, ak s ním žijú v
domácnosti, ak toto dieťa žije v domácnosti len s jedným rodičom, s inou
fyzickou osobou alebo samostatne, príjem dieťaťa, príjem rodiča a príjem, ktorý
na dieťa poberá iná fyzická osoba,
- u zaopatreného neplnoletého dieťaťa jeho príjem.
Všeobecné podmienky poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu:
-

-

-

Základnou podmienkou je, že fyzická osoba má zdravotné postihnutie s mierou
funkčnej poruchy najmenej 50 %, čím sa stáva fyzickou osobou s ŤZP.
Ďalšou podmienkou je, že v posudku vydanom oddelením posudkových činností
príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny jej bol navrhnutý požadovaný
druh peňažného príspevku na kompenzáciu.
Poskytovanie peňažného príspevku na kompenzáciu je závislé aj od majetku
fyzickej osoby s ŤZP a jej príjmu za zisťovaný kalendárny rok:
o Peňažné príspevky na kompenzáciu možno poskytnúť, ak hodnota
majetku fyzickej osoby s ŤZP nie je vyššia ako 39 833 eura.
o Jednorazové peňažné príspevky na kompenzáciu a peňažný príspevok na
prepravu možno poskytnúť ak príjem fyzickej osoby s ŤZP za zisťovaný
kalendárny rok nepresahuje 5-násobok sumy životného minima pre jednu
plnoletú fyzickú osobu, t. č. nepresahuje sumu 972,90 eura.
o Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov možno
poskytnúť ak príjem fyzickej osoby s ŤZP za zisťovaný kalendárny rok
nepresahuje 3-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú
fyzickú osobu, t. č. nepresahuje sumu 583,74 eura.
Osobitne je upravené poskytovanie peňažného príspevku na osobnú asistenciu
ak príjem fyzickej osoby s ŤZP za zisťovaný kalendárny rok presahuje 4násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, t. č.
presahuje sumu 778,32 eura.

OA a blízka osoba
PP na OA sa neposkytuje, ak OA vykonáva
- manžel, manželka, rodičia alebo
- fyzická osoba, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť
rodičov na základe rozhodnutia súdu, alebo
- fyzická osoba, ktorú súd ustanovil za opatrovníka fyzickej osoby s ŤZP,
- deti, starí rodičia,
- vnuci, súrodenci,
- nevesta, zať, svokor, svokra
PP na OA možno poskytovať aj vtedy, ak činnosti uvedené v prílohe č. 4 v bodoch 1.
až 6., v bode 9., v bode 13.4., v bode 13.5., v bode 13.6., v bode 13.7. a v bode 15.
- (vstávanie, líhanie, polohovanie, osobná hygiena [umývanie, kúpanie, česanie,
holenie, úprava nechtov, mejkap, vyprázdňovanie čriev a mechúra], obliekanie,
vyzliekanie, podávanie liekov, dorozumievanie [artikulačné tlmočenie, taktilné
tlmočenie, tlmočenie v posunkovej reči, sprostredkovanie komunikácie pre
sluchovo postihnuté osoby a pre hluchoslepé osoby], pomoc pri akútnom
ochorení)
vykonávajú fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím tieto fyzické osoby,
okrem rodičov dieťaťa od šiesteho roku veku do dosiahnutia jeho plnoletosti, fyzickej
osoby, ktorá prevzala také dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov
na základe rozhodnutia súdu a fyzickej osoby, ktorú súd ustanovil za opatrovníka
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, avšak len v ročnom rozsahu hodín
osobnej asistencie určenom v komplexnom posudku, najviac 1460 hodín ročne.
Za fyzickú osobu na účely poskytovania peňažného príspevku na opatrovanie
sa považuje:
manžel, manželka, rodič alebo fyzická osoba, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti
nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu, alebo fyzická osoba,
ktorú súd ustanovil za opatrovníka fyzickej osoby s ŤZP, dieťa, starý rodič, vnuk,
vnučka, súrodenec, nevesta, zať, svokor, svokra, švagor, švagriná, neter, synovec,
a iná fyzická osoba, ktorá opatruje fyzickú osobu s ŤZP a býva s fyzickou osobou
s ŤZP (spoločný trvalý alebo prechodný pobyt)

