Aké zmeny očakávame od 1. januára 2021
Od 1. januára 2021, očakávame zmeny v zákone č. 447/2008 Z. z. o peňažných
príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Národná rada Slovenskej
republiky dňa 24.11.2021 návrh schválila v druhom čítaní a k účinnosti zákona chýba už iba
podpis prezidentky Slovenskej republiky. Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2022.
Stručný prehľad niektorých zmien uvádzame nižšie (v zmysle dôvodovej správy k návrhu):
V § 10 zjednodušuje sa úradný postup v tom, že sociálna posudková činnosť nebude
vykonávaná pri vydávaní preukazu ŤZP a ŤZP/S.
V § 13 dochádza k takej zmene, pri ktorej bude možné riešiť potrebnú úpravu bytu
v čase pred návratom fyzickej osoby s ŤZP zo zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti
do domáceho prostredia; vykonať sociálnu posudkovú činnosť ak ide o fyzickú osobu v
bdelej kóme.
V § 18 navrhuje sa nepovažovať za príjem zo zamestnania na účely peňažného
príspevku na opatrovanie vrátený preplatok dane z príjmov a preplatok na preddavkoch na
daň z príjmov, vrátený preplatok na poistnom na verejné zdravotné poistenie, vrátené
poistné na nemocenské poistenie zaplatené bez právneho dôvodu, vrátené poistné na
dôchodkové poistenie zaplatené bez právneho dôvodu, vrátené poistné na poistenie v
nezamestnanosti zaplatené bez právneho dôvodu a suma príspevku na rekreáciu
poskytnutého zamestnávateľom zamestnancovi podľa Zákonníka práce. Ide o nepravidelný
príjem, ktorý môže mať v danom mesiaci za následok, že peňažný príspevok na opatrovanie
by sa vôbec neposkytol.
Zmeny sa dotknú aj § 28 tak, že pri peňažnom príspevku na kúpu pomôcky, ktorou je
špeciálny softvér, tak ten vrátiť úradu netreba. Ide totiž o to, že špeciálny softvér predávaný
najmä formou licencie a tým fyzická osoba s ŤZP nemá k dispozícii pomôcku vo forme, ktorú
by bolo možné vrátiť úradu a túto by mohla používať iná fyzická osoba s ťažkým zdravotným
postihnutím.
Zmeny budú aj v § 33 a upravia sa aj prílohy č. 10, 12, 13 a vkladá sa do zákona nová
príloha č. 12a. Zmeny sa prejavia vo výpočte výšky príspevkov v nadväznosti na cenu
pomôcky a príjem žiadateľa. V dôsledku právnej úpravy môžu mať tak osoby s nízkym
príjmom (príjem do 1-násobku sumy životného minima), ako aj osoby s vyšším príjmom (do
5-násobku životného minima) nižší doplatok pri peňažných príspevkoch, ako napríklad pri
kúpe pomôcky, osobného motorového vozidla, úpravy bytu atď. Zavedením novej prílohy č.
12a znižuje sa doplatok osoby s ŤZP pri peňažnom príspevku na kúpu zdvíhacieho zariadenia
– znižovanie sa prejaví u osobách s ŤZP, ktorí majú príjem do 4 násobku a do 5 násobku
sumy životného minima.
Zmeny sa dotknú aj § 34 a navrhuje sa zadefinovať čo sa považuje za kúpu osobného
motorového vozidla. Cieľom je zjednotiť postup všetkých správnych orgánov pri poskytovaní
peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla. Problémy nastali v prípade, ak
si auto kupovali spoločne viaceré fyzické osoby s ŤZP. Informáciu o vlastníctve, resp.
spoluvlastníctve vozidla všetkých kupujúcich nie je možné získať z evidencie vozidiel a teda
za účelom preukázania vlastníctva spoločne kupovaného auta smerom k ÚPSVR v budúcnosti
postačuje, aby boli tieto osoby uvedené tak v predfaktúre ako aj vo faktúre.

Má dôjsť k dlho očakávanej zmene v § 35. Zavádza sa možnosť poskytnúť príspevok za
účelom úpravy osobného motorového vozidla už pri kúpe tohto vozidla. Znamená to, že
peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla je možné poskytnúť súčasne
s peňažným príspevkom na kúpu osobného motorového vozidla, čo v súčasnosti možné nie
je.
Návrh obsahuje aj ďalšie zmeny, ktoré sú najmä legislatívno-technického charakteru
alebo ďalej precizujú postup úradu. OMD v SR sa zapojilo do pripomienkovania zákona
priamo a aj prostredníctvom Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím.

Vďaka pozmeňujúcemu návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany
Žitňanskej a za podpory ďalších poslancov a poslankýň od 1. januára 2021, dôjde k zmene v
§ 41 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého
zdravotného postihnutia. Pre túto zmenu sa rozširuje okruh subjektov, ktorí môžu požiadať
o vrátené funkčné pomôcky alebo vrátené funkčné zdvíhacie zariadenia. Cieľom tejto zmeny
je zahrnúť žiadateľov, ktorí sa vo svojej činnosti zaoberajú pomocou osobám s ťažkým
zdravotným postihnutím, resp. poskytujú im zamestnanie a zdravotnú starostlivosť. Popri
poskytovateľovi sociálnej služby, škole, školskému zariadeniu alebo fyzickej osobe s ťažkým
zdravotným postihnutím, ktorá o ňu prejaví záujem a je na pomôcku alebo zdvíhacie
zariadenie odkázaná, tak o ňu bude po novom môcť požiadať zdravotnícke zariadenie,
chránená dielňa alebo chránené pracovisko, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne
prospešné služby zamerané na pomoc osobám s ťažkým zdravotným postihnutím alebo
občianske združenie, ktoré má ciel činnosti uvedený v stanovách zameraný na pomoc
osobám s ťažkým zdravotným postihnutím.

Zvyšovanie dôchodkov od 1.1.2022
Od 1. januára 2022 už nebude platiť valorizácia dôchodkov o pevnú sumu, ale dôchodky
sa zvyšujú o 1,3 %. Niektorí poslanci NR SR síce avizujú podanie pozmeňovacieho návrhu,
ale pokiaľ sa tak nestane, pri zvyšovaní dôchodku už nebude platiť v roku 2022 žiadna pevná
minimálna suma, ako to bolo za uplynulé roky.
Sociálna poisťovňa pravidelne každý rok uverejňuje na svojej stránke kalkulačku na
výpočet valorizácie dôchodku (napr. minulý rok: https://www.socpoist.sk/kalkulacka-navypocet-valorizacie-dochodku-od-1-januara-2021/68030s) O uverejnení aktuálnej kalkulačky
Vás budeme informovať cez FB a WWW stránku OMD v SR.
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