
 

 

Sumy životného minima od 1.7.2013: 

- 198,09 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú FO 

- 138,19 eura mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú FO 

- 90,42 eura mesačne, ak ide 

o  o zaopatrené neplnoleté dieťa 

o  o nezaopatrené dieťa 

 

Násobky životného minima pre výpočet nároku na niektoré PP: 

- dvojnásobok  396,18 eura 

- trojnásobok  594,27 eura 

- štvornásobok 792,36 eura 

- päťnásobok  990,45 eura 

- 1,4-násobok  277,33 eura – ochrana príjmu pri PP na opatrovanie 

 

 

Daňový zákon      (2012)   (2013) 

- nezdaniteľná časť základu dane  3 644,74  3 735,94 

- povinnosť podať daňové priznanie od  1 822,37  1 867,97 

 

Zákon o službách zamestnanosti 

V súvislosti so zmenou zákona o službách zamestnanosti od 01.05.2013 ako aj 

výšky životného minima od 01.07.2013 mení sa maximálna výška mzdy alebo odmeny, 
ktorú môže zarobiť uchádzač o zamestnanie. 

Výpočet ustanovenia § 6 ods. 2 písm. a) zákona o službách zamestnanosti od 1.7. 
2013:  

- životné minimum pre plnoletú fyzickú osobu 198,09 €  

- 75% zo sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu je 148,57 €. 
V prípade, ak výška mzdy alebo odmeny zo zárobkovej činnosti uchádzača o 

zamestnanie prekročí sumu 148,57 €, uvedenú v potvrdení zamestnávateľa, začína sa 
voči uchádzačovi o zamestnanie správne konanie vo veci vyradenia z evidencie 
uchádzačov o zamestnanie. 

 

Dôležitá informácia pre osobných asistentov: 

Zvyšuje maximálna možná výška príjmu uchádzača o zamestnanie, ktorý má 
príjem z osobnej asistencie. Po novele zákona o službách zamestnanosti a zvýšení sumy 
životného minima príjem z osobnej asistencie nesmie presiahnuť sumu 148,57 eura 

(pôvodná, už neplatná výška príjmu: 126,48 eura), čo je o 22,09 eura viac oproti 
minulému obdobiu. 

 

  



 

 

Výška peňažných príspevkov podľa zákona 447/2008 do 1.7.2013 

(podľa § 42, ods. 4 zákona výška PP na kompenzáciu sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor) 

 

1.   PP na osobnú asistenciu (1,39 % zo ŽM)  je 2,76 €  

2.   PP na kúpu pomôcky. Výška PP sa určuje 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 - výška PP sa určuje podľa tabuľky č. 12 – „najviac 50 %“ 

6.   PP na kúpu zdv. zariadenia - výška PP sa určuje podľa tabuľky č. 10 – 11 617,88 

7.   PP na kúpu OMV – výška PP sa určuje 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 – výška PP sa určuje 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 je najviac 51,02 % zo ŽM – 101,07 eura. Výška PP sa určuje podľa 

tabuľky č. 14. Výška príspevku v % z preukázaných nákladov na prepravu: 

- do dvojnásobku ŽM 95 % 

- do trojnásobku ŽM 90 % 

- do štvornásobku ŽM 70 % 

- do päťnásobku ŽM  50 % 

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 B, PP na úpravu RD  v období siedmich rokov 

nesmie presiahnuť 6 638,79 €  
• úhrn PP na úpravu garáže v obd. 7 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 (18,56 % zo ŽM)  36,77 € 

• v druhej skupine (9,28 % zo ŽM)  18,39 € 

• v tretej skupine (5,57 % zo ŽM) 11,04 € 

- súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi 

a bytového zariadenia (9,28 % zo ŽM)  18,39 €  

- súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného MV (16,70 % zo ŽM) 33,09 € 

- súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom (22,27 % zo ŽM) 

44,12 € 

  



 

 

14. PP na opatrovanie 

- pri opatrovaní jednej plnoletej fyzickej osoby – 220,52 € 

- pri opatrovaní dvoch alebo viacerých plnoletých fyzických osôb – 294,00 € 

- pri opatrovaní jednej fyzickej osoby (ak sa jej poskytuje denná pobytová 

sociálna služba alebo navštevuje školské zariadenie v rozsahu viac ako 20 hod. 

týždenne) – 194,79 € 

- 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) – 275,65 € 

- 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 – 286,66 € 

- ak je príjem fyzickej osoby  s ŤZP  vyšší ako 1,4 - násobok sumy životného 

minima (t. č. 277,33 €), 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 3-

násobok 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 91,88 € a mesačne vo výške 121,28 € 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 

 

 


