
                    inštitút sociálnej politiky                     inštitút sociálnej politiky 

Kalkulačka peňažného príspevku na 

opatrovanie 



                    inštitút sociálnej politiky                                                                                                                    inštitút sociálnej politiky 

Zmena zákona – zvýšenie príspevku 

• Kto má nárok? 

• Za akých podmienok? 

• Na akú sumu? 
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Zdroj: https://www.cartoonstock.com/cartoonview.asp?catref=msan436 

 

http://www.employment.gov.sk/is
https://www.cartoonstock.com/cartoonview.asp?catref=msan436
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Účel a funkcionalita 
  

• Kalkulačka - praktický nástroj pre verejnosť 

Kalkulačka - praktický nástroj pre verejnosť 
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• PP na opatrovanie jednej alebo viacerých osôb s ŤZP 

• Zložitosť ustanovení o podmienkach nároku a výpočte výšky príspevku 

• Novelizácia zákona č. 447/2008 Z.z. od 1. júla 2018 - zvýšenie príspevkov  

§ 40 Zákona č. 447/2008 Z. z. 

• Uľahčená orientácia v zákonných ustanoveniach 

• Možnosť výpočtu orientačnej výšky príspevku 

• Možnosť overenia si nároku (splnenie podmienok) 

• Zvýšená informovanosť pri osobnom a rodinnom rozhodovaní 

• Nespracúva osobné údaje a funguje bez pripojenia na internet 

Kalkulačka - praktický nástroj pre verejnosť 

http://www.employment.gov.sk/is
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Vstupné údaje 
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• Poberanie dôchodku  

• Výška príjmu zo zamestnania 

• Počet opatrovaných osôb 
Údaje o opatrovateľovi 

• Poberanie ambulantnej formy sociálnej služby / 
navštevovanie školského zariadenia  

• Je osoba nezaopatrené dieťa? 

• Výška príjmu 

• Poberanie a výška dôchodku pre bezvládnosť 

• Prijímanie opatrovateľskej služby 

• Poberanie príspevku na osobnú asistenciu 

Údaje o opatrovanej 
osobe 

http://www.employment.gov.sk/is
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Užívateľské prostredie 
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Údaje o opatrovaných osobách 
(poberanie soc. služieb; príjem, či je 

nezaopatrené dieťa;...) 

Údaje o opatrovateľovi 
(či poberá dôchodok, výška príjmu,...) 

Orientačná suma nároku 

http://www.employment.gov.sk/is
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Príklad 1 
Nezaopatrené dieťa s ŤZP, poberajúce ambulantnú sociálnu službu 

http://www.employment.gov.sk/is
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Príklad 2 
Opatrovateľ so starobným dôchodkom, opatrujúci dve osoby s ŤZP  

http://www.employment.gov.sk/is
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Príklad 3 
Bez nároku – príjem presahuje zákonom stanovené podmienky  

http://www.employment.gov.sk/is
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Príklad 4  
Nárok pri príjme, ktorý je v rámci zákonom stanovených podmienok 

http://www.employment.gov.sk/is
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Ďakujem za pozornosť 
 

  inštitút sociálnej politiky 

11 www.employment.gov.sk/isp 
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