
Záznam 

 
z rokovania Kategorizačnej komisie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky na posudzovanie návrhov na kategorizáciu pomôcok,  

ktoré sa konalo dňa 2. decembra 2011  

 

Zúčastnení: 

 

PhDr. Mária Nádaždyová -  predseda a generálna riaditeľka sekcie sociálnej a rodinnej 

politiky  

Mgr. Michal Krivošík - podpredseda a riaditeľ odboru integrácie osôb so zdravotným 

postihnutím    

PhDr. Mária Homolová - tajomníčka Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 

Mgr. Ľubica Vyberalová – písomne poverený zástupca za Mgr. Ivetu Mišovú - zástupcu 

skupiny organizácií osôb  pre pomoc občanom s mentálnym postihnutím 

MUDr. Marcela Barová - zástupca skupiny organizácií osôb s duševnými poruchami a  

poruchami správania 

Bc. Anna Bartalová- zástupca skupiny organizácií osôb  so sluchovým postihnutím  

Mgr. Tibor Köböl - zástupca skupiny organizácií osôb s telesným postihnutím 

Ing. Milan Měchura - zástupca skupiny organizácií osôb so zrakovým postihnutím 

Mgr. Júlia Chorvátová - tajomník komisie      

 

 Rokovania sa zúčastnilo 8 členov Kategorizačnej komisie MPSVR SR 

na posudzovanie návrhov na kategorizáciu pomôcok (ďalej len „Kategorizačná komisia“) 

a komisia bola uznášania schopná počas celého rokovania. 

 

Predmet rokovania: 

 

A. 
 Predmetom rokovania bola diskusia o pomôckach a hlasovanie o návrhu zaradiť 

pomôcku do zoznamu pomôcok podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch 

na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

a to pri nasledovných pomôckach: 

 

1. Zariadenie Mobilita SAT  

 

   Diskusia: 

 Členovia Kategorizačnej komisie sa oboznámili s predloženými materiálmi. V rámci 

diskusie viacerí členovia dospeli k záveru, že zariadenie Mobilita SAT nemá charakter 

pomôcky na účely zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu 

ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, ale má charakter služby, ktorú by bolo možné poskytovať podľa zákona č. 

448/2008 Z. z.  o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. 

Zákon o sociálnych službách  upravuje okrem iného aj právne vzťahy pri poskytovaní 

sociálnych služieb s použitím telekomunikačných technológií, čo svojím charakterom napĺňa 

aj kúpa zariadenia a využívanie asistenčnej služby nevyhnutne súvisiacej s prevádzkou 

zariadenia Mobilita SAT. V prípade záujmu o poskytovanie sociálnej služby s použitím 

telekomunikačných technológií odporučila Kategorizačná komisia žiadateľovi, aby sa obrátil 

na príslušnú obec alebo vyšší územný celok. Člen komisie vyjadril názor, že vhodnejším 
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riešením by bolo riešiť predmetnú službu prostredníctvom mobilného telefónu a nie 

zabudovaním zariadenia do motorového vozidla, čo by umožnilo všestrannejšie využitie pre 

osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.    

 

Hlasovanie: 

8 členov Kategorizačnej komisie neodporučilo zaradiť zariadenie Mobilita SAT 

do zoznamu pomôcok z dôvodov uvedených v diskusii, 

  

2. Kreslo pojazdné s podporou chodenia GABO, GABO SPORT 

 

Diskusia: 

 Členovia Kategorizačnej komisie sa oboznámili s materiálmi, týkajúcimi sa kresla, 

ktoré žiadateľ dodáva  v dvoch možných prevedeniach  „GABO“ a  „GABO SPORT“.  

Členovia Kategorizačnej komisie sa zhodli, že pomôcka v prevedení „GABO“ spĺňa charakter 

pomôcky, ktorá už je zaradená v zozname pomôcok na účely zákona o peňažných 

príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia pod bodom 3 s názvom 

„špeciálne upravená  stolička“. Vzhľadom na túto skutočnosť nie je potrebné a ani možné 

vyhovieť žiadosti predkladateľa.  

  

 Kreslo v prevedení „GABO SPORT“ je určený na zlepšenie fyzickej kondície 

a vykonávanie zdravotnej rehabilitácie. Na pomôcku v tomto prevedení nie je možné 

poskytovať peňažný príspevok na kúpu pomôcky podľa zákona o peňažných príspevkoch 

na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Členovia Kategorizačnej komisie v rámci 

diskusie odporúčajú navrhovateľovi, aby v prípade záujmu požiadal o zaradenie pomôcky 

„GABO SPORT“ do Zoznamu zdravotníckych pomôcok plne alebo čiastočne uhrádzaných na 

základe verejného zdravotného poistenia. 

 

Hlasovanie: 

8 členov Kategorizačnej komisie neodporučilo zaradiť kreslo v prevedení „GABO“ a 

„GABO SPORT“  do zoznamu pomôcok z dôvodov uvedených v diskusii. 

 

B.  
 

 Členovia Kategorizačnej komisie boli na rokovaní informovaní, že predseda 

Kategorizačnej komisie informoval  ministra práce, sociálnych vecí a rodiny o záveroch 

z predchádzajúcich rokovaní. Tieto závery však nebolo možné premietnuť do zmeny 

Opatrenia MPSVR SR č. 7/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne 

zohľadňované sumy z ceny pomôcok. Dôvodom bol výrazný finančný vplyv na štátny 

rozpočet.  Vzhľadom na uvedené členovia Kategorizačnej komisie určili prioritnú pomôcku 

z navrhovaných pomôcok z roku 2010, a to prenosné rampy.  

 

 

C.  
1. Zmeny maximálne zohľadňovaných súm z cien pomôcok 

 

 V ďalšej časti rokovania členovia Kategorizačnej komisie, ktorí sú zástupcami 

MPSVR SR, informovali, že maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok ustanovené 

v opatrení MPSVR SR č. 7/2009 Z. z., už nezodpovedajú pri viacerých vybraných druhoch 

pomôcok aktuálnym trhovým cenám. Uvedené opatrenie bolo pripravované koncom roka 

2008 a od tohto času prišlo k zmenám cien. Z tohto dôvodu MPSVR SR zorganizovalo 
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stretnutia so zástupcami organizácií  združujúcich osoby s telesným postihnutím, so zrakovým 

postihnutím, so sluchovým postihnutím. Na základe záverov z tých stretnutí zástupcovia 

MPSVR SR navrhli ostatným členom Kategorizačnej komisie, aby sa predmetná komisia 

zaoberala určením nových maximálne zohľadňovaných súm z cien pomôcok pri vybraných 

druhoch pomôcok. Na základe podnetu MPSVR SR Kategorizačná komisia navrhla stanoviť 

maximálne zohľadňované sumy z cien pomôcok  nasledovne: 

 

• Špeciálne upravená stolička -  700 € 

• Pračka – 300 € 

• Umývača riadu – 400 € 

• Mixér – 60 € 

• Elektrický krájač alebo nôž – 60 € 

• Hovoriaci identifikátor etikiet – 200 € 

• Budík s hlasovým výstupom – 120 € (keďže sa jedná o zvýšenie maximálne 

zohľadňovanej sumy z ceny pomôcky s vplyvom na výdavky, zástupca organizácií 

združujúcich osoby so zrakovým postihnutím sa zaviazal, že na nasledujúcom rokovaní 

Kategorizačnej komisie predloží predpokladaný finančný dopad) 

• Špeciálne zariadenie na prenos zvuku  

a) samostatné bezdrôtové zariadenie – 200 € 

• Mobilný telefón s operačným systémom umožňujúcim použitie špeciálneho programu – 

250 € 

• Bezdrôtový headset k telefonovaniu z mobilného telefónu – 30 € 

• Zosilňovač pre mobilné telefóny s indukčnou slučkou alebo so slúchadlami – 210 € 

• Audio prehrávač – 100 € 

• DVD recordér s funkciou nahrávania – 200 € 

• Špeciálny prehrávač digitalizovaných kníh – 400 € (pri tejto pomôcke sa zároveň navrhlo 

zmeniť popis pomôcky nasledovne „Zariadenie, ktoré umožňuje prehrávať digitalizované 

zvukové knihy“) 

• Špeciálny aplikačný program – 300 € 

• Špeciálny zápisník pre nevidiacich  

a) s hlasovým výstupom – 2500 € 

b) s kombináciou hmatového a hlasového výstupu – 5500 € 

• Stolový alebo prenosný osobný počítač – 1200 € 

• Scanner s programom na optické rozpoznávanie písma (OCR) – 100 € a tlačiareň – 150 €;  

vzhľadom na požiadavky fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím členovia 

Kategorizačnej komisie zároveň navrhli, aby bolo možné poskytnúť peňažný príspevok aj 

na kúpu multifunkčného zariadenia v prípade, že je fyzická osoba s ťažkým zdravotným 

postihnutím odkázaná na scanner a zároveň aj na tlačiareň – multifunkčné zariadenie – 

250 € 

• Hmatový displej – 4000 € 

• Prenosná kúpacia vaňa – 800 € 

• Suché chemické WC – 100 € 

 

Hlasovanie: 

Členovia Kategorizačnej komisie jednohlasne odporučili upraviť maximálne 

zohľadňované sumy z ceny pomôcok pri  vyššie uvedených pomôckach.   

 

• Mikrovlnná rúra – 60 € 
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Hlasovanie: 

5  členov Kategorizačnej komisie odporučilo upraviť pri uvedenej pomôcke 

maximálne zohľadňovanú sumu z ceny na 60 € 

3 členovia Kategorizačnej komisie odporučili upraviť pri uvedenej pomôcke 

maximálne zohľadňovanú sumu z ceny na 90 € 

 

 

 Na základe návrhu zástupcu organizácií združujúcich osoby so sluchovým postihnutím 

Kategorizačná komisia prerokovala zmenu maximálne zohľadňovanej sumy z ceny:  

• signalizačné zariadenie, ktoré obsahuje 

a) senzory  - 150 € 

b) centrálnu jednotku – 350 € 

c) signalizátor – 280 € 

 

Hlasovanie: 

Členovia Kategorizačnej komisie jednohlasne odporučili upraviť maximálne 

zohľadňované sumy z ceny pomôcky pri uvedenej pomôcke.   

 

2. Vyradenie pomôcok zo zoznamu 

 

 V súlade s ustanovením § 31  ods. 4 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných 

príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Kategorizačná komisia prerokovala 

vyradenie nasledovných pomôcok: 

• Úchytka na telefónne slúchadlo  

• Indikátor svetla  

• Kancelársky písací stroj 

• Tyflonavigátor 

 

Hlasovanie: 

Členovia Kategorizačnej komisie jednohlasne odporučili vyradiť úchytku na telefónne 

slúchadlo, kancelársky písací stroj a tyflonavigátor zo zoznamu.  Na základe 

argumentácie zástupcu   organizácií  združujúcich osoby  so zrakovým postihnutím 

Kategorizačná komisia navrhla ponechať indikátor svetla v zozname pomôcok.  

 

 

 Na základe záverov zo stretnutia MPSVR SR so  zástupcami organizácií  združujúcich 

osoby so sluchovým postihnutím Kategorizačná komisia rokovala aj o vyradení nasledovných 

pomôcok: 

• Fax 

• Písací telefón  

 

Hlasovanie: 

Členovia Kategorizačnej komisie jednohlasne odporučili vyradiť uvedené pomôcky zo 

zoznamu.   

 

 

3. Rôzne 

 Na rokovaní Kategorizačnej komisie bol ďalej vyjadrený návrh, aby v Opatrení 

MPSVR SR č. 7/2009 Z. z. neboli maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok vyjadrené 
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v stotinách eur, ale aby boli zaokrúhlené a vyjadrené najviac v desatinách eur, a to v záujme 

praktickosti. V súvislosti s cieľom zreálniť výšku maximálne zohľadňovaných súm z cien 

všetkých pomôcok uvedených v opatrení sa členovia Kategorizačnej komisie dohodli, že 

overia aktuálne ceny na trhu napr. pri elektronickej čítacej lupe stolovej a elektronickej čítacej 

lupe prenosnej. Tieto nedoriešené otázky budú predmetom pokračovania rokovania 

Kategorizačnej komisie v roku 2012. 

 

  

  

 

 

 

V Bratislave 7. 3. 2012 

Zapísala: Mgr. Júlia Chorvátová 

Schválila: PhDr. Mária Nádaždyová 

 

 

 


