
   

         Záznam 

 
z rokovania Kategorizačnej komisie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky na posudzovanie návrhov na kategorizáciu pomôcok,  

ktoré sa konalo dňa 20. mája  2013  

 

 

 

Zúčastnení: 

 

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

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

PhDr. Iveta Mišová – zástupca skupiny organizácií osôb  pre pomoc občanom s mentálnym 

postihnutím 

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

správania 

MUDr. Ján Koreň – hlavný odborník MZ SR pre ortopedickú protetiku a techniku 

Mgr. 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 bolo pokračovanie v diskusii o sporných bodoch z predchádzajúceho 

rokovania, ktoré sa týkali  opatrenia MPSVR SR č. 7/2009 Z. z.   

 

1. Poradové číslo 22 – „Budík s hlasovým výstupom“ 

Na predchádzajúcom rokovaní bola odhlasovaná nová výška maximálne zohľadňovanej sumy 

z ceny pomôcky „Budíka s hlasovým výstupom“  z  99,59 € na 120 €. Zástupca organizácií 

združujúcich osoby so zrakovým postihnutím predložil predpokladaný finančný dopad tejto 

zmeny. 

 

 

2. Zaokrúhlenie maximálne zohľadňovaných súm z cien pomôcok  

Na rokovaní bolo navrhnuté, aby v Opatrení MPSVR SR č. 7/2009 Z. z. neboli maximálne 

zohľadňované sumy z ceny pomôcok vyjadrené v desatinách eur, ale aby boli zaokrúhlené 

a vyjadrené v celých číslach. Návrh bol odôvodnený praktickosťou výpočtu výšky peňažného 

príspevku na kompenzáciu sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia.  

 

Hlasovanie 

Členovia Kategorizačnej komisie daný návrh jednohlasne schválili.  
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3. Poradové číslo 44 – „Hlasový záznamník“ a poradové číslo 45 „Špeciálny aplikačný program“ 

Odhlasovaný návrh z minulého rokovania Kategorizačnej komisie bol zapracovaný 

do pripravovaného Opatrenia a to maximálne zohľadňovaná suma z ceny Hlasového záznamníka 

v poradovom čísle 44 bola znížená na 200 € a poradové číslo 45 Špeciálny aplikačný program bol 

v časti „Pomôcka“ rozšírený text o slová „ a program na sprístupnenie hlasového záznamu“. 

 

Hlasovanie 

Členovia Kategorizačnej komisie spôsob zapracovania návrhu jednohlasne odsúhlasili. 

 

 

4. Poradové číslo 49 Scanner s programom na optické rozpoznávanie písma (OCR)   

Členovia Kategorizačnej komisie riešili vhodnosť presunutia aj programu na optické 

rozpoznávanie písma do položky číslo 45 Špeciálny aplikačný program. 

 

Hlasovanie 

Členovia Kategorizačnej komisie túto zmenu jednohlasne odsúhlasili. 

 

  

5. Poradové číslo 53 Elektronická čítacia lupa stolová a poradové číslo 54 Elektronická čítacia 

lupa prenosná 

Členovia Kategorizačnej komisie viedli diskusiu o primeranosti maximálne zohľadňovaných súm 

z cien týchto pomôcok. Zástupca organizácií združujúcich osoby so zrakovým postihnutím 

upozornil na skutočnosť, že pri lacnejších typoch lúp dochádza k problémom v kvalite 

zväčšovania textu. Zúčastnení dospeli k záveru, že by napomohlo bližšie precizovať 

charakteristiku týchto čítacích lúp. Návrhmi na novú resp. doplnenú charakteristiku sa bude 

Kategorizačná komisia zaoberať na budúcom rokovaní.  

 

  

B. Rôzne 

 

Podpredseda Kategorizačnej komisie informoval o pripravovanej novele 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. Pripravovaná novela sa bude 

zaoberať aj peňažným príspevkom na kúpu pomôcky a MPSVR SR privíta spoluprácu členov 

Kategorizačnej komisie v tejto oblasti. 

 

Vzhľadom na špecifickosť a náročnosť výcviku psov so špeciálnym výcvikom sa uvažuje 

o precizovaní podmienok poskytovania peňažného príspevku na kúpu psa so špeciálnym výcvikom.  

 

Zmeny by sa mali týkať aj druhých mechanických a elektrických vozíkov a načúvacieho 

aparátu. Nakoľko ide o zdravotnícke pomôcky, uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia, 

tieto by mali byť presunuté pod rezort zdravotníctva. V tejto súvislosti je záujem zamerať sa aj 

na skvalitnenie požičovní pomôcok. Zástupca skupiny organizácií osôb s telesným postihnutím 

zdôraznil potrebu zachovania možnosti získania druhého mechanického a elektrického vozíka 

a druhého načúvacieho aparátu. 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave  24. mája 2013 

Zapísala: Mgr. Júlia Chorvátová 

Schválil: Mgr. Michal Krivošík 

 


