
      

    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  2014  

 

 

 

Zúčastnení: 

 

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

postihnutím 

MUDr. Eva Hanusová – lekárka odboru posudkových činností Ústredia práce, sociálnych 

vecí a rodiny 

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

MUDr.  Marta Ondrejková PhD. - hlavný odborník MZ SR pre oftalmológiu   

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

Prof. MUDr. Milan Profant, CSc. - hlavný odborník MZ SR pre otorinolaryngológiu 

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 

JUDr. Eva Madajová - zástupca skupiny organizácií osôb organizácií občanov 

s chronickými ochoreniami 

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

poruchami správania   

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  13  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.  

a diskusia s hlasovaním o novoprijatých návrhoch o zaradenie pomôcok 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 v znení neskorších 

predpisov. 

  

 



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

čítacia lupa prenosná 

 

Zástupcovia MPSVR SR na základe konzultácie s odborom sociálnej legislatívy ako aj 

Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny informovali o tom, že precizovanie 

elektronických čítacích lúp v opatrení v závislosti od ich technických parametrov by 

viedlo ku komplikáciám pri poskytovaní príspevku a nedosiahol by sa požadovaný cieľ. 

Z uvedeného dôvodu MPSVR SR ustúpilo od úpravy poradového čísla 53 a 54.  

 

2. WC+BIDET 2v1 – HANDICAPPED BD3041 

 

Členovia Kategorizačnej komisie sa oboznámili s návrhom na zaradenie pomôcky 

WC+BIDET 2v1 – HANDICAPPED BD 3041. Členovia Kategorizačnej komisie dospeli 

k záveru, že uvedené zariadenie nie je možné zaradiť do zoznamu pomôcku, pretože jeho 

sfunkčnenie je podmienené realizáciou stavebných prác. Podľa platnej právnej úpravy je 

možné fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím poskytnúť peňažný príspevok 

na úpravu bytu, príp. rodinného domu v prípade jej odkázanosti na úpravu toalety a bidetu 

a to z dôvodu, že opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky č. 6/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam stavebných prác, stavebných 

materiálov a zariadení a maximálne zohľadňované sumy z ich ceny obsahuje pod bodmi 

118. WC misu so splachovacou nádržou a pod bodom 119. Bidet.   

 

Hlasovanie: 

13 členov Kategorizačnej komisie neodporučilo zaradiť WC+BIDET 2v1 – 

HANDICAPPED BD 3041 do zoznamu pomôcok z dôvodov uvedených v diskusii 

 

3. Pomôcka Sprchovacie sedadlo na WC misu 

 

Zástupcovia MPSVR SR upozornili na skutočnosť, že prišlo k zmenám v cene 

sprchovacích sedadiel na WC misu aktuálnej na trhu. Odporučilo preto zmeniť maximálne 

zohľadňovanú sumu z ceny pomôcky z pôvodných 700 € na 400 €. 

 

Hlasovanie: 

13 členov Kategorizačnej komisie jednohlasne schválilo uvedený návrh  

 

 

4. Digitálne čítacie zariadenie s hlasovým výstupom - Read Easy+ 

 

Členovia Kategorizačnej komisie sa oboznámili s návrhom na zaradenie digitálneho 

čítacieho zariadenia s hlasovým výstupom Read Easy+ do zoznamu pomôcok. Na základe 

požiadavky členov Kategorizačnej komisie bola na rokovaní odprezentovaná uvedená 

pomôcka. Členovia komisie schválili zaradenie tejto pomôcky do zoznamu. 

 

Hlasovanie o zaradenie pomôcky do zoznamu: 

13 členov Kategorizačnej komisie schválilo uvedený návrh 

 

Hlasovanie o maximálne zohľadňovanú sumu z ceny pomôcky 2 600,-€: 

12 členov Kategorizačnej komisie schválilo  maximálne zohľadňovanú sumu z ceny 

pomôcky, 1 člen Kategorizačnej komisie nesúhlasil 

 



  

B. Rôzne 

 

Podpredseda Kategorizačnej komisie zhrnul všetky navrhované zmeny opatrenia 

MPSVR SR č. 7/2009 Z. z. Kategorizačnou komisiou a informoval o ďalších krokoch 

potrebných k vydaniu nového opatrenia.   

 

 

 

 

 

V Bratislave  10. decembra 2014 

Zapísala: Mgr. Júlia Chorvátová 

Schválil: Mgr. Michal Krivošík 

 


