Záznam
z rokovania Kategorizačnej komisie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky na posudzovanie návrhov na kategorizáciu pomôcok,
ktoré sa konalo dňa 29. novembra 2016
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
Mgr. Anna Bartalová - zástupca skupiny organizácií osôb so sluchovým postihnutím
MUDr. Ján Koreň – hlavný odborník MZ SR pre ortopedickú protetiku a techniku
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:
Predmetom rokovania boli nasledujúce body:
1. Informácia o aktuálnom stave Návrhu opatrenia MPSVR SR, ktorým sa mení
Opatrenie MPSVR SR č. 7/2009 Z. z. v rámci legislatívneho procesu. Členovia
kategorizačnej komisie boli informovaní najmä o tom, že dňa 1. 1. 2017
nadobudne účinnosť predmetný návrh opatrenia.
2. Posúdenie žiadosti Spolku nepočujúcich pedagógov o zaradenie pomôcky FONO 2
do zoznamu pomôcok
Členovia Kategorizačnej komisie sa oboznámili s návrhom na zaradenie FONO 2 –
programu do zoznamu pomôcok. Z diskusie vyplynulo, že tento program je určený na rozvoj
reči v rámci logopedickej starostlivosti - učenie artikulovať, je zameraný nielen
na oboznámenie sa s rôznymi zvukmi, ale slúži predovšetkým na rozcvičenie hlasových
orgánov
a pre výučbu odzerania a správnej artikulácie. Ide o edukačný program
a nekompenzuje sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia, nakoľko
nesprostredkováva komunikáciu medzi fyzickou osobnou s ťažkým zdravotným postihnutím
a jeho okolím. Tento program bol vyvinutý v spolupráci s poprednými odborníkmi v oblasti
logopédie a prioritne je určený na používanie pod odborným dohľadom zaškoleného
personálu – logopéda, špeciálneho pedagóga. Vzhľadom na nedostupnosť služieb logopédov
dochádza v praxi k situáciám, že zodpovednosť v tejto oblasti je prenášaná na rodičov detí
so zdravotným postihnutím, ktorí bez profesijných zručností sú oboznamovaní logopédmi len

s časťou programu na vykonávanie vybraných logopedických cvičení s ich dieťaťom. Zákon
č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov neumožňuje
poskytnúť peňažný príspevok na kúpu pomôcky logopédom alebo inému odbornému
personálu. Do zoznamu pomôcok sú zaraďované pomôcky, ktoré kompenzujú sociálne
dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia a nie je možné do neho zaradiť pomôcky určené
na edukáciu. Vzhľadom na charakter špeciálneho programu FONO 2 určeného na edukáciu
a logopedickú starostlivosť členovia Kategorizačnej komisie neodporučili zaradiť túto
pomôcku do zoznamu pomôcok. Záverom sa členovia Kategorizačnej komisie dohodli, že
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR bude informovať Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR o žiadosti Spolku nepočujúcich pedagógov o zaradenie špeciálneho
programu FONO 2 do zoznamu pomôcok, z ktorej vyplýva potreba zvýšiť prístupnosť
logopedických programov pre deti so zdravotným znevýhodnením a o záveroch
Kategorizačnej komisie.
Hlasovanie o zaradenie pomôcky do zoznamu:
7 členov Kategorizačnej komisie hlasovalo za nezaradenie špeciálneho programu FONO 2
do zoznamu pomôcok, 1 člen Kategorizačnej komisie sa zdržal hlasovania

V Bratislave 1. 12. 2016
Zapísala: Mgr. Júlia Chorvátová
Schválil: Mgr. Michal Krivošík
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