
Ťažké zdravotné postihnutie
 a jeho 

kompenzácie



Ťažké zdravotné postihnutie 

• Za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len 
osoba s ŤZP) sa považuje fyzická osoba, ktorej miera funkčnej 
poruchy je najmenej 50 % 

• Funkčná porucha je nedostatok telesných schopností, 
zmyslových schopností alebo duševných schopností fyzickej 
osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného 
postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov 

• Cieľom kompenzácií je podpora sociálneho začlenenia fyzickej 
osoby s ŤZP do spoločnosti za jej aktívnej účasti pri zachovaní jej 
ľudskej dôstojnosti.

• Sociálny dôsledok ťažkého zdravotného postihnutia (ďalej len 
„ŤZP“) je znevýhodnenie , ktoré má fyzická osoba z dôvodu jej 
ŤZP v porovnaní s fyzickou osobou bez zdravotného postihnutia 
rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok, a ktoré nie 
je schopná z dôvodu ŤZP prekonať sama .



Posudková činnosť

• Vyhotoveniu preukazu fyzickej osoby s ŤZP, preukazu fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom, 
parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím alebo poskytnutiu peňažného 
príspevku na kompenzáciu predchádza individuálne posúdenie.

• Posudková činnosť predstavuje lekársku posudkovú činnosť a sociálnu posudkovú činnosť.
• Na základe lekárskeho posudku a na základe posudkového záveru, ktorý je výsledkom sociálnej 

posudkovej činnosti príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vypracúva komplexný posudok na 
účely kompenzácie.

• Komplexný posudok príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny nevypracúva, ak miera funkčnej 
poruchy fyzickej osoby na základe lekárskeho posudku je menej ako 50 % (teda nejde o fyzickú osobu 
s ŤZP).



Kompenzácia ťažkého zdravotného 
postihnutia
• Kompenzácia sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia (ďalej len "kompenzácia") je zmiernenie alebo 

prekonanie sociálneho dôsledku ŤZP poskytovaním peňažných príspevkov na kompenzáciu alebo poskytovaním 
sociálnych služieb. 

• Cieľom poskytovania kompenzácie, ako aj vyhotovovania preukazu fyzickej osoby s ŤZP, preukazu fyzickej osoby s ŤZP so 
sprievodcom a parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím, je podpora sociálneho začlenenia 
fyzickej osoby s ŤZP do spoločnosti za jej aktívnej účasti pri zachovaní jej ľudskej dôstojnosti a v ustanovených oblastiach.

• Sociálne dôsledky ŤZP sa kompenzujú v oblasti:

• mobility a orientácie – kompenzuje sa znížená pohybová schopnosť, znížená orientačná schopnosť,

• komunikácie – kompenzuje sa narušená schopnosť komunikácie,

• zvýšených výdavkov – kompenzujú sa zvýšené výdavky

• na diétne stravovanie,

• súvisiace s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia,

• súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla,

• súvisiace so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom,

• sebaobsluhy – kompenzuje sa obmedzená schopnosť sebaobsluhy alebo strata schopnosti sebaobsluhy.



Zisťovanie príjmu a majetku na kompenzáciu 
ŤZP

Poskytovanie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP závisí aj od výšky príjmu a majetku fyzickej osoby s ŤZP.

Pri zisťovaní výšky príjmu osoby s ŤZP sa započítavajú, okrem jej príjmu, aj príjmy spoločne posudzovaných osôb, ktorými sú napríklad manžel 
alebo manželka osoby s ŤZP, rodičia, ktorí žijú s touto osobou v spoločnej domácnosti, ak je osoba s ŤZP nezaopatrené dieťa.

Príjem osoby s ŤZP, ktorý sa zisťuje na účely peňažných príspevkov, sa potom určí tak, že súčet všetkých príjmov osôb posudzovaných spoločne 
sa vydelí počtom týchto osôb (teda osoba s ŤZP a ostatné spoločne posudzované osoby).

Príklad: Osoba s ŤZP žije iba s manželom. Jej priemerný mesačný príjem je 777 €, priemerný mesačný príjem jej manžela je 333 €. Príjem osoby 
s ŤZP, ktorý sa zisťuje na účely peňažných príspevkov, je (333 + 777) /2 = 555 € mesačne

Príjem sa zisťuje ako priemerný mesačný príjem za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom fyzická osoba požiadala o 
peňažný príspevok na kompenzáciu (ak sa žiadosť podáva v roku 2020 posudzuje sa príjem za kalendárny rok 2019). Takto zistený príjem sa 
prehodnocuje jeden krát za rok pri opakovaných peňažných príspevkoch.

Pri určitej výške príjmu fyzickej osoby s ŤZP sa peňažné príspevky na kompenzáciu neposkytnú vôbec alebo sa poskytnú v nižšej sume.



Preukaz ŤZP a ŤZP so 
sprievodcom
• Preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím slúži na uplatnenie zliav 

a výhod (napríklad v doprave, kultúre, v oblastí miestnych daní).

• Výšku zliav a výhody určujú dotknuté rezorty alebo konkrétni poskytovatelia 
služieb.

• Odporúčame, aby sa osoby s ŤZP informovali, či napríklad konkrétny prepravca, 
organizátor kultúrneho podujatia, športového podujatia poskytuje zľavy alebo 
iné výhody držiteľom preukazu fyzickej osoby s ŤZP.

• Úrad vyhotoví preukaz, ak z právoplatného rozhodnutia o peňažnom príspevku 
na kompenzáciu alebo z právoplatného rozhodnutia o preukaze fyzickej osoby s 
ŤZP vyplýva, že ide o fyzickú osobu s ŤZP. Preukaz osoby s ŤZP so sprievodcom sa 
vyhotoví osobe s ŤZP, ak je odkázaná na sprievodcu = pomoc inej osoby alebo na 
pomoc psa so špeciálnym výcvikom pri zabezpečovaní pohybu, orientácie a 
komunikácie so spoločenským prostredí.

• Žiadosť o vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ŤZP a preukazu fyzickej osoby s 
ŤZP so sprievodcom je potrebné podať na príslušný úrad práce sociálnych vecí a 
rodiny. O preukaz môže oprávnená osoba požiadať aj žiadosťou podanou 
elektronickými prostriedkami a podpísanou zaručeným elektronickým podpisom 
oprávnenej osoby.



Parkovací preukaz
Výhody plynúce z držiteľstva parkovacieho preukazu sú ustanovené zákonom č. 8/2009 Z. z. o 
cestnej premávke.

Vodič vozidla s parkovacím preukazom:

• môže stáť na mieste vyhradenom pre vozidlá prepravujúce osoby s ŤZP,

• nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať zákaz státia,

• môže, ak je to nevyhnutné, vchádzať aj tam, kde je dopravnou značkou vjazd povolený len 
vymedzenému okruhu vozidiel a do pešej zóny; pritom nesmie ohroziť bezpečnosť cestnej 
premávky; týmto oprávnením nie je dotknutá povinnosť vodiča uposlúchnuť pokyn, výzvu alebo 
príkaz policajta.

Parkovací preukaz fyzickej osoby so zdravotným postihnutím sa umiestňuje v prednej časti vozidla 
tak, aby bola jeho predná časť jasne viditeľná na účely kontroly.

Úrad vyhotoví preukaz osobe s ŤZP, ak:

• z právoplatného rozhodnutia o parkovacom preukaze vyplýva, že má zdravotné 
postihnutie uvedené v prílohe č. 18 alebo

•  je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom podľa komplexného 
posudku, ktorý bol podkladom na právoplatné rozhodnutie o peňažnom príspevku na 
kompenzáciu.

Osobe s ŤZP, ktorá podľa komplexného posudku spĺňa podmienku odkázanosti na individuálnu 
prepravu osobným motorovým vozidlom, úrad vydá parkovací preukaz hneď na základe jej záujmu 
o parkovací preukaz (bez vydávania rozhodnutia). 



Formy 
kompenzáci
e sociálnych 
dôsledkov 
ŤZP

Sociálne dôsledky ŤZP sa kompenzujú formou:

- jednorazových peňažných príspevkov, ktorými sú

• peňažný príspevok na kúpu pomôcky,

• peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky,

• peňažný príspevok na úpravu pomôcky,

• peňažný príspevok na opravu pomôcky,

• peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia,

• peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla,

• peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla,

• peňažný príspevok na úpravu bytu,

• peňažný príspevok na úpravu rodinného domu,

• peňažný príspevok na úpravu garáže,

- opakovaných (vyplácané každý mesiac) peňažných príspevkov, ktorými sú

• peňažný príspevok na osobnú asistenciu,

• peňažný príspevok na prepravu

• peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov (diétne

stravovanie, hygienu, opotrebovanie šatstva a bytového zariadenia,

zabezpečením prevádzky vozidla – „benzín“)

• peňažný príspevok na opatrovanie



Peňažný príspevok na osobnú 
asistenciu
• Osobná asistencia je pomoc fyzickej osobe s ŤZP pri stanovených činnostiach, ktorú 

vykonáva osobný asistent (osobný asistent nie je asistentom učiteľa).

• Účelom osobnej asistencie je :

- aktivizácia,

- podpora sociálneho začlenenia osoby s ŤZP,

- podpora jej nezávislosti a možnosti rozhodovať sa a ovplyvňovať plnenie rodinných 
rolí,

- vykonávanie pracovných, vzdelávacích a voľnočasových aktivít.

• Rozsah osobnej asistencie sa určuje podľa stanoveného zoznamu činností , ktoré si 
nemôže osoba s ŤZP vykonávať sama, a počtu hodín, ktoré sú potrebné na ich 
vykonanie.

• Počet hodín osobnej asistencie sa určuje na obdobie kalendárneho roka a je 
najviac 7 300 hodín ročne

• Výška peňažného príspevku zodpovedá ročnému rozsahu osobnej asistencie 
určenej v eurách. Sadzba za 1 hodinu osobnej asistencie je 4,82€ . Výška sa znižuje 
o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť. Iný príjem osoby s ŤZP nemá vplyv na 
výšku príspevku.



Peňažný príspevok na kúpu pomôcky, peňažný 
príspevok na výcvik používania pomôcky a peňažný 
príspevok na úpravu pomôcky
Za pomôcku sa považuje : 

- vec, technologické zariadenie alebo jeho časť, ktoré umožňujú alebo sprostredkujú 
osobe s ŤZP vykonávať činnosti, ktoré by bez ich použitia nemohla vykonávať sama 
alebo by bolo spojené s nadmernou fyzickou záťažou alebo neúmernou dĺžkou trvania 
činnosti,

- špeciálny softvér alebo aktualizácia softvéru, ktoré umožňujú osobe s ŤZP používať 
počítač a iné technické zariadenia,

- osobné motorové vozidlo, ale iba na účely výcviku jeho používania,

- pes so špeciálnym výcvikom - vodiaci pes, asistenčný pes, signálny pes.

Výcvik používania pomôcky je činnosť potrebná na získanie vedomostí, zručností a 
schopností na používanie pomôcky alebo overenie schopností používať pomôcku.

Úprava pomôcky je jej prispôsobenie individuálnym potrebám osoby s ŤZP, vrátane 
zavedenia upravenej pomôcky do prevádzky

Výška peňažného príspevku je najviac 8 630, 42 €.

Výška peňažného príspevku určeného na kúpu: druhého mechanického vozíka je najviac 
1 659,70 €, druhého elektrického vozíka je najviac 4 979,09 € a druhého načúvacieho 
aparátu je najviac 331,94 €.

Výška príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny pomôcky, ceny 
výcviku využívania pomôcky alebo ceny úpravy pomôcky a príjmu osoby s ŤZP.



Peňažný príspevok na opravu pomôcky

• Peňažný príspevok slúži na :

- opravu pomôcky,

- opravu úpravy pomôcky,

- opravu úpravy osobného motorového vozidla,

- opravu zdvíhacieho zariadenia.

• Oprava pomôcky je:

- vykonanie zásahov na pomôcke alebo jej časti, ktorými sa zabezpečí výmena nefunkčných alebo opotrebovaných častí, častí s 
prekročenou životnosťou alebo kontrola funkčnosti zdvíhacieho zariadenia,

- vykonanie zásahov na tých častiach pomôcky alebo osobného motorového vozidla, ktoré boli upravené prispôsobením 
individuálnym potrebám fyzickej osoby s ŤZP,

- chirurgický zákrok v rámci veterinárnej starostlivosti alebo liečebné terapeutické činnosti závažnejšieho charakteru na psovi so 
špeciálnym výcvikom.

• Peňažný príspevok na opravu pomôcky nie je možné poskytnúť v prípade , ak pomôcka prestala plniť svoj účel z dôvodu 
nefunkčnosti napájacích batérií alebo akumulátorov s kapacitou do 10 Ah (ampérhodina).

• Výška peňažného príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny opravy pomôcky a príjmu osoby s ŤZP.



Peňažný príspevok na kúpu 
zdvíhacieho zariadenia

• Zdvíhacie zariadenie je zariadenie určené pre fyzickú 
osobu so zníženou schopnosťou pohybu na 
prekonávanie architektonických bariér a na zvýšenie 
schopnosti fyzickej osoby s ŤZP premiestňovať sa alebo 
zabezpečiť si sebaobsluhu. Zdvíhacie zariadenie tiež 
umožňuje alebo uľahčuje premiestňovanie osoby s ŤZP 
alebo poskytovanie pomoci od inej osoby.

• Zdvíhacie zariadenie je: schodolez, zdvihák, šikmá 
schodisková plošina, zvislá schodisková plošina, výťah, 
stropné zdvíhacie zariadenie

• Peňažný príspevok sa poskytuje najviac vo výške        11 
617,88 €. Výška sa určí percentuálnou sadzbou v 
závislosti od ceny zdvíhacieho zariadenia a príjmu 
fyzickej osoby s ŤZP.

• Peňažný príspevok sa poskytuje na základe dokladov o 
cene zdvíhacieho zariadenia („predfaktúra“) alebo 
dokladov o kúpe zdvíhacieho zariadenia („faktúra“) 
vyhotovených osobami, ktoré vyrábajú, predávajú alebo 
distribuujú zdvíhacie zariadenia alebo vykonávajú ich 
stavebné úpravy.



Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla
• slúži na zabezpečenie mobility osoby s ŤZP.

• Osoba s ŤZP, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom využíva toto vozidlo v stanovenej 
frekvencii na prepravu na určené miesta a späť (napríklad do zamestnania, do školského zariadenia, do domova sociálnych 
služieb).

• Peňažný príspevok je možné poskytnúť najviac vo výške 6 638,79 €. Výška peňažného príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v 
závislosti od ceny osobného motorového vozidla a príjmu osoby s ŤZP.

      Ak je príjem samotného žiadateľa alebo ako spolu posudzovanej osoby vyšší ako: 

- dvojnásobok – dostane príspevok vo výške 85 % ceny auta;

- trojnásobok – dostane príspevok vo výške 80 % ceny auta;

- štvornásobok – dostane príspevok vo výške 70 % ceny auta;

- päťnásobok – dostane príspevok vo výške 55 % ceny auta. 

• Uvedené percentuálne peňažné príspevky je možné podľa zákona poskytnúť pri cene osobného motorového vozidla v maximálnej 
výške 13 277,57 eura. 

     Príklad: to znamená, že ak si žiadateľ kúpi auto za vyššiu sumu, povedzme za 16 277,57 eura, peňažný príspevok sa  bude počítať 
zo   

                   sumy 13 277,57 eura a zostávajúca suma 3000,- eur sa už pri výpočte nezohľadňuje.

• Peňažný príspevok sa poskytuje na základe dokladu o cene osobného motorového vozidla („predfaktúra“) alebo dokladu o kúpe 
osobného motorového vozidla („faktúra“) vyhotoveného osobou (autorizovaným predajcom), ktorej predmetom činnosti je 
výroba, predaj, distribúcia, sprostredkovanie predaja alebo úprava osobných motorových vozidiel. Osobné motorové vozidlo 
nesmie byť podľa technického preukazu staršie ako 5 rokov a príjem posudzovanej osoby neprevyšuje sumu päť násobku výšky 
životného minima.

• Ďalší peňažný príspevok je možné poskytnúť, ak od právoplatnosti rozhodnutia o priznaní predchádzajúceho peňažného 
príspevku na kúpu osobného motorového vozidla uplynulo najmenej sedem rokov



Peňažný príspevok na úpravu 
osobného motorového vozidla

• Peňažný príspevok na úpravu osobného 
motorového vozidla slúži na zabezpečenie mobility 
osoby s ŤZP a na úpravu osobného motorového 
vozidla .

• Úpravou sa tejto osobe umožní viesť osobné 
motorové vozidlo alebo ho bude môcť využívať na 
jej prepravu.

• Peňažný príspevok je možné poskytnúť najviac vo 
výške 6 638,79 €.



Peňažné príspevky na úpravu bytu, rodinného 
domu alebo garáže
• Tieto peňažné príspevky slúžia na :

- úpravu rodinného domu, bytu a garáže na bezbariérovú stavbu tak, aby sa zvýšila schopnosť osoby s ŤZP premiestňovať sa, orientovať sa, 
dorozumievať sa alebo zabezpečiť si sebaobsluhu,

- odstránenie bariér, ktoré uľahčia premiestňovanie osoby s ŤZP,

- úpravu príslušenstva bytu alebo rodinného domu.

• Za úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže sa považujú:

- zmeny, ktorými sa upravuje existujúce zariadenie v byte, rodinnom dome alebo garáži,

- úpravy vstupu a prístupu do bytového domu, rodinného domu a garáže,

- úpravy prístupu k výťahu v bytovom dome.

• Za bariéry v byte, bytovom dome, rodinnom dome a v garáži sa považujú prekážky , pre ktoré sa osoba s ŤZP nie je schopná premiestňovať, 
orientovať, dorozumievať a zabezpečiť si sebaobsluhu.

• Peňažný príspevok je možné poskytnúť aj viackrát na rôzne úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže, pričom súčet týchto peňažných príspevkov 
nesmie v období siedmich rokov presiahnuť:

- 6 638,79 €, ak boli peňažné príspevky poskytnuté na úpravu bytu alebo rodinného domu,

- 1 659,70 €, ak boli peňažné príspevky poskytnuté na úpravu garáže.

• Výška peňažného príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny potrebnej úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže a príjmu 
fyzickej osoby s ŤZP.

• Upozornenie: Pri určení výšky peňažného príspevku na úpravu bytu, peňažného príspevku na úpravu rodinného domu alebo peňažného príspevku 
na úpravu garáže sa zohľadňuje cena stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení najviac v sume ustanovenej v zozname stavebných prác, 
stavebných materiálov a zariadení.



Peňažný 
príspevok na 
prepravu

• slúži na zabezpečenie prepravy osoby s ŤZP na jej pracovné, 
vzdelávacie, rodinné alebo občianske aktivity, ak je odkázaná na 
individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom.

• Osoba s ŤZP je odkázaná na individuálnu prepravu osobným 
motorovým vozidlom, ak nie je schopná:

- Premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb (napr. 
autobus, električka, vlak,...) a späť

- Nastupovať do vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a udržať 
sa v ňom počas jazdy a vystupovať z takéhoto vozidla

- Zvládnuť z dôvodu ŤZP inú situáciu vo vozidle verejnej hromadnej 
dopravy osôb 

• Peňažný príspevok je možné poskytnúť mesačne najviac vo 
výške 51,02 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú 
osobu, čo je 111,26 €.

• Výška príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od 
preukázaných nákladov na prepravu a od príjmu osoby s ŤZP.

• Peňažný príspevok nie je možné poskytnúť, ak:

- sa osobe s ŤZP poskytuje peňažný príspevok na kompenzáciu 
zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky 
osobného motorového vozidla,

- je osoba s ŤZP vlastníkom alebo držiteľom osobného 
motorového vozidla,



Peňažný príspevok na 
kompenzáciu zvýšených výdavkov 
na diétne stravovanie
• výdavky na obstaranie potravín spojených s dodržiavaním diétneho 

režimu .

• Peňažný príspevok sa poskytne, ak:

- je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na 
kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie = ak má 
chorobu alebo poruchu uvedenú v prílohe č. 5 zákona,

- ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o priznaní 
peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.

• Príspevok sa neposkytuje, ak príjem osoby s ŤZP je vyšší ako 
trojnásobok sumy životného minima.

• Výška peňažného príspevku je mesačne:

- 18,56 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo 
je 40,48 €,  pre choroby a poruchy uvedené v stanovenom zozname v 
I. skupine, (napr. fenylketonúria, cystická fibróza, celiakia a i.)

- 9,28 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo 
je 20,24 €, pre choroby a poruchy uvedené v stanovenom zozname v 
II. skupine, (napr. diabetes, lupus, reumatoidná artritída a i.)

- 5,57 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo 
je 12,15 €, pre choroby a poruchy uvedené v stanovenom zozname v 
III. Skupine, (napr. zúženie pažeráka, chronická insuficiencia obličiek a 
i. )



Peňažný príspevok na kompenzáciu 
zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou 
alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, 
obuvi, bytového zariadenia

• sú výdavky na bežnú osobnú hygienu a hygienu domácnosti v 
dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia fyzickej osoby 
uvedeného v prílohe č. 6. zákona a výdavky spojené s obnovou a s 
nákupom predmetov bežnej osobnej spotreby a bytovej spotreby , 
ktoré sa nadmerne opotrebúvajú v dôsledku chronických stavov a 
používania technicky náročných pomôcok uvedených v prílohe č. 7 
zákona.

• Od 01.07.2020 bude možné požiadať o príspevok aj v prípade 
pervazívnych vývinových porúch

• Peňažný príspevok sa poskytne, ak je osoba s ŤZP odkázaná podľa 
komplexného posudku na kompenzáciu zvýšených výdavkov 
súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, 
obuvi a bytového zariadenia 

• Príspevok sa neposkytuje, ak príjem osoby s ŤZP je vyšší ako 
trojnásobok sumy životného minima.

• Výška peňažného príspevku je mesačne 9,28 % sumy životného 
minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo je 20,24€.



Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov 
súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového 
vozidla
• sú výdavky na pohonné látky slúžiace na prevádzku osobného motorového vozidla, 

ktorým sa prepravuje osoba s ŤZP.

• Peňažný príspevok sa poskytne, ak:

- je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na kompenzáciu zvýšených 
výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla,

- osoba s ŤZP je vlastníkom alebo držiteľom osobného motorového vozidla, alebo jej 
prepravu zabezpečuje osoba, ktorá nemá oprávnenie na vykonávanie prepravy,

- ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o priznaní peňažného 
príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť. 

• Príspevok sa neposkytuje, ak príjem osoby s ŤZP je vyšší ako trojnásobok sumy 
životného minima.

• Osoba s ŤZP je odkázaná na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so 
zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla, ak:

- je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a využíva ho 
na pracovné, vzdelávacie, rodinné alebo občianske aktivity alebo

- je zaradená do chronického dialyzačného alebo transplantačného programu alebo 
ak sa jej poskytuje onkologická liečba (pri hematoonkologickom ochorení aj 
udržiavacia liečba).

• Výška peňažného príspevku je mesačne 16,70 % sumy životného minima pre 
jednu plnoletú fyzickú osobu, čo je 36,42 €.



Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených 
výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so 
špeciálnym výcvikom

• sú výdavky na krmivo a na veterinárnu starostlivosť .
• Peňažný príspevok sa poskytne, ak:

- je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na 
kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou 
o psa so špeciálnym výcvikom,

- osoba s ŤZP je zároveň odkázaná na pomôcku, ktorou je pes so 
špeciálnym výcvikom (vodiaci, asistenčný, signálny pes),

- ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o 
priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne 
právoplatnosť.

• Príspevok sa neposkytuje, ak je príjem osoby s ŤZP vyšší ako 
trojnásobok sumy životného minima.

• Výška peňažného príspevku je mesačne 22,27 % sumy 
životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo je 48,57 
€.



Peňažný príspevok na 
opatrovanie
• slúži na zabezpečenie každodennej pomoci osobe s ŤZP pri:

- úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť, realizovaní sociálnych aktivít 
s cieľom zotrvať v prirodzenom domácom prostredí

- rozsah tejto pomoci je aspoň 8hodín denne

• Peňažný príspevok sa poskytuje za stanovených podmienok osobe, ktorá 
osobne opatruje osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie.

• Oprávnenou osobou na peňažný príspevok je osoba, ktorá opatruje osobu s 
ŤZP:

- je manžel, manželka, rodič, náhradný rodič, súdom ustanovený opatrovník, 
dieťa, starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec, nevesta (aj ovdovená žena po 
synovi svokry alebo svokra) , zať (aj ovdovený muž po dcére svokry alebo 
svokra)., svokor, svokra, švagor, švagriná, neter, synovec fyzickej osoby s ŤZP 
alebo

- býva s fyzickou osobou s ŤZP.

• Základná výška peňažného príspevku je mesačne:

     508,44 €  pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP, 2 a viac osôb 676,22 € 

• Sumy peňažných príspevkov sa znížia, ak,  je opatrovanou osobou s ŤZP 
nezaopatrené dieťa, tak sa sumy príspevkov znížia, ak príjem osoby s ŤZP 
prevyšuje 3 násobok sumy životného minima



Na záver
• Žiadateľ podáva žiadosť na príslušnom oddelení úradu práce v mieste trvalého 

bydliska.

• Za priebeh celého procesu zodpovedá príslušné oddelenie úradu práce a takisto 
poskytuje podrobné informácie ohľadom celého postupu, procesného riadenia a 
vydanie i správoplatnenie rozhodnutia.

• Výška kompenzačného príspevku sa odvíja od výšky životného minima. Dňom 1. júla 
2019 nadobudlo účinnosť Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 
183/2019 Z.z. o úprave súm životného minima, v zmysle ktorého sa sumy životného 
minima stanovujú s platnosťou od uvedeného dátumu nasledovne:

- 218,06 eur pre jednu plnoletú fyzickú osobu,

- 152,12 eur pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,

- 99,56 eur pre nezaopatrené dieťa, resp. pre zaopatrené neplnoleté dieťa.

• Výška životného minima sa môže prehodnocovať k 1.7. príslušného roka a teda i 
výška kompenzačných príspevkov viazaných na výšku životného minima sa môže 
meniť.

• Opakované peňažné príspevky na kompenzáciu sa vyplácajú mesačne pozadu, to 
znamená napr. za mesiac júl je príspevok vyplatený v auguste.

• sadzba za jednu hodinu osobnej asistencie a výšky peňažných príspevkov na 
opatrovanie stanovené pevnou sumou, ich výška už nie je odvodzovaná od sumy 
životného minima

• Oblasť kompenzácií ŤZP sa riadi podľa platných právnych predpisov SR:

- Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého 
zdravotného postihnutia

- Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov


