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Vec: Odpoveď

Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR bol doručený Váš návrh na zaradenie 
pomôcky do zoznamu pomôcok a na určenie maximálne zohľadňovanej sumy z ceny 
pomôcky -  „Tablet s dotykovou obrazovkou“ 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 (ďalej len „zákon o peňažných príspevkoch 
na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia“).

Podľa § 30 ods. 1 zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého 
zdravotného postihnutia môže podať návrh na zaradenie pomôcky do zoznamu pomôcok 
a na určenie maximálne zohľadňovanej sumy z ceny pomôcky len príslušný orgán, zástupca 
občianskeho zdraženia fyzických osôb so zdravotným postihnutím alebo osoba, ktorej 
predmetom činnosti je výroba pomôcky alebo predaj pomôcky. Vzhľadom na uvedené škola 
nie je subjektom, ktorý môže podať návrh na zaradenie pomôcky do zoznamu pomôcok 
a nemôže byť predložená na posúdenie Kategorizačnej komisii MPSVR SR.

Podmienky poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych 
dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia sú ustanovené zákonom o peňažných príspevkoch 
na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Sú to účelovo určené dávky, ktorých 
cieľom je zmierniť alebo prekonať sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia a 
podporiť sociálne začlenenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 
do spoločnosti. Tieto peňažné príspevky sa poskytujú výlučne osobám, ktoré majú ťažké 
zdravotné postihnutie.
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Poskytnutiu peňažného príspevku na kompenzáciu vždy predchádza individuálne 
posúdenie, a to nielen zdravotného postihnutia, ale aj sociálnych dôsledkov v štyroch 
zákonom ustanovených oblastiach: mobility a orientácie, komunikácie, zvýšených výdavkov 
a sebaobsluhy. Záverom posudkovej činnosti je aj navrhnutie najvhodnejších foriem 
kompenzácie. V prípade, že je najvhodnejšou formou kompenzácie poskytnutie peňažného 
príspevku na kúpu pomôcky, je nevyhnutné vychádzať z Opatrenia č. 7/2009 vydanom 
Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „Opatrenie“). Pod poradovým 
číslom 47. Opatrenia je „Stolový alebo prenosný osobný počítač“, pričom táto kategória 
zahŕňa aj tablet s dotykovou obrazovkou. Z uvedeného vyplýva, že fyzickej osobe s ťažkým 
zdravotným postihnutím odkázanej na pomôcku - osobný počítač je možné poskytnúť 
peňažný príspevok na zakúpenie predmetnej pomôcky. Ďalej uvádzame, že pod poradovým 
číslom 48. Opatrenia je „Špeciálny program“, ktorý fyzickej osobe s ťažkým zdravotným 
postihnutím umožňuje použiť počítač v závislosti od druhu a špecifík zdravotného 
postihnutia.

Z Vášho listu predpokladáme, že Vami požadovanú pomôcku majú žiaci Vašej školy 
záujem prioritne používať počas výchovno - vzdelávacieho procesu. Zákon o peňažných 
príspevkov na kompenzáciu neumožňuje poskytnúť peňažný príspevok na kúpu pomôcky - 
stolového alebo prenosného osobného počítača za účelom plnenia si povinností vyplývajúcich 
zo vzdelávacieho procesu. Chápeme význam a prínos používania kompenzačnej pomôcky - 
osobného počítača u fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím v ich každodennom 
živote. Zabezpečovanie pomôcok za účelom vzdelávania však spadá výlučne do pôsobnosti 
rezortu školstva.

S pozdravom

Mgr. Michal K r i v o š í k
riaditeľ odboru
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