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         č. 2) 
 
 
Stanovisko k Návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzby 

na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie 
 
 
Všeobecne k návrhu:  
 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predkladá Návrh nariadenia vlády Slovenskej 
republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku 
na opatrovanie (ďalej „Návrh nariadenia“) ako svoj iniciatívny návrh. 
 
Návrh nariadenia bol vypracovaný na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 42 ods. 7 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 „zákon o kompenzáciách“), podľa ktorého môže vláda 
Slovenskej republiky ustanoviť nariadením výšku sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výšku peňažného 
príspevku na opatrovanie vždy k 1. júlu. 
 
Výšky peňažného príspevku na opatrovanie upravuje zákon o kompenzáciách, v závislosti od toho, či 
opatrovanie vykonáva fyzická osoba, ktorá poberá niektorú zo zákonom ustanovených dôchodkových dávok, 
resp. ju nepoberá (v tzv. produktívnom veku), od počtu opatrovaných fyzických osôb s ťažkým zdravotným 
postihnutím a od rozsahu poskytovaného opatrovania. V závislosti od týchto skutočností ustanovuje zákon o 
kompenzáciách v § 40 ods. 7 a 8 peňažný príspevok na opatrovanie v siedmich výškach. 
 
Návrhom nariadenia sa zvyšujú všetky výšky peňažného príspevku na opatrovanie. U opatrovateľa v 
produktívnom veku pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa peňažný príspevok 
na opatrovanie navrhuje zvýšiť na sumu čistej minimálnej mzdy pre rok 2022. Ak takéto opatrovanie vykonáva 
opatrovateľ poberajúci niektorú zo zákonom ustanovených dôchodkových dávok, je výška peňažného príspevku 
na opatrovanie ustanovená v polovičnej výške. 
 
Návrhom nariadenia sa súčasne zvyšuje sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie, ktorá slúži na výpočet 
výšky peňažného príspevku na osobnú asistenciu. 
 
Účinnosť sa v súlade so zákonom o kompenzáciách navrhuje od 1. júla 2022. 
 

 
 
Stanovisko AZZZ SR : 
 
AZZZ SR nemá k predloženému materiálu pripomienky.  
 
Záver : 
 
AZZZ SR odporúča materiál na ďalšie legislatívne konanie. 
 


