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PRÍLOHY     

Príloha č. 1
Vzor žiadosti o prehodnotenie miery poklesu schopnosti 
vykonávať zárobkovú činnosť

Sociálna poisťovňa Ústredie
Ul. 29. augusta č. 8
813 63 Bratislava
 
Meno a priezvisko, nar. XX, trvale bytom XX
 
Vec: Žiadosť o prehodnotenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú 
činnosť na účely invalidity

Rozhodnutím č. XX zo dňa XX mi bol Sociálnou poisťovňou priznaný invalidný 
dôchodok vo výške XX. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 
bola určená ako XX. Určenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú čin-
nosť sa opieralo o zaradenie ochorenia pod písm. X, položky X, oddielu X, kapito-
ly X. prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

Od nadobudnutia právoplatnosti predmetného rozhodnutia došlo k závažnému 
zhoršeniu môjho zdravotného stavu. Tu konkrétne popísať, ako presne sa zdravot-
ný stav zhoršil od posúdenia zdravotného stavu Sociálnou poisťovňou, napr. ocho-
renie progredovalo do závažnejšieho štádia, vzdoruje liečbe alebo bolo žiadateľovi 
diagnostikované ďalšie ochorenie – uviesť aké, v akom štádiu, aké ťažkosti spôsobu-
je. Tieto skutočnosti preukazujem priloženými lekárskymi správami MUDr. XX 
zo dňa XX.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujem požiadať o opätovné posúdenie môjho 
zdravotného stavu a  zvýšenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú 
činnosť.

V X, dátum, podpis
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JUDr. Katarína Fedorová, PhD. absolvovala magisterské štúdium na Právnic-
kej fakulte Trnavskej univerzity a doktorandské štúdium na Právnickej fakulte 
Masarykovej univerzity v Brne.

Vedie bezplatné právne poradne pre onkologických pacientov (www.sopo.sk, 
www.hematologickypacient.sk), pacientov s poruchami imunity (www.imunode-
ficit.sk) a pre rodiny detí so zdravotným postihnutím (www.hlasrodin.sk).

Na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity vyučuje predmety Ochrana práv 
osôb so zdravotným postihnutím, Klinika práva sociálneho zabezpečenia a Me-
dicínske právo.

Pôsobí ako lektorka vzdelávacích seminárov z odvetvia medicínskeho práva 
pre lekárov rôznych špecializácií.
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Funkčná porucha je nedostatok telesných, zmyslových alebo duševných schop-
ností, o ktorom možno predpokladať, že bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov. Mie-
ra funkčnej poruchy sa určuje podľa druhu ochorenia. Jednotlivé ochorenia sú 
„ohodnotené“ určitou mierou funkčnej poruchy v percentách. Ak má človek viac 
ochorení (viac funkčných porúch), rozhodujúce je ochorenie s najvyššou mierou 
poruchy. K nemu je možné pripočítať maximálne 10 % za iné poruchy, ale iba 
za predpokladu, že ovplyvňujú zdravotné postihnutie s najvyšším percentuálnym 
ohodnotením. Percentuálna miera funkčnej poruchy pri jednotlivých ochore-
niach a ich štádiách je uvedená v zákone o peňažných príspevkoch na kompenzá-
ciu ťažkého zdravotného postihnutia.105 Ťažko zdravotne postihnutým môže byť 
dieťa aj dospelý.

Dokladom o ťažkom zdravotnom postihnutí je preukaz fyzickej osoby s ťaž-
kým zdravotným postihnutím (ŤZP). O vyhotovenie preukazu fyzickej osoby 
s ťažkým zdravotným postihnutím môže požiadať každý, koho ochorenie spôso-
buje funkčnú poruchu v rozsahu aspoň 50 %. O vyhotovenie preukazu fyzickej 
osoby s  ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom (odlišuje sa oranžo-
vým pruhom) môže požiadať osoba s ŤZP, ak je odkázaná na pomoc inej osoby 
pri pohybe, orientácii a komunikácii s okolím. Sprievodca sa pri sprevádzaní ťaž-
ko zdravotne postihnutého prepravuje zadarmo. Osoba s ŤZP, ktorá je držiteľom 
preukazu, si ním uplatňuje nárok na rôzne výhody a zľavy, napríklad zľavy pri 
cestovaní, úľavy z miestnych daní a poplatkov, oslobodenie od koncesionárskych 
poplatkov a nižšie odvody na zdravotné poistenie.

Ak je ťažko zdravotne postihnutý odkázaný na individuálnu prepravu osob-
ným motorovým vozidlom alebo trpí ochorením uvedeným v prílohe č. 18 zákona 
o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, má 
nárok na vyhotovenie parkovacieho preukazu. Vodič vozidla s parkovacím pre-
ukazom môže stáť na mieste vyhradenom pre vozidlá prepravujúce osoby s ŤZP, 
nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať zákaz státia a môže vchádzať aj 
tam, kde je vjazd povolený len vymedzenému okruhu vozidiel. Na vozidlo pre-
pravujúce držiteľa parkovacieho preukazu nesmie polícia použiť technický pro-
striedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla, tzv. papuču. Vozidlo držiteľa 
parkovacieho preukazu nemusí byť označené diaľničnou známkou.

Okrem toho môže požiadať o jeden alebo viacero peňažných príspevkov na 
kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Príspevky majú ťažko zdra-
votne postihnutému pomôcť zmierniť alebo prekonať sociálny dôsledok ťažkého 
zdravotného postihnutia, teda znevýhodnenie, ktoré má v porovnaní s osobou 
bez zdravotného postihnutia. Sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia 

105 Konkrétne v prílohe č. 3 zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného po-
stihnutia.
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sa kompenzujú v oblasti mobility a orientácie, komunikácie, zvýšených výdavkov 
a sebaobsluhy. Zákon rozoznáva 18 rôznych príspevkov na kompenzáciu ťažké-
ho zdravotného postihnutia, jednorazových aj pravidelných (vyplácaných každý 
mesiac) (tab. 1).

Príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia  Tabuľka 1
Oblasť Účel Príspevok

Mobilita 
a orientácia

Prístup k veciam osobitnej potreby a stavbám Kúpa vozidla

Úprava vozidla

Preprava

Úprava bytu, rodinného 
domu, garáže

Kúpa zdvíhacieho zariadenia

Kúpa pomôcky

Oprava pomôcky

Úprava pomôcky

Výcvik používania pomôcky

Osobná asistencia

Komunikácia Styk so spoločenským prostredím a sprístupnenie 
informácií

Kúpa pomôcky

Oprava pomôcky

Úprava pomôcky

Výcvik používania pomôcky

Osobná asistencia

Zvýšené 
výdavky

Zmiernenie dôsledkov previdelných zvýšených 
výdavkov spojených so zdravotným postihnutím

Diétne stravovanie

Hygiena

Opotrebovanie šatstva, obuvi, 
bytového zariadenia

Pes so špeciálnym výcvikom

Prevádzka vozidla

Sebaobsluha Pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti 
o domácnosť a realizácii sociálnych aktivít

Opatrovanie

Osobná asistencia

Zdroj: Vlastné spracovanie

Ak v dôsledku svojej choroby potrebuje človek pomoc inej osoby pri vykoná-
vaní niektorých úkonov, môže mu byť poskytnutý peňažný príspevok na osobnú 
asistenciu a osoba, ktorá sa o neho stará, môže poberať príspevok na opatro-
vanie. Príspevok na osobnú asistenciu poberá ťažko zdravotne postihnutý, kto-
rý potom vypláca asistenta. Príspevok na opatrovanie poberá sám opatrovateľ. 



NEZÁVISLÝ SPÔSOB ŽIVOTA 

51

Zariadenie podporovaného bývania je určené pre osoby od 16. rokov veku, 
ktoré sú schopné viesť samostatný život, ak sa im poskytuje pomoc a dohľad. Do-
hľad zahŕňa usmerňovanie a kontrolu pri starostlivosti o seba a domácnosť a vy-
konávaní sociálnych aktivít. Zariadenie podporovaného bývania tvoria samostat-
né byty, v jednom býva najviac šesť ľudí.

V domove sociálnych služieb sa poskytuje ubytovanie, stravovanie, uprato-
vanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, pracovná terapia a záujmová 
činnosť do dovŕšenia dôchodkového veku. Po dovŕšení dôchodkového veku môže 
človek využívať služby zariadení pre seniorov, no iba v prípade, ak je na pobyt 
v zariadení odkázaný alebo je daný iný vážny dôvod, kvôli ktorému má byť doň 
umiestnený.

Denný stacionár je určený na pobyt počas dňa. Klientom denného stacionára 
sa poskytuje stravovanie, zabezpečuje sa pracovná terapia a záujmová činnosť.

Špecializované zariadenie slúži pre pacientov s Parkinsonovou chorobou, 
Alzheimerovou chorobou, pervazívnou vývinovou poruchou, sklerózou mul-
tiplex, schizofréniou, demenciou, hluchoslepotou, AIDS alebo organickým psy-
chosyndrómom ťažkého stupňa.

Rehabilitačné stredisko poskytuje služby osobám, ktoré trpia duševnými po-
ruchami alebo sú slabozraké, nepočujúce, nedoslýchavé. Klienti sa učia vytvoriť 
si denný režim, určovať si osobný plán a ciele, zvládnuť základné práce v domác-
nosti, rozvíjajú svoje sociálne zručnosti.

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje ubytovanie, stravovanie, 
upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva a ošetrovateľská starostli-
vosť osobe, ktorej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu v domácnosti.

Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti. Konkrétne úkony, ktoré 
má pracovník opatrovateľskej služby robiť, sú uvedené v zmluve o poskytovaní 
sociálnej služby, ktorú uzatvárajú poskytovateľ a príjemca sociálnej služby. Osobe, 
ktorá je opatrovaná poberateľom opatrovateľského príspevku, môže byť opatrova-
teľská služba poskytnutá v rozsahu najviac osem hodín mesačne. Hoci sú orgány, 
ktoré rozhodujú o odkázanosti na opatrovateľskú službu a opatrovateľský príspe-
vok povinné poskytovať žiadateľom potrebné poradenstvo,126 v praxi sa stretá-
vame aj s prípadmi, pri ktorých o splnení tejto povinnosti možno pochybovať. 
Príkladom je poberateľ príspevku na opatrovanie 86-ročnej matky s pokročilou 
Alzheimerovou chorobou, ktorej mesto temer rok poskytovalo opatrovateľskú 
službu v rozsahu 20 hodín týždenne. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny si voči 
poberateľovi uplatnil nárok na vrátenie opatrovateľského príspevku vyplateného 
počas tohto obdobia. Žiadateľ o sociálne služby by sa mal dôkladne oboznámiť so 
všetkými podmienkami ich poskytovania, napríklad s pomocou niektorej z orga-
nizácií zameraných na pomoc osobám so zdravotným postihnutím.

126 § 80 f) zákona o sociálnych službách, § 52 písm. f) zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu.
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so zdravotným postihnutím sa mali vzdelávať inde, nie v ich inštitúciách. Súčasné 
vedenia škôl, pri všetkých iných problémoch v školstve, bezbariérovosť nepovažujú za 
taký dôležitý problém, aby mu venovali sústredenú a pravidelnú pozornosť.“140

Deti a mladí ľudia so zdravotným postihnutím sú súčasťou spoločnosti rovna-
ko ako ich zdraví rovesníci a čím skôr sa zdravé deti a ich rodičia na túto myšlien-
ku adaptujú, tým je to pre spoločnosť výhodnejšie. Je tiež užitočné mať na pamäti, 
že stav zdravotného postihnutia a stav zdravia nie sú nemenné kategórie − mnohé 
dnes neliečiteľné ochorenia môžu byť v budúcnosti liečiteľné, a naopak, aj zdravé 
dieťa sa môže stať zdravotne postihnutým.

Inkluzívne vzdelávanie je bezpochyby výzvou. Vyžaduje si dobre pripravené-
ho a motivovaného učiteľa, asistentov učiteľa a spoluprácu odborníkov a rovnako 
spoluprácu a pochopenie ostatných zúčastnených.

7.2 Asistent učiteľa
Asistent učiteľa je spolu s asistentom vychovávateľa a asistentom majstra odbor-

ného výcviku pedagogickým asistentom. Asistenti učiteľa môžu pôsobiť v mater-
ských, základných, stredných aj špeciálnych školách. Základnou úlohou asistenta 
učiteľa je podieľať sa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu konkrét-
nej školy najmä tým, že žiakom a študentom pomáha prekonávať rôzne typy bariér 
− architektonické, informačné, jazykové, zdravotné, sociálne alebo kultúrne.

Do pracovnej náplne asistenta učiteľa patrí spoluorganizovanie činnosti žiaka 
počas vyučovania, pedagogický dozor počas neprítomnosti učiteľa, bezprostred-
ná spolupráca s učiteľom, odprevádzanie žiakov, súčinnosť a pomoc pri prípra-
ve učebných pomôcok, komunikácia so zákonnými zástupcami žiaka. Pracovná 
náplň je konkretizáciou pracovných úloh, ktoré sú všeobecne vyjadrené v rámci 
druhu práce v pracovnej zmluve. Riaditeľ školy (ani nikto iný) nemôže od asis-
tenta učiteľa požadovať, aby plnil úlohy, ktoré v nej nemá uvedené. Náplň práce 
asistenta v pracovnej zmluve musí vychádzať zo zákona.141

Konkrétne si prácu asistenta učiteľa v „bežnej“ základnej škole môžeme 
predstaviť nasledovne:
1. Asistent učiteľa vchádza do triedy skôr ako žiak, s ktorým pracuje. Privíta ho 

v škole a pomôže mu pripraviť si pomôcky na vyučovanie.

140 Kancelária verejného ochrancu práv. Správa o výsledkoch prieskumu bezbariérového prístupu do bu-
dov škôl a bezbariérovosti v nich, 2016, s. 36. 
Dostupné na: http://www.vop.gov.sk/files/Sprava%20bezbarierovost%20skoly.pdf

141 Poslanie a postavenie asistenta učiteľa je definované v zákone č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamest-
nancoch a odborných zamestnancoch. Konkrétne úlohy asistenta sú uvedené v Metodickom pokyne 
Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 184/2003-095.
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2. Na hodine matematiky asistent pomáha žiakovi pochopiť znenie slovnej úlo-
hy. Snaží sa mu text zjednodušene vysvetliť tak, aby mu porozumel. Na hodine 
geometrie mu pomáha pracovať s kružidlom, pravítkami alebo inými potreb-
nými pomôckami.

3. Na hodine materinského alebo cudzieho jazyka asistent vysvetľuje ešte raz 
javy a poučky, ktorým dieťa nerozumie. Ak žiak nestíha pracovať s triedou, 
asistent s ním pracuje jeho vlastným tempom.

4. Na dejepise, geografii, fyzike, biológii, chémii asistent diktuje žiakovi poznám-
ky, ak ich nestíha prečítať z tabule, pomáha mu robiť poznámky z učebnice.

5. Pri písaní písomnej práce asistent zjednodušuje zadania úloh a viackrát sa ich 
snaží žiakovi vysvetliť, aby otázku pochopil a dokázal na ňu odpovedať.

6. Keď učiteľ v rámci hodiny ide niečo vysvetliť žiakovi, s ktorým pracuje asis-
tent, ten preberá jeho úlohu a pracuje s triedou, väčšinou kontroluje plnenie 
úloh, ktoré učiteľ žiakom zadal.
Asistent učiteľa pomáha deťom aj v reálnych situáciách v škole, napríklad na 

dvore školy cez veľkú prestávku alebo v jedálni počas obeda.142

Asistent učiteľa môže plniť aj ďalšie úlohy v závislosti od postihnutia dieťaťa.
Využívanie potenciálu asistentov učiteľa je v reálnych podmienkach nega-

tívne ovplyvňované dvomi zásadnými problémami – nedostatočným financo-
vaním a suplovaním osobnej asistencie pri vyučovaní. 

Finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdra-
votným znevýhodnením môže ministerstvo školstva prideliť na žiadosť zriaďova-
teľa školy.143 Osobné náklady predstavujú cenu práce asistenta − mzdu a odvody 
na zdravotné a sociálne poistenie. Ministerstvo prideľuje jednotlivým zriaďovate-
ľom škôl finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa v závislosti 
od možností štátneho rozpočtu. Finančné prostriedky na osobného asistenta pre 
žiakov so zdravotným znevýhodnením nie sú nárokovateľné, ministerstvo škol-
stva nie je povinné poskytnúť finančné prostriedky všetkým žiadateľom, ktorých 
žiaci sú odkázaní na pomoc asistenta učiteľa.

Asistenta učiteľa môže škola zabezpečiť aj z vlastného rozpočtu zvýšeného 
na základe uplatnenia koeficientov na žiakov so zdravotným znevýhodnením, 

142 KONÍČKOVÁ, J. Čo robí asistent učiteľa? Skúsenosti asistentky s dlhoročnou praxou. Dostupné na: ht-
tps://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/3327/co-robi-asistent-ucitela-skusenosti-asistentky-s-dlho-
rocnou-praxou

143 § 4a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v zne-
ní neskorších predpisov. Ministerstvo prideľuje zriaďovateľovi verejnej školy finančné prostriedky na 
osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením podľa počtu žiakov so 
zdravotným znevýhodnením, druhu, stupňa a miery ich postihnutia, skutočnosti, či boli zriaďovateľovi 
školy pridelené finančné prostriedky v predchádzajúcom kalendárnom roku, bariér, ktoré žiak nedoká-
že prekonať bez pomoci z dôvodu zdravotného znevýhodnenia. Za bariéry sa považujú najmä dorozu-
mievacie ťažkosti, problémy s orientáciou v priestore, stavebné prekážky a neschopnosť adaptácie.


	Ochrana-prav-osob-so-zdravotnym-postihnutim-Vzorove-strany114
	Ochrana-prav-osob-so-zdravotnym-postihnutim-Vzorove-strany126
	Ochrana-prav-osob-so-zdravotnym-postihnutim-Vzorove-strany39
	Ochrana-prav-osob-so-zdravotnym-postihnutim-Vzorove-strany40
	Ochrana-prav-osob-so-zdravotnym-postihnutim-Vzorove-strany51
	Ochrana-prav-osob-so-zdravotnym-postihnutim-Vzorove-strany59
	Ochrana-prav-osob-so-zdravotnym-postihnutim-Vzorove-strany60

