Tlačová správa: 27.apríl 2018, Názov: Je Slovensko sociálny štát?
Aktuálne 11 významných MVO organizácií zastupujúcich osoby so zdravotným znevýhodnením, rodiny
detí so zdravotným znevýhodnením spojilo svoje sily, aby presadili cez nedávne medzirezortné
pripomienkové konanie zmeny zákona 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého
zdravotného postihnutia, ktoré sa najviac dotýkajú dennodenného života detí a občanov so zdravotným
znevýhodnením. V uplynulých dňoch bolo ukončené medzirezortné pripomienkové konanie a návrh
novely schválila vláda so zapracovaním iba niektorých ich pripomienok.
Zuzana Bubáková, mama dieťaťa so zdravotným znevýhodnením na túto informáciu reagovala:
„Platforma by nemala poľavovať v úsilí a tlačiť na ministerstvo, aby boli posunuté hranice na
posudzovanie príjmov s ohľadom na súčasnú výšku minimálnej mzdy a priemernej mzdy
v hospodárstve. Súčasné hranice sú z roku 2008-2009!“
Opatrovateľský príspevok v plnej výške však zďaleka nepoberá každý opatrovateľ. Naďalej platí, že
výška opatrovateľského príspevku sa znižuje o sumu, o ktorú príjem opatrovaného (napríklad starobný
dôchodok) presahuje 339 eur (1,7 násobok životného minima). Násobky životného minima sú rátané
ako v roku 2008. Zaujali sme vás, tak čítajte ďalej: Opatrovateľský príspevok nedostanete, ak presiahnu
vaše posudzované príjmy (každý poberateľ je povinný každý rok príjmy dokladovať ÚPSVaR)
trojnásobok životného minima. Zákon určuje neprimerane nízke hranice aj na zamedzenie poberať
kompenzácie ZP a príspevok na osobnú asistenciu. Potvrdzujú to napríklad aj verejne dostupné
štatistiky (Inštitút sociálnej politiky) : pri medziročnom porovnaní počet poberateľov kompenzačných
príspevkov naďalej prudko klesá a prudko klesajú aj výdavky zo štátneho rozpočtu na túto odkázanú
sociálnu skupinu. Na čo majú vplyv veľmi nízko nastavené hranice posudzovania príjmov rodín,
v ktorých vyrastá dieťa so zdravotným znevýhodnením.
Hoci ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny opakovane informovalo verejnosť, že
opatrovateľský príspevok bude zvýšený na úroveň minimálnej mzdy, nie je to pravda. Novela počíta
so zvýšením opatrovateľského príspevku pri opatrovaní jednej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
na 369,36 eur, čo je suma o 110 eur nižšia ako minimálna mzda v hrubom a zhruba o 30 eur nižšia ako
čistá minimálna mzda. Ministerstvo vo finálnom návrhu novely úplne upustilo od naviazania
opatrovateľského príspevku na minimálnu mzdu, čo znamená, že zvýšenie minimálnej mzdy nepovedie
k zvýšeniu opatrovateľského príspevku. Peňažný príspevok bude v zákone určený ako pevná suma
369,36 eur, bez ohľadu na vývoj hospodárstva SR.
V platnosti zostáva výrazné krátenie opatrovateľského príspevku rodičom, ktorých dieťa navštevuje
školu viac ako 20 hodín týždenne. Rodičia, ktorí sa snažia, aby ich zdravotne postihnuté dieťa v rámci
svojich možností rozvíjalo svoj potenciál, budú za to naďalej štátom trestaní.
Novela tiež nerieši problém osobnej asistencie počas školského vyučovania, na ktorý upozornilo
v pripomienkovaní i ministerstvo školstva a podala ju i naša Platforma rodín. Keďže osobný asistent zo
zákona nemôže vykonávať asistenciu počas vyučovania na základných a stredných školách, preberá
jeho úlohy počas vyučovania asistent učiteľa. Poslaním asistenta učiteľa je asistovať učiteľovi, aby mohli
žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami napredovať pri svojom vzdelávaní, nie pomáhať
dieťaťu pri samoobslužných činnostiach. Zákaz prítomnosti osobných asistentov v školách vedie k
mrhaniu potenciálu asistentov učiteľa aj detí s postihnutím.
Samotná aktuálna (ne)valorizácia hodinovej sadzby osobnej asistencie na pevne stanovenú výšku
2,82 EUR je blokovaním snahy všetkých detí a občanov so zdravotným znevýhodnením, ktorí sa
pokúšajú o nezávislý spôsob života na Slovensku. Takže všetky organizácie zastupujúce osoby so
zdravotným znevýhodnením sa ešte raz pýtame: Je Slovensko sociálny štát?

Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením čerpá podnety zo 680 rodín. Podnety v roku 2017
tlmočila odborníkom a kompetentným cez 132 aktivít.
Platforma rodín spoločne s ďalšími pripomienkujúcimi organizáciami prijali pozvanie predsedníčky
výboru pre sociálne veci NR SR a budúcu stredu 2.5.2018 budú rokovať s členmi výboru o navrhovanom
znení zákona.
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