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Milí priatelia, 

prichádza k Vám opäť publikácia Slovenského hemofilického združenia "Sociálno - právny informátor" (SPI).  

Týmto občasníkom chceme zlepšiť informovanosť našich členov o zmenách v legislatíve, sociálnom zabezpečení a 
pod., ktoré sa dotýkajú našich členov, hlavne ľudí s vrodenými krvácavými ochoreniami (VKCH). 

V uplynulých rokoch naďalej prebiehala a prebieha transformácia sociálnej sféry a boli pripravené na schválenie nové 
sociálne zákony a niektoré z nich boli už aj novelizované. Medzi novelizované zákony patrí aj Zákon o sociálnej pomoci 
č. 195/1998 Z.z. s poslednou novelizáciou pod číslom 450/2000 Z.z. s účinnosťou od 1.1.2001. Mnohých z nás určite 
najviac zaujíma aktuálne znenie Zákona o sociálnej pomoci, ktorý nám nahradil nám už známu Vyhlášku č. 151/88 Zb. 
Keďže sledovanie a preštudovanie všetkých zmien v sociálnej sfére je veľmi náročné na čas a prísun informácií, je 
potrebné získať spolupracovníkov, ktorí nám budú nápomocní pri príprave nášho Sociálno - právneho informátora (SPI). 

Týmto prostredníctvom chcem sa na Vás obrátiť o pomoc a podporu. Určite mnohí z Vás majú v okruhu svojich 
príbuzných, priateľov a známych ľudí profesionálne sa zaoberajúcich právom, sociálnym zabezpečením 
občanov a pod. Preto sa už neviem po koľký krát opätovne obraciam na Vás so žiadosťou požiadať ich o 
spoluprácu so SHZ. Žiaľ doteraz sa nám ich nepodarilo nájsť. Ich úlohou by bola pomoc pri príprave SPI formou 
článkov, komentárov a pod., upozorňovaním na zmeny v legislatíve a sociálnom zabezpečení, pretože je doba častých 
novelizácií a zmien a orientácia pre laika v nich je neprehliadná. Veľkým úspechom určite by bolo, ak by sa našli 
odborníci v tejto problematike, ktorí by boli ochotní v sporných prípadoch poradiť našim členom pri ich problémoch a tie 
ktoré by mohli zaujať aj ostatných členov SHZ by sme uverejnili v SPI. 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na adrese predsedu SHZ. 

Pevne verím, že takýchto spolupracovníkov sa nám aj za pomoci Vás podarí nájsť a následne sa týmto zlepší v ďalšej 
oblasti činnosť SHZ. 

 

 

Ing. Jaroslav JANOVEC 
predseda SHZ 
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Hľadáme spolupracovníkov z radov členov SHZ alebo ich priateľov a priaznivcov, ktorí by v 
blízkej budúcnosti mali záujem podieľať sa na príprave a zostavovaní nášho Sociálno - 
právneho informátora. Píšte na adresu predsedu SHZ, kde Vám poskytneme bližšie 
informácie. 
 
 
Rukopisy neprešli jazykovou úpravou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

KÚPEĽNÁ STAROSTLIVOSŤ    

S potešením môžeme oznámiť všetkým členom SHZ, že niekoľkoročné úsilie funkcionárov našej organizácie 
o zaradenie hemofilickej artropatie do indikačného zoznamu pre kúpeľnú liečbu sa naplnilo. Dňa 12.1.2000 v čiastke 2 
Zbierky zákonov bol uverejnený zákon č. 3/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 98/1995 Z.z. 
o Liečebnom poriadku, a tým aj príloha č. 4 týkajúca sa indikačného zoznamu pre kúpeľnú liečbu, v ktorej sa už 
nachádza nami niekoľko rokov požadovaná indikácia Hemofilická artropatia. Ide o číslo VII/16x na dĺžku pobytu 21 dní 
v Prírodných liečebných kúpeľoch Turčianske Teplice a Piešťany. 
 
 
 

AUTÁ POSTIHNUTÝCH S NOVÝM OZNÁČENÍM    

Treba zvýšiť počet vyhradených miest na parkovanie o 2 percentá 
Označenie motorových vozidiel slúžiacich zdravotne postihnutým občanom sa mení. Medzinárodný znak so zobrazením 
invalidného vozíka je doplnený ochranným prvkom – hologramom. Zavedenie nového označenia iniciovala Asociácia 
organizácií zdravotne postihnutých občanov (AOZPO) SR, keďže čoraz častejšie dochádza k zneužívaniu výhod pre 
postihnutých výrobou falošných označení. Uviedla to prezidentka AOZPO SR Mária Orgonášová. Podľa jej slov v 
súčasnosti sa označenia vymieňajú, pričom ešte celý budúci rok (2001) budú platiť aj pôvodné. Od 1. januára 2002 
budú v platnosti len označenia s hologramom. Označenia sú viazané na osobu, nie na motorové vozidlo. Sú prenosné a 
platia len počas prepravovania postihnutého, pričom vodič vozidla prepravujúci osobu ťažko pohybovo postihnutú s 
príslušným označením má niekoľko výhod: nemusí napríklad rešpektovať zákaz státia alebo zákaz vjazdu v prípade, že 
je povolený dopravnej obsluhe. Držitelia osobitného označenia môžu požiadať okresný úrad o vyhradené parkovisko pre 
svoje vozidlo.  
Zástupcovia asociácie upozornili na potrebu rešpektovať parkovacie miesta, vyhradené občanom s postihnutím. 
Dôslednejšiu kontrolu týchto miest zo strany polície prisľúbil Pavol Haviernik z odboru dopravnej polície Prezídia 
policajného zboru. Podľa asociácie je tiež nevyhnutné zvýšiť počet parkovacích miest pre postihnutých z dvoch na štyri 
percentá z miest na parkovisku a zaviesť bezplatné parkovanie pre tieto osoby na všetkých parkoviskách. Tieto 
opatrenia by mala zabezpečiť legislatíva. 

AUTOR: Bratislava (hn/ek) – Hospodárske noviny – 11.10.2000, str. 2 
 
 
 

VÝŠKA ŽIVOTNÉHO MINIMA    

Zákon č. 125/1998 Z.z. o životnom minime a o stanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok ustanovuje životné 
minimum ako spoločensky uznanú minimálnu hranicu príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej 
núdze. Tento zákon ustanovuje aj sumy na určenie príjmu podmieňujúceho vznik nároku na štátne sociálne dávky a na 
určenie ich výšky podľa osobitných predpisov. 

A. Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb sa považuje suma alebo úhrn súm (od 1. 
7. 2000)  
I. ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu 3490 Sk  

II. ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú osobu alebo ak ide o nezaopatrené neplnoleté dieťa 2440 Sk  

III. ak ide o nezaopatrené dieťa 1580 Sk  

Na zistenie príjmu fyzickej osoby na účely určenia súm životného minima sa započítavajú u  

I. posudzovanej fyzickej osoby jej príjem a príjem jej manžela,  

II. rodičov s nezaopatreným dieťaťom príjmy týchto rodičov a príjem nezaopatreného dieťaťa žijúceho s nimi 
v domácnosti,  

III. rodičov ktorí sú sami nezaopatrenými deťmi, ich príjmy a príjmy, ktoré na ne poberá iná fyzická osoba,  

IV. nezaopatreného dieťaťa jeho príjem a príjem jeho rodičov, ak s ním žijú v domácnosti: ak toto dieťa žije 
v domácnosti len s jedným rodičom, s inou fyzickou osobou alebo samostatne, príjem dieťaťa, príjem rodiča a 
príjem, ktorý na dieťa poberá iná fyzická osoba,  

V. zaopatreného neplnoletého dieťaťa jeho príjem.  

Sumy životného minima sa upravia vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roku. Úprava sa vykoná tak, že tieto sumy sa 
vynásobia koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností zisteným Štatistickým úradom Slovenskej 
republiky za rozhodujúce obdobie. 
Za nízkopríjmové domácnosti na účely tohto zákona sa považujú tie domácnosti, ktorých príjmy neprekračujú hornú 
hranicu príjmu prvých 20 % všetkých domácností zoradených vzostupne podľa dosahovanej výšky čistého peňažného 
príjmu na obyvateľa. 

Rozhodujúcim obdobím, za ktoré sa zisťuje rast životných nákladov nízkopríjmových domácností, je obdobie od apríla 
predchádzajúceho kalendárneho roku do apríla bežného kalendárneho roku. 



B.  Za sumy na určenie príjmu podmieňujúceho vznik nároku na štátne sociálne dávky a na určenie 
ich výšky sa považujú  
I. ak ide o jednu plnoletú osobu, ktorá je rodičom nezaopatreného dieťaťa alebo nezaopatreným dieťaťom so 

samostatne posudzovaným príjmom 3000 Sk  
II. ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú osobu - rodiča nezaopatreného dieťaťa alebo o ďalšiu posudzovanú 

osobu, ktorá je manželom rodiča nezaopatreného dieťaťa alebo o manželku vojaka vykonávajúceho vojenskú 
základnú (náhradnú) alebo civilnú službu alebo ak ide o osobu ku ktorej má vojak základnej resp. civilnej 
služby vyživovaciu povinnosť, ak nie je nezaopatrenými dieťaťom 2100 Sk  

III. ak ide o nezaopatrené dieťa staršie ako 15 rokov 1770 Sk  

IV. ak ide o dieťa od 6 do 15 rokov veku 1660 Sk  

V. ak ide o dieťa do 6 rokov veku 1350 Sk  

Tieto sumy môže upraviť k 1. júlu bežného kalendárneho roku vláda Slovenskej republiky nariadením.  

Posledná úprava súm životného minima bola ustanovená Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky z 18. júna 1999 o úprave súm životného minima a nadobudla účinnosť 1. júla 1999. Opatrenie je 
uverejnené v Zbierke zákonov č. 160/1999. 
 
 
 

VÝŠKA MINMÁLNEJ MZDY 

Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 298/2000 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy sa s účinnosťou 
od 1. októbra 2000 upravila výška minimálnej mzdy na sumu 4 400 Sk mesačne. Pri 42 a 1/2 hodinovom týždennom 
pracovnom čase minimálna mzda predstavuje sumu 23,80 Sk za každú odpracovanú hodinu. Uvedené zvýšenie 
minimálnej mzdy oproti predtým platným jej sumám predstavuje 10 %. 
 
 
 

AKTUÁLNA VÝŠKA JEDNOTLIVÝCH DRUHOV 
DÔCHODKOV 

Zvýšenie dôchodkov v roku 2000 
Starobný dôchodok, invalidný dôchodok, čiastočný invalidný dôchodok, dôchodok za výsluhu rokov, vdovský dôchodok 
a sirotský dôchodok priznané pred 1. januárom 2000 sa zvyšujú v súlade s osobitným predpisom o 5% mesačnej sumy 
dôchodku, na ktorú má občan nárok ku dňu, od ktorého sa dôchodok zvyšuje, a o pevnú sumu určenú podľa druhu 
dôchodku, a to o:  

I. 228 Sk mesačne, ak ide o starobný dôchodok, invalidný dôchodok a dôchodok a dôchodok za výsluhu rokov,  

II. 137 Sk mesačne, ak ide o vdovský dôchodok,  

III. 114 Sk mesačne, ak ide o čiastočne invalidný dôchodok alebo sirotský dôchodok obojstranne osirelého 
dieťaťa,  

IV. 68 Sk mesačne, ak ide o sirotský dôchodok jednostranne osirelého dieťaťa,  

V. polovicu súm uvedených v prvom až štvrtom bode, ak ide o dôchodok upravený pre súbeh s iným dôchodkom.  

 

Úprava dôchodkov priznaných v roku 2001  
Starobný dôchodok, invalidný dôchodok, čiastočný invalidný dôchodok, dôchodok za výsluhu rokov, vdovský dôchodok 
a sirotský dôchodok priznané od 1. januára 2000 do 31. decembra 2000 sa upravujú o 90,5 % mesačnej dumy 
dôchodku, na ktorú má občan nárok ku dňu priznania dôchodku, a o sumu:  

I. 1204 Sk mesačne, ak ide o starobný dôchodok, invalidný dôchodok a o dôchodok za výsluhu rokov,  

II. 722 Sk mesačne, ak ide o vdovský dôchodok,  

III. 602 Sk mesačne, ak ide o čiastočne invalidný dôchodok alebo o sirotský dôchodok obojstranne osirelého 
dieťaťa,  

IV. 361 Sk mesačne, ak ide o sirotský dôchodok jednostranne osirelého dieťaťa. 
 
 
 
 

AKTUÁLNA VÝŠKA DÁVOK VIAZANÝCH NA ŽIVOTNÉ 
MINIMUM 

Aktuálna výška dávok viazaných na sumy na účely štátnych sociálnych dávok 



Výška prídavkov na deti pri jednotlivých hraniciach príjmu 

A.  Výška prídavkov na deti pri príjme spoločne posudzovaných osôb podľa §7 ods.8 zákona NR SR č.193/1994 Z. z. do 
1,36 násobku súm podľa §5 zákona NR SR č.125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely 
štátnych sociálnych dávok je na nezaopatrené dieťa  

I. do 6 rokov veku - 640 Sk mesačne  

II. od 6 do 15 rokov veku - 790 Sk mesačne  

III. od 15 rokov veku - 840 Sk mesačne  

Výška prídavkov na deti pri príjme spoločne posudzovaných osôb podľa §7 ods.8 zákona NR SR č.193/1994 Z. z. 
prevyšujúcom 1,36 a neprevyšujúcom 1,99 násobok súm podľa §5 zákona NR SR č.125/1998 Z. z. o životnom 
minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok je na nezaopatrené dieťa  

I. do 6 rokov veku - 420 Sk mesačne  

II. od 6 do 15 rokov veku - 520 Sk mesačne  

III. od 15 rokov veku - 550 Sk mesačne  

B.  Sumy na určenie hranice príjmu podmieňujúcej vznik nároku na prídavky na deti a pre určenie výšky prídavkov na 
deti podľa §5 zákona NR SR č.125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych 
dávok:  

I. 3000 Sk mesačne, ak ide o 1 plnoletú fyzickú osobu, ktorá je  
A. rodičom nezaopatreného dieťaťa  
B. nezaopatreným dieťaťom, ktorého príjem sa posudzuje samostatne  

II. 2100 Sk mesačne, ak ide o  
A. ďalšiu spoločne posudzovanú osobu, ktorá je rodičom nezaopatreného dieťaťa  
B. ďalšiu spoločne posudzovanú osobu, ktorá je manželom rodiča nezaopatreného dieťaťa  

III. 1770 Sk mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa od 15 rokov veku  
IV. 1660 Sk mesačne, ak ide o dieťa od 6 do 15 rokov veku  
V. 1350 Sk mesačne, ak ide o dieťa do 6 rokov veku  

Príplatok k prídavkom na deti 

Výška príplatku je 600 Sk, ak ide o dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté dieťa vyžadujúce mimoriadnu starostlivosť 
alebo 1 000 Sk, ak ide o dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté dieťa vyžadujúce osobitne náročnú mimoriadnu 
starostlivosť.  

Výška rodičovského príspevku 

Výška rodičovského príspevku je ustanovená 0,913-násobkom sumy ustanovenej zákonom č. 125/1998 Z. z. o 
životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok  

v § 5 písm. a), t. j. z 3000,- Sk. V súčasnosti predstavuje výška rodičovského príspevku 2 740 Sk. Rodičovský príspevok 
sa vypláca mesačne pozadu. 

Príspevky pestúnskej starostlivosti 

I. jednorazový príspevok na úhradu potrieb dieťaťa  

vek výška príspevku v Sk 

do 6 rokov veku 5400 

od 6 do 15 rokov veku 6640 

od 15 rokov veku ( pričom dieťa nemusí spĺňať 
podmienku nezaopatrenosti) 

7080 

II. opakovaný príspevok na úhradu potrieb dieťaťa  

vek  výška príspevku v Sk 

do 6 rokov 2160 

od 6 do 15 2656 

od 15 rokov 2832 

III.  Osobitný prístup je v prípade, ak dieťa v pestúnskej starostlivosti poberá dávku dôchodkového zabezpečenia 
(napr. sirotský dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok) 

 

IV. Odmena pestúna  

určuje sa ako 0,44-násobok sumy ustanovenej ne účely štátnych sociálnych dávok pre jednu plnoletú fyzickú 
osobu, čo v súčasnosti predstavuje sumu 1320 Sk mesačne za každé dieťa bez ohľadu na jeho vek. 

 



Výška zaopatrovacieho príspevku  

je mesačne 0,5 násobok súm na účely štátnych sociálnych dávok: 

Poberateľ výška dávky 

dieťa od 0- 6 rokov 680 Sk 

dieťa od 6 do15 rokov 830 Sk 

dieťa od 15 rokov 890 Sk 

manželka vojaka 1050 Sk 

iná osoba 1050 Sk 

Výška príspevku na pohreb  

je 0,7 násobok sumy ustanovenej v §5 písmena a) zákona NR SR č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení 
súm na účely štátnych sociálnych dávok pre jednu plnoletú osobu ( 2100 Sk). 

Výška príspevku pri narodení dieťaťa 

na jedno dieťa je 2,3 - násobok sumy na dieťa do 6 rokov veku ustanovenej v §5 písmena e) zákona NR SR č. 
125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok ( 3110 Sk). 

Ak sa narodili súčasne tri alebo viac detí a najmenej dve z nich sa dožili 28 dní, zvyšuje sa príspevok o jednu polovicu 
sumy príspevku (1350 Sk) na každé dieťa, ktoré sa dožilo 28 dní. 

Výška príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch 
rokov opakovane narodili dvojčatá 

Príspevok rodičom na jedno dieťa podľa jeho veku je 1,6- násobok ustanovenej v §5 písm. c) až e) zákona č.125/1998 
Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok. 

vek výška príspevku v Sk 

do 6 rokov veku 2160 

od 6 do 15 rokov veku 2660 

od 15 rokov veku 2840 
 
 
 
 

BEZPLATNÁ SOCIÁLNA LINKA MPSVaR SR    

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zaviedlo od 10.4.2000 bezplatnú telefónnu linku, tzv. 
„Sociálnu linku“ na čísle 0820 120 180. 

Telefonujúcim budú odpovedať experti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v stanovených 
dňoch podľa týchto oblastí sociálnej problematiky: 

Pondelok  10,00 - 12,00 hod. 
• sociálna pomoc (hmotná núdza, dávky, sociálne služby, príspevky na kompenzáciu zdravotného postihnutia), 

• štátna sociálna podpora. 

Streda  10,00 - 12,00 hod. 
• zamestnanosť (úrady práce, nárok na podporu, podpora nových miest - v rámci zákona o zamestnanosti), 

• pracovnoprávne vzťahy (vznik, zmena a skončenie pracovného pomeru, pracovné podmienky zamestnancov, 
kolektívne pracovnoprávne vzťahy). 

Piatok  10,00 - 12,00 hod. 
• sociálne poistenie, 

• dôchodky, 

• doplnkové dôchodkové pripoistenie, 

• nemocenské poistenie. 
 
 
 

BEZPLATNÉ PRÁVNE PORADENSTVO PRE OBČANOV    

Na základe informácie, ktorú nám poskytol Sekretariát ministra spravodlivosti Slovenskej republiky, upresňujeme 
informáciu o poskytovaní bezplatného právneho poradenstva pre občanov, ktorú uverejnili médiá: 

Ministerstvo spravodlivosti SR zriadilo inštitút Bezplatnej právnej pomoci (BPP), ktorý poskytuje bezplatné právne 
poradenstvo zatiaľ 

• v Bratislave, v budove Ministerstva spravodlivosti SR, Župné námestie č.13. Stránkové dni sú nasledovné: 



Pondelok 8.00  –  12.00 hod. 

Utorok 14.00  –  18.00 hod. 

Streda 14.00  –  18.00 hod. 

Štvrtok 14.00  –  18.00 hod. 

Piatok voľný deň 

• v Košiciach v budove Krajskej prokuratúry Košice, Mojmírova 5 na 2. poschodí. Stránkové dni sú nasledovné: 

Pondelok voľný deň 

Utorok 8.00  –  12.00 hod. 

Streda 8.00  –  12.00 hod. 

Štvrtok 14.00  –  18.00 hod. 

Piatok voľný deň 
 
 
 

ZMENY V ZÁKONE O SOCIÁLNEJ POMOCI 
Koncom roka 2000 poslanci NR SR schválili novelu zákona o sociálnej pomoci pod číslom 450/2000 Z.z. Vzhľadom na 
veľký počet žiadosti o vystavenie posudku o zdravotnom stave a zistení miery funkčnej poruchy a tiež pre zdĺhavý 
postup vybavovania uvedených žiadosti, základom uvedenej novely bolo zmeniť dátumy platnosti výhod peňažných 
príspevkov udelených ešte podľa Vyhlášky 151/88 Zb. a vybavovania posudkov a určenia miery funkčnej poruchy, 
namiesto do 31.12.2000 na 31.12.2001. 

Tiež nastali zmeny v prílohe č. 7 o „Skutočnosti na určenie výšky peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky a 
peňažného príspevku na úpravu bytu a rodinného domu alebo garáže“ a v prílohe č. 9 o „Skutočnosti na určenie výšky 
peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla“, ktoré na ďalších stranách uvádzame. 
Nastali zmeny tiež v prílohe č. 4 pre „Určenie miery funkčnej poruchy podľa druhov zdravotných postihnutí“. Čo sa týka 
našej oblasti „Poruchy zrážanlivosti a iné stavy krvácania“ nenastali žiadne zmeny, preto naďalej platí uvedená časť 
prílohy, ktorá bola uverejnená v SPI 4/1998 

Úplné znenie zákona č. 195/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov vyšlom tohto roku pod číslom 88/2001 Z.z.  

  
 

Príloha č. 7 
k zákonu č. 195/1998 Z.z. 
podľa novelizácie 

450/2000 Z.z. 
 

Skutočnosti na určenie výšky peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky 
a peňažného príspevku na úpravu bytu, rodinného  domu alebo garáže 

 
 

Cena pomôcky, cena 
potrebnej úpravy bytu, 

rodinného domu, garáže 

Príjem občana s ťažkým zdravotným postihnutím vyjadrený 
v násobkoch sumy životného minima pre plnoletú fyzickú 

osobu ustanovenej osobitným predpisom36) 

 

 do 2 do 3 do 4 do 5 do 6 do 7  

do 10.000 Sk 90 % 90 % 70 % 50 % 30 % 20 % Výška príspevku v % z ceny 

do 50.000 Sk 95 % 85 % 75 % 65 % 55 % 45 % pomôcky, z ceny úpravy bytu, 

nad 50.000 Sk 95 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % rodinného domu najviac zo sumy 
500 000 Sk, z ceny úpravy garáže 

najviac zo sumy 100 000 Sk 

 
36) § 2 písm. a) zákona č. 125/1998 Z.z. 



Príloha č. 9 
k zákonu č. 195/1998 Z.z. 
podľa novelizácie 

450/2000 Z.z. 
 
 

Skutočnosti na určenie výšky peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla 
 
 

Cena osobného 
motorového vozidla 

Príjem občana s ťažkým zdravotným postihnutím vyjadrený 
v násobkoch sumy životného minima pre plnoletú fyzickú 

osobu ustanoveného osobitným predpisom36) 

 

 do 2 do 3 do 4 do 5 do 6 do 7  

x 85 % 80 % 70 % 55 % 45 % 35 % 
Výška príspevku v % z ceny 

osobného motorového vozidla, 
najviac zo sumy 400.000 Sk 

 
 
36) § 2 písm. a) zákona č. 125/1998 Z.z. 


