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Zhrnutie 
Peňažný príspevok na opatrovanie (PPnaO) sa poskytuje na zabezpečenie pomoci osobe s ťažkým 
zdravotným postihnutím (ŤZP) pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť a realizovaní sociálnych 
a vzdelávacích aktivít.1 Príspevok je určený priamo opatrovateľovi, ktorý osobne opatruje fyzickú osobu s ŤZP 
odkázanú na opatrovanie. Nárok na priznanie príspevku ovplyvňujú viaceré faktory, napr. či opatrovaný 
poberá peňažný príspevok na osobnú asistenciu, či sa mu poskytuje opatrovateľská služba alebo pobytová 
sociálna služba, alebo či opatrovateľ má príjem zo zamestnania. Základná výška príspevku potom závisí od 
toho, či opatrovateľ poberá niektorú zo zákonom stanovených dôchodkových dávok, od počtu opatrovaných 
osôb s ŤZP a od rozsahu poskytovaného opatrovania. 

Inštitút sociálnej politiky vytvoril jednoduchý nástroj na orientačný výpočet PPnaO v podobe online kalkulačky, 
ktorá je zverejnená na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR2. Pomocou kalkulačky si 
užívateľ dokáže overiť, či má opatrovateľ starajúci sa o blízku osobu s ŤZP nárok na priznanie peňažného 
príspevku vrátane jeho predpokladanej výšky bez potreby hlbšej znalosti príslušnej legislatívy. Nárok na 
peňažný príspevok a jeho výška sa určí na základe niekoľkých údajov o opatrovateľovi a jednej alebo dvoch 
opatrovaných osobách podľa ich skutočnej životnej situácie. Výšku PPnaO je možné vypočítať nielen pre 
aktuálne obdobie, ale aj spätne od júla 2020. Kalkulačka a manuál sú pravidelne aktualizované tak, aby boli 
v súlade s platnou legislatívou. 

1 Používanie kalkulačky 
Prvým krokom je výber obdobia, pre ktoré sa výpočet výšky PPnaO realizuje (Obrázok 1). Na výber sú 
viaceré nadväzujúce obdobia, ktoré sú ohraničené legislatívnymi úpravami (valorizáciou) výšok PPnaO3 
a súm životného minima4 (ŽM) na základe prijatých nariadení a opatrení vlády SR. Schéma výpočtu je 
rovnaká pre všetky ponúkané obdobia. Predvolene je vždy nastavené aktuálne obdobie s výškami PPnaO 
a ŽM platnými v súčasnosti. Tabuľka 1 obsahuje záväzné výšky PPnaO pre ponúkané obdobia. 

Tabuľka 1 Základné výšky PPnaO pre obdobia od 1. júla 2020 

Opatrovateľ Rozsah 
opatrovania 

od 1.7.2020 do 30.6.2021 od 1.7.2021 do 30.6.2022 od 1.7.2022 

1 osoba 
s ŤZP 

2+ osôb 
s ŤZP 

1 osoba 
s ŤZP 

2+ osôb 
s ŤZP 

1 osoba 
s ŤZP 

2+ osôb 
s ŤZP 

Produktívny vek - 476,74 eur 634,06 eur 508,44 eur 676,22 eur 525,65 eur 699,15 eur 

Poberateľ 
dôchodku 

celodenné 238,37 eur 317,03 eur 254,22 eur 338,11 eur 262,85 eur 349,60 eur 

čiastočné* 209,77 eur 294,84 eur 223,71 eur 314,44 eur 231,30 eur 325,10 eur 

kombinácia 
celodenného 
a čiastočného 

- 307,52 eur - 327,97 eur - 339,10 eur 

Pozn.: *Ak sa osobe alebo osobám s ŤZP poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne. 

Nasleduje vypĺňanie údajov o opatrovateľovi a jednej alebo dvoch opatrovaných osobách s ŤZP podľa ich 
životnej situácie. Tieto informácie majú vplyv na priznanie peňažného príspevku a jeho výšku. 

                                                           
1 Poskytovanie peňažného príspevku na opatrovanie upravuje zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na 
kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
2 Kalkulačka je dostupná online na: https://www.mpsvr.sk/sk/ministerstvo/vyskum-oblasti-prace-socialnych-veci-institut-
socialnej-politiky/kalkulacka-prispevku-opatrovanie-6.html  
3 Podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 170/2020 Z. z., č. 255/2021 Z. z. a č. 213/2022 Z. z., ktorým sa 
ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie. 
4 Pre jednu plnoletú fyzickú osobu je od 1. júla 2020 do 30. júna 2021 výška životného minima 214,83 eur (opatrenie 
č. 174/2020 Z. z.), od 1. júla 2021 do 30. júna 2022 je 218,06 eur (opatrenie č. 244/2021 Z. z.) a od 1. júla 2022 je 
234,42 eur (opatrenie č. 227/2022 Z. z). 

https://www.mpsvr.sk/sk/ministerstvo/vyskum-oblasti-prace-socialnych-veci-institut-socialnej-politiky/kalkulacka-prispevku-opatrovanie-6.html
https://www.mpsvr.sk/sk/ministerstvo/vyskum-oblasti-prace-socialnych-veci-institut-socialnej-politiky/kalkulacka-prispevku-opatrovanie-6.html
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Obrázok 1 Ponuka období pre výpočet PPnaO podľa v tom čase platnej legislatívy 

 

1.1 Údaje o opatrovateľovi 

Ďalším krokom je vyplnenie údajov o opatrovateľovi. Užívateľ uvedie, či opatrovateľ poberá niektorú 
z dôchodkových dávok, či si privyrába v zamestnaní a koľko osôb s ŤZP opatruje (Obrázok 2). Bližšie 
vysvetlenie jednotlivých položiek je uvedené v nasledujúcom texte. 

Obrázok 2 Zadávanie údajov o opatrovateľovi 

 

Poberateľ dôchodku 

Výška peňažného príspevku sa v prvom rade odvíja od toho, či opatrovanie vykonáva osoba v produktívnom 
veku alebo poberateľ niektorej zo zákonom stanovených dôchodkových dávok.5 Opatrovateľ je poberateľom 
dôchodku vtedy, ak poberá starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok z dôvodu 
poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, výsluhový dôchodok alebo invalidný 
výsluhový dôchodok. Okrem toho môže poberateľ dôchodku súbežne poberať aj iné dávky dôchodkového 
poistenia, dávky výsluhového zabezpečenia alebo iné dôchodky starobného dôchodkového sporenia. Na 
výber sú voľby áno/nie. 

Výkon zamestnania a mesačná výška čistého príjmu zo zamestnania 

Užívateľ kalkulačky uvedie, či opatrovateľ vykonáva zamestnanie. Ak áno, doplní výšku čistého mesačného 
príjmu zo zamestnania v eurách. Za príjem zo zamestnania sa nepovažuje preplatok na dani z príjmov, 
preplatok na poistnom na verejné zdravotné poistenie, vrátené poistné (nemocenské, dôchodkové, 
v nezamestnanosti) zaplatené bez právneho dôvodu, príspevok na rekreáciu a príspevok za ubytovanie 
odídenca.6 V prípade, že je tento príjem vyšší ako dvojnásobok sumy ŽM pre jednu plnoletú fyzickú osobu, 
PPnaO sa neposkytne bez ohľadu na to, či opatruje dôchodca alebo osoba v produktívnom veku. 

Počet opatrovaných osôb 

Kalkulačka umožňuje výpočet nároku peňažného príspevku pre jednu alebo dve osoby s ŤZP odkázané na 
opatrovanie, o ktoré sa stará rovnaký opatrovateľ. Údaje o každej opatrovanej osobe sa v ďalších krokoch 
vypĺňajú zvlášť. Základné výšky PPnaO pri opatrovaní dvoch a viacerých osôb s ŤZP sú vyššie ako pri jednej 
osobe (Tabuľka 1). 

1.2 Údaje o jednej alebo dvoch opatrovaných osobách 

Vypĺňanie údajov o jednej alebo dvoch opatrovaných osobách s ŤZP závisí od výberu typu opatrovateľa. 
Zobrazujú sa iba tie vstupné polia, ktoré majú pre vybraný typ poberateľa vplyv na poskytnutie PPnaO a jeho 
výšku (Obrázok 3). 

                                                           
5 Výška príspevku pre poberateľa dôchodku a celodenné opatrovanie je o 50 % nižšia ako pre osobu v produktívnom 
veku. 
6 Podľa § 18 ods. 5 zákona č. 447/2008 Z. z. 
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Obrázok 3 Zadávanie údajov o opatrovanej osobe s ŤZP podľa typu opatrovateľa 

Ak je opatrovateľ v produktívnom veku - Poberateľ dôchodku „nie“ 

 
Ak je opatrovateľ dôchodca - Poberateľ dôchodku „áno“ 

 

Nezaopatrené dieťa 

Opatrovanie sa poskytuje osobe s ŤZP po dovŕšení šiesteho roku života. Opatrovaným môže byť teda aj 
nezaopatrené dieťa. Za nezaopatrené dieťa možno považovať také dieťa, na ktoré rodičia poberajú prídavok 
na dieťa (najviac do dovŕšenia 25 rokov veku dieťaťa)7. V prípade, že opatrovateľ nemá príjem zo 
zamestnania alebo nepoberá dávky dôchodkového poistenia, dávky výsluhového zabezpečenia alebo 
dôchodky starobného dôchodkového sporenia, a opatrovanou osobou je jedno alebo viacero nezaopatrených 
detí, potom sa nárok na PPnaO navýši o bonus vo výške 100 eur. Voľba je aktívna iba pre opatrovateľa 
v produktívnom veku, nakoľko pre poberateľa dôchodku sa bonus za nezaopatrené dieťa neuplatňuje. 

Mesačný čistý príjem opatrovanej osoby 

Príjem opatrovanej osoby s ŤZP sa zohľadňuje iba vtedy, ak je opatrovateľom osoba v produktívnom veku, 
nie poberateľ dôchodku. Za príjem na účely poskytnutia PPnaO sa považuje napr. príjem zo závislej činnosti, 
príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti, dávky nemocenského poistenia, dávka v nezamestnanosti, dávky 
dôchodkového poistenia, dávky výsluhového zabezpečenia, dávka v hmotnej núdzi, rodičovský príspevok, 
príjem z prenájmu a ďalšie.8 Naopak, za príjem sa nepovažujú napr. jednorazové štátne sociálne dávky, 
prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa, peňažné príspevky na kompenzáciu, zvýšenie dôchodku 
pre bezvládnosť, jednorazová dávka v hmotnej núdzi, štipendiá (okrem štipendia študenta v doktorandskom 
študijnom programe v dennej forme), plnenia z poistenia majetku a plnenia z poistenia zodpovednosti za 
škody, daňový bonus, 13. dôchodok, jednorazový doplatok k starobnému dôchodku alebo príspevok za 
ubytovanie odídenca. 

Okrem príjmu osoby s ŤZP sa zisťujú a započítavajú aj príjmy spoločne posudzovaných osôb, ktorými sú 
napríklad manžel alebo manželka osoby s ŤZP, alebo rodičia, ak je osoba s ŤZP nezaopatrené dieťa žijúce 
s nimi v domácnosti.9 Príjem sa určí ako priemerný mesačný príjem osoby za kalendárny rok predchádzajúci 
roku, v ktorom sa žiada o príspevok. Pod príjmom osoby s ŤZP potom rozumieme súčet príjmov opatrovanej 
osoby a spoločne posudzovaných osôb vydelený ich počtom. Ak tento príjem prevyšuje dvojnásobok sumy 
ŽM pre jednu plnoletú fyzickú osobu, základná výška PPnaO sa zníži o prevyšujúcu časť10. Ak je opatrovanou 
osobou s ŤZP nezaopatrené dieťa, hranica pre posúdenie príjmu sa posúva na trojnásobok sumy ŽM pre 
jednu plnoletú fyzickú osobu. 

                                                           
7 Pojem nezaopatrené dieťa definuje § 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa o zmene a doplnení zákona 
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. 
8 Všetky kategórie príjmov na účely poskytovania príspevku špecifikuje § 18 ods. 1 zákona č. 447/2008 Z. z. 
9 Okruhy spoločne posudzovaných osôb definuje § 18 ods. 7 zákona č. 447/2008 Z. z. 
10 Základná výška peňažného príspevku po odpočítaní prevyšujúcej časti môže byť najmenej 0 eur. Bonus k príspevku 
za nezaopatrené dieťa sa týmto spôsobom nekráti. 
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Poberanie dôchodku pre bezvládnosť 

Ak je opatrovaná osoba s ŤZP poberateľom dôchodku pre bezvládnosť11, vyberie sa priznaný typ 
bezvládnosti z nasledovných možností: čiastočná (10,00 eur), prevažná (16,60 eur) alebo úplná (23,30 eur). 
Základná výška peňažného príspevku sa potom zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť. 

Rozsah opatrovateľskej služby 

Uvedie sa rozsah opatrovateľskej služby v hodinách za mesiac. Ak sa opatrovateľská služba osobe s ŤZP 
neposkytuje, vyplní sa nula (predvolené). Maximálny rozsah opatrovateľskej služby pre poskytnutie PPnaO je 
8 hodín mesačne. Na priznanie peňažného príspevku sa opatrovanému nesmie poskytovať ani týždenná 
alebo celoročná pobytová sociálna služba. 

Poberanie peňažného príspevku na osobnú asistenciu 

Nárok na PPnaO zaniká aj vtedy, ak sa opatrovanému poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu. 
Na výber sú možnosti áno/nie. 

Poberanie ambulantnej formy sociálnej služby 

Voľba (áno/nie) je aktívna iba vtedy, keď opatrovateľom je poberateľ dôchodku. V prípade, že sa osobe 
odkázanej na opatrovanie poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne 
(čiastočné opatrovanie), opatrovateľ má nárok na zníženú základnú výšku príspevku v závislosti od počtu 
opatrovaných osôb s ŤZP (Tabuľka 1). 

1.3 Výpočet nároku 

Po stlačení tlačidla „Vypočítaj“ sa podľa nastavených parametrov overí, či má opatrovateľ nárok na PPnaO. 
Ak áno, zobrazí sa výsledná výška nároku v poli „Nárok spolu“. Pre jednoduchšie porozumenie vypočítaného 
nároku sú okrem výslednej výšky príspevku vyčíslené aj všetky zrážky alebo bonus za nezaopatrené dieťa 
zvlášť pre každú opatrovanú osobu. Časť kalkulačky s výpočtom nárokovateľnej výšky peňažného príspevku 
je zobrazená na Obrázku 4. Po zmene vstupných parametrov vo formulári je potrebné na prepočet nároku 
opäť stlačiť tlačidlo „Vypočítaj“. Tlačidlom „Reset“ sa obnovia predvolené hodnoty polí. 

Obrázok 4 Ukážka vypočítaného nároku na PPnaO pre dve opatrované osoby, ak opatrovateľom je osoba v produktívnom 
veku a jedna z opatrovaných osôb je nezaopatrené dieťa 

 

                                                           
11 Zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť bola dávka dôchodkového zabezpečenia, ktorá sa podľa § 70 zákona č. 100/1988 
Zb. v znení účinnom do 31. decembra 2000 priznávala k dôchodku. 
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Box 1 Ilustračný príklad pre posúdenie nároku na PPnaO a výpočet jeho orientačnej výšky 

Životná situácia: Dcéra sa stará o svoju matku, ktorá je osobou s ŤZP, a chce požiadať o poskytnutie 
PPnaO. Žiadosť si plánuje podať v decembri 2022. Dcéra je v produktívnom veku. Pracuje z domu na 
skrátený pracovný úväzok a jej mesačný čistý príjem z tohto zamestnania je 350 eur. Matka žije 
v domácnosti spolu so svojím manželom. Obaja poberajú starobný dôchodok. Matka navyše poberá 
dôchodok pre bezvládnosť typu „prevažná“. V roku 2021 bola mesačná výška dôchodku matky 525 eur 
a mesačná výška dôchodku  jej manžela 675 eur. Mesačný čistý príjem opatrovanej matky na účel 
poskytnutia PPnaO potom je (525 eur + 675 eur) / 2 = 600 eur. 

Výpočet nároku: Podľa zadaných údajov má dcéra nárok na poskytnutie PPnaO. Jej mesačný čistý príjem 
zo zamestnania neprevyšuje dvojnásobok sumy ŽM pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Pre opatrovateľa 
v produktívnom veku, ktorý opatruje jednu osobu s ŤZP, je základná výška príspevku 525,65 eur. 
Posudzuje sa však aj príjem opatrovanej osoby - matky. Príjem opatrovanej matky vo výške 600 eur 
prevyšuje dvojnásobok sumy ŽM pre jednu plnoletú fyzickú osobu (2 x 234,42 eur = 468,84 eur), preto je 
základná výška peňažného príspevku znížená o prevyšujúcu časť 131,16 eur. Opatrovaná osoba poberá aj 
dôchodok pre bezvládnosť. Z tohto dôvodu sa vykoná ďalšia zrážka vo výške 16,60 eur. Orientačná výška 
PPnaO, ktorá môže byť poskytnutá dcére na opatrovanie svojej matky, je 377,89 eur. 

Obrázok B.1 Nastavenie kalkulačky a vypočítaný nárok pre ilustračný príklad 
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2 Výhody a obmedzenia používania kalkulačky 
Použitie našej online kalkulačky má nasledovné výhody a obmedzenia: 
 Overenie nároku na PPnaO a výpočet jeho výšky bez potreby hlbšej znalosti príslušnej legislatívy. Čísla 

použitých zákonov, opatrení a nariadení vlády sa po každom výpočte zobrazia v poli „Poznámky“. 
 Vybrané vstupné polia majú k dispozícii nápovedu (symbol otáznika) s bližším popisom, ktorý je doplnený 

odkazom na platnú legislatívu (Obrázok 1). 
 Výpočet je možné uskutočniť aj pre obdobia predchádzajúce aktuálnemu obdobiu (od 1. júla 2020) podľa 

vtedy záväzných výšok PPnaO a súm ŽM. 
 V prípade, že opatrovateľovi nevzniká nárok na peňažný príspevok, zobrazí sa upozornenie 

s bližším vysvetlením. 
 Okrem výslednej výšky nároku na peňažný príspevok sú zobrazené aj zrážky zo základnej sumy alebo 

navýšenie o bonus za nezaopatrené dieťa zvlášť pre každú opatrovanú osobu. Užívateľ tak jednoduchšie 
porozumie, akým spôsobom bola stanovená výsledná výška nároku. 

 Nastavenie počtu opatrovaných osôb v kalkulačke je obmedzené iba na jednu alebo dve osoby s ŤZP. 
V zmysle § 40 zákona č. 447/2008 Z. z. je možné opatrovať aj viac osôb. Počet opatrovateľov, ktorí 
opatrujú viac ako dve osoby, je však minimálny (menej ako 10 poberateľov mesačne). 

 Vypĺňanie údajov o opatrovateľovi a opatrovaných osobách je intuitívne. Jediný údaj, ktorý si užívateľ 
musí dodatočne dopočítať alebo zistiť je príjem osoby s ŤZP spolu s posudzovanými osobami. 

 Výpočet je orientačný a nezakladá nárok na priznanie PPnaO, ani neurčuje jeho záväznú výšku. 
 Kalkulačka aj manuál si vyžadujú pravidelnú aktualizáciu tak, aby základné výšky PPnaO, výška ŽM pre 

jednu plnoletú fyzickú osobu, ale aj podmienky na priznanie príspevku a výpočet nároku boli v súlade 
s platnou legislatívou. 
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