
           Záznam 

 
z rokovania Kategorizačnej komisie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky na posudzovanie návrhov na kategorizáciu pomôcok,  

ktoré sa konalo dňa 14. septembra 2017  

 

Zúčastnení: 

 

JUDr. Nadežda Šebová – predseda a generálna riaditeľka sekcie sociálnej a rodinnej politiky 

Mgr. Michal Krivošík - podpredseda a riaditeľ odboru integrácie osôb so zdravotným 

postihnutím  

MUDr. Eva Hanusová – posudkový lekár Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny   

PhDr. Mária Homolová - tajomníčka Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 

MUDr. Ján Koreň – hlavný odborník MZ SR pre ortopedickú protetiku a techniku 

PhDr. Iveta Mišová - zástupca skupiny organizácií osôb  pre pomoc občanom s mentálnym 

postihnutím 

Ing. Milan Měchura - zástupca skupiny organizácií osôb so zrakovým postihnutím 

Mgr. Júlia Chorvátová - tajomník komisie      

 

 Rokovania sa zúčastnilo  7  členov Kategorizačnej komisie MPSVR SR 

na posudzovanie návrhov na kategorizáciu pomôcok (ďalej len „Kategorizačná komisia“) 

a komisia bola uznášania schopná. 

 

Predmet rokovania: 

 

Predmetom rokovania bolo posúdenie žiadosti firmy Tyflocomp, s.r.o. o zmenu 

maximálne zohľadňovanej sumy z ceny pomôcky pri  nasledovných troch pomôckach: 

1. Slepecké hodinky hmatové (poradové číslo 19) 

2. Slepecké hodinky s hlasovým výstupom (poradové číslo 20) 

3. Povelový vysielač (poradové číslo 33) 

 

Na základe žiadosti členov Kategorizačnej komisie bol na rokovanie prizvaný konateľ 

spoločnosti Tyflocomp, s.r.o. pán Martin Dithalm, ktorý odprezentoval jednotlivé pomôcky. 

Zároveň zodpovedal otázky členov Kategorizačnej komisie a  odôvodnil žiadosť o zvýšenie 

maximálne zohľadňovaných súm z cien vyššie uvedených pomôcok. 

 

Slepecké hodinky hmatové (poradové číslo 19) 

Na základe informácií poskytnutých navrhovateľom ako aj vzájomnej diskusie 

členovia Kategorizačnej komisie neodporučili zvýšiť maximálne zohľadňovanú sumu z ceny 

tejto pomôcky z 90 € na 120 €.  

  

Hlasovanie:  

5 členov Kategorizačnej komisie hlasovalo za nezvýšenie maximálne zohľadňovanej sumy 

z ceny pomôcky, 2 členovia Kategorizačnej komisie  hlasovali za zvýšenie maximálne 

zohľadňovanej sumy z ceny pomôcky. 

 

Slepecké hodinky s hlasovým výstupom (poradové číslo 20) 

Na základe informácií poskytnutých navrhovateľom ako aj vzájomnej diskusie 

členovia Kategorizačnej komisie neodporučili zvýšiť maximálne zohľadňovanú sumu z ceny 

tejto pomôcky z 33 € na 50 €.  
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Hlasovanie:  

5 členov Kategorizačnej komisie hlasovalo za nezvýšenie maximálne zohľadňovanej sumy z 

ceny pomôcky, 1 člen Kategorizačnej komisie  hlasoval za zvýšenie maximálne 

zohľadňovanej sumy z ceny pomôcky a 1 člen Kategorizačnej komisie sa zdržal hlasovania. 

 

Povelový vysielač (poradové číslo 33) 

Na základe informácií poskytnutých navrhovateľom najmä skutočnosti, že aktuálne je 

predajná cena tejto pomôcky vyššia než je maximálne zohľadňovaná suma z ceny pomôcky,  

ako aj po vzájomnej diskusii Kategorizačná komisia odporučila zvýšiť maximálne 

zohľadňovanú sumu z ceny tejto pomôcky z 105 € na 140 €.  

 

Hlasovanie:  

6 členov Kategorizačnej komisie hlasovalo za zvýšenie maximálne zohľadňovanej sumy 

z ceny pomôcky, 1 člen Kategorizačnej komisie  hlasoval za nezvýšenie maximálne 

zohľadňovanej sumy z ceny pomôcky. 

 

  Predmetom rokovania ďalej bolo poskytnutie informácie členom Kategorizačnej 

komisie o tom, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky sa 

v zmysle záverov z predchádzajúceho rokovania Kategorizačnej komisie obrátilo listom  

na  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a upozornilo na potrebu zvýšiť 

prístupnosť logopedických programov pre deti so zdravotným znevýhodnením, vrátane  

špeciálneho programu FONO 2. O tomto postupe bol informovaný aj Spolok nepočujúcich 

pedagógov. 

 

 

 

V Bratislave 18. 9. 2017 

Zapísala: Mgr. Júlia Chorvátová 

Schválil: Mgr. Michal Krivošík 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


