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Potreby chorého: 

 Hlavným cieľom ošetrovateľstva  je systematická starostlivosť o potreby človeka. Na 

otázku o potrebách chorého väčšina ľudí so samozrejmosťou odpovedá, že potrebujú 

prvotriedne ošetrovanie, lieky a kľud.  

 

• Potreby biologické – čiže vrodené či primárne. Uspokojovanie týchto potrieb je pre život 

nevyhnutné. Je to napríklad potreba potravy, tekutín, spánku, odpočinku, vyprázdňovaní, 

výmeny plynov atd. 

• Potreby psychologické – na dialyzačných pracoviskách nedostatočne  zabezpečené – 

nie sú prítomný klinicky psychológova; 

•  Potreby sociálne – pacienti (hlavne starší) nemajú prehľad o možnostiach peňažných 

príspevkoch na kompenzácie ktoré slúžia na zmiernenie, alebo prekonanie sociálneho 

dôsledku ich ťažkého zdravotného postihnutia 

• Potreby spirituálne. 
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Činnosti koordinátora pre sociálnu oblasť vo Firme B.Braun: 

Koordinátorka  pro  sociálni péči na dialyzačním středisku – B.Braun Praha – 

Homolka 

 

L. Melkusová, L. Muziková, L. Habadová, M. Dušek. 
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Peňažné príspevky na kompenzáciu: 

   Dňa 1. januára 2009 nadobudol účinnosť zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných 

príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu“), ktorý 

nanovo upravuje právne vzťahy pri poskytovaní peňažných príspevkov na kompenzáciu a  

nahradil zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov v oblasti 

poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu a peňažného príspevku za 

opatrovanie.  

 

 Peňažné príspevky na kompenzáciu sú určené na zmiernenie alebo prekonanie 

sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia, čiže určitého znevýhodnenia, ktoré 

má fyzická osoba z dôvodu jej ťažkého zdravotného postihnutia v porovnaní s fyzickou 

osobou bez zdravotného postihnutia rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok 

a ktoré nie je schopná z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia sama prekonať. 
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Peňažné príspevky na kompenzáciu sú: 

1) peňažný príspevok na osobnú asistenciu, 

2) peňažný príspevok na kúpu pomôcky, 

3) peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky, 

4) peňažný príspevok na úpravu pomôcky, 

5) peňažný príspevok na opravu pomôcky, 

6) peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia, 

7) peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla, 

8) peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla, 

9) peňažný príspevok na prepravu, 

10) peňažný príspevok na úpravu bytu, 

11) peňažný príspevok na úpravu rodinného domu, 

12) peňažný príspevok na úpravu garáže, 

13) peňažný príspevok na opatrovanie. 

14) peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie 

• súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového 
zariadenie 

• súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla 

• súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom 
  

Peňažné príspevky na kompenzáciu uvedené pod bodom 1., 9., 13. a 14.  sú opakované peňažné príspevky 
na kompenzáciu a peňažné príspevky na kompenzáciu uvedené v bodoch 2. až 8. a 10. až 12. sú 
jednorazové peňažné príspevky na kompenzáciu. 
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Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla:  

Názov  peňažného 

príspevku: 

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla (ďalej len „PP na kúpu 

OMV“) 

Základný  právny 

predpis: 

Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu  (§ 34)   

Sociálna situácia: Fyzická osoba s ŤZP. 

Podmienky nároku: 

 
• PP na kúpu OMV možno poskytnúť fyzickej osobe s ŤZP, ktorá je podľa komplexného 

posudku odkázaná na individuálnu prepravu OMV. 

•  PP na kúpu OMV možno poskytnúť, ak fyzická osoba s ŤZP požiada o poskytnutie 

tohto peňažného príspevku najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši 65 

rokov veku 

•  PP na kúpu OMV možno poskytnúť, ak fyzická osoba s ŤZP je zamestnaná alebo 

preukáže, že bude zamestnaná, alebo sa jej poskytuje sociálna služba v domove 

sociálnych služieb, špecializovanom zariadení, dennom stacionári, alebo preukáže, že 

sa jej bude poskytovať sociálna služba v domove sociálnych služieb, špecializovanom 

zariadení, dennom stacionári, alebo navštevuje školské zariadenie, alebo preukáže, že 

bude navštevovať školské zariadenie a OMV bude využívať najmenej 2 x v  týždni na 

účely prepravy do zamestnania, školského zariadenia alebo do domova sociálnych 

služieb, špecializovaného zariadenia alebo denného stacionára a 2 x späť.  

Výška peňažného 

príspevku: 

 

Výška PP na kúpu OMV a PP na kúpu OMV s automatickou prevodovkou sa určí 

percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny OMV a príjmu fyzickej osoby s ŤZP 

uvedených v prílohe č. 13 cena OMV sa zohľadňuje najviac v sume 13 277,57 Eur  

•  Výška PP na kúpu OMV je najviac 6 638,79 Eur 

•  Výška PP na kúpu OMV s automatickou prevodovkou je najviac  8 298,48 Eur 

Poskytuje: Úrad PSVR 

Poznámka:  Jednorazový peňažný príspevok na kompenzáciu  
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Peňažný príspevok  na prepravu: 

Názov  peňažného 

príspevku: 

Peňažný príspevok  na prepravu  (ďalej len „PP na prepravu“). 

 

Základný  právny 

predpis: 

Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu  (§ 36). 

 

Sociálna situácia: Fyzická osoba s ŤZP. 

Podmienky nároku: 

 

• PP na prepravu možno poskytnúť fyzickej osobe s ŤZP, ktorá je podľa komplexného 

posudku odkázaná  na individuálnu prepravu OMV. 

• Nemožno poskytnúť fyzickej osobe s ŤZP, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na 

kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky OMV, alebo 

ktorá je vlastníkom alebo držiteľom OMV. 

• Nemožno poskytnúť, ak  hodnota majetku ktorý fyzická osoba s ŤZP vlastní, 

presahuje 39 833 Eur. 

• Nemožno poskytnúť, ak príjem fyzickej osoby s ŤZP za zisťovaný kalendárny rok je 

vyšší ako 5-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. 

Výška peňažného 

príspevku: 

 

Výška PP na prepravu sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od preukázaných 

nákladov na prepravu a od príjmu fyzickej osoby s ŤZP uvedených v prílohe č. 14. 

• PP na prepravu je mesačne najviac 51,02 % sumy životného minima pre jednu 

plnoletú fyzickú osobu. 

• Nevyčerpanú časť PP na prepravu za kalendárny mesiac nemožno využiť 

v nasledujúcom kalendárnom mesiaci. 

Poskytuje: Úrad PSVR. 

Poznámka: Opakovaný peňažný príspevok na kompenzáciu,  vypláca sa mesačne pozadu.   7 
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Diaľničné známky pre osoby s ŤZP - výnimky z platenia úhrady za 

používanie diaľnic: 

 Výnimka platí pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým je poskytovaný 

peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s prevádzkou osobného 

motorového vozidla podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na 

kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

        

       Poberanie príspevku preukáže prepravovaná osoba rozhodnutím Úradu práce, sociálnych 

vecí a rodiny. 

       Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nemusí byť vlastníkom osobného 

motorového vozidla, ale:  

•musí sedieť vo vozidle a preukázať sa kópiou rozhodnutia o peňažnom príspevku; 

•vodič, ktorý pre fyzickú osobu s ŤZP ide alebo ju odviezol musí mať kópiu rozhodnutia o 

peňažnom príspevku a zároveň doklad o umiestnení tejto osoby do domova sociálnych 

služieb, školského zariadenia, zdravotníckeho zariadenia a pod. 

        Výnimka má platnosť len pre územie SR a týka sa len tých fyzických osôb, ktorým vydal 

rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s 

prevádzkou osobného motorového vozidla príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v SR.  

  

        Občania ČR majú platnú výnimku len na území ČR. Na našom území sú povinní označiť 

svoje vozidlo platnou slovenskou nálepkou. 
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Možnosti rekreačných dialýz u HD pacientov: 

   B.Braun Avitum štandardne poskytuje rekreačné dialýzy na dialyzačných strediskách na 

Slovensku a tiež v ostatných dialýzach v Českej republike. 
 

 

   V rámci programu rekreačných dialýz klienti spoločnosti B.Braun môžu voľne tiež cestovať aj 

do zahraničia.  A to vďaka  medzinárodnému zázemiu koncernu B.Braun, kde pacientom 

poskytne plnohodnotnú starostlivosť akékoľvek dialyzačné stredisko B.Braun Avitum na svete. 
 

 

  Po predchádzajúcej dohode sme schopní zariadiť našim pacientom aj zahraničnú dialýzu; 

nie len na dialyzačných strediskách B.Braun Avitum, ale aj iných dialyzačných strediskách.  
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Ďakujeme za pozornosť. 
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