
U s m e r n e n i e    

k poskytnutiu dotácie v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny  Slovenskej 

republiky pre poskytovateľov vybraných druhov sociálnych služieb v zariadení na účely 

„dotácie na energie“  
 

Dňa 29. 04. 2022 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády SR č. 143/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v 

pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, 

núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na 

územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny (ďalej len 

„nariadenie“).  

 

Nariadením sa vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine a, aj s 

týmto ozbrojeným konfliktom súvisiacimi dôsledkami na ekonomiku a extrémny nárast cien energii (najmä 

elektrickej energie a plynu), umožňuje, poskytnutie jednorazovej dotácie v rozpočtovom roku 2022 

poskytovateľom vybraných druhov sociálnych služieb v pobytových a ambulantných zariadeniach 

sociálnych služieb (ďalej len „zariadenie“), účelovo určenej na čiastočnú, resp. plnú úhradu prevádzkových 

nákladov na energie súvisiace s poskytovaním sociálnej služby (ďalej len „dotácia na energie“). Za energie, 

sa na účel tejto dotácie považujú energie potrebné na prevádzku poskytovanej sociálnej služby, podľa 

individuálnych podmienok u jednotlivých poskytovateľov, a to najmä z hľadiska spôsobu vykurovania a 

súvisiaceho ohrevu vody. Pod energiami sa teda rozumie všeobecný význam tohto slova, a to elektrická 

energia, para, plyn, tepelná energia a palivá na vykurovanie. 

 

Dotácia bude v súlade so splnomocňovacím ustanovením § 15a zákona č. 544/2010Z. z. o dotáciách 

v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „zákon“) poskytnutá v rámci 

dotačného titulu na podporuhumanitárnej pomoci pre právnické osoby (§ 9 zákona). 

 

Podmienky poskytnutia dotácie 
 

 Dotáciu na energie možno poskytnúť vybraným zariadeniam sociálnych služieb, podľa formy 

poskytovanej sociálnej služby, na jedno miesto zapísané v registri sociálnych služieb v sume: 
 

Suma dotácie 

Pobytová 

forma 

Ambulantná 

forma 

zariadenie podporovaného bývania 145 € 130 € 

zariadenie pre seniorov 145 € 130 € 

zariadenie opatrovateľskej služby 145 € 130 € 

rehabilitačné stredisko 145 € 130 € 

domov sociálnych služieb 145 € 130 € 

špecializované zariadenie 145 € 130 € 

denný stacionár  - 130 € 

nízkoprahové denné centrum  - 70 € 

integračné centrum  - 70 € 

komunitné centrum  - 70 € 

nocľaháreň 75 €  - 

útulok 75 € 70 € 

domov na polceste 75 €  - 

zariadenie núdzového bývania 75 € 70 € 

nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu 

ambulantnou formou v zariadení  - 70 € 

zariadenie dočasnej starostlivosti o deti 75 €  - 

zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa  - 90 € 
 



 

 Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý písomným čestným vyhlásením (ktoré je súčasťou 

žiadosti o poskytnutie dotácie) preukáže, že 

a) sociálna služba, na ktorú je táto dotácia určená, sa začala poskytovať najneskôr od 1. januára 

2022 a 

b) ku dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie počet neobsadených miest v zariadení1,  

nepresiahne 50 % z celkového počtu miest v zariadení zapísaného v registri sociálnych služieb. 

 

 Dotáciu nie je možné poskytnúť 

- na zariadenie, ktoré začalo poskytovať sociálnu službu po 1. januári 2022 alebo  

- na zariadenie, ktorého neobsadenosť ku dňu podania žiadosti presahuje 50% kapacity zapísanej 

v registri sociálnych služieb, 

- na miesto v zariadení, ktoré nie je zapísané v registri sociálnych služieb. 

 

 

Žiadosť o poskytnutie dotácie  

 

Podávanie žiadostí  

 Žiadosť o poskytnutie dotácie sa doručuje ministerstvu písomne podľa zverejneného vzoru 

najneskôr do 31. mája 2022, vytlačená obojstranne. Za deň doručenia žiadosti sa považuje deň 

doručenia žiadosti na poštový úrad alebo do podateľne ministerstva.Na žiadosti doručené po tomto 

dátume sa neprihliada a dotácia nebude žiadateľovi poskytnutá. 

 

Vzor žiadosti nie je možné meniť ani dopĺňať alebo vypúšťať riadky alebo bunky. 

 

 Žiadosť sa doručuje aj s podpisom štatutárneho zástupcu žiadateľa a s odtlačkom pečiatky žiadateľa 

na adresu:  

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

oddelenie financovania sociálnych služieb 

Špitálska 4, 6, 8 

816 43 Bratislava 

 

 Žiadateľ doručuje jednu žiadosť za všetky druhy a formy sociálnych služieb, ktoré poskytuje. 

Obec a vyšší územný celok je žiadateľom za všetky druhy sociálnych služieb, ktoré poskytuje, vrátane 

sociálnych služieb, ktoré poskytuje právnická osoba, ktorú zriadil alebo založil (napr. ak obec 

poskytuje sociálnu službu v zariadení pre seniorov a súčasne zriadila alebo založila zariadenie 

opatrovateľskej služby a zariadenie pre seniorov, podáva jednu sumárnu žiadosť, v ktorej sa uvedie 

celkový počet zamestnancov a suma požadovanej dotácie za všetky tri druhy sociálnej služby, vyšší 

územný celok podáva len jednu sumárnu žiadosť za všetky ním zriadené zariadenia). 

 

Postup určenia  celkovej výšky dotácie    

K určeniu celkovej sumy požadovanej dotácie je potrebné zaradiť zariadenie a počet jeho miest do 

príslušnej kategórie podľa druhu a formy sociálnej služby a výšky dotácie, ktorá je pre tento druh a formu 

sociálnej služby určená nariadením. 

 

Súčasťou usmernenia je pomocná výpočtová tabuľka, v ktorej bude po zadaní počtu miest v zariadení 

do príslušnej kategórie automaticky vypočítaná celková výška dotácie, ktorú žiadateľ uvedie v žiadosti.  

                                                           
1 Týka sa zariadení, ktorým je útulok, domov na polceste, zariadenie núdzového bývania, zariadenie dočasnej starostlivosti 

o deti, zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, zariadeniepodporovaného bývania, zariadenie pre 

seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie., 

denný stacionár 



Zariadenie, ktoré poskytuje viac druhov sociálnych služieb, sa pre každý poskytovaný druh sociálnych 

služieb uvedie v osobitnom riadku. 

 

Ak sa v stĺpci S a T pomocnej tabuľky zobrazí „CHYBA“ znamená to, že žiadateľ uviedol v stĺpcoch 

I+K+M+O+Q počet miest, ktorého súčet sa nerovná s celkovým počtom miesť uvedením v stĺpci H 

a hodnoty je potrebné opraviť. 

 

Pomocná výpočtová tabuľka sa k žiadosti o dotáciu neprikladá.  

 

Ďalšie náležitosti žiadosti o poskytnutie dotácie  

 Podmienkou poskytnutia dotácie je splnenie podmienok podľa § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy, t.j. že žiadateľ 

a) má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, 

b) nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti 

nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,  

c) nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia, 

d) neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného 

predpisu, 

e) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje 

voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov, 

f) nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, 

g) nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej 

únie,  

h) je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak ide o žiadateľa, ktorý má povinnosť zapisovať 

sa do registra partnerov verejného sektora. 

 

 Podmienky podľa písmena a), okrem finančných vzťahov voči daňovému úradu a colnému úradu sa 

preukazujú čestným vyhlásením, ktoré je súčasťou žiadosti o poskytnutie dotácie.  

 

 Podmienku vysporiadania finančných vzťahov voči daňovému a colnému úradu podľa písm. a), 

a splnenie podmienok podľa písmena b) a e) overuje poskytovateľ dotácie (ministerstvo). 
 

 Podmienku podľa písmena d) (že žiadateľ neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz 

nelegálneho zamestnávania,) sa považuje na účel posúdenia žiadosti o poskytnutie dotácie za 

splnenú, žiadateľ je ale povinný príslušnými dokladmipreukázať ich splnenie najneskôr ku dňu 

zúčtovania dotácie, inak je povinný poskytnutú dotáciu vrátiť (môže ju však predložiť už k žiadosti 

o poskytnutie dotácie), t.j. verejný žiadateľ je povinný (najneskôr k zúčtovaniu) predložiť potvrdenie 

o tom, že neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania. Pri nesplnení 

tejto podmienky žiadateľ vráti ministerstvu dotáciu v plnej poskytnutej výške. 
 

Poskytnutie a zúčtovanie dotácie  

 

 Vzhľadom na účel dotácie sa vykoná iba formálne hodnotenie žiadostio poskytnutie dotácie, odborné 

hodnotenie žiadosti sa nevykonáva.     
 

 Dotáciu ministerstvo vyplatí bezhotovostným prevodom na základe riadne podanej a 

vyplnenejžiadosti po jej schválení, a to na účet žiadateľa uvedený v tejto žiadosti do piatich pracovných 

dní odo dňa zverejnenia schválenej žiadosti na webovom sídle ministerstva.  
 

 Žiadatelia, ktorí sú zároveň prijímateľmi finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby 

z kapitoly ministerstva podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení 

zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov, uvedú do žiadosti iné číslo účtu ako to, na ktoré je vyplácaný finančný príspevok na 

poskytovanie sociálnej služby. 
 



 Dotácia bude poskytnutá aj v prípade, že žiadateľovi už na tento rozpočtový rok ministerstvo schválilo 

žiadosť o dotáciu podľa § 3 a § 9 zákona č. 544/2010 Z. z.  
 

 Výška poskytnutej dotácie nebude limitovaná zákonom č. 544/2010 Z. z. stanovenou výškou 

maximálnej dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb a vykonávanie opatrení SPODaSK. 
 

 Dotácia podlieha zúčtovaniu so štátnym rozpočtom. Žiadateľ je povinný dotáciu poskytnutú 

v rozpočtovom roku 2022 zúčtovať podľa vzoru zúčtovania zverejnenom na webovom sídle 

ministerstva2 a vrátiť nevyčerpanú časť dotácie vyplývajúcu zo zúčtovania na príslušný účet 

ministerstva najneskôr do 28. februára 2023. 
 

 Žiadateľ je povinný ministerstvu nevyčerpanú časť dotácie vrátiť na číslo účtu: 

- SK17 8180 0000 0070 0010 6819  do 31.12.2022, alebo 

- SK12 8180 0000 0070 0058 7253 od 1.1.2023 do 28.2.2023 

o variabilný symbol VS: (uvedie IČO) 

o špecifický symbol SS: 1432022 

o konštantný symbol KS: 0308  

 

 Žiadateľ  na účel kontroly využitia dotácie uchováva 

- evidenciu o využití dotácie, t.j. doklady v zmysle zákona o účtovníctve preukazujúce výdavky na 

energie a 

- pomocnú výpočtovú tabuľku.  
 

                                                           
2Vzor zúčtovania bude zverejnený na webovom sídle ministerstva. 


