
U s m e r n e n i e    

k poskytnutiu dotácie v rámci inflačnej pomoci v pôsobnosti Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR pre poskytovateľov vybraných druhov sociálnych služieb  
 

Dňa 18. 11. 2022 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 374/2022 Z. z., ktorým 

sa 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie“).  

 

Nariadením sa umožňuje, v rámci dotácie zo štátneho rozpočtu na podporu humanitárnej pomoci v 

pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „ministerstvo“) poskytnutie 

jednorazovej dotácie v rozpočtovom roku 2022 na účely čiastočnej úhrady zvýšených 

prevádzkových nákladov u poskytovateľov vybraných druhov sociálnych služieb, ktoré 

preukázateľne vznikli v dôsledku nárastu miery inflácie (ďalej aj ako len „dotácia“ alebo  ako len 

„dotácia v rámci inflačnej pomoci“). Nárast miery inflácie je najmä dôsledkom pretrvávajúcej 

mimoriadnej situácie v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine, ale aj pandémie ochorením 

COVID-19 spojenej so zvýšením cien výrobkov, tovarov a služieb, ktorá sa zvlášť nepriaznivo prejavuje 

aj v prevádzkových podmienkach poskytovania vybraných druhov sociálnych služieb, a to s pobytovou 

a ambulantnou formou ich poskytovania, a tým so zvýšenou závislosťou  poskytovania týchto sociálnych 

služieb aj  na energiách, postihnutých extrémnym nárastom cien (vrátane elektrickej energie a plynu) a  

súvisiacich s miestom - priestorom  poskytovania sociálnej služby a prítomnosťou prijímateľov sociálnej 

služby v týchto priestoroch. 

 

Účelom dotácie je posilniť už realizované opatrenia inflačnej pomoci v oblasti dotácií v rámci odvetvovej 

pôsobnosti ministerstva vo vzťahu k poskytovateľom sociálnych služieb (dotácia na energie, dotácia na 

odmeny), a to v záujme zmiernenia vplyvu vysokej miery inflácie na zdrojovo nepokrytý nárast 

prevádzkových nákladov poskytovanej sociálnej služby, a zmierniť tým úroveň možného premietania 

takto zvýšených ekonomicky oprávnených prevádzkových nákladov do úhrady za poskytovanú sociálnu 

službu požadovanej od prijímateľov sociálnych služieb a iných povinných fyzických osôb.  

 

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

v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o dotáciách“) poskytnutá v rámci dotačného titulu na podporu humanitárnej pomoci (§ 9 zákona 

o dotáciách). 

 

Podmienky poskytnutia dotácie a jej účel 
 

 Dotáciu možno poskytnúť, ak sa sociálna služba, pre ktorú je určená, začala poskytovať najneskôr 

od 1. januára 2022 a jej poskytovanie trvá aj ku dňu podania žiadosti o poskytnutie tejto dotácie a aj 

po tomto dni. 

 

 Podľa § 14 ods. 2 zákona o dotáciách nemožno dotáciu poskytnúť žiadateľovi, ktorý vykonáva 

aktivity a činnosti, na ktoré žiada dotáciu, na účel dosiahnutia zisku; dotáciu nemožno poskytnúť, 

ak sa  poskytuje sociálna služba, pre ktorú je táto dotácia určená, s cieľom dosiahnuť zisk 

(posudzuje sa podľa právnej formy poskytovateľa sociálnej služby). 
 

 Dotáciu možno v rozpočtovom roku 2022 jednorazovo poskytnúť na čiastočnú úhradu 

prevádzkových nákladov na poskytovanie sociálnej služby zvýšených v dôsledku rastu miery 

inflácie okrem úhrady nákladov na 

a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, 

b) odvody do poisťovní, 
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c) cestovné náhrady, 

d) rutinnú a štandardnú údržbu, 

e) nájomné za prenájom, 

f) odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru (dohody o vykonaní práce, dohody 

o pracovnej činnosti, študentské a brigádnické dohody). 

 

 Podľa § 9 ods. 3 zákona o dotáciách dotáciu nemožno poskytnúť na kapitálové výdavky. 

 

 Dotáciu možno použiť na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov na poskytovanie sociálnej 

služby u konkrétneho poskytovateľa sociálnej služby konkrétneho druhu a formy sociálnej služby  na 

konkrétnom mieste jej poskytovania, pre ktorú je táto dotácia určená (s výnimkou úhrady vyššie 

označených nákladov), len ak tieto prevádzkové náklady vznikli za obdobie január až december 

rozpočtového roka 2022 a boli uhradené od januára 2022 (môže ísť teda aj o čiastočnú 

refundáciu vynaložených finančných prostriedkov poskytovateľom sociálnej služby) alebo 

budú  uhradené z poskytnutej dotácie alebo jej časti najneskôr do 31.03.2023. 

 

 Dotáciu na sociálnu službu možno poskytnúť, ak ku dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie 

počet miest v zariadení, na ktorých sa neposkytuje sociálna služba z dôvodu neuzatvorenia 

zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, nepresiahne 50% z celkovej registrovanej kapacity v 

zariadení 
a) ak ide o zariadenia, ktorými sú - útulok, domov na polceste, zariadenie núdzového bývania, 

zariadenie dočasnej starostlivosti o deti, zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku 

dieťaťa („jasle“) - žiadateľ o dotáciu splnenie tejto podmienky preukáže písomným čestným 

vyhlásením (ktoré je súčasťou žiadosti o poskytnutie dotácie);  

b) ak ide o zariadenia, ktorými sú - zariadenie podporovaného bývania, zariadenie pre seniorov, 

zariadenie opatrovateľskej služby, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb, 

špecializované zariadenie, denný stacionár  - ministerstvo splnenie tejto podmienky zisťuje na 

základe údajov z vedenia evidencie prijímateľov sociálnej služby, ktorá má byť dotáciou 

podporená, vedenej poskytovateľom sociálnej služby v informačnom systéme sociálnych 

služieb (IS SoS) a stavom zápisu údajov týmto poskytovateľom sociálnej služby v IS SoS je 

ministerstvo pri posudzovaní plnenia tejto podmienky nároku na dotáciu viazané.  

 

Suma dotácie 

 

 Dotácia sa, v závislosti od druhu a formy sociálnej služby, poskytne podľa údajov o počte miest 

zapísaných v IS SoS 

o v sume určenej na miesto, podľa počtu miest zapísaných v registri sociálnych služieb 

vedenom v IS SoS alebo 

o v paušálnej sume určenej na sociálnu službu. 

 

Výška dotácie pre jednotlivé druhy a formy sociálnych služieb: 

Druh SoS Dotácia na 1 miesto (v Eur) Paušálna 

suma dotácie 

na službu (v 

Eur) 

Pobytová 

forma 

Ambulantná 

forma 

zariadenie podporovaného bývania, zariadenie pre seniorov, 

zariadenie opatrovateľskej služby, rehabilitačné stredisko, domov 

sociálnych služieb, špecializované zariadenie, denný stacionár 

360 230  

nocľaháreň, útulok, domov na polceste, zariadenie núdzového 

bývania, zariadenie dočas. starostlivosti o deti 
200   

nízkoprahové denné centrum, integračné centrum, komunitné 

centrum, zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku 

dieťaťa, nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu, služba 

včasnej intervencie 

 120  

jedáleň  10  



služba na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života 

poskytovaná mimo zariadenia alebo v detskej skupine, denné 

centrum 

 5  

ambulantná forma: sprievodcovská služba a predčitateľská služba, 

tlmočnícka služba, sprostredkovanie tlmočníckej služby, 

sprostredkovanie osobnej asistencie, požičiavanie pomôcok,  

pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností služby, 

základné sociálne poradenstvo, špecializované sociálne 

poradenstvo, sociálna rehabilitácia;  

iná forma: monitorovanie a signalizácia potreby pomoci, krízová 

pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných 

technológií 

  1000 

práčovňa, stredisko osobnej hygieny 

 
  2000 

 

Žiadosť o poskytnutie dotácie  

 

Podávanie žiadostí  

 Žiadosť o poskytnutie dotácie sa doručuje ministerstvu písomne do elektronickej schránky 

ministerstva alebo poštou podľa zverejneného vzoru najneskôr do 2. decembra 2022. Za deň 

doručenia žiadosti sa považuje deň doručenia žiadosti na poštový podnik, do podateľne ministerstva 

alebo do elektronickej schránky ministerstva.  

Na žiadosti doručené po tomto dátume sa neprihliada a dotácia bude zamietnutá. 

 

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

 

 Žiadateľ v prílohe k žiadosti uvádza zoznam ID sociálnych služieb (všetkých poskytovaných 

sociálnych služieb, každého druhu, každej formy a na každom mieste poskytovania) 

uvedených v registri sociálnych služieb v IS SoS (identifikátor sociálnej služby), na ktoré 

dotáciu žiada, neuvádza celkovú požadovanú sumu dotácie,  jej výška sa určí podľa zoznamu 

ID sociálnych služieb, na ktoré sa dotácia žiada a údajov, ktoré sa o uvedených sociálnych 

službách vedú  v IS SoS.  

Obec/mesto alebo VÚC v prílohe uvedie aj IČO poskytovateľa sociálnej služby, ktorého je 

zriaďovateľom alebo zakladateľom a ID sociálnej služby. 

 

 Na účely vyplnenia prílohy k žiadosti sa použije pomocný register k tomuto usmerneniu, ktorý 

obsahuje zoznam sociálnych služieb a ich ID (označené červeným písmom).  

 

 Žiadosť zaslaná poštovým podnikom 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. 

 

Ďalšie náležitosti žiadosti o poskytnutie dotácie  

 Podmienkou poskytnutia dotácie je doklad príslušného inšpektorátu práce , nie starší ako tri 

mesiace, preukazujúci splnenie podmienky, že v predchádzajúcich troch rokoch žiadateľ 

neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania.  

 



 Ďalšie podmienky podľa § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

sa považujú u žiadateľa, na osobu ktorého sa podľa tohto zákona vzťahujú, na účely vyplatenia 

dotácie za splnené, 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) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje 

voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov, 

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

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

Európskej únie,  

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

zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora. 

 

Tieto podmienky sa považujú za splnené, ak sa nepreukáže opak. 

Pri preukázateľnom  nesplnení niektorej z týchto podmienok, ak sa na osobu  žiadateľa podľa § 8a zákona 

č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov vzťahuje, žiadateľ vráti ministerstvu dotáciu v plnej 

poskytnutej výške. 
 

Poskytnutie a zúčtovanie dotácie  

 

 Vzhľadom na účel dotácie sa vykoná iba formálne hodnotenie žiadosti o poskytnutie dotácie, 

odborné hodnotenie žiadosti sa nevykonáva.     
 

 Dotáciu ministerstvo vyplatí bezhotovostným prevodom na základe riadne podanej a vyplnenej 

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

pracovných dní odo dňa zverejnenia schválenej žiadosti na webovom sídle ministerstva.  
 

 V zozname schválených žiadostí zverejnenom na webovom sídle ministerstva bude uvedené IČO 

žiadateľa, IČO poskytovateľa sociálnej služby, ID, druh a forma sociálnej služby a schválená suma. 
 

 

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

schválilo žiadosť o dotáciu podľa § 3 a § 9 zákona o dotáciách. 
 

 Výška poskytnutej dotácie nebude limitovaná zákonom o dotáciách stanovenou výškou maximálnej 

dotácie na podporu humanitárnej pomoci.  
 

 Dotácia podlieha zúčtovaniu so štátnym rozpočtom. Žiadateľ je povinný dotáciu zúčtovať podľa 

vzoru zúčtovania zverejnenom na webovom sídle ministerstva a vrátiť nevyčerpanú časť dotácie 

vyplývajúcu zo zúčtovania na príslušný účet ministerstva najneskôr do 31. mája 2023. 
 

 Žiadateľ je povinný ministerstvu nevyčerpanú časť dotácie vrátiť: 

- do 31.12.2022 na číslo účtu SK17 8180 0000 0070 0010 6819, alebo 

- do 31.05.2023 na číslo účtu SK12 8180 0000 0070 0058 7253  

o variabilný symbol VS: (uvedie IČO) 

o špecifický symbol SS: 3742022 

o konštantný symbol KS: 0308  

 

 Žiadateľ  na účely kontroly využitia dotácie uchováva 

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

- zmluvy o poskytovaní sociálnej služby uzatvárané v zmysle § 74 zákona o sociálnych službách.   


