
U s m e r n e n i e 

pre poskytovanie sociálnej služby ambulantnou formou od 1.1.2021, počas mimoriadnej situácie, 

núdzového stavu v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID 

19, SARS CoV) a inými vydanými opatreniami a postupmi, ktoré sa k poskytovaniu služby vzťahujú 

(aktualizácia k 7.1.2020) 

Zákaz zhromažďovania, podľa zákona č. 84/1991 Z. z., ktorý bol vydaný vládou s účinnosťou od 

13.10.2020 nezahŕňa zákaz poskytovania sociálnych služieb, t. j. zariadenia sociálnych služieb, ktoré sa 

poskytujú ambulantnou formou sa plošne nezatvárajú, prerušuje sa prevádzka podľa semaforu pre 

ambulantné služby len na dobu určitú počas trvania opatrení nariadených Regionálnym úradom 

verejného zdravotníctva https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-

pomoc/socialne-sluzby/covid/1.pdf . 

Rovnako sa zákaz vychádzania ustanovený od 1. 1. 2021 na základe UZNESENIA VLÁDY SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY č. 808 z 31. decembra 2020  nevzťahuje na poskytovanie sociálnej služby ambulantnou 

formou a na dochádzanie do/z miesta poskytovania sociálnej služby. Na poskytovanie sociálnych služieb 

ambulantnou formou sa vzťahujú uvedené výnimky z tohto uznesenia: 

8. cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný 

a cestu späť, 

16. cestu dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku a materskej školy, 

19. osobu bez domova pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej 

pomoci. 

Z uvedeného vyplýva, že ambulantné sociálne služby sa aktuálne aj naďalej poskytujú, v súlade s 

Pandemickým plánom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, a semaformi 

pre ambulantné sociálne služby, napr.  

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/covid/1.pdf, 

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/covid/6.pdf, 

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/covid/10.pdf  

V prípade, že je prevádzka ambulantnej sociálnej služby zo závažných dôvodov prerušená, uplatňuje sa 

na účely vyplatenia finančného príspevku poskytovaného MPSVR SR nariadenie vlády SR č. 70/2020 

Z. z., t. j. finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby z rozpočtovej kapitoly MPSVR SR sa 

poskytne na všetky zazmluvnené miesta ku dňu vyhlásenia krízovej situácie (a na príslušný podiel 

ostatných neobsadených miest). Podmienkou je však, že poskytovateľ sociálnej služby zabezpečí svojimi 

zamestnancami poskytovanie sociálnej služby v domácom prostredí alebo iné činnosti ako napríklad 

sociálne poradenstvo, pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných 

životných potrieb alebo pomoc pri nevyhnutných úkonoch sebaobsluhy (môže ísť napríklad aj o 

obstaranie nákupov, dovoz liekov, sprievod na lekárske ošetrenie, atď.). 

Za závažné dôvody, pre ktoré je možné, na účely vyplatenia finančného príspevku poskytovaného 

MPSVR SR, prevádzku poskytovanej sociálnej služby ambulantnou formou prerušiť možno považovať: 
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a) uloženie opatrení Regionálnym úradom verejného zdravotníctva o izolácii a karanténe (preukázané 

rozhodnutím RÚVZ alebo čestným prehlásením) alebo nariadenie osobitných sprísnených opatrení 

pre územie okresu, v ktorom sa sociálna služba poskytuje, 

b) nedostatok zamestnancov (z dôvodu ich dočasného “presunutia“ do pobytovej sociálnej služby, ak 

poskytovateľ poskytuje sociálnu službu ambulantnou aj pobytovou formou, z dôvodu čerpania PN, 

OČR, homeoffice – ak je to možné vzhľadom na charakter poskytovanej sociálnej služby), pre ktorý 

nie je možné zabezpečiť náležité poskytovanie sociálnych služieb klientom ani v ich obmedzenom 

počte v mieste poskytovania sociálnej služby a nie je možné týchto zamestnancov dočasne 

„nahradiť“ zamestnancami na základe žiadosti na príslušnom okresnom úrade v  rámci 

hospodárskej mobilizácie – túto skutočnosť je potrebné preukázať čestným prehlásením 

poskytovateľa sociálnej služby; 

c) dočasná neprítomnosť všetkých prijímateľov sociálnej služby v mieste poskytovania sociálnej 

služby, ktorí z dôvodu obavy o svoje zdravie písomne (alebo mailovou formou) čestným vyhlásením 

dočasne odmietnu poskytovanie ambulantnej sociálnej služby, alebo sa na účely poskytovania 

sociálnych služieb po plošnom testovaní nevedia preukázať negatívnym testom na Covid - 19.  

d) Iný závažný dôvod pre ktorý, nie je možné zabezpečiť poskytovanie ambulantnej sociálnej služby 

v mieste poskytovania sociálnej služby. V takom prípade poskytovateľ sociálnych služieb prerušenie 

poskytovania sociálnej služby náležite opíše a odôvodní. 

Upozorňujeme poskytovateľov sociálnych služieb ambulantnou formou, že ak je prevádzka poskytovanej 

sociálnej služby prerušená a poskytovanie sociálnej služby poskytovateľ nezabezpečí v domácom 

prostredí klienta, je potrebné postupovať v súlade s § 104a ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 

službách; t.j. v súčinnosti s obcou zabezpečiť nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných 

životných potrieb a nevyhnutných úkonov sebaobsluhy. 

Poskytovateľ ambulantnej sociálnej služby písomne oznámi prerušenie poskytovania ambulantnej 

sociálnej služby s uvedením niektorého zo stanovených dôvodov mailom na odbor krízového 

manažmentu a bezpečnosti MPSVR SR mailom na adresu odbkrman@employment.gov.sk a súčasne na 

odbor sociálnych služieb MPSVR SR mailom na adresu maria.brezovska@employment.gov.sk, ktorý 

odôvodnenosť prerušenia prevádzky posúdi. V predmete mailu sa uvedie „Prerušenie prevádzky 

ambulantnej služby“.  

 

MPSVR SR, 07.01.2021 
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