
Druhá vlna pandémie – základné informácie pre poskytovateľov sociálnej 

služby v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 

(ďalej len „zariadenie“) a rodičov detí ku dňu 5.10.2020 

Dňa 29.9.2020 minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

schválil Pandemický plán Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky. Jeho cieľom je zabezpečenie pripravenosti rezortu práce, 

sociálnych vecí a rodiny na pandémiu akútnych respiračných ochorení (ďalej len 

"pandémia"), stanovenie úloh ministerstva práce a organizácií v pôsobnosti 

rezortu pri príprave na pandémiu a v čase vyhlásenej pandémie.  

Štatutár zariadenia má povinnosť monitorovať epidemiologickú situáciu v 

danom okrese a prispôsobiť si a „prepínať“ výstražný systém (semafor) podľa 

potrieb zariadenia a danej oblasti. Usmernenie k druhej vlne pandémie a semafor 

sa priebežne aktualizuje na webovej stránke MPSVR SR. 

Informácia pre rodiča ohľadom príspevkov a platieb za sociálnu službu 

poskytovanú v zariadení.  

Príspevok na starostlivosť o dieťa sa rodičovi bude poskytovať aj v prípade, že 

starostlivosť o dieťa nebude poskytovaná celý mesiac, napr. z dôvodu choroby 

dieťaťa, resp. mimoriadnych opatrení/ uzatvorenia zariadenia z dôvodu šírenia 

pandémie.   

Nárok na rodičovský príspevok, ktorý poberajú aj pracujúci rodičia, nebude 

taktiež dotknutý situáciou spôsobenou pandémiou.   

V prípade neprítomnosti dieťaťa v zariadení (napr. ochorenie 

dieťaťa/uzatvorenie zariadenia) má rodič možnosť využiť OČR. Viac informácií 

je možné nájsť na https://www.socpoist.sk/ . 

Platenie úhrady za sociálnu službu: v súlade s ustanovením §72 ods. 1 zákona 

o sociálnych službách prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za 

sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby, ktorá je 

dohodnutá v zmluve. Podľa §72 ods. 9 druhej vety, prijímateľ sociálnej služby 

v čase neprítomnosti dieťaťa v zariadení starostlivosti o dieťa, neplatí úhradu za 

stravovanie. 

Informácia pre poskytovateľov: V prípade dočasného prerušenia poskytovania 

sociálnej služby (z dôvodu šírenia pandémie) nie je dotknutá registrácia 

poskytovateľa sociálnej služby. 

Platnosť uzatvorenej zmluvy medzi poskytovateľom sociálnej služby a rodičom 

nie je v prípade dočasného pozastavenia prevádzky zariadenia dotknutá - ide len 

https://www.socpoist.sk/


o dočasné prerušenie plnenia zmluvných podmienok, pričom miesto pre dieťa 

v zariadení naďalej ostáva zachované. 

V prípade preradenia zamestnanca zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov 

veku dieťaťa  na inú prácu (poradenstvo, administratíva), dočasné preradenie 

na poskytovanie inej sociálnej služby so súhlasom zamestnanca, nesmie byť 

plat/odmena zamestnanca nižšia, ako na pracovnej pozícii pred preradením 

na inú prácu. 

Rezort práce poskytuje aj pre zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku 

dieťaťa dotácie na podporu humanitárnej pomoci v pôsobnosti MPSVR SR 

v čase krízovej situácie v  súvislosti s ochorením COVID-19. Túto dotáciu vo 

výške do 15 000 eur môžu zariadenia požiadať napr. na nákup germicídnych 

žiaričov, biolámp, čističiek vzduchu s filtrom, bezkontaktných teplomerov, 

osobných ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnancov, 

dezinfekčných prostriedkov. Viac informácií ohľadom poskytnutia tejto dotácie 

je možné nájsť na: https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-

socialna-oblast/humanitarna-pomoc/ni.  

Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny SR ďakuje všetkým poskytovateľom 

sociálnej služby v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 

za ich zhovievavý a zároveň zodpovedný prístup v tejto mimoriadnej situácií 

a rodičom za pochopenie a podporu. 
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