Základné informácie o usmerneniach a podpore MPSVR SR pre oblasť sociálnych
služieb v boji proti Covid-19
Všetky aktuálne informácie týkajúce sa poskytovania sociálnych služieb počas koronakrízy sú uvedené na
webovej
stránke
http://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialnesluzby/ , v štruktúre:

+ II. vlna - aktuálne informácie (vrátane usmernenia k priebežnému testovaniu v sociálnych službách
a k poskytovaniu ambulantnej sociálnej služby a služby v nocľahárni)
+ Aktuálne usmernenia MPSVR SR pre poskytovateľov sociálnych služieb (vrátane usmernenia
k prerušeniu poskytovania ambulantnej sociálnej služby zo závažných dôvodov)
+ Dotácia na nákup výživových doplnkov, najmä vitamínu D3 (usmernenie, žiadosť o poskytnutie dotácie
– podáva sa len do 25.11.2020! a aktualizovaný zoznam schválených žiadostí)
+ Dotácia na "infekčný príplatok" zamestnancom zariadení za prácu v karanténe („návod“ na podanie
žiadosti)
+ Bývanie pre zamestnancov sociálnych služieb v karanténe (usmernenie k poskytnutiu dotácie na
zabezpečenie ubytovania a stravovania pre zamestnancov v karanténe)
+ Odmeny pre zamestnancov v prvej línii počas prvej vlny pandémie (usmernenie k poskytnutiu dotácie,
formulár k zúčtovaniu dotácie a aktualizované zoznamy schválených žiadostí, žiadosti už nie je možné
podávať!)
+ Čestné vyhlásenie prijímateľa sociálnej služby a zamestnanca sociálnej služby (vzory čestných
prehlásení, ktoré prijímateľ a zamestnanec predkladajú po dlhšej neprítomnosti alebo po zmene
skutočností)
+ Postupy, oznámenia a odporúčania pre poskytovateľov sociálnych služieb (vrátane odporúčania na
používanie osobných ochranných pomôcok, usmernenia ku krízovému manažmentu počas pandémie
/príprava krízového plánu, odporúčaniu k prijímaniu do zariadení krízovej intervenciu a odporúčaní pre
prácu s klientami a pod.)
+ Plán riešenia krízovej situácie v zariadeniach sociálnych služieb (informácie k jeho obsahu)
+ Pandemický plán MPSVR SR (vrátane semaforov k jednotlivým druhom a formám sociálnych služieb)
+ Hospodárska mobilizácia
+ Informácia pre zamestnancov sociálnych služieb, ktorí sa vracajú zo zahraničia
+ Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a hlavného hygienika
+ Poskytovanie finančných príspevkov na sociálne služby (informácie k prijatím opatrenia v oblasti
financovania a k zúčtovaniu finančných príspevkov z MPSVR SR)

Možnosti finančnej podpory poskytovateľov sociálnych služieb počas koronakrízy prostredníctvom dotácie na humanitárnu pomoc podľa §
9 ods. 3 a 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
Prehľad možných účelov poskytnutia dotácie:
Žiadateľ

Suma dotácie

Osobitné podmienky
poskytnutia dotácie

Doplňujúce informácie

405 € (celková cena práce)
na každého zamestnanca
pracujúceho v karanténe
z dôvodu výskytu Covid-19
v pobytovom zariadení
Podľa rozpočtu žiadateľa

Karanténa v pobytovom zariadení
(potvrdená rozhodnutím RÚVZ
alebo čestným vyhlásením
žiadateľa a oznámená aj na
odbkrman@employment.gov.sk)– t.j
výskyt ochorenia v ZSS, v takom
rozsahu, že sú vyčlenené
karanténne priestory, v ktorých
sú izolovaní aj zamestnanci

O dotáciu je možné požiadať opakovane. Žiadateľ môže
v rámci jednej žiadosti požiadať o dotáciu na viac účelov
(infekčný príplatok, bývanie, stravovanie, materiálnotechnické zabezpečenie.

Dotácia na humanitárnu pomoc pre právnickú osobu

Názov dotácie

Účel dotácie

Dotácia na „infekčný
príplatok“ pre
zamestnancov v
karanténe – odmena za
prácu v karanténe
Dotácia na bývanie
a stravovanie
zamestnancov v
karanténe
Dotácia na materiálnotechnické vybavenie
v súvislosti s nákladmi
spôsobenými
koronakrízou

Dotácia na zabezpečenie
ubytovania pre ľudí bez
domova

Právnická osoba –
poskytovateľ
sociálnej služby
(zariadenie) –
zriadený
obcou/VÚC alebo
neverejným
poskytovateľom

Podľa rozpočtu žiadateľa
s vyšpecifikovaním
jednotlivých položiek, ich
množstva, ceny za jeden ks

Podľa rozpočtu žiadateľa,
napr. na prenájom celého
objektu, na materiálnotechnické vybavenie
karanténnych miest –
maximálne do 30 000 €

Usmernenie k poskytnutiu dotácie:
http://www.employment.gov.sk/files/sk/koronaviruspracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/usmerneniebyvanie-zamestnancov-karantene/usmernenie-byvaniezamestnancov-karantene-16-10-2020.pdf

-

V rámci tohto účelu možno žiadať napríklad na:
Dezinfekčné a hygienické prostriedky
Germicídne žiariče
Teplomery
Biolampy
Nákup liekov na vybavenie lekárničiek
Úhrada nákladov na testovanie na COVID-19
Ochranné rúška
Jednorazové rukavice
Kyslíkový oxygenerátor
Čistička vzduchu s filtrom
Deky pre ľudí bez domova
Nákup zákl. potravín pre ľudí bez domova

K žiadosti je potrebné pridať čestné vyhlásenie, že žiadateľ splnil všetky podmienky podľa § 8a
zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktoré dočasne nahrádza
potrebné potvrdenia k žiadosti. Ostatné doklady v zmysle zákona môžu byť doložené aj neskôr.
Vzor žiadosti a čestného vyhlásenia:
- VZOR žiadosti - podľa § 9 ods. 3 a 4 zákona (.RTF)
- VZOR vyhlásenie k žiadosti o dotáciu § 9 ods. 3 a 4 ( vo formáte .docx alebo vo formáte .odt )
- VZOR vyhlásenie k žiadosti o dotáciu § 9 ods. 3 a 4 - povinné prílohy ( vo formáte .docx alebo vo
formáte .odt )
 Pozor!: Limit maximálnej výšky dotácie v jednom rozpočtovom roku (15 000 €) sa počas
koronakrízy nevzťahuje na poskytovateľov sociálnych služieb (NV SR 301/2020).
 Pri dotácií na humanitárnu pomoc sa nevyžaduje spoluúčasť žiadateľa, t.j. suma uvedená
v rozpočte sa môže rovnať sume požadovanej dotácie.
 Dotáciu je možné poskytnúť iba na bežné výdavky, t.j. maximálna cena jednej položky môže byť
1 700 €.
 Dotáciu je možné použiť aj na refundáciu už vynaložených výdavkov v danom rozpočtovom roku.
 Žiadosť o dotáciu na humanitárnu pomoc je možné podávať priebežne, t.j. kedykoľvek počas
rozpočtového roka (okrem žiadosti o dotáciu na výživové doplnky – do 25.11.2020)
Spôsob doručenia:
- žiadosť o humanitárnu pomoc §9 ods. 3 a 4 zákona a čestné vyhlásenie môže byť podaná v
elektronickej forme (prostredníctvom informačného systému Dotácie (IS Dotácie) + doručená
poštou
- poštou na adresu - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4-6-8, 81 643
Bratislava
Základné informácie k dotáciám:
http://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/humanitarna-pomoc/
http://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/poskytovanie-dotacii/

MPSVR SR, 23.11.2020

