Usmernenie
k poskytnutiu dotácie v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky pre poskytovateľov vybraných druhov sociálnych služieb a
centier pre deti a rodinu (CDR) na účely „Infekčného príplatku“ pre ich
zamestnancov za prácu v karanténe z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 na
pracovisku (aktualizácia k 3. 11. 2021)
Dňa 15. 10. 2021 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády SR č. 367/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 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
ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie“).
Nariadením sa v čase krízovej situácie upravuje nový účel dotácie na podporu humanitárnej
pomoci pre právnické osoby, ktorými sú poskytovatelia pobytových sociálnych služieb
v zariadeniach podmienených odkázanosťou a v zariadeniach krízovej intervencie
a vybraných centier pre deti a rodiny, ktoré vykonávajú opatrenia pobytovou formou (nie
tzv. štátnych), a to dotácie na plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi nad rámec
mzdy alebo platu za kvalitné vykonávanie pracovných činností alebo za vykonanie práce
presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich z dohodnutého druhu práce, t. j. na
poskytnutie tzv. „infekčného príplatku“ – odmeny pre zamestnancov (vrátane odvodov
platených zamestnávateľom), ktorí počas karantény v zariadení/centre vykonávali
pracovnú činnosť v bezprostrednom kontakte s klientami s ochorením COVID-19.
Dotácia bude v súlade so splnomocňovacím ustanovením § 15a zákona č. 544/2010 Z. z.
o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „zákon“)
poskytnutá v rámci dotačného titulu na podporu humanitárnej pomoci pre právnické osoby (§
9 ods.3 zákona).
Dotáciu nie je možné poskytnúť duplicitne na ten istý účel. To znamená, že ak bola už
dotácia v rámci dotačného titulu podľa § 9 ods. 3 zákona na podporu humanitárnej
pomoci pre právnické osoby poskytnutá na rovnaký účel („infekčný príplatok“)
zariadeniu/CDR za obdobie karanténneho opatrenia nariadeného príslušným orgánom
verejného zdravotníctva pred účinnosťou nariadenia, dotáciu podľa nariadenia už nie je
možné poskytnúť za to isté obdobie nariadeného karanténneho opatrenia.

Podmienky poskytnutia dotácie
 Dotáciu na infekčný príplatok možno poskytnúť na zamestnanca
A. Poskytovateľa pobytovej sociálnej služby v zariadení, ktorým je:
- nocľaháreň,
- útulok,
- domov na polceste,
- zariadenie núdzového bývania,
- zariadenie podporovaného bývania,
- zariadenie pre seniorov,
- zariadenie opatrovateľskej služby,
- rehabilitačné stredisko,
- domov sociálnych služieb,
- špecializované zariadenie

B. Centra pre deti a rodiny, ktoré vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately pobytovou formou (ďalej len „CDR“), okrem CDR, ktorého
zriaďovateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.
 Dotáciu je možné poskytnúť v maximálnej výške 405 Eur (celková cena práce) na jedného
oprávneného zamestnanca v pracovnom pomere ku dňu podania žiadosti. „Čistá
výška“ odmeny vyplatenej konkrétnemu zamestnancovi sa môže líšiť v závislosti od
výšky odvodov na tohto konkrétneho zamestnanca (napr. pri osobe s ŤZP s nižšími
odvodmi bude „čistá“ odmena vyššia)
 Oprávneným zamestnancom je každý zamestnanec bez ohľadu na jeho pracovné
zaradenie a druh vykonávanej činnosti, ktorý vykonával pracovnú činnosť počas
karanténneho opatrenia nariadeného na jeho pracovisku príslušným orgánom verejného
zdravotníctva z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19, v bezprostrednom kontakte s
klientami s ochorením COVID-19 v izolácii.
 Dotáciu nie je možné poskytnúť
- na zamestnanca, ktorý je v pracovnoprávnom vzťahu, ktorý je založený na uzatvorenej
dohode o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
- na zamestnanca, ktorý ku dňu podania žiadosti o dotáciu už nie je v pracovnom pomere
s oprávneným zamestnávateľom.

Žiadosť o poskytnutie dotácie
Podávanie žiadostí
 Žiadosť o poskytnutie dotácie sa doručuje ministerstvu písomne podľa zverejneného
vzoru, až po ukončení karanténneho opatrenia nariadeného príslušným orgánom
verejného zdravotníctva. Ak bolo karanténne opatrenie nariadené viackrát v kalendárnom
mesiaci, dotáciu možno za tento kalendárny mesiac poskytnúť len raz.
Vzor žiadosti nie je možné meniť ani dopĺňať alebo vypúšťať riadky alebo bunky.
Neoddeliteľnou súčasťou žiadosti je príloha, ktorej obsahom sú údaje o zariadení
sociálnych služieb/CDR, za ktoré žiadateľ podáva žiadosť.
Povinnou prílohou žiadosti je potvrdenie o karanténnom opatrení nariadenom
príslušným orgánom verejného zdravotníctva z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19
(rozhodnutie príslušného orgánu verejného zdravotníctva).
 Žiadosť sa doručuje aj s podpisom štatutárneho zástupcu žiadateľa a s odtlačkom pečiatky
žiadateľa na adresu:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
oddelenie poskytovania dotácií
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava
 Žiadateľom je právnická osoba, to znamená, že ak ide o zariadenie zriadené alebo založené
obcou alebo vyšším územným celkom s právnou subjektivitou, žiadosť podáva priamo
zariadenie – nie obec alebo vyšší územný celok.

 Žiadateľ doručuje jednu žiadosť za všetky druhy sociálnych služieb, ktoré poskytuje a
jednu žiadosť za všetky opatrenia, ktoré vykonáva v CDR.
 Ak je žiadateľ, poskytovateľom sociálnych služieb a súčasne vykonáva opatrenia v
CDR, podáva žiadosť osobitne za oblasť sociálnych služieb a osobitne za CDR.
Postup určenia celkovej výšky dotácie
K určeniu celkovej sumy požadovanej dotácie je potrebné zaradiť oprávnených zamestnancov
(v pracovnom pomere, vykonávajúcich pracovnú činnosť počas karanténneho opatrenia
nariadeného na jeho pracovisku príslušným orgánom verejného zdravotníctva z dôvodu šírenia
ochorenia COVID-19, v bezprostrednom kontakte s klientami s ochorením COVID-19
v izolácii). Celková suma požadovanej dotácie sa určí ako súčet násobkov počtu oprávnených
zamestnancov a sumy 405 Eur.
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 písm. e) overuje poskytovateľ dotácie.
Ostatné podmienky (že žiadateľ neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz
nelegálneho zamestnávania, 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) sa považujú na účel posúdenia žiadosti o poskytnutie dotácie za
splnené, žiadateľ je ale povinný príslušnými dokladmi preukázať ich splnenie
najneskôr ku dňu zúčtovania dotácie, inak je povinný poskytnutú dotáciu vrátiť (môže
ich 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;
- neverejný žiadateľ je povinný (najneskôr k zúčtovaniu) predložiť potvrdenie o tom,
že neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania, 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.
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 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 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 2021 zúčtovať podľa vzoru zúčtovania zverejnenom na
webovom sídle ministerstva1 a vrátiť nevyčerpanú časť dotácie vyplývajúcu zo zúčtovania
na príslušný účet ministerstva najneskôr do 28. februára 2022, inak dotáciu ministerstvu
vráti v celej poskytnutej sume. Dotáciu poskytnutú v rozpočtovom roku 2022 je potrebné
zúčtovať a vrátiť nevyčerpanú časť dotácie vyplývajúcu zo zúčtovania na príslušný účet
ministerstva najneskôr do troch mesiacov od poskytnutia dotácie.
 Žiadateľ je povinný ministerstvu nevyčerpanú časť dotácie (ak prekročí sumu 5 Eur)
vrátiť na číslo účtu:
- SK12 8180 0000 0070 0058 7253, ak nevyčerpanú časť dotácie vráti v roku
nasledujúcom po roku, v ktorom mu bola dotácia poskytnutá,
- SK17 8180 0000 0070 0010 6819, ak nevyčerpanú časť dotácie vráti v roku,
v ktorom mu bola dotácia poskytnutá,
pričom pri realizácii úhrady uvedie ako variabilný symbol /VS/ IČO organizácie a ako
špecifický symbol /ŠS/číslo 405.
 Žiadateľ na účel kontroly využitia dotácie uchováva evidenciu o využití dotácie, t.j.
mzdové doklady v zmysle zákona o účtovníctve preukazujúce poskytnutie mimoriadnej
odmeny.
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Vzor zúčtovania bude zverejnený na webovom sídle ministerstva v termíne do 31.12.2021

