
Informácia k 

 

nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 83/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú 

niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového 

stavu alebo výnimočného stavu (ďalej len „nariadenie) 

 

  Uvedeným nariadením sa pri poskytovaní finančného príspevku na spolufinancovanie 

sociálnych služieb vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb podmienených odkázanosťou a v 

zariadeniach krízovej intervencie, poskytovaného z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „ministerstvo“), novo upravuje odchýlka od zákona 

o sociálnych službách pri uplatňovaní povinnosti prijímateľa tohto finančného príspevku 

vrátiť ministerstvu  za príslušný štvrťrok pomernú časť vyplateného finančného príspevku 

za neobsadené miesta v zariadení sociálnych služieb.  

 

 Dôvodom pre prijatie uvedeného nariadenia bola skutočnosť, že  sa opätovne zaznamenáva 

zvýšený dopyt občanov po poskytovaní sociálnych služieb najmä v zariadeniach podmienených 

odkázanosťou (zariadenie podporovaného bývania, zariadenie pre seniorov, zariadenie 

opatrovateľskej služby, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb, špecializované 

zariadenie, denný stacionár). Vzhľadom na dosiahnutú mieru zaočkovanosti prijímateľov 

sociálnych služieb proti ochoreniu COVID-19 najmä v zariadeniach podmienených odkázanosťou, 

ako aj v súvislosti s ďalšími opatreniami prijímanými za účelom zabránenia šírenia tohto 

ochorenia v zariadeniach sociálnych služieb, nie je účelné a efektívne naďalej zotrvávať na 

doterajšej právnej úprave (NV SR č. 70/2020 Z. z., ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky 

financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného 

stavu – v znení č. 261/2020 Z. z., 100/2021 Z. z.), a rozsahu a úrovni odchýlok od vzniku  

povinnosti vrátenia finančného príspevku za neobsadené miesta a teda nie je dôvod, aby 

poskytovatelia sociálnych služieb nemuseli vracať finančné príspevky za neobsadené miesta. 

 

Neobsadenosť miest sa bude posudzovať na základe zákona o sociálnych službách (tak, ako 

to bolo pred krízovou situáciou spôsobenou šírením ochorenia COVID-19) – až na jednu 

výnimku.  

Výnimka sa bude vzťahovať na poskytovateľa sociálnej služby, ktorý splní podmienky : 

- výskyt a šírenie  ochorenia COVID-19  v zariadení sociálnych služieb písomne oznámi 

ministerstvu (odbor krízového manažmentu a bezpečnosti),  

-  preukázateľne zdokladuje  ministerstvu nárast počtu neobsadených miest v zariadení 

podľa § 78d ods. 12 a 13 zákona o sociálnych službách v príslušnom štvrťroku  (aspoň 

o jedno miesto), ktorý súvisí s výskytom a šírením ochorenia COVID- 19,  

- počet neobsadených miest v zariadení podľa § 78d ods. 12 a 13 zákona  o sociálnych 

službách k poslednému dňu príslušného štvrťroka nepresiahne 10 % z počtu miest 

v zariadení zapísaných v registri (napr. pri registrovanej kapacite 100 miest, nesmie byť 

viac ako 10 miest neobsadených),  

- prijímateľ finančného príspevku (poskytovateľ sociálnej služby) doručí ministerstvu spolu 

so zoznamami a výkazmi za príslušný štvrťrok roku 2022, ktoré doručuje podľa zmluvy 

o poskytnutí finančného príspevku na rozpočtový rok 2022, osobitne údaj o počte 

neobsadených miest v zariadení podľa § 78d ods. 12 a 13 zákona o sociálnych službách za 



príslušný štvrťrok a o počte nárastu neobsadených miest, ktorý súvisí s výskytom a šírením 

ochorenia COVID-19 za príslušný štvrťrok a o výške vrátených finančných prostriedkov 

za  neobsadené miesta za príslušný štvrťrok. 

 

Tieto podmienky musia byť splnené súčasne (spoločne). Ak sú splnené, ministerstvo odpustí 

vrátenie pomernej časti vyplateného finančného príspevku  na príslušný štvrťrok za neobsadené 

miesta v zariadení - povinnosť sa redukuje o 10 %.  

To znamená :  

Zariadenie pre seniorov má vrátiť za neobsadené miesta za príslušný štvrťrok 15 000 eur, reálne 

vráti len 90% : 13 500 eur a 10% : 1 500 eur nevracia. 

 

Poznámka : 

Pokiaľ poskytovateľ sociálnej služby spĺňa všetky podmienky nariadenia, v rámci zúčtovania 

finančného príspevku za príslušný štvrťrok vráti na príslušný účet ministerstva pomernú časť 

finančného príspevku za neobsadené miesta zodpovedajúcu 90% zo sumy vyplývajúcej zo 

zúčtovania (t. j. 13 500 eur). 

 

Nariadenie je „určitou čiastočnou kompenzáciou“ zohľadňujúcou, v rámci zúčtovania vyplateného 

finančného príspevku, zvýšené náklady a výpadky príjmov z platenia úhrady za poskytovanú 

sociálnu službu v zariadeniach vzniknuté v dôsledku  preukázateľného výskytu a šírenia ochorenia 

COVID- 19 v konkrétnom zariadení a jeho  preukázaného vplyvu na nárast neobsadených  miest v 

tomto zariadení.  

 

Účinnosť NV SR č. 83/2022 Z. z. :   1. apríl 2022 

 

Toto nariadenie sa bude po prvýkrát uplatňovať pri zúčtovaní finančného príspevku 

z rozpočtovej kapitoly ministerstva za 2. štvrťrok 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


