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Usmernenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na predloženie výkazov za 3. štvrťrok 2022 k poskytnutému 

finančnému príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie podľa § 71 ods. 7 zákona o 

sociálnych službách a v nocľahárni podľa§ 78aa zákona o sociálnych službách na rozpočtový rok 2022 

 
(ďalej len „usmernenie“) 

 
V súlade s bodom 4.2 článku IV. a bodmi 5.2, 5.4, 5.5 a 5.6 článku V. Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby 

v zariadeniach krízovej intervencie podľa § 71 ods. 7 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) na 

rozpočtový rok 2022 (ďalej len „zmluva“) a v súlade s bodom 4.3 článku IV. a bodmi 5.2, 5.4, 5.5 a 5.6 článku V. Zmluvy o poskytnutí finančného 

príspevku na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni podľa § 78aa zákona o sociálnych službách na rozpočtový rok 2022 (ďalej len „zmluva“), 

je obec, ako prijímateľ finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie podľa § 71  ods. 7 zákona 

o sociálnych službách (ďalej len „finančný príspevok“), a neverejný poskytovateľ, ako prijímateľ finančného príspevku na poskytovanie sociálnej 

služby v nocľahárni podľa § 78aa zákona o sociálnych službách (ďalej len „finančný príspevok“), povinná/povinný predložiť Ministerstvu práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky(ďalej len „ministerstvo“), ako poskytovateľovi tohto finančného príspevku výkazy podľa bodu 3.8 

článku III. zmluvy k finančnému príspevku poskytnutému na rozpočtový rok 2022 za 3. štvrťrok 2022 za neobsadené miesto viac ako 30 

kalendárnych dní a podľa bodu 3.11, 3.12, 3.14, 3.15, 3.17, 3. 19 a 3.21 článku III. zmluvy. 

 

Nariadením 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“), (ďalej len „krízová situácia“) sa upravuje povinnosť, 

ustanovená v § 78d ods. 17 zákona o sociálnych službách, vrátiť ministerstvu pomernú časť poskytnutého finančného príspevku za obdobie, 

v ktorom bolo neobsadené miesto v zariadení podľa § 78d ods. 12 a 13 zákona o sociálnych službách, podľa trvania od prvého dňa neobsadenia 

tohto miesta.  

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/83/20220401  

 

 

Prijímateľ finančného príspevku je povinný podľa bodu 4.2 článku IV. zmluvy ak je verejným poskytovateľom sociálnej služby a podľa bodu 4.3 

článku IV. zmluvy ak je neverejným poskytovateľom sociálnej služby, predložiť zoznamy a výkazy podľa bodu 3.8 článku III. zmluvy za tretí 

štvrťrok 2022 v členení podľa jednotlivých zariadení, pre ktoré je tento finančný príspevok určený, uvedených v prílohe č. 1 zmluvy: 

Konkretizácia finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby (ďalej len Príloha č. 1 zmluvy). 

 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/83/20220401
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Informácia k uvedenému Nariadeniu je zverejnená na webovom sídle ministerstva:  

 
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/poskytovanie-financnych-prispevkov/info-k-nv-sr-83_2022.pdf 

 

Postupnosť vyplňovania výkazov: 

 

1. Súhrnný výkaz - KI 2Q 2022/Nocľaháreň – žiadame vyplniť údaje o prijímateľovi finančného príspevku, uviesť IČO, číslo zmluvy, 

názov zariadenia sociálnej služby a druh poskytovania sociálnej služby. Tieto údaje sa automaticky vyplnia vo všetkých záložkách. 

2. Súhrnný výkaz KI 3Q 2022/Nocľaháreň – žiadame vyplniť riadok č. 1, 2a, 2b, 2c a č. 3. V riadku 2d sa zobrazí percento po vyplnení 

riadkov 2a, 2b a 2c.  

3. Osobitné údaje k výnimke z NV – žiadame vyplniť údaje do jednotlivých bodov ak boli splnené podmienky na odpustenie 10% zo sumy 

za neobsadené miesta. 

4. Osobitné údaje k výnimke z NV – v bode č. 7 žiadame doplniť sumu, ktorá bude odvedená na účet ministerstva podľa bodu 5.4 písm. a) 

článku V. zmluvy. 

Výpočet sumy na odvedenie = údaj z riadku č. 8a Súhrnného výkazu – údaj z riadku č. 8aa Súhrnného výkazu. 

5. Počet prijímateľov 3Q 2022 – žiadame uviesť počet prítomných prijímateľov sociálnej služby za jednotlivé dni v mesiacoch júl, august 

a september 2022 

   

6. Súhrnný výkaz 3Q 2022 – žiadame vyplniť riadok č. 4, 5 a 6. 

 

7. Súhrnný výkaz 3Q 2022 – žiadame vyplniť riadok č. 8aa, t. j. údaj zo záložky Osobitné údaje k výnimke z NV z odseku č. 7 

 

8. Súhrnný výkaz 3Q 2022 - sumu uvedenú v riadku č. 11, ktorá zodpovedá nevyčerpanému finančnému príspevku za neobsadené miesta 

v 3. štvrťroku 2022,  je prijímateľ finančného príspevku povinný zaslať na účet ministerstva podľa bodu 5.4 písm. a) článku V. zmluvy. 

 

9. Čestné vyhlásenie - podpísané primátorom/starostom, alebo štatutárnym zástupcom a opatrené  pečiatkou. 
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UPOZORNENIE: Riadne vyplnené výkazy je potrebné predložiť v členení podľa jednotlivých zariadení uvedených v Prílohe č. 1 zmluvy 

osobitne:  

 

Nevyčerpaný finančný príspevok je prijímateľ finančného príspevku povinný poukázať bezhotovostným prevodom na účet ministerstva podľa 

bodu 5.4 písm. a) článku V. zmluvy. 

 

Prijímateľ finančného príspevku pri vrátení nevyčerpaného finančného príspevku podľa riadku č. 12 za 3. štvrťrok 2022 je na platobný poukaz 

povinný uviesť číslo zmluvy ako variabilný symbol a špecifický symbol v tvare: 0448202203. 

 

Pred poukázaním nevyčerpaného finančného príspevku na účet ministerstva podľa bodu 5.4 písm. a) článku V. zmluvy je prijímateľ povinný 

zaslať avízo, kde uvedie číslo zmluvy, číslo príslušného účtu ministerstva, výšku poukázaných alebo vrátených finančných prostriedkov, názov 

zariadenia sociálnych služieb, IČO a druh sociálnej služby v zariadení podľa Prílohy č. 1 zmluvy. 

 

Zoznamy, výkazy a avízo za 3. štvrťrok 2022 prijímateľ finančného príspevku zašle:  

1. poštovým podnikom na adresu: 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, oddelenie financovania sociálnych služieb, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava, alebo 

2. do elektronickej schránky ministerstva. 

 

Pokiaľ je nevyčerpaný finančný príspevok za viacero zariadení, resp. za rôzne formy sociálnej služby vrátený v jednej sume, je potrebné v avíze 

rozpísať výšku jednotlivých vratiek aj podľa druhu zariadenia a formy sociálnej služby. 

 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte príslušného zamestnanca oddelenia financovania sociálnych služieb ministerstva podľa 

začiatočného písmena názvu obce/mesta, organizácie: 

 


