
MINISTERSTVO PRÁCE,SOCIÁLNYCH VECÍ                                 
A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

V(MPSVR SR) 7-01    
 

ROČNÝ VÝKAZ 
O NEŠTÁTNYCH  SUBJEKTOCH  POSKYTUJÚCICH  

 SOCIÁLNE SLUŽBY  
za rok 2010 

  
Registrované ŠÚ SR č.  606/10                                                Ochrana dôverných údajov je zaručená zákonom              
z 13.11.2009                                                                             č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. 
                                                                                                  
Spravodajská jednotka doručí výkaz do                              . 
15. januára nasledujúceho roka 
1 x príslušnému samosprávnemu kraju. 
                                                                                                  Za ochranu dôverných údajov zodpovedá 
                                                                                                  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 
                                                                                                  Slovenskej republiky. 
                                                                                       

 
     I. r. 

 
  R o k 

             
                  I Č O 

  
 0    

  
 1    

  
 1 

 
 0 

  
  

       

                                                                                                       

 
     I. r. 

Počet 
výkazov 

Poradové 
číslo výkazu 

 
  0 

 
  2 

    

                                                        
Názov a adresa spravodajskej jednotky ........................................................................................................... 
Okres............................................................................................................................................................ 
 
Odoslané dňa: 
 
 
 

Pečiatka:               Podpis vedúceho 
                             spravodajskej 
                             jednotky: 

Výkaz zostavil:            Telefón: (smerové číslo) 
(meno a priezvisko)        
                                     Klapka: 
 
 
E-mail:  

 
Vážený respondent, 
     Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vykonáva štatistické zisťovanie za účelom získať informácie 
o poskytovaní sociálnych služieb neštátnymi subjektami. Toto zisťovanie je súčasťou Programu štátnych štatistických 
zisťovaní schváleného na roky 2009-2011. V záujme zabezpečenia objektívnych výsledkov zisťovania Vás žiadame o úplné 
a pravdivé vyplnenie štatistického formulára podľa metodických vysvetliviek a o jeho doručenie v ustanovenom termíne 
organizácii, uvedenej na tomto formulári. Spravodajská povinnosť vyplniť štatistický formulár Vám vyplýva z § 18 zákona č. 
540/2001 Z .z. o štátnej štatistike. Ak neposkytujete v sledovanom období žiadnu sociálnu službu, predložte negatívny výkaz 
s písomným uvedením dôvodu.  Ďakujeme Vám za  včasné poskytnutie údajov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 
 
Spôsob vypĺňania záhlavia výkazu: 
 
V riadku 01 
IČO – vyplní sa identifikačné číslo organizácie. Ak má organizácia IČO šesťmiestne, doplnia sa na prvých dvoch miestach 
nuly. 
V riadku 02 
Počet výkazov je dvojznaková položka, ak SJ vypĺňa výkaz za niekoľko štatistických jednotiek. Poradové číslo výkazu je 
dvojznaková položka – nadväzuje na položku Počet výkazov. 



V sledovanom roku  
1. modul 
 

 
Poskytovatelia sociálnych služieb a ich 
poberatelia 

I. r. 
stav k 

 31.12.2009 prírastok úbytok 
stav k 
31.12. 
2010 

a b 1 2 3 4 
Poskytovatelia sociálnych služieb 1     

opatrovateľská služba 2     
prepravná služba 3     
starostlivosť v zariadeniach  
sociálnych služieb 

4 
    v tom 

ostatné sociálne služby 5     
Poberatelia sociálnych služieb 6     

opatrovateľská služba 7     
prepravná služba 8     
starostlivosť v zariadeniach  
sociálnych služieb 

9 
    v tom 

ostatné sociálne služby 10     
cirkevné organizácie 11     
občianske združenie 12     
nadácie 13     
neziskové organizácie poskytujúce 
všeobecne prospešné služby 

14 
    

podnikateľské subjekty a živnostníci 15     

z 
riadku 

1 

fyzické osoby 16     
Kontrolný súčet  (r. 1  až  16 ) 17     
 
 
 

 
 
2. modul 
 

 Príjmy a výdavky     
 (v € uvádzať na dve desatinné miesta  0,00 ) 

 

I. r. V sledovanom roku 

a b 1 
Celkové príjmy  1  

bežné transfery zo štátneho rozpočtu 2  
kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu 3  
príjmy z rozpočtu obcí, samosprávnych krajov, ÚPSVR 
SR a štátnych inštitúcií 

4 
 

zo zaplatenej dohodnutej ceny sociálnej služby 5  

z toho 

sponzorské dary, verejné zbierky 6  
Celkové výdavky 7  

bežné 8  
mzdy 9  

z toho 
odvody 10  

z toho 

kapitálové 11  
Kontrolný súčet  (r. 1  až  11) 12  
 
 
 
 



V sledovanom roku 
 

 
3. modul 
 

Zamestnanci  (uviesť v prepočítaných stavoch) 
 

I.  r. 

spolu 
z toho 
ženy 

a b 1 2 
Priemerný evidenčný počet zamestnancov  1   
Počet zamestnancov pracujúcich na dohody 
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 

2 
  

Dobrovoľníci        3   
Kontrolný súčet  (r. 1  až 3) 4   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vysvetlivky k výkazu V (MPSVR SR) 7 – 01 
 
 
 

Spravodajskými  jednotkami sú:  
Právnické a fyzické osoby poskytujúce sociálne služby podľa  § 3 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. 
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
v znení neskorších predpisov 
 
Predkladacie cesty: 
 
1. Právnická a fyzická osoba, poskytujúca sociálne služby doručí výkaz   do  15. januára 
nasledujúceho roka  samosprávnemu kraju.                                          
 
2. Samosprávny kraj  doručí sumár za právnické a fyzické osoby poskytujúce sociálne služby v jeho 
územnom obvode do 15.marca nasledujúceho roka   2 x MPSVR SR. 
                                                                                            
                                                                                   
1. Poskytovatelia sociálnych služieb a ich poberatelia 
 
Modul č. 1 
V r. 1 sa uvedie počet poskytovateľov sociálnych služieb. 
V r. 2 sa uvedie počet poskytovateľov, ktorí poskytujú opatrovateľskú službu. 
V r.3 sa uvedie počet poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí poskytujú prepravnú službu. 
Vr.4 sa uvedie počet poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí poskytujú starostlivosť v zariadeniach 
sociálnych služieb. 
V r. 5 sa uvedie počet ostatných subjektov, ktoré poskytujú inú sociálnu službu. 
V r. 6 sa uvedie celkový počet poberateľov sociálnych služieb. 
V r. 7 sa uvedie počet poberateľov opatrovateľskej služby. 
V r. 8 sa uvedie počet poberateľov prepravnej služby. 
V r. 9 sa uvedie počet poberateľov starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb. 
V r.10 sa uvedie celkový počet poberateľov ostatných sociálnych služieb. 
V r.11 sa uvedie celkový počet cirkevných organizácií, ktoré sú poskytovateľmi sociálnych služieb (z 
r. 1). 
V r. 12 sa uvedie celkový počet občianskych združení, ktoré sú poskytovateľmi sociálnych služieb (z 
r. 4). 
V r. 13  sa uvedie celkový počet nadácií, ktoré sú poskytovateľmi sociálnych služieb (z r. 4). 
V r. 14 sa uvedie celkový počet neziskových  organizácií, poskytujúcich všeobecne prospešné služby 
ktoré sú poskytovateľmi sociálnych služieb (z r. 4). 
V r. 15 sa uvedie celkový počet iných právnických osôb, ktoré sú poskytovateľmi sociálnych služieb 
(z r. 1). 
V r. 16 sa uvedie celkový počet fyzických osôb, ktoré sú poskytovateľmi sociálnych služieb (z r. 4). 
V r. 17 sa uvedie kontrolný súčet r. 1 až r. 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Príjmy a výdavky 
 
Modul č. 2 
V r. 1 sa uvedú celkové príjmy poskytovateľa sociálnych služieb v  € (uvádzať na dve desatinné 
miesta) 
V r. 2 sa uvedie celkový objem finančných prostriedkov vyčlenených zo štátneho rozpočtu a určených 
na bežné transfery pre poskytovateľa sociálnych služieb v € (uvádzať na dve desatinné miesta) 
V r. 3 sa uvedie celkový objem finančných prostriedkov vyčlenených zo štátneho rozpočtu a určených 
na kapitálové transfery pre poskytovateľa sociálnych služieb v € (uvádzať na dve desatinné miesta) 
V r. 4 sa uvedie celkový objem finančných prostriedkov vyčlenených z rozpočtov obcí, 
samosprávnych krajov, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR a ďalších štátnych organizácií pre 
poskytovateľa sociálnych služieb v € (uvádzať na dve desatinné miesta)  
V r. 5 sa uvedie celková výška príjmov neštátnych subjektov, ktoré boli vytvorené z platenia 
dohodnutej ceny sociálnej služby od občanov (nezaratáva sa príjem vo forme sponzorských darov a 
iných zdrojov  v € uvádzať na dve desatinné miesta)). 
V r. 6 sa uvedie celkový objem finančných prostriedkov získaných vo forme sponzorských darov, 
verejných zbierok a pod. pre poskytovateľa sociálnych služieb v € (uvádzať na dve desatinné miesta) 
V r. 7 sa uvedú celkové výdavky poskytovateľa sociálnych služieb v  súvislosti s poskytovaním 
sociálnych služieb v € (uvádzať na dve desatinné miesta) 
V r. 8 sa uvedú celkové bežné výdavky na poskytovanie sociálnych služieb v  € (uvádzať na dve 
desatinné miesta) 
V r. 9. sa uvedú výdavky poskytovateľa sociálnych služieb v súvislosti s mzdovými nákladmi v € 
(uvádzať na dve desatinné miesta) 
V r. 10 sa uvedú výdavky poskytovateľa sociálnych služieb v súvislosti s plnením povinných 
odvodových povinností za jeho zamestnancov v € (uvádzať na dve desatinné miesta) 
V r. 11 sa uvedú celkové kapitálové transfery na poskytovanie sociálnych služieb v € (uvádzať na dve 
desatinné miesta) 
V r. 12 sa uvedie kontrolný súčet r. 1 až r. 11. 
 
3. Zamestnanci  
 
Modul č. 3 
V r. 1 sa uvedie priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný na plne zamestnaných. 
V r. 2 sa uvedie počet zamestnancov zamestnaných na základe uzatvorených dohôd o prácach 
vykonávaných mimo pracovného pomeru pracujúcich na dohodu. 
V r. 3 sa uvedie počet dobrovoľníkov. 
V r. 4 sa uvedie kontrolný súčet r. 1 až  3. 


