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MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ                                 

A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

V(MPSVR SR) 10-01    

 

ROČNÝ VÝKAZ 

O VYBRANÝCH DRUHOCH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  

za rok 2014 

 
Registrované ŠÚ SR č. VK 328/2014                                                              Ochranu dôverných údajov upravuje zákon                 

zo dňa: 12.12.2013                                                                                                č.2001 Z. z. o štátnej štatistike                                                                                                                                                                  

                                                                                                                               v znení neskorších predpisov. 

   

                                                                                                            Za ochranu dôverných údajov zodpovedá 

 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 

                                                                                                                    

Spravodajská jednotka doručí výkaz  do 15. januára 

nasledujúceho roka l x zriaďovateľovi. 

 
 

I. r. 

 

Rok IČO 

0 1 1 4         

                          

                                  

 

                                                        
 

                                  

                                                       

Názov a adresa spravodajskej jednotky ........................................................................................................... 

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 vybraných druhov 

sociálnych služieb. Toto zisťovanie je súčasťou Programu štátnych štatistických zisťovaní schváleného na roky 2012-2014. 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 v znení neskorších predpisov. Ďakujeme Vám za včasné poskytnutie údajov a tešíme sa na ďalšiu 
spoluprácu. 

 
.  

 

Spôsob vypĺňania záhlavia výkazu: 

V riadku 01 

IČO - identifikačné číslo organizácie; ak má organizácia IČO šesťmiestne, doplnia sa na prvých dvoch miestach nuly 

 

V riadku 02 

Kód SK NACE Rev.2 -  kód Štatistickej klasifikácie ekonomických činností, vypĺňa sa podľa prevažujúcej činnosti spravodajskej jednotky 

(vypĺňa sa zľava, sekcia Q zdravotníctvo a sociálna pomoc / www. statistics.sk) 
Kód obce -  vypĺňa sa podľa Číselníka obcí Slovenskej republiky (www.statistics.sk) 

 

I. r. Kód SK 

NACE Rev.2 

Kód obce 

0 2            

 

 
            

http://www.statistics.sk/
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1. modul 
ČAS VYPĹŇANIA FORMULÁRA 

 
 

Odhadnite čas, ktorý ste potrebovali na vyplnenie tohto štatistického 

formulára z podkladov účtovnej, resp. štatistickej evidencie. 

hodiny 1  

minúty 2  

 

 
2. modul 

    

Poskytovatelia sociálnych služieb zriadení alebo 

založení obcou alebo vyšším územným celkom a 

počet klientov k 31. 12. 2014 I. r. 

Počet 

poskytovateľov 

Počet 

klientov 

 b 1 2 

nízko prahové denné centrum 1     
pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora 

zosúlaďovania osobného a pracovného života 2     
zariadenie dočasnej starostlivosti o deti  3     
nízko prahové denné centrum pre deti a rodinu  4     
sprievodcovská a predčitateľská služba 5     
tlmočnícka služba 6     
sprostredkovanie tlmočníckej služby 7     
sprostredkovanie osobnej asistencie 8     
požičiavanie pomôcok 9     
monitorovanie a signalizácia potreby pomoci  10     
krízová pomoc prostredníctvom telekomunikačných 

technológií 11     
pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností 12     
denné centrum  13     
integračné centrum 14     
jedáleň  15     
práčovňa 16     
stredisko osobnej hygieny 17     

 
Vysvetlivky k modulu 2: 

 
- v  stĺpci 1  sa uvedie počet poskytovateľov predmetnej sociálnej služby zriadených alebo založených obcou alebo 

vyšším územným celkom, 

- v stĺpci 2 sa uvedie počet prijímateľov za jednotlivé sociálne služby poskytované v príslušnom kalendárnom roku 
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3. modul 

         

Príjmy poskytovateľov 

zriadených alebo založených 

obcou alebo vyšším územným 

celkom  (v €) I.r. 

Celkom 

k 31. 12. 

2014 

z toho 

bežné 

transfery 

zo 

štátneho 

rozpočtu 

kapitálové 

transfery 

zo 

štátneho 

rozpočtu 

z 

rozpočtu 

obcí 

z 

rozpočtu 

VÚC 

zo 

zaplatenej 

dohodnutej 

ceny 

sociálnej 

služby 

sponzorské 

dary, 

verejné 

zbierky 

a b 1 2 3 4 5 6 7 

Spolu 1               

v
 t

o
m

 

nízko prahové denné centrum 

2               
pomoc pri osobnej starostlivosti o 

dieťa a podpora zosúlaďovania 

osobného a pracovného života 3               
zariadenie dočasnej starostlivosti 

o deti  4               
nízko prahové denné centrum pre 

deti a rodinu  5               
sprievodcovská a pred čitateľská 

služba 6               
tlmočnícka služba 7               
sprostredkovanie tlmočníckej 

služby 8               
sprostredkovanie osobnej 

asistencie 9               
požičiavanie pomôcok 10               
monitorovanie a signalizácia 

potreby pomoci  11               
krízová pomoc prostredníctvom 

telekomunikačných technológií 
12               

pomoc pri výkone 

opatrovníckych práv a povinností 13               
denné centrum  14               
integračné centrum 15               
jedáleň  16               
práčovňa 17               
stredisko osobnej hygieny 18               

 
Vysvetlivky k modulu 3: 

 
- v stĺpci 1  sa uvedú  celkové príjmy organizácie na príslušný kalendárny rok  

- v stĺpci 2 a 3 sa uvedie objem finančných prostriedkov poskytnutých príslušnému poskytovateľovi sociálnej služby zo 

štátneho rozpočtu ako dotácia ( napr. zákon MPSVR SR č. 544/2010 Z. z o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR)  

- údaje zaokrúhlite na celé číslo    
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  4. modul        

         

Výdavky poskytovateľov 

zriadených alebo založených obcou 

alebo vyšším územným celkom  (€) I.r. 

Celkom k 

31. 12. 

2014 

z toho 

mzdy odvody 

tovary a 

služby 

bežné 

transfery 

kapitálové 

výdavky 

a b 1 2 3 4 5 6 

Spolu 1             

v
 t

o
m

 

nízko prahové denné centrum 

2             
pomoc pri osobnej starostlivosti o 

dieťa a podpora zosúlaďovania 

osobného a pracovného života 3             
zariadenie dočasnej starostlivosti 

o deti  4             
nízko prahové denné centrum pre 

deti a rodinu  5             
sprievodcovská a pred čitateľská 

služba 6             
tlmočnícka služba 7             
sprostredkovanie tlmočníckej 

služby 8             
sprostredkovanie osobnej asistencie 9             
požičiavanie pomôcok 10             
monitorovanie a signalizácia 

potreby pomoci  11             
krízová pomoc prostredníctvom 

telekomunikačných technológií 12             
pomoc pri výkone opatrovníckych 

práv a povinností 13             
denné centrum  14             
integračné centrum 15             
jedáleň  16             
práčovňa 17             
stredisko osobnej hygieny 18             

 
Vysvetlivky k modulu 4: 

 
- v stĺpci 1 sa uvedie objem výdavkov  vrátane kapitálových výdavkov 

- pod stĺpcom tovary a služby (4) sa rozumejú výdavky na cestovné náhrady, energie, vodu a komunikácie, materiál, 

dopravné, rutinnú a štandardnú údržbu, nájomné za prenájom, služby 

- pod bežnými transfermi (5) sa rozumejú výdavky spojené  napr. s výplatou odstupného alebo odchodného pre 

zamestnancov alebo  nemocenských dávok.    

- údaje zaokrúhlite na celé číslo  
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 5. modul         

          

Zamestnanci poskytovateľov 

zriadených alebo založených 

obcou alebo vyšším územným 

celkom  (v prepočítaných stavoch) I.r. 

Celkom 

k 31. 12. 

2014 

 

Priemerný 

evidenčný počet 

zamestnancov 

Počet zamestnancov 

pracujúcich na 

dohody o prácach 

vykonávaných mimo 

pracovného pomeru Dobrovoľníci 

    spolu ženy spolu ženy spolu ženy 

a b 1 2 3 4 5 6 7 

Spolu 1               

v
 t

o
m

 

nízko prahové denné centrum 

2               
pomoc pri osobnej starostlivosti o 

dieťa a podpora zosúlaďovania 

osobného a pracovného života 3               
zariadenie dočasnej starostlivosti 

o deti  4               
nízko prahové denné centrum pre 

deti a rodinu  5               
sprievodcovská a pred čitateľská 

služba 6               
tlmočnícka služba 7               
sprostredkovanie tlmočníckej 

služby 8               
sprostredkovanie osobnej 

asistencie 9               
požičiavanie pomôcok 10               
monitorovanie a signalizácia 

potreby pomoci  11               
krízová pomoc prostredníctvom 

telekomunikačných technológií 12               
pomoc pri výkone opatrovníckych 

práv a povinností 
13               

denné centrum  14               
integračné centrum 15               
jedáleň  16               
práčovňa 17               
stredisko osobnej hygieny 18               

 

 
Vysvetlivky k modulu 5: 

 
- pod priemerným evidenčným počtom zamestnancov sa rozumejú zamestnanci v trvalom pracovnom pomere 

u zamestnávateľa (v zmysle organizačnej štruktúry) prepočítané na plný pracovný úväzok, 

- zamestnanci pracujúci na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a dobrovoľníci sa do 

priemerného evidenčného počtu zamestnancov nezapočítavajú, ale sa vykazujú samostatne. 
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 6. modul 

 

 
Počet občanov zaradených do poradovníka čakateľov 

na poskytovanie starostlivosti vo vybraných 

zariadeniach sociálnych služieb 

 

 
I. r. 

 
Počet občanov 
k 31. 12. 2014 

 

 

 
Druh zariadenia sociálnych služieb  

a b 1 

D
o

m
o

v
y

 s
o

ci
ál

n
y

ch
 s

lu
ži

eb
 

 

pre deti 

s telesným postihnutím 1  
s duševnými poruchami 

a poruchami správania 

 

2 
 

s telesným postihnutím  

a duševnými poruchami  

a poruchami správania 

 

3 
 

pre 

dospelých 

s telesným postihnutím 4  
s duševnými poruchami  

a poruchami správania 

5  

so zmyslovým postihnutím 6  
s kombináciou postihnutí 7  

Zariadenia pre seniorov 8  
Zariadenia  podporovaného bývania 9  
Rehabilitačné strediská 10  
Špecializované zariadenia 11  

 

 

Vysvetlivky k modulu 6: 

 
V riadku 1 až riadku 11 sa uvedú údaje z poradovníka čakateľov na poskytovanie starostlivosti v príslušnom 

zariadení sociálnych služieb, ak sa poradovník vedie podľa § 106 ods. 20 zákona o sociálnych službách 
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Vysvetlivky k výkazu V(MPSVR SR) 10 – 01 

 
Spravodajskými  jednotkami sú:  

 

- zariadenia sociálnych služieb, ktoré sú rozpočtovými organizáciami alebo príspevkovými 

organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a samosprávnych krajov, 

- zariadenia sociálnych služieb, ktoré sú neziskovými organizáciami zriadenými alebo založenými 

obcou alebo samosprávnym krajom 

- obce a samosprávne kraje podľa ich pôsobnosti v oblasti sociálnej pomoci ustanovenej v § 80 a 81  

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. 

 

Predkladacie cesty: 

 

1. Zariadenie sociálnych služieb doručí vyplnený výkaz do 15. januára nasledujúceho roka 

zriaďovateľovi alebo zakladateľovi (obec, samosprávny kraj). 

 

2. Obec doručí sumárny výkaz za zariadenia sociálnych služieb, ktoré zriadila ako svoje organizačné 

jednotky a diel čie výkazy za zariadenia sociálnych služieb s právnou subjektivitou vo svojej 

zriaďovateľskej pôsobnosti a neziskové organizácie ktoré založila alebo zriadila obec  do 30. 

januára nasledujúceho roka Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom územne 

príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. 

 

3. Samosprávny kraj doručí sumárny výkaz za zariadenia sociálnych služieb vo svojej 

zriaďovateľskej  pôsobnosti  a neziskových organizácii zriadených alebo založených  

samosprávnym krajom  do 5. februára nasledujúceho roka Ústrediu práce, sociálnych vecí a 

rodiny. 

 


