
Výnos 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

z 26. novembra 2008 č. 23609/2008-II/1, 
ktorým sa mení  a dopĺňa  výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky  z 5. decembra 2007 č. 29775/2007-II/1 o poskytovaní dotácií 
v pôsobnosti  Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 
 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 

zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení zákona č. 584/2005 Z. z. ustanovuje: 

 

Čl. I 

Výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  z 5. 

decembra 2007 č. 29775/2007-II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti  Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (oznámenie č. 597/2007 Z. z.) sa mení 

a dopĺňa takto: 

 

1. Nadpis § 1 znie: 

     „Dotácia na rekondično-rehabilitačné pobyty a integračné pobyty, na programy sociálnej 

rehabilitácie, na tvorbu a vydávanie časopisov a nepravidelných periodík, na členstvo 

v medzinárodných organizáciách a na financovanie časti prevádzkových nákladov 

občianskych združení “. 

2. V § 1 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie: 

„(5) Dotáciu možno poskytnúť  na financovanie časti prevádzkových nákladov občianskeho 

združenia, ktoré prostredníctvom zástupcov zastupuje práva, právom chránené záujmy 

a potreby v sociálnej oblasti v konzultačných orgánoch a pracovných skupinách na národnej 

úrovni, na európskej úrovni alebo na medzinárodnej úrovni (ďalej len „reprezentatívne 

občianske združenie“), ak má najmenej 50 000 členov alebo členov občianskych združení, 

ktoré združuje.“. 

Doterajší odsek  5 sa označuje ako odsek 6. 

3. V § 1 ods. 6 sa slová „podľa odsekov 1 až 4“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 1 až 5“. 

4. Nadpis § 2 znie:  

    „Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb a na podporu vykonávania opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately“.  

5. V § 2 ods. 1 písm. a) druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo na ich výmenu, 

ak je preukázaný ich havarijný stav“. 

6.  V § 2 ods. 1 písmeno b) znie: 



„b) aktivizačných programov pre osobnostný rozvoj  prijímateľov sociálnych služieb, a to na 

vybavenie priestorov na  výkon terapií, výchovno-vzdelávaciu činnosť alebo rehabilitačno-

športovú činnosť a výmenu vzduchotechniky, ak podmieňuje využitie týchto priestorov a je 

preukázaný jej havarijný stav,“. 

7. V § 2 ods. 1 písm. c) druhý bod a štvrtý bod znejú: 

     „2. konvektomatu alebo  na nákup inej technológie do  stravovacej prevádzky, ak je 

preukázaný jej havarijný stav, 

       4. vykurovacieho kotla , ak  je preukázaný jeho havarijný stav,“.  

 8. V § 2 ods. 1 písm. d) treťom bode sa slová „zariadení chráneného bývania“ nahrádzajú 

slovami „nocľahární, domovov na polceste, zariadení núdzového bývania, 

nízkoprahových denných centier, nízkoprahových denných centier pre deti a rodinu, 

 integračných centier a zariadení podporovaného bývania.“. 

 9. V § 2 ods. 2 úvodnej vete sa slová „na výkon opatrení“ nahrádzajú slovami „na podporu 

vykonávania opatrení“. 

10. V § 2 ods. 2 písm. a) druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo na ich 

výmenu, ak je preukázaný ich havarijný stav“. 

11. V § 2 ods. 2 písmeno b) znie: 

     „b) opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku 

krízových situácií podľa osobitného predpisu,6a)  programov a odborných metód práce 

podľa osobitného predpisu 6b)   a výchovných programov alebo sociálnych programov 

pre deti, ktoré sa nachádzajú v krízových životných situáciách alebo pre deti 

s poruchami správania a ich rodičov alebo iné fyzické osoby, ktorým sú tieto deti 

zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu (ďalej len „účastník opatrení,  programov 

alebo odborných metód práce“), a to na 

         1. mzdu alebo plat zamestnanca, ktorý sa podieľa na vykonávaní týchto opatrení,    

programov   alebo odborných metód práce, 

         2. odmenu fyzickej osoby, ktorá sa podieľa na vykonávaní týchto opatrení, programov 

alebo odborných metód práce, dohodnutú v dohode o vykonaní práce alebo 

v dohode o pracovnej činnosti, 

         3. preddavok na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie,3) 

         4. poistné na sociálne poistenie4) a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie,5) 

         5. úhradu cestovných výdavkov1)  účastníkov opatrení, programov alebo odborných 

metód   práce a  zamestnancov uvedených v prvom bode a fyzických osôb 

uvedených v druhom bode, 

         6. materiálové vybavenie priestorov na výkon opatrení, programov alebo odborných 

metód práce,“.         

Poznámky pod čiarou k odkazom 6a a 6b znejú: 



„6a) § 10 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele     

       a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 6b) § 11 ods. 1 písm. b) a c) a § 11 ods. 3 zákona č. 305/2005 Z. z.“. 

12. § 4  vrátane nadpisu znie: 

„§ 4 

Dotácia na výkon osobitného príjemcu 

 (1) Dotáciu  na výkon osobitného príjemcu možno poskytnúť na výkon osobitného 

príjemcu 

       a) dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného   

predpisu10) (ďalej len „dávka a príspevky“), 

       b) príspevku pri narodení dieťaťa, príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku  

rodičom podľa osobitného predpisu,10a) 

       c) prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa podľa osobitného predpisu.10b)  

(2) Dotáciu na výkon osobitného príjemcu podľa odseku 1 možno poskytnúť obci, a to 

na 

 a) mzdu alebo plat zamestnanca, ktorý sa podieľa na výkone osobitného príjemcu, 

 b) poistné na sociálne poistenie4) a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie,5) 

 c) preddavok na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie,3) 

 d) úhradu materiálových výdavkov bezprostredne súvisiacich s výkonom osobitného 

príjemcu. 

  (3) Dotáciu podľa odseku 1 písm. a) možno poskytnúť obci, ktorá je osobitným 

príjemcom dávky a príspevkov najmenej pre 20 spoločne posudzovaných fyzických osôb.“. 

      Poznámky pod čiarou k odkazom 10a a 10b znejú: 

      „10a) § 11 ods. 4 zákona č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku  

rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa 

v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie 

zákony v znení neskorších predpisov. 

 10b) § 12 ods. 1 písm. b) a § 12 ods. 2 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa 

a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení 

neskorších predpisov.“. 

13. § 7 sa vypúšťa. 

14. V § 8 ods. 1 sa slová „podľa § 1“ nahrádzajú slovami „podľa § 1 ods. 1 až 4“. 

15. V § 8 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie: 

         „(2) Dotáciu podľa § 1 ods. 5 možno poskytnúť do výšky 30 % z preukázaných 

prevádzkových nákladov uvedených v prílohe č. 1 bode 4.2. za rozpočtový rok, ktorý dva 

roky predchádza  príslušnému  rozpočtovému roku, ak žiadateľ  preukáže, že má na 



spolufinancovanie účelu   dotácie  zabezpečených  najmenej 70 % nákladov z iných 

zdrojov.“. 

Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 8. 

16. V § 8 ods. 3 písm. a) sa  suma „1 500 000 Sk“ nahrádza sumou „49 790,88 eura“. 

17. V § 8 ods. 3 písm. b) sa  suma „2 500 000 Sk“ nahrádza sumou  „82 984,80 eura“. 

18. V § 8 ods. 4 sa  suma „25 000 Sk“ nahrádza sumou  „829,85 eura“. 

19. V § 8 ods. 5 úvodnej vete sa  slová „podľa § 4“ nahrádzajú slovami  „podľa § 4 ods. 1 

písm. a)“. 

20. V § 8 ods. 5 písm. a) sa  suma „50 Sk“ nahrádza sumou  „1,66 eura“. 

21. V § 8 ods. 5 písm. b) sa  suma „25 Sk“ nahrádza sumou „0,83 eura“. 

22. V § 8 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6  a 7, ktoré znejú: 

 „(6) Dotáciu podľa § 4 ods. 1 písm. b) možno poskytnúť najviac vo výške 0,83 eura  

na každé nezaopatrené dieťa, na ktoré je právoplatným rozhodnutím úradu práce, sociálnych 

vecí a rodiny obci vyplatený príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri 

narodení dieťaťa a príspevok rodičom. 

(7) Dotáciu podľa § 4 ods. 1 písm. c) možno poskytnúť mesačne najviac vo výške 

0,83 eura  na každú oprávnenú osobu, ktorej je právoplatným rozhodnutím úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny zastavená výplata prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa 

a ak sa prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa poukazuje obci.“. 

Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 8 až 10 . 

23. V § 8 ods. 8 písm. a) sa  suma „26 Sk“ nahrádza sumou „1 euro“ a suma „6 Sk“ sa 

nahrádza sumou  „0,34 eura“. 

24. V § 8 ods. 8 písm. b) sa  suma „1 Sk“ nahrádza sumou „0,03 eura“ a suma „5 Sk“ sa 

nahrádza sumou  „0,17 eura“. 

25. V § 8 ods. 9 sa  suma „1 000 Sk“ nahrádza sumou „33,19 eura“.  

26. V § 8 sa vypúšťa odsek 10. 

27.  V § 9 ods. 2 písm. d) sa  suma „4 000 000 Sk“ nahrádza sumou  „132 775,68 eura“.  

28. V § 9 sa vypúšťa odsek 3. 

29. V § 10 ods. 1 sa slová „podľa § 1 ods. 5“ nahrádzajú slovami „podľa § 1 ods. 6 “ 

a vypúšťajú sa slová „a v prílohe č. 7 pre žiadateľa podľa § 7 ods. 2“. 

30.  V § 10 sa odsek 2 dopĺňa písmenami i) až  k), ktoré znejú: 

     „i) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že spĺňa podmienky podľa § 1 ods. 5, ak ide 

o žiadateľa o dotáciu na účel uvedený v § 1 ods. 5, 

      j) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že má zabezpečených najmenej 70 % 

z preukázaných prevádzkových nákladov uvedených v prílohe č. 1 bode 4.2 z iných 

zdrojov za rozpočtový rok, ktorý  dva roky predchádza príslušnému rozpočtovému roku, 

ak ide o žiadateľa o dotáciu na účel uvedený v § 1 ods. 5, 



     k) účtovná závierka za rozpočtový rok, ktorý dva roky predchádza príslušnému 

rozpočtovému roku, ak ide o žiadateľa o dotáciu na účel uvedený v § 1 ods. 5.“. 

31. V § 10 ods. 3 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „s výnimkou žiadateľa, ktorým je 

obec alebo vyšší územný celok,“. 

32. V § 10 ods. 3 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „s výnimkou žiadosti o dotáciu   

podľa § 2 ods. 1 písm. d) tretieho bodu,“. 

33. V § 10 ods. 3 písm. l) sa za slová “o zmluvu o nájme nehnuteľnosti“ vkladajú slová „alebo 

o zmluvu o výpožičke nehnuteľnosti,“. 

34. § 10 ods. 3 sa dopĺňa písmenami o) a p), ktoré znejú: 

    „o) podrobný rozpočet, ak ide o výstavbu, rekonštrukciu, prístavbu, vstavbu, nadstavbu, 

stavebnú úpravu alebo stavebnú údržbu objektov, 

     p) cenová ponuka so špecifikáciou rozpočtu, ak ide o materiálno-technické vybavenie, 

nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia, inventáru a  dopravných 

prostriedkov.“. 

35. V § 10 ods. 4 úvodnej vete sa slová „podľa § 5 až 7“ nahrádzajú slovami „podľa § 5 a 6 “. 

36. V § 11 odsek 1 znie: 

      „(1) Žiadosť o poskytnutie dotácie podľa § 1 sa na príslušný rozpočtový rok predkladá 

ministerstvu v dvoch vyhotoveniach  v termíne od 1.januára   do 31.januára príslušného 

rozpočtového roka. “. 

37. V § 11 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie: 

      „(2) Žiadosť o poskytnutie dotácie podľa § 2 sa predkladá ministerstvu v dvoch 

vyhotoveniach v termíne od 1. januára do 28. februára príslušného rozpočtového roka.“. 

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5. 

38. V § 11 ods. 5 sa slová „podľa § 5 až 7“ nahrádzajú slovami „podľa § 5 a 6 “. 

39. V prílohe č. 1 nadpis prílohy  znie: 

      „ Žiadosť o poskytnutie dotácie na rekondično-rehabilitačné pobyty a integračné pobyty, 

na programy sociálnej rehabilitácie, na tvorbu a vydávanie časopisov a nepravidelných 

periodík, na členstvo v medzinárodných organizáciách  a na financovanie časti 

prevádzkových nákladov reprezentatívnych občianskych združení“. 

40. V prílohe č. 1 sa štvrtý bod dopĺňa bodom 4. 2., ktorý znie: 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Podrobný rozpočet projektu v eurách (na účely dotácie podľa §1 ods.5 
výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 29775/2007-ll/1 v znení výnosu 
...../2008-II/1) 
Položka Náklady 

projektu 
Vlastné 
zdroje 

Iné zdroje Z dotácie 
ministerstva 

Energie     

Vodné, stočné     

Poštové služby 
a telekomunikačné služby 

    

Kancelársky materiál     

Čistiaci, hygienický 
a dezinfekčný materiál 

    

Komunikačné siete     

Nájomné      

Odvoz odpadov     

CELKOVÉ NÁKLADY 
PROJEKTU 

    

 

41. V prílohe č. 2 nadpis prílohy znie: 

      „ Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb a na podporu 

vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately“. 

42. Príloha č. 4 znie: 

 

 

 

 

                                                                                                                               „ Príloha č. 4               
                                                                                                                 k výnosu  č. 29775/2007-II/1  
                                                                                                                   
                                                (Vzor) 

 
Žiadosť o poskytnutie dotácie  

na výkon  osobitného príjemcu  
  
 

Identifikácia žiadateľa  

Názov obce  

IČO  

Adresa (ulica, číslo)  

PSČ  

Okres  Kraj  

Číslo telefónu  Číslo faxu  



E-mailová adresa  Označenie 
web stránky 

 

Meno, priezvisko a titul 
štatutárneho zástupcu 

 

 

Bankové spojenie   
Číslo účtu a kód 
banky 

 

 
 
 
1. Žiadateľ je ku dňu uplatnenia tejto žiadosti osobitným príjemcom podľa zákona                 
č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 

 
a)  ..................... (uvedie sa počet) spoločne posudzovaných osôb dávky a príspevkov,    
u ktorých  sa   viac ako polovica finančných prostriedkov použije na vecné plnenie, 
 
Zoznam posudzovaných osôb 
Meno Priezvisko Rodné číslo Adresa trvalého pobytu Suma 
     
     
     
     
     
     
     
     
Spolu  
� podľa potreby sa  rozšíri  počet riadkov 
 
b)   ..................... (uvedie sa počet) spoločne posudzovaných osôb dávky a príspevkov, 
ktorým sa viac ako polovica finančných prostriedkov použije na priamu výplatu 
finančných prostriedkov najmenej v troch výplatných termínoch. 
Zoznam posudzovaných osôb 
Meno Priezvisko Rodné číslo Adresa trvalého pobytu Suma 
     
     
     
     
     
     
     
     
Spolu  
� podľa potreby sa  rozšíri  počet riadkov 
 
2. Žiadateľ je ku dňu uplatnenia tejto žiadosti osobitným príjemcom pre štátne sociálne 
dávky podľa zákona č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku 
rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu 
dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení 
neskorších predpisov. 
 
Zoznam detí 
Meno Priezvisko Rodné 

číslo 
Adresa trvalého 
pobytu 

Druh štátnej 
sociálnej dávky* 

Suma 



      
      
      
      
      
      
Spolu   
� podľa potreby sa  rozšíri  počet riadkov 
    * príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa, príspevok rodičom 
 
3. Žiadateľ je ku dňu uplatnenia tejto žiadosti osobitným príjemcom pre prídavok na 
dieťa a príplatok k prídavku na dieťa podľa § 12 ods. 1 písm. b) a § 12 ods. 2 zákona č. 
600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších 
predpisov  
 
Zoznam oprávnených osôb 

Meno Priezvisko Rodné číslo Adresa trvalého 
pobytu  

Suma 

     
     
     
     
     
     
Spolu  
� podľa potreby sa  rozšíri  počet riadkov 
     
 
 

Celková požadovaná suma na dotáciu na výkon  
osobitného príjemcu  

 

 
Vyhlásenie štatutárneho zástupcu žiadateľa  
 
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, presné a úplné 
a finančné prostriedky sa použijú na účel, na ktorý boli poskytnuté.  
 
 

 

Podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa 

 
 
 
 
 

 

Odtlačok pečiatky žiadateľa Meno, priezvisko a titul štatutárneho 
zástupcu žiadateľa 

 
 
 
 
V ......................  dňa ......................“. 
 

43. Príloha č. 7 sa vypúšťa. 

 



Čl. II 
 

 Tento výnos nadobúda účinnosť  1. januára 2009.  
 
 
 
 
 
 

Viera Tomanová 

ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny 

 


