Usmernenie
k poskytnutiu dotácie na humanitárnu pomoc v pôsobnosti Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR pre poskytovateľov vybraných druhov sociálnych služieb,
na účel úhrady nákladov na nákup výživových doplnkov
Dňa 30. októbra 2020 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády SR č. 301/2020 Z. z., ktorým sa
dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v
oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v
súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „nariadenie“).
Nariadením sa upravuje nový účel jednorazovej dotácie na nákup výživových doplnkov pre
prijímateľov a zamestnancov týchto sociálnych služieb na obdobie 5 mesiacov, najmä
vitamínu D3, ktorý preventívne môže pomôcť predísť tomu, aby sa človek nakazil ochorením
Covid-19, alebo môže pomôcť k tomu, aby malo toto ochorenie miernejší priebeh. Dotácia bude
v súlade so splnomocňovacím ustanovením § 15a zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách
v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „ministerstvo“)
poskytnutá v rámci dotačného titulu na podporu humanitárnej pomoci.

Podmienky poskytnutia dotácie
➢ Dotáciu na výživové doplnky možno poskytnúť na prijímateľa a zamestnanca registrovaného
poskytovateľa sociálnej služby:
- v zariadení podmienenom odkázanosťou, ktorým je zariadenie podporovaného bývania,
zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, rehabilitačné stredisko, domov
sociálnych služieb, špecializované zariadenie, denný stacionár,
- v zariadení krízovej intervencie, ktorým je nocľaháreň, útulok, domov na polceste,
zariadenie núdzového bývania.
➢ Dotáciu je možné poskytnúť v maximálnej výške 20 Eur na jedného prijímateľa a na
jedného zamestnanca. Celková výška dotácie sa určí ako násobok sumy 20 € a súčtu
prijímateľov sociálnej služby, na ktorých sa žiada poskytnutie dotácie a zamestnancov, na
ktorých sa žiada poskytnutie dotácie, ktorí sú v pracovno-právnom vzťahu k poskytovateľovi
ku dňu podania žiadosti o dotáciu (v každom druhu sociálnej služby poskytovateľa alebo
zariadení zriadených/založených obcou/VÚC, ak je žiadateľom o poskytnutie dotácie za
zariadenia ním zriadené alebo založené).
➢ Za zamestnanca sa na účel poskytnutia dotácie považujú:
-

fyzické osoby v pracovnom pomere k poskytovateľovi (uzatvorená pracovná zmluva),

-

fyzické osoby zamestnané na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej
práci študentov).

Ak zamestnanec poskytuje sociálnu službu vo viacerých druhoch zariadení (napr. 0,5 úväzku
domov sociálnych služieb a 0,5 úväzku zariadenie pre seniorov) u jedného poskytovateľa
sociálnej služby, patrí mu dotácia vo výške 20 eur/5 mesiacov.

➢ Poskytovateľ sociálnej služby môže nakúpiť výživové doplnky z vlastných prostriedkov aj
pred získaním finančných prostriedkov z MPSVR SR, najskôr od 1. októbra 2020
a následne si vynaloženú čiastku refundovať z poskytnutej dotácie ministerstvom.

Žiadosť o poskytnutie dotácie
➢ Žiadosť o poskytnutie dotácie sa doručuje ministerstvu písomne podľa zverejneného vzoru,
najneskôr do 25. 11. 2020. Za deň doručenia žiadosti sa považuje deň doručenia žiadosti na
poštový úrad alebo do podateľne ministerstva. Na žiadosti doručené po tomto dátume sa
neprihliada a dotácia nebude žiadateľovi poskytnutá. Žiadosť je potrebné vyplniť do
zverejneného vzoru, vzor nemeniť a nevypúšťať riadky alebo bunky.
Žiadosť sa doručuje aj s podpisom štatutárneho zástupcu žiadateľa a s odtlačkom pečiatky
žiadateľa na adresu: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
oddelenie financovania sociálnych služieb
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava
➢ Žiadateľ doručuje jednu žiadosť za všetky druhy a formy sociálnych služieb, ktoré
poskytuje.
Obec a vyšší územný celok je žiadateľom za všetky druhy sociálnych služieb, ktoré poskytuje,
vrátane sociálnych služieb, ktoré poskytuje právnická osoba, ktorú zriadil alebo založil (napr.
obec zriadila alebo založila zariadenie opatrovateľskej služby a zariadenie pre seniorov, podáva
jednu sumárnu žiadosť, v ktorej sa uvedie celkový počet zamestnancov a prijímateľov a suma
požadovanej dotácie za všetky tri druhy sociálnej služby, vyšší územný celok podáva len jednu
sumárnu žiadosť za všetky ním zriadené zariadenia sociálnych služieb).
➢ Splnenie podmienky že žiadateľ má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
okrem finančných vzťahov voči daňovému úradu a colnému úradu a že nie je voči nemu vedený
výkon rozhodnutia, sa preukazujú čestným vyhlásením, ktoré je súčasťou žiadosti o poskytnutie
dotácie.
Ostatné podmienky (že žiadateľ neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho
zamestnávania, nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze,
v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok
majetku) sa považujú na účel posúdenia žiadosti o poskytnutie dotácie za splnené, žiadateľ
je ale povinný príslušnými dokladmi preukázať ich splnenie najneskôr do 30 dní od
skončenia krízovej situácie, inak je povinný poskytnutú dotáciu vrátiť (môže ich však
predložiť už k žiadosti o poskytnutie dotácie), t.j.
- verejný žiadateľ je povinný predložiť potvrdenie nie staršie ako 3 mesiace o tom, že
neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania
- neverejný žiadateľ je povinný predložiť potvrdenie nie staršie ako 3 mesiace o tom, že
neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania, nie je voči
nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu
zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.
Uvedené potvrdenia nie je žiadateľ povinný predložiť v prípade, že ich doložil k žiadosti
o poskytnutie mimoriadnej odmeny (NV SR č. 271/2020 Z. z.) v termíne do 29. októbra
2020.

Pri nesplnení tejto podmienky žiadateľ vráti ministerstvu dotáciu v plnej poskytnutej
výške.

Poskytnutie a zúčtovanie dotácie
➢ Vzhľadom na účel dotácie, nebude na poskytnutie dotácie uzatváraná písomná zmluva
o poskytnutí dotácie a nevykoná sa odborné hodnotenie žiadosti o dotáciu.
➢ Dotáciu ministerstvo vyplatí bezhotovostným prevodom na základe riadne podanej a
vyplnenej žiadosti, a to na účet žiadateľa uvedený v tejto žiadosti do piatich pracovných dní
odo dňa zverejnenia schválenej žiadosti na webovom sídle ministerstva.
➢ Žiadatelia, ktorí sú zároveň prijímateľmi finančného príspevku na poskytovanie sociálnej
služby z kapitoly ministerstva podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, uvedú
do žiadosti iné číslo účtu ako to, na ktoré je vyplácaný finančný príspevok na poskytovanie
sociálnej služby.
➢ Dotácia bude poskytnutá aj v prípade, že žiadateľovi už na tento rozpočtový rok ministerstvo
schválilo žiadosť o dotáciu podľa § 3 alebo § 9 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. Výška
poskytnutej dotácie nebude limitovaná zákonom č. 544/2010 Z. z. stanovenou výškou
maximálnej dotácie na podporu humanitárnej pomoci.
➢ Ak žiadateľ nakúpi výživové doplnky v sume nižšej ako je suma dotácie, môže úsporu voči
poskytnutej dotácii použiť na ten istý účel, t.j. na dokúpenie ďalších/iných výživových
doplnkov.
➢ Dotáciu žiadateľ čerpá bez ohľadu na to, aký bude pohyb zamestnancov a prijímateľov SS
počas obdobia, na ktoré bola dotácia poskytnutá (5 mesiacov), t j. osoby, na ktoré je dotácia
poskytnutá, nemusia byť prijímateľmi a zamestnancami poskytovateľa sociálnej služby počas
celej doby 5 mesiacov.
➢ Dotácia podlieha zúčtovaniu so štátnym rozpočtom. Žiadateľ je povinný dotáciu zúčtovať a
vrátiť nevyčerpanú časť dotácie vyplývajúcu zo zúčtovania na príslušný účet ministerstva
najneskôr do 31. januára 2021, podľa vzoru zverejneného ministerstvom inak dotáciu
ministerstvu vráti v celej poskytnutej sume.
➢ Žiadateľ je povinný ministerstvu nevyčerpanú časť dotácie vrátiť na číslo účtu: SK12 8180
0000 0070 0058 7253, s variabilným symbolom VS: (uvedie IČO), špecifickým symbolom
SS:3012020 a konštantným symbolom KS: 0308.
➢ Žiadateľ na účel kontroly využitia dotácie uchováva evidenciu o využití dotácie, t.j. napr.
faktúry a iné účtovné doklady o kúpe výživových doplnkov

