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Úvod 

 
Evidencia osôb v súvislosti s poskytovaním finančnej podpory sa vedie v informačnom systéme 

sociálnych služieb (ďalej len „IS SoS“) v súlade s § 105a ods. 2 písm. c) 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 v znení účinnom od 1.1.2022 (ďalej len „zákon“). 

 

Povinnosť obcí a vyšších územných celkov (VÚC) viesť evidenciu v súvislosti s poskytovaním finančnej 

podpory (poskytovaním finančných príspevkov neverejným poskytovateľom sociálnych služieb)  

v súlade s pôsobnosťou ustanovenou v § 75, 80 a 81 zákona v IS SoS a jej rozsah sú legislatívne 

ukotvené v § 80 písm. q) bod 2, § 81 písm. v) bod. 2 a § 105a a nasl. tohto zákona. 

 

Obec a VÚC poskytujú údaje z evidencie osôb v súvislosti s poskytovaním finančnej podpory 

Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „ministerstvo“) 

prostredníctvom elektronického formulára zaslaného do IS SoS najneskôr do konca februára1 

príslušného kalendárneho roka za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka. 

 

Cieľom tohto metodického postupu je zjednotenie postupov obcí a vyšších územných celkov pri 

vedení  evidencie osôb v súvislosti s poskytovaním finančnej podpory (ďalej len „evidencia finančnej 

podpory“) v IS SoS. 

                                                           
1 Vzhľadom na časový posun pri zavádzaní IS SoS do produkcie a nemožnosť dodržať stanovený termín pre evidenciu za rok 2021, je 
potrebné evidenciu za rok 2021 nahrať do IS do 30.6.2022. 
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1 Zápis údajov do IS SoS  

1.1 Základné princípy 

Evidencia osôb v súvislosti s poskytovaním finančnej podpory je súčasťou zberového modulu IS SoS 
(modul určený na zber údajov od respondentov).  

Na zber údajov do evidencie finančnej podpory v IS SoS sa používajú elektronické formuláre: 

 pre evidenciu v súvislosti s poskytovaním finančnej podpory obcou formulár O01 - Výkaz 
poskytovania finančnej podpory obcou  

 pre evidenciu v súvislosti s poskytovaním finančnej podpory vyšším územným celkom 
formulár V01 - Výkaz poskytovania finančnej podpory vyšším územným celkom. 

 
Hlavnými procesmi v IS SOS v rámci evidencie finančnej podpory bude vyplnenie jednotlivých vopred 
zadefinovaných položiek v rámci formulára, uloženie rozpracovaného formulára a odoslanie 
formulára na spracovanie. Pri zapisovaní údajov do IS SoS budú prebiehať kontroly, ktoré neumožnia 
do systému zapísať údaje nepovolené pre vybraný údaj (napr. písmená namiesto číslic) a súčasne 
neumožnia zaslať na spracovanie elektronický formulár, v ktorom nebudú vyplnené všetky povinné 
údaje.  
 

1.2 Výkaz poskytovania finančnej podpory obcou/VÚC – formulár O01 a V01 

Výkaz, ktorého vzor je uvedený v prílohe, v súlade s § 105a ods. 3 zákona obsahuje: 

 Informácie o sociálnej službe – o poskytovateľovi sociálnej služby a ním poskytovanej 
sociálnej službe príslušného druhu a formy, na ktorú finančnú podporu v predchádzajúcom 
rozpočtovom roku žiadal a bola mu poskytnutá, resp. neposkytnutá 

 Údaje o finančnej podpore: 
- o druhu finančného príspevku podľa zákona (ďalej len „FP),  
- o počte jednotiek sociálnej služby, na ktorý sa FP žiadal,  
- požadovanej sume FP, 
- počet jednotiek, na ktorý sa FP poskytol, 
- poskytnutú sumu FP, 
- dôvod neposkytnutia FP, ak sa neposkytol. 

 

1.2.1. Identifikácia sociálnej služby, na ktorú sa finančná podpora eviduje  

SoS, na ktorú sa eviduje finančná podpora, sa identifikuje prostredníctvom údajov rozsahu: 

Poskytovateľ: Do príslušného okienka formulára sa uvedie IČO alebo názov poskytovateľa (PSS); ak 
sa zadá iba časť IČO alebo časť názvu PSS, systém ponúkne na výber všetkých PSS, v ktorých IČO alebo 
názve sa zadané znaky nachádzajú. Údaje vybraného PSS nie je možné meniť – editovať. 
 

Sociálna služba: vypĺňa sa prostredníctvom uvedenia druhu, formy alebo identifikátora služby (ID 
– jedinečný identifikátor SoS každej SoS, každého druhu a formy v IS SoS), alebo ich časti a následne 
výberom z SoS poskytovaných týmto PSS, ponúknutých systémom; výber z SoS poskytovaných týmto 
PSS je možný aj bez zadania znakov do príslušného políčka. Údaje vybranej SoS nie je možné meniť – 
editovať. 
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1.2.2. Údaje o poskytnutej/neposkytnutej finančnej podpore  

Údaje o finančnej podpore sa evidujú úhrnne za celý predchádzajúci rozpočtový rok, t.j. v prípade, 
že poskytovateľ sociálnej služby v priebehu predchádzajúceho roka žiadal a bol mu poskytnutý (alebo 
neposkytnutý) príslušný druh finančného príspevku viac krát, vypĺňa sa len jeden formulár. 
 

Pozn.: Symbol otáznika vedľa názvu textového poľa je vysvetľujúci popis údajov, ktoré majú byť v 
danej položke; zvyčajne je použitý v prípade dlhšieho vysvetľujúceho textu. 

 

Údajmi o finančnej podpore sú: 

Druh finančného príspevku (FP): Možné druhy FP (výberom z číselníka) sa zobrazia až  po vyplnení 
časti formulára obsahujúceho informácie o SoS, v závislosti od druhu SoS poskytovanej 
poskytovateľom a druhov FP, ktoré je možné pre tento druh sociálnej služby poskytnúť v zmysle 
zákona o sociálnych službách zo strany obce (§ 80 písm. k) až m) zákona) a VÚC (§ 81 písm. l) až o) 
zákona). 

Medzi druhy FP, ktoré je samospráva povinná poskytnúť obligatórne a ktoré môže poskytnúť 
fakultatívne patrí: 

 FP na prevádzku poskytovanej SoS 

 FP na poskytovanie SoS v zariadeniach podmienených odkázanosťou 

 FP pri odkázanosti FO na pomoc inej FO pri úkonoch sebaobsluhy (pre opatrovateľskú službu) 

 FP na poskytovanie SoS v nocľahárni (len pre nocľaháreň) 
Možné druhy finančných príspevkov podľa druhu sociálnej služby sú uvedené v prílohe č. 1.  

 

Výška príspevku na jednotku: Požiadavka na vyplnenie tohto údaju sa zobrazí len v prípade FP na 
prevádzku a jeho suma má zodpovedať výške finančného príspevku určenej príslušnou obcou /VUC 
v súlade s postupom uvedeným v § 77 zákona (resp. v súlade s prechodným ustanovením § 110aq 
ods. 13 a 14). Ak sa FP poskytuje na jednotku, ktorou je miesto alebo prijímateľ, výška FP sa uvedie 
na mesiac na miesto/prijímateľa. 
 

Jednotka, na ktorú sa poskytuje FP je určená v závislosti od druhu SoS. Medzi jednotky SoS, na ktoré 
sa FP poskytuje patrí: 

 Miesto 

 Prijímateľ 

 Hodina 

 Úkon 

 Kilometer – km (pri prepravnej službe) 
Priradenie jednotiek, na ktoré sa FP poskytuje k jednotlivým druhom sociálnych služieb je uvedené 
v prílohe č. 2. 

 

Počet jednotiek, na ktorý bol príspevok žiadaný: Uvedie sa počet jednotiek podľa druhu sociálnej 
služby, na aký sa príspevok žiadal (úhrnne za celý predchádzajúci rozpočtový rok), s možným 
uvedením dvoch desatinných miest (napr. v prípade, ak poskytovateľ ambulantnej sociálnej služby 
nežiada príslušnú obec/VÚC je „celé“ miesto, ktoré nie je využívané počas celého dňa, alebo je 
zdieľané. 

V prípade, že PSS v žiadosti o poskytnutie FP počet jednotiek, na ktoré príspevok žiada neuvedie, 
uvedie sa pri tomto údaji počet jednotiek, na ktorý bol príspevok poskytnutý.  
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Počet jednotiek, na ktorý bol príspevok poskytnutý: Uvedie sa počet jednotiek podľa druhu sociálnej 
služby, na aký sa príspevok reálne poskytol (úhrnne za celý predchádzajúci rozpočtový rok po 
vykonaní zúčtovania poskytnutého príspevku), s možným uvedením dvoch desatinných miest (napr. 
v prípade, ak bol poskytovateľovi ambulantnej sociálnej služby poskytnutý FP nie na je „celé“ miesto, 
ale jeho „využívanú“ časť. 

 

Požadovaná suma: Uvedie sa suma, ktorá bola poskytovateľom sociálnej služby požadovaná (úhrnne 
za celý predchádzajúci rozpočtový rok) . 

V prípade, že PSS v žiadosti o poskytnutie FP požadovanú sumu neuvedie, uvedie sa pri tomto údaji 
suma, ktorá zodpovedá násobku počtu jednotiek, na ktorý bol príspevok požadovaný a výšky FP na 
jednotku, určenej podľa zákona (v zmysle § 76, 77, 78a, 78aa). Ak sa FP poskytuje na miesto alebo 
prijímateľa táto suma sa násobí aj počtom mesiacov, v ktorých má byť FP poskytnutý. 

 

Poskytnutá suma: Uvedie sa suma, ktorá bola zo strany obce/VÚC poskytovateľovi sociálnej služby 
poskytnutá (úhrnne za celý predchádzajúci rozpočtový rok po vykonaní zúčtovania poskytnutého 
príspevku). Poskytnutá suma má zodpovedať násobku počtu jednotiek, na ktorý bol príspevok 
poskytnutý a výšky FP na jednotku, určenej podľa zákona (v zmysle § 76, 77, 78a, 78aa). Ak sa FP 
poskytuje na miesto alebo prijímateľa táto suma sa násobí aj počtom mesiacov, v ktorých má byť FP 
poskytnutý. 

 
Dôvod neposkytnutia: požiadavka na vyplnenie tohto údaju sa zobrazí, ak nebol FP zo strany 
obce/VÚC poskytnutý, t. j. jeho výška sa rovná nule. Dôvod sa označí výberom z číselníka, ktorého 
obsahom sú položky: 
 

Skrátený názov Názov 

iný zdroj financovania služba je financovaná z iných zdrojov 

nie je v kompetencii nie je v kompetencii obce/VÚC službu financovať 

služieb dostatok služieb v pôsobnosti obce/VÚC je dostatok 

nekompletná žiadosť žiadosť o FP neobsahuje všetky zákonné náležitosti 

občan nepožiadal o SoS u PSS občan nepožiadal obec /VUC o zabezpečenie sociálnej služby u PSS 

SoS nie je vo verejnom záujme SoS nie je poskytovaná vo verejnom záujme 

žiadateľ s cieľom dosiahnuť zisk žiadateľ poskytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk 

iný dôvod iný dôvod 
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Príloha č. 1 – Možné druhy FP podľa druhu sociálnej služby  

Druh sociálnej služby 

možný FP, poskytovaný obcou-O/VÚC-V, fakultatívne 
alebo obligatórne 

FP na 
prevádzku 

FP pre ZSS 
podmienené 
odkázanosťou 

FP pri 
odkázanosti na 
opatr. službu 

FP pre 
nocľaháreň 

Služby krízovej intervencie (z toho) 

Terénna sociálna služba KI O/V x x x 

Nízkoprahové denné centrum O/V x x x 

Integračné centrum O/V x x x 

Komunitné centrum O/V x x x 

Nocľaháreň x x x O 

Útulok O/V x x x 

Domov na polceste O/V x x x 

Zariadenie núdzového bývania O/V x x x 

Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu O/V x x x 

Služby na podporu rodiny s deťmi (z toho) 

Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa O/V x x x 

Podpora zosúlaďovania rodinného a pracovného života O/V x x x 

Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti O/V x x x 

Včasná intervencia O/V x x x 

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov O/V x x x 

Služby pre osoby s ŤZP a nepriaz. zdr. stavom (z toho) 

Zariadenie podporovaného bývania O/V O/V x x 

Zariadenie pre seniorov O/V O/V x x 

Zariadenie opatrovateľskej služby O/V O/V x x 

Rehabilitačné stredisko O/V O/V x x 

Domov sociálnych služieb O/V O/V x x 

Špecializované zariadenie O/V O/V x x 

Denný stacionár O/V O/V x x 

Opatrovateľská služba O/V x O x 

Prepravná služba O/V x x x 

Sprievodcovská a predčitateľská služba O/V x x x 

Tlmočnícka služba O/V x x x 

Sprostredkovanie tlmočníckej služby O/V x x x 

Sprostredkovanie osobnej asistencie O/V x x x 

Požičiavanie pomôcok O/V x x x 

Služby IKT  

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci O/V x x x 

Pomoc poskytovaná telekomunikačnými technológiami O/V x x x 

Podporné služby (z toho) 

Pomoc pri výkone opatrovníckych práv O/V x x x 

Denné centrum O/V x x x 

Podpora samostatného bývania O/V x x x 

Jedáleň O/V x x x 

Práčovňa O/V x x x 

Stredisko osobnej hygieny O/V x x x 

Samostatné odborné činnosti (z toho) 

Sociálna rehabilitácia O/V x x x 

Sociálne poradenstvo - základné O/V x x x 

Sociálne poradenstvo - špecializované O/V x x x 
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Príloha č. 2 – Jednotky FP podľa druhu a formy sociálnej služby  

Druh SoS/jednotka 

Forma SoS 

terénna ambulantná 
pobytová 

týždenná 

pobytová 

ročná 
iná 

Denné centrum  Miesto    

Denný stacionár  Miesto    

Domov na pol ceste    Miesto  

Domov sociálnych služieb  Miesto Miesto Miesto  

Integračné centrum  Miesto    

Jedáleň Úkon Úkon    

Komunitné centrum Hodina Miesto    

Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom 

telekomunikačných technológií 
    Hodina 

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci     Prijímateľ 

Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu Hodina Miesto    

Nízkoprahové denné centrum   Hodina    

Nocľaháreň    Miesto  

Opatrovateľská služba Hodina     

Podpora samostatného bývania Hodina     

Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa Hodina     

Pomoc pri výkone opatrov. práv a povinností Prijímateľ Prijímateľ    

Požičiavanie pomôcok  Úkon    

Práčovňa  Úkon    

Prepravná služba Km     

Rehabilitačné stredisko  Miesto Miesto Miesto  

Služba na podporu zosúlaďovania rodinného a 

pracovného života 

 

Hodina 
Hodina    

Služba včasnej intervencie Hodina Hodina    

Sociálna rehabilitácia Hodina Hodina    

Sprievodcovská a predčitateľská služba Hodina Hodina   Hodina 

Sprostredkovanie osobnej asistencie Prijímateľ Prijímateľ   Prijímateľ 

Sprostredkovanie tlmočníckej služby  Prijímateľ   Prijímateľ 

Stredisko osobnej hygieny  Prijímateľ    

Špecializované sociálne poradenstvo Hodina Hodina   Hodina 

Špecializované zariadenie  Miesto Miesto Miesto  

Terénna sociálna služba krízovej intervencie  Hodina Hodina    

Tlmočnícka služba Hodina Hodina   Hodina 

Útulok  Miesto  Miesto  

Základné sociálne poradenstvo Hodina Hodina   Hodina 

Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti    Miesto  

Zariadenie núdzového bývania  Miesto  Miesto  

Zariadenie opatrovateľskej služby  Miesto Miesto Miesto  

Zariadenie podporovaného bývania  Miesto Miesto Miesto  

Zariadenie pre seniorov  Miesto Miesto Miesto  

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov  Miesto    

 

http://www.epi.sk/zz/2008-448/znenie-20180901#p24a

