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IS SoS – legislatívna úprava

§ 105a a nasl. zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 

zákon č. 280/2019 Z. z. 

• vytvorenie právnych podmienok na zavedenie IS SoS 

zákon č. 352/2020 Z. z. 

• posun účinnosti na 2022

zákon č. 484/2021 Z. z. 

• úpravy v časti registra SoS, 

• úprava údajov o SoS vedených v IS SoS, 

• nová evidencia žiadostí o uzatvorenie zmluvy s PSS, 

• posunutie zberu údajov z rozhodnutí obce/VUC do IS od 2023



IS SoS – moduly

Modul registrácie/VUC

Zápis SoS do registra 
/Zmena/Výmaz
Základ pre Zberový modul

od 11.3.2022

Zberový modul/obce, VUC, PSS

Obce/VUC –žiadosti o zabezpečenie SoS, 
finančná podpora
PSS – evidencia žiadateľov prijímateľov, 
zamestnancov, ročné údaje o SoS
Obce/PSS – žiadosti o FP z MPSVR
https://sos.mpsvr.gov.sk/zber/ od 21.4.22

Centrálny modul/MPSVR SR

Agenda FP, akreditácií 

Dostupnosť a analýza údajov z registrácie 
a zberu

Modul verejnej časti/verejnosť

Register a akreditácie 

Údaje o financovaní 

https://sos.mpsvr.gov.sk/ od 31.3.22

https://sos.mpsvr.gov.sk/zber/
https://sos.mpsvr.gov.sk/


Modul registrácie a register

• Migrácia dát do IS z pôvodných evidencií VÚC

• Pravidlá pre zápis a evidenciu, číselníky (forma/druh; cieľové 
skupiny)

• Prepojenie na Register PO a Register adries 

• Sociálna služba – je vymedzená PSS, druhom, formou, 
miestom/územím poskytovania a obdobím registrácie

• Register – SoS = jedinečné ID služby ako základ pre ďalšie evidencie 
a vykazovanie v zberovom module

• Registrované údaje o sociálnej službe, ich aktualizácie sú denne
replikované do verejného modulu a centrálneho modulu



Verejný modul

• https://sos.mpsvr.gov.sk/ - všetky údaje vychádzajú z registrov VÚC

SoS, PSS alebo 
akýkoľvek údaj o nich 
možno vyhľadať cez 
tzv. „googlesearch“,

alebo filtráciou podľa 
druhu, formy, typu PSS 
a  jeho identifikácie a 
registrátora-VÚC

https://sos.mpsvr.gov.sk/


Zberový modul – základné informácie

• https://sos.mpsvr.gov.sk/zber/

• Prihlásenie cez login (prihlasovacie meno) a heslo – zaslaná správa do dátovej 
schránky Podporované prehliadače: napr. Chrome, Edge; nie Internet Explorer

• Možnosť vytvorenia podúčtov pre poverených zamestnancov 

• Prepojenie na register SoS a referenčné registre (RA, RFO) 

• 3 typy respondentov:

– Poskytovateľ SoS (PSS) vymedzenej druhom, formou, miestom/územím poskytovania –
žiadosti o FP z MPSVR, evidencia žiadateľov, prijímateľov, zamestnancov, údaje o SoS

– Obce, VUC – evidencia finančnej podpory, žiadateľov o zabezpečenie SoS, žiadosti o FP

• Základné informácie a metodiky Informačný systém sociálnych služieb - IS SoS - MPSVR SR
(https://www.mpsvr.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/informacny-system-socialnych-sluzieb-is-sos/)

is.sos@employment.gov.sk

https://sos.mpsvr.gov.sk/zber/
https://www.mpsvr.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/informacny-system-socialnych-sluzieb-is-sos/
https://www.mpsvr.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/informacny-system-socialnych-sluzieb-is-sos/
mailto:is.sos@employment.gov.sk


Zberový modul – všeobecné otázky aplikačnej praxe

• Prihlásenie sa do IS – dátová schránka = bezpečnosť (nie e-mail)
Viac dátových schránok, schránka neaktívna na doručovanie 

 v prípade nenájdenej správy - Pomoc - UPVS (slovensko.sk)

• Podúčty - GDPR 
 Za údaje zodpovedá správca hlavného účtu – ŠO; prijaté opatrenia na 

ochranu osobných údajov (OÚ)

Poučenie poverených zamestnancov s podúčtami

Príprava možnosti obmedzenia podúčtov na formuláre

• Spracúvanie OÚ 
PSS sú oprávnení spracúvať údaje v zmysle § 94c (vrátane RČ) - o 

žiadateľoch, prijímateľoch (aj údaje o zdravotnom stave), zamestnancoch a 
iných FO

 Ide o vedenie evidencie podľa zákona v IS – nejde o ich zverejňovanie

https://www.slovensko.sk/sk/pomoc


Zberový modul – všeobecné otázky aplikačnej praxe

• Výmaz nesprávne zadaných údajov – ikona „koša“, nie odstránenie 
rozpracovaného formulára

• Nespracované formuláre – už vyriešená technická chyba

• Odmietnuté formuláre – kontrola OÚ – RČ voči RFO (údaje opraviť)



Zberový modul – iniciálne prihlásenie, vytvorenie podúčtu

• Prihlásenie sa do IS SoS
login (prihlasovacie 
meno – vždy rovnaké) a 
iniciálne heslo (len 
1.krát) – zaslané do 
dátovej schránky 

• Vytvorenie 
podúčtu  (z 
hlavného účtu 
respondenta



Zberový modul – evidencie PSS



Zberový modul – evidencia prijímateľov SoS

• Evidencia prijímateľov SoS
podmienenej 
odkázanosťou (§ 34-41)

• Termíny: 
– do 15 dní od uzatvorenia 

zmluvy alebo zmeny 
(neplatí pre zmeny pred 
spustením IS)

– do 31.8.22 prijímateľov, 
ktorým sa SoS poskytovala 
k 12/21 (aj ak skončila v 
priebehu roka); pozn. pri 
podaní žiadosti o FP musia 
byť zaevidovaní

Spôsob zobrazenia všetkých formulárov bez 
ohľadu na SoS, hlásenie odoslané na 

spracovanie sa needituje tu, ale v evidencii

Nový prijímateľ, Evidencia zaslaných hlásení podľa SoS, 
možná editácia, výmaz, evidovanie obmedzenia (!)

Možnosť vyhľadávania podľa zaevidovaných 
údajov a ich platnosti-obdobie



Evidencia prijímateľov SoS P03 – otázky z aplikačnej praxe (1)

• Je možné evidovať aj prijímateľa, pred zápisom SoS
do registra, ak je v registri zapísaný začiatok SoS skôr

• Ak klient „prešiel“ na inú/novú službu PSS – dátum/zmena = 
začiatok

• Zmluvné údaje prijímateľa je možné uviesť podľa stavu 
k 1.1.2022 (nie neskôr) – históriu nie je potrebné evidovať 

• Ako „často“ evidovať zmeny – najmä pri zmenách 
realizovaných dodatkom k zmluve

• Odľahčovacia služba – vždy na určitý čas

• Samoplatca = FO, ktorá nemusí byť odkázaná, platí úhradu vo 
výške nákladov a SoS nie je podporovaná z verejných zdrojov



Evidencia prijímateľov SoS P03 – otázky z aplikačnej praxe (2)

• Povinnosť platiť úhradu

– Áno = bez ochrany príjmu (môže platiť iná FO –
zmluva/rozhodnutie)

– Čiastočne/nie = ochrana príjmu (môže platiť iná FO)

• Zdravotné znevýhodnenie 

– PSS pozná znevýhodnenie klienta na účely starostlivosti

– Ak nie je v číselníku =„iné“

– DP – Poruchy správania bude doplnené 

• Spôsobilosť na právne úkony – deti: uvedie sa spôsobilosť v 
plnom rozsahu – koná zákonný zástupca



Zberový modul – evidencia prijímateľov – P03

Pri zmene údajov sa pridajú nové, 
zoradia sa podľa aktuálneho



Evidencia obmedzenia prijímateľa P02 – otázky z aplikačnej praxe

• Aktuálne len pre ZSS podmienenej 
odkázanosťou (§ 34-41) – doplní sa aj pre 
ostatné ZSS

• Zasiela sa len cez IS, nie písomne

• Termíny: 
– do 8 dní od obmedzenia
– Všetky obmedzenia oznámené MPSVR SR 

po 15. 3. 22 –vykonaná migrácia 
pôvodných údajov do IS

• Schválenie telesného obmedzenia 
lekárom sa do systému vyznačí, PSS ho 
vedie v písomnej evidencii

• Oznámenie obmedzenia – zákonom nie 
je určená forma (aj e-mailom), 
prípadne tlač cez Ctrl+P

evidovanie obmedzenia na konkrétneho 
klienta cez ikonu (!)



Zberový modul – evidencia zamestnancov PSS

• Evidencia zamestnancov všetkých druhov SoS; 

• Evidencia je na PSS, nie SoS

• Termíny: 
- do 15 dní od uzatvorenia zmluvy alebo zmeny

- do 31.8.22 zamestnancov „aktívnych“ k 12/21, aj ak PV skončil v priebehu 
roka; pozn. pri podaní žiadosti o FP musia byť zaevidovaní

Spôsob zobrazenia všetkých formulárov, hlásenie 
odoslané na spracovanie sa needituje tu, ale v evidencii

Nový zamestnanec (alebo zmena), Evidencia 
zaslaných hlásení, editácia, výmaz

Možnosť vyhľadávania podľa zaevidovaných 
údajov a ich platnosti-obdobie



Evidencia zamestnancov PSS – otázky z aplikačnej praxe (1)
• Je možné evidovať aj zamestnanca pred zápisom SoS do registra, ak je v registri 

zapísaný začiatok SoS skôr

• Ak zamestnanec „prešiel“ na inú/novú službu PSS – dátum/zmena = začiatok

• Dátum začiatku/konca PV=začiatok/koniec, ale aj zmena (rozsahu PV, činnosti), do 
IS je potrebné zaevidovať poslednú zmenu pred 01/22 = dátum začiatku

• Evidujú sa aj zamestnanci na MD, RD alebo dlhodobej PN 

• Pracovná činnosť

– najbližšie k číselníku

– každá pracovná činnosť zamestnanca (kumulované funkcie) sa eviduje samostatne s 
príslušným (alikvotne určeným) rozsahom PV a úväzku

– možno evidovať (pri obslužných činnostiach) prevažujúcu PČ 

– lekár nie je uvedený – ide o zdravotnú starostlivosť



Evidencia zamestnancov PSS – otázky z aplikačnej praxe (2)

Úväzky zamestnanca

• Údaje o úväzku/koch je možné uviesť podľa stavu k 1.1.2022 (nie 
neskôr) – históriu nie je potrebné evidovať 

• Vždy platí, že základný rozsah pracovného vzťahu k začiatku/zmene sa 
musí rovnať rozsahu úväzku/ súčtu rozsahu úväzkov v každom čase 
trvania PV, resp. aktuálnej zmeny – každá zmena je zachovaná v 
histórii

• Úväzok je možné evidovať len na SoS, ktorá v čase úväzku existuje

• Príprava zjednodušenia evidovania viacerých úväzkov na viacerých 
SoS – prierezoví zamestnanci



Zberový modul – evidencia zamestnancov PSS – P04

Nejde len na začiatok/koniec 
PV, ale aj jeho zmenu

Pri zmene podielu úväzkov na 
SoS sa ukončia a pridajú nové

rozsah PV= rozsah úväzkov

Každá pracovná činnosť zamestnanca 
= samostatné hlásenie



Evidencia žiadostí o uzatvorenie zmluvy o SoS – P05

• všetky žiadosti/FO - §74 ods. 3, o 
ktorých sa viedli údaje do 12/2021 je 
potrebné zaevidovať do 31.8.; 

• aj žiadateľov, ktorých žiadosť bola v čase 
po 01/22 (napr. apríl) vybavená;

• PSS neeviduje žiadosti doručené obci, 
VUC (§8 ods. 1)

• FO sa po uzatvorení zmluvy „neprenesie 
do ev. prijímateľov – P05 je potrebné 
uzavrieť – vybaviť a vytvoriť P03

• ak v žiadosti chýba RČ – povinný údaj, 
uvedie sa nešpecifikovaná príslušnosť –
RČ možno doplniť neskôr

Povinný údaj žiadosti, ak 
chýba=dátum podania žiadosti

Povinný údaj žiadosti je miesto 
poskytovania – identifikácia pri 

viacerých budovách ZSS



Zberový modul – ročné údaje o poskytovanej SoS za predchádzajúci rok

• Dostupné len v období vykazovacej povinnosti (ako rozpracované výkazy) od 
15. januára do konca februára prevádzkové údaje (P06)/konca 
apríla finančné údaje (P07) – za rok 2021 do 31.8.2022.

• V prechodnom období (za 2021) duálne aj ŠU SR, V(MPSVR) s cieľom 
optimálneho nastavenia

• Ak PSS (okrem ZSS) za 2021 nesledovali údaje podľa formy SoS, vyplnia výkaz 
len za prevažujúcu formu

• Ak PSS (okrem ZSS) za 2021 nesledovali údaje P06 podľa požadovanej 
štruktúry (vek, ZP), uvedú pri nich „nulu.

• Výkazy odoslané na spracovanie aktuálne nie je možné už editovať – upraví 
sa možnosť do konca termínu ich zaslania

• Príprava zjednodušenia vykazovania za rok 2022; v jednom termíne



Zberový modul – ročné údaje o poskytovanej SoS za predchádzajúci rok

• Dostupné len v období vykazovacej povinnosti (ako rozpracované výkazy) od 
15. januára do konca februára prevádzkové údaje (P06)/konca 
apríla finančné údaje (P07) – za rok 2021 do 31.8.2022.

• V prechodnom období (za 2021) duálne aj ŠU SR, V(MPSVR) s cieľom 
optimálneho nastavenia

• Ak PSS (okrem ZSS) za 2021 nesledovali údaje podľa formy SoS, vyplnia výkaz 
len za prevažujúcu formu

• Ak PSS (okrem ZSS) za 2021 nesledovali údaje P06 podľa požadovanej 
štruktúry (vek, ZP), uvedú pri nich „nulu.

• Výkazy odoslané na spracovanie aktuálne nie je možné už editovať – upraví 
sa možnosť do konca termínu ich zaslania

• Príprava zjednodušenia vykazovania za rok 2022; v jednom termíne



Ročné údaje o poskytovanej SoS za predchádzajúci rok (P06,07) – otázky z 
aplikačnej praxe

• Členenie údajov/výdavkov/príjmov pri viacerých SoS/ budovách ZSS –
alikvótne – SoS je definovaná druhom/formou/miestom-územím

• Žiadosti – do počtu predchádzajúcich nevybavených sa počítajú všetky k 1.1. 
sledovaného roka (aj iné roky), vybavené/nevybavené ku koncu sledovaného 
roka

• Pohľadávky – kumulovane (aj za predchádzajúce roky)

• Neplatič – FO, ktorá neplatí stanovenú úhradu (ani po uplatnení ochrany 
príjmu § 73), ale aj osoba/osoby povinná úhradou – rozhodnutie/zmluva

• Jedinečné osoby – konkrétna FO, v celkovom počte sa započíta raz

• Nejedinečné osoby – počet FO, ktorým sa SoS poskytla – jedinečná osoba 
môže byť v počte započítaná viackrát



Ďakujem za pozornosť a za Vašu spoluprácu

Mgr. Eva Zaujecová

odbor sociálnych služieb MPSVR SR

Informačný systém sociálnych služieb - IS SoS - MPSVR SR
(https://www.mpsvr.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/informacny-system-socialnych-

sluzieb-is-sos/)

is.sos@employment.gov.sk (s uvedením kontaktných údajov a IČO)

https://www.mpsvr.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/informacny-system-socialnych-sluzieb-is-sos/
https://www.mpsvr.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/informacny-system-socialnych-sluzieb-is-sos/
mailto:is.sos@employment.gov.sk

