
Poskytovanie finančných príspevkov v čase trvania krízovej situácie 

Na základe prísľubu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, že počas trvania 

krízovej situácie bude riešiť problematiku neobsadených miest u poskytovateľov sociálnych 

služieb, ktorým sa z kapitoly ministerstva poskytujú finančné príspevky, bolo Vládou SR dňa 

6. apríla 2020 schválené nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky 

financovania sociálnych služieb v čase krízovej situácie. Nariadenie vlády SR je zverejnené 

v Zbierke zákonov SR: https://www.epi.sk/zz/2020-70/znenie-20200408 

V predmetnom nariadení vlády SR sa upravuje:   

Zvýšenie finančného príspevku pre nocľaháreň: 

V období trvania krízovej situácie v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 sa zvyšuje 

suma finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni o 30 eur/1 klient/1 

mesiac. 

Pôvodná výška finančného 

príspevku/mesiac/miesto :  

Výška finančného príspevku/mesiac/miesto 

odo dňa vyhlásenia krízovej situácie až do 

konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho 

po mesiaci, v ktorom bude ukončená krízová 

situácia : 

120 eur 150 eur 

 

Príklad : Krízová situácia bola vyhlásená 12. 3. 2020 a ukončená napr. 15. 6. 2020. Finančný 

príspevok vo výške 150 eur/1 klient/1 mesiac bude poskytnutý až do 31. 7. 2020 (teda do 

konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola ukončená krízová 

situácia).  

Účelom zvýšenia finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni 

z rozpočtovej kapitoly  je skutočnosť, aby klienti sociálnej služby mohli zotrvať v tomto 

zariadení sociálnych služieb počas celého dňa (a nemuseli mať počas dňa kontakt s inou 

komunitou, čím sa eliminuje možnosť šírenia prenosu nákazy) a aby sociálna služba nebola 

poskytovaná len na účel prenocovania. Z uvedeného dôvodu ide o spolufinancovanie 

zvýšených nákladov na bežné výdavky v rozsahu ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 

72 ods. 5 zákona o sociálnych službách (napr. zvýšené náklady na mzdy a odvody 

zamestnancov z dôvodu nepretržitej prevádzky, zvýšené náklady čistiace a dezinfekčné 

prostriedky, vykurovanie, vodné stočné, energie, hygienické pomôcky, potraviny...). 

Finančný príspevok pre pobytové formy sociálnej služby: 

V čase trvania krízovej situácie sa finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby 

v zariadeniach podmienených odkázanosťou z rozpočtovej kapitoly MPSVR SR poskytne na 

všetky zazmluvnené miesta ku dňu vyhlásenia krízovej situácie (miesta, na ktorých bola 

s klientom uzatvorená zmluva o poskytovaní sociálnej služby). 

https://www.epi.sk/zz/2020-70/znenie-20200408


Napríklad: Zariadenie pre seniorov má registrovanú kapacitu 50 miest, ku dňu vzniku 

krízovej situácie malo uzatvorenú zmluvu o poskytnutí sociálne služby so 45 klientmi. Počas 

trvania krízovej situácie bude poskytnutý finančný príspevok na 45 miest a to aj v prípade, ak 

bude 5 miest neobsadených (úmrtie, odchod klienta) a počet zazmluvnených miest bude len 

40. V tomto prípade sa týchto 5 miest nebude považovať za neobsadené miesta ale za miesta 

obsadené a finančný príspevok bude poskytnutý na 45 miest.  

Finančný príspevok pre ambulantné formy sociálnej služby: 

V čase trvania krízovej situácie sa finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby 

v zariadeniach podmienených odkázanosťou z rozpočtovej kapitoly MPSVR SR poskytne na 

všetky zazmluvnené miesta ku dňu vyhlásenia krízovej situácie (miesta, na ktorých bola 

s klientom uzatvorená zmluva o poskytovaní sociálnej služby). Podmienkou je však, že 

poskytovateľ sociálnej služby zabezpečí svojimi zamestnancami poskytovanie sociálnej 

služby v domácom prostredí alebo iné činnosti ako napríklad sociálne poradenstvo (základné 

a špecializované), pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných podmienok na uspokojovanie 

základných životných potrieb alebo pomoc pri nevyhnutných úkonoch sebaobsluhy fyzickým 

osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a osobám s ťažkým zdravotným postihnutím (môže 

ísť napríklad aj o obstaranie nákupov, dovoz liekov, sprievod na lekárske ošetrenie, atď.). 

Napríklad: Denný stacionár má registrovanú kapacitu 20 miest, ku dňu vzniku krízovej 

situácie malo uzatvorenú zmluvu o poskytnutí sociálne služby so 18 klientmi. Počas trvania 

krízovej situácie bude poskytnutý finančný príspevok na 18 miest a to aj v prípade, ak 

činnosti uvedené vyššie poskytuje len 5 svojim „zazmluvneným“ klientom a zároveň aj 

seniorom a občanom s ťažkým zdravotným postihnutím z komunity, s ktorými nemá 

uzatvorenú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby. Finančný príspevok bude vyplatený počas 

trvania krízovej situácie na 18 miest. 

Posunutie termínov zúčtovania: 

Termín zúčtovania poskytnutého finančného príspevku za rok 2019, ako aj za prvý štvrťrok 

2020 sa posúva do 31.05.2020.  

 

 


