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Bratislava, 11.11.2020 

 

Vážení priatelia, vážení naši členovia, 

takmer každodenné množstvo nových informácií v oblasti sociálnych služieb má za následok 

aj mnoho otázok od Vás poskytovateľov sociálnych služieb, ktoré adresujete na MPSVR  a  tiež 

aj nám. Z uvedeného dôvodu Vám zasielame niekoľko otázok a odpovedí týkajúcich sa hlavne 

dotácie na výživové doplnky, ktoré spracoval odbor sociálnych služieb MPSVR. SocioFórum  

obsah otázok a odpovedí z MPSVR upravilo len formulačne, aby bolo jednoznačné,  na čo sa 

poskytovatelia dotazovali a pripojil posledné dve otázky a odpovede. 

Prajeme Vám veľa síl, elánu, ale aj optimizmu  do ďalších náročných dní 

Lýdia Brichtová 

 

 

 

Otázka: 

V žiadosti o dotáciu na nákup výživových doplnkov je potrebné uviesť sumu dotácie,  pri 

výpočte sa vychádza z  počtu zamestnancov a z počtu  prijímateľov a  tento počet  sa vynásobí 

sumou 20 eur a ešte sa to vynásobí krát  5 mesiacov? 

 

Odpoveď: 

Nie. Predmetnú dotáciu je možné poskytnúť najviac vo výške 20 eur/1 klient a 20eur/1 

zamestnanec, t. j. 4 eurá na jedného klienta a aj na  jedného zamestnanca x 5 mesiacov. 

Napr. : Ku dňu podania žiadosti máte 30 klientov a 20 zamestnancov. Dotáciu žiadate 

nasledovne : 20 eur x 50 osôb = 1 000 eur. 

 

  

Otázka: 

Potvrdenia, ktoré budeme dokladať k žiadosti o dotáciu  na nákup výživových doplnkov, napr.  

z Inšpektorátu práce a z Okresného súdu je potrebné doložiť aj v tejto žiadosti? Ak ich doložím 

v tejto žiadosti tak potom ich už nemusím dokladať k zúčtovaniu o poskytnutie mimoriadnej 

odmeny? 

 

Odpoveď: 

K obom druhom dotácií (dotácia na mimoriadne odmeny, dotácia na nákup výživových 

doplnkov) je potrebné priložiť  uvedené  potvrdenia. 

Pri dotácii na mimoriadne odmeny (NV SR č. 271/2020 Z. z.) je potrebné potvrdenia doložiť 

najneskôr k poslednému dňu, ktorý je stanovený na zúčtovanie dotácie  - t. j. k 28. 2. 2021. 

Bolo ich však možné doložiť  spolu so žiadosťou o dotáciu v termíne do 29. 10 2020. 
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Pri dotácii na nákup výživových doplnkov (NV SR č. 301/2020 Z. z.) potvrdenia je potrebné 

doručiť najneskôr do 30 dní od skončenia krízovej situácie (alebo spolu s podaním žiadosti 

o dotáciu). 

Potvrdenia k žiadosti o dotáciu  na nákup výživových doplnkov  nie je žiadateľ povinný 

predložiť v prípade, že ich doložil k žiadosti o dotáciu na mimoriadne odmeny, avšak už 

v termíne do 29. 10. 2020. 

 

  

Otázka: 

Keďže číslo účtu má byť iné ako to,  na ktoré  je vyplácaný  finančný príspevok na poskytovanie 

sociálnej  služby, môžem uviesť súkromné číslo účtu, keďže iné číslo účtu zariadenie  nemá? 

 

Odpoveď: 

Prijímateľ finančného príspevku z rozpočtovej kapitoly MPSVR SR (zariadenia podmienené 

odkázanosťou, vybrané zariadenia krízovej intervencie) je povinný v zmysle § 78d ods. 2 

zákona č. 448/2008 Z.z.  o sociálnych službách viesť alebo zabezpečiť vedenie poskytnutého 

finančného príspevku na osobitnom účte v banke. Na tento účet  však nemôžu byť poskytnuté 

finančné prostriedky na nákup výživových doplnkov a preto poskytovateľ si musí zriadiť ďalší 

samostatný účet. Finančné prostriedky v rámci dotácie nemôžu byť poskytnuté na účet 

súkromnej osoby. 

 

  

Otázka: 

Má nárok na  dotáciu 20,00 € (dotácia na nákup výživových doplnkov) aj zamestnanec,  ktorý 

pracuje v zariadení pre seniorov  napr. na  0,5 úväzku   a ďalší ktorí pracujú  na 0,25 úväzku, 

prípadne,  či máme v týchto prípadoch prepočítavať požadovanú dotáciu  vzhľadom na rozsah 

ich pracovného času? 

 

Odpoveď: 

Dotácia na nákup výživových doplnkov sa neprepočítava na rozsah pracovných úväzkov. Suma 

20 eur je poskytovaná  na fyzické osoby (nie na prepočítaný stav zamestnancov). Na dotáciu 

má zamestnanec nárok, ak spĺňa podmienky, t.j.  v čase podania žiadosti je  v pracovnom 

pomere k poskytovateľovi sociálnej služby  (uzatvorená pracovná zmluva alebo je zamestnaný 

na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru). Neskúma sa, či pracuje 

na plný úväzok alebo na skrátený úväzok (napr. 0,5 úväzku, 0,25 úväzku)  a   má nárok na 

poskytnutie  dotácie vo výške 20 eur. 

 

 

Otázka: 

Je možné v rámci dotácie na nákup výživových doplnkov nakúpiť pre zamestnancov 

a prijímateľov  aj VIGANTOL, napriek tomu, že ho v lekárňach považujú za liek? 

 

Odpoveď: 

Je to možné, nakoľko v súlade  s ustanovením § 2  písm. e) zákona č.152/1995 Z. z. 

o potravinách sa za výživové doplnky považujú aj vitamíny  a obsahom  VIGANTOLu je 

vitamín a to  práve vitamín D 3, ktorý je zdôraznený aj v účele tejto dotácie. 
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Otázka: 

Môžu o dotáciu na nákup výživových doplnkov pre prijímateľov a zamestnancov žiadať aj 

poskytovatelia sociálnej služby v komunitných centrách alebo subjekty, ktoré poskytujú 

špecializované sociálne poradenstvo?  

 

Odpoveď: 

Dotáciu na výživové doplnky možno poskytnúť na prijímateľa a zamestnanca registrovaných 

poskytovateľov sociálnej služby taxatívne vymenovaných:  

V zariadeniach podmienených odkázanosťou:  zariadenie podporovaného bývania, zariadenie 

pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych 

služieb, špecializované zariadenie, denný stacionár, 

V zariadeniach sociálnych služieb  krízovej intervencie: nocľaháreň, útulok, domov na 

polceste, zariadenie núdzového bývania. 

Z uvedeného vyplýva, že poskytovateľom sociálnych služieb, ktorí nie sú taxatívne 

vymenovaní, napr. Komunitné centrum, nemožno uvedenú dotáciu poskytnúť. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt „Rozvoj SocioFóra ako relevantného partnera pri tvorbe verejných politík" je podporený  
z programu ACF -Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 - 2021.  Správcom 
programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou 
nadáciou. 

 
  


