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Úvod

Zámerom sprievodcu je ponúknuť neverejným poskyto-
vateľom sociálnych služieb krízovej intervencie základné 
informácie o podmienkach poskytovania finančného 
príspevku na prevádzku (ďalej len „FPP“) poskytova-
ného z rozpočtu Hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto“), a tým im uľahčiť 
samotné prevádzkovanie danej sociálnej služby v pro-
spech prijímateľov a prijímateliek. 

Informácie sa týkajú právnych podmienok poskytovania 
FPP v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych 
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v zne-
ní neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych 
službách“), ako je možné požiadať o FPP, aké doklady 
a dokumenty musí neverejný poskytovateľ predložiť 
k žiadosti a ako postupuje hlavné mesto pri výpočte 
FPP. Prílohou tohto dokumentu je Žiadosť o finančný 
príspevok na prevádzku, Informácie o poskytovate-
ľovi sociálnej služby, Ekonomicky oprávnené náklady, 
Vzor zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na 
prevádzku, Druhy bežných výdavkov spojených s po-
skytovaním sociálnej služby. Jednotlivé dokumenty 
a vzory nájdete aj na webstránke hlavného mesta v sek-
cii Finančná podpora pre neverejných poskytovateľov 
sociálnej služby krízovej intervencie. 

Právne podmienky poskytovania 
finančného príspevku na prevádzku
Povinnosť poskytovať FPP pre neverejných poskyto-
vateľov vybraných druhov sociálnych služieb zo strany 
obce, v našom prípade je to hlavné mesto, vyplýva 
z ustanovenia § 75 zákona. S účinnosťou od 1. 1. 2022 
pre všetky druhy sociálnych služieb, nielen pre služby 
krízovej intervencie, bola prijatá zásadná zmena. Tá 
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spočíva v tom, že podmienkou poskytovania FPP pre 
neverejných poskytovateľov všetkých druhov sociál-
nych služieb, nie je objednanie/požiadanie zo strany 
hlavného mesta. V praxi to znamená, že aj keď si hlavné 
mesto neobjedná vopred u neverejného poskytovateľa 
sociálnych služieb daný druh sociálnej služby a neve-
rejný poskytovateľ požiada hlavné mesto o FPP, hlavné 
mesto je povinné mu FPP poskytnúť. Samozrejme za 
predpokladu, že neverejný poskytovateľ spĺňa všetky 
zákonom ustanovené podmienky pre poskytnutie FPP.

V súlade s ustanovením § 75 odsek 1, písm. a), bod 1 
a písm. b) a c) zákona o sociálnych službách a súčas-
ne aj s čl. 31 odsek 6, písm. l) Štatútu Hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov č. 1 až 
20, je povinnosť hlavného mesta upravená nasledovne:

Obec je povinná poskytovať finančný príspevok 
na prevádzku poskytovanej sociálnej služby ne-
verejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý 
neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť 
zisk, ak neverejný poskytovateľ poskytuje sociálnu 
službu ktorou je: 

a) nízkoprahové denné centrum

b) terénnu sociálnu službu krízovej intervencie

c) nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu

Kedy je možné požiadať o FPP?

Teoreticky môže neverejný poskytovateľ požiadať o FPP 
hlavné mesto v priebehu celého kalendárneho roka, na 
ktorý žiada o FPP. Hlavné mesto však odporúča požiadať 
o FPP čo najskôr v danom rozpočtovom roku, keďže 
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sprocesovanie žiadosti a vyplatenie FPP podlieha ná-
ročnému administratívnemu úkonu na strane hlavného 
mesta. Hlavné mesto každoročne v mesiaci jún vyzve 
poskytovateľov sociálnych služieb, aby oznámili svoje 
predpokladané finančné požiadavky na nasledujúci 
rozpočtový rok. Týka sa to aj subjektov, ktoré sa plánujú 
v nasledujúcom rozpočtovom roku registrovať na novú 
sociálnu službu krízovej intervencie a následne požia-
dať o FPP. Oznámenie o predpokladanej výške FPP na 
nasledujúci rozpočtový rok je kľúčové pre hlavné mesto, 
aby túto požiadavku mohlo zapracovať do rozpočtu na 
ďalší kalendárny rok. 

Uvedené informácie budúci žiadatelia o FPP zasie-
lajú emailom na Sekciu sociálnych vecí na adresu 
ssv@bratislava.sk prípadne iný e-mail podľa špecific-
kých inštrukcií. 

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na pre-
vádzku sociálnej služby sa podáva na formalizova-
nom tlačive a je potrebné ju podať písomne, poštou 
či prostredníctvom podateľne. K žiadosti je potrebné 
priložiť aj vyplnené tlačivá/tabuľky s názvom Informá-
cie o poskytovateľovi sociálnej služby ako aj tabuľku 
Ekonomicky oprávnené náklady (EON). Žiadosť, In-
formácie a EON si môžete stiahnuť priamo na stránke 
hlavného mesta.

Vyplnenú žiadosť spolu s Informáciami o poskytovate-
ľovi sociálnej služby a s EON môžete doručiť osobne do 
podateľne alebo zaslať poštou na adresu:

Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
Sekcia sociálnych vecí
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava 
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Žiadosť, Informácie o poskytovateľovi sociálnej služ-
by a Ekonomicky oprávnené náklady nám prosím po-
sielajte aj v elektronickej podobe na emailovú adresu: 
ssv@bratislava.sk prípadne iný e-mail podľa špecific-
kých inštrukcií. 

Aké sú ďalšie podmienky 
poskytnutia FPP?
FPP je možné poskytnúť len neverejnému poskytova-
teľovi, ktorý 

a. je zapísaný do registra poskytovateľov sociálnych 
služieb na príslušnom vyššom územnom celku (pod-
mienky registrácie sú upravené v § 62 až 66 zákona 
o sociálnych službách)

b. neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk 
(§75 odsek 1 zákona o sociálnych službách), 

c. poskytuje sociálnu službu vo verejnom záujme, to 
znamená, že ním poskytovaný druh sociálnej služby, 
na ktorý žiada FPP je v súlade s komunitným plánom 
sociálnych služieb hlavného mesta (§75 odsek 9 a 10 
zákona o sociálnych službách)

Základné náležitosti žiadosti 
neverejného poskytovateľa o FPP 
01. Názov neverejného poskytovateľa 

sociálnej služby (podľa registra)
02. Sídlo
03. Korešpondenčná adresa (ak je iná ako sídlo)
04. Kontakt (telefón, email)
05. Webové sídlo poskytovateľa
06. Právna forma žiadateľa
07. Meno, priezvisko a titul štatutárneho/

nej zástupcu/kyne
08. Druh sociálnej služby
09. Forma sociálnej služby
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10. IČO
11. DIČ
12. Registračné číslo zo zoznamu registrácie 

poskytovateľov sociálnych služieb 
13. Dátum registrácie
14. Názov banky a SWIFT kód 
15. Číslo účtu v tvare IBAN
16. Celková požadovaná suma finančného 

príspevku na prevádzku 

Aký je spôsob a podmienky 
výpočtu FPP?
Spôsob a podmienky výpočtu FPP sú upravené v zákone 
o sociálnych službách (§77) a sú závislé od viacerých 
skutočností a to:

 → od druhu a formy poskytovanej sociálnej služby, 
ktorá určuje jednotku výkonu (napr. počet prijíma-
teľov, počet hodín, počet km)

 → od toho, či hlavné mesto je alebo nie poskytovate-
ľom alebo zriaďovateľom daného druhu sociálnej 
služby, na ktorý neverejný poskytovateľ žiada FPP 

Ⓐ  V prípade, že hlavné mesto je poskytovateľom alebo 
zriaďovateľom rovnakého druhu sociálnej služby, 
na ktorý neverejný poskytovateľ žiada FPP, FPP vy-
počíta/určí hlavné mesto vo výške rozdielu medzi 

 → priemernými bežnými výdavkami na poskytovanie 
sociálnej služby v pôsobnosti obce (hlavného mes-
ta) za predchádzajúci rozpočtový rok v prepočte 
na jednotku výkonu (ak ide o zariadenie v prepočte 
na počet prijímateľov) a 

 → priemernými skutočne dosiahnutými príjmami 
z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú 
v pôsobnosti obce za predchádzajúci rozpočtový 
rok v prepočte na jednotku výkonu 
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Ⓑ  V prípade, že hlavné mesto nie je poskytovateľom 
alebo zriaďovateľom daného druhu sociálnej služby, 
na ktorý neverejný poskytovateľ žiada FPP, hlavné 
mesto určuje výšku FPP síce rovnako ako rozdiel me-
dzi priemernými bežnými výdavkami a priemernými 
skutočne dosiahnutými príjmami z úhrady za danú 
sociálnu službu, ale poskytovanú inými subjektami 
a má možnosť vybrať si pri určení výšky FPP viaceré 
možnosti:

V týchto prípadoch hlavné mesto pri výpočte výšky 
FPP nevychádza zo svojich bežných výdavkov a príj-
mov (lebo takúto „vlastnú“ službu nemá, napr. terénnu 
službu krízovej intervencie), ale pri určení výšky FPP 
môže vychádzať:

 → z priemerných bežných výdavkov a priemerných 
skutočne dosiahnutých príjmov za danú sociál-
nu službu poskytovanú v pôsobnosti inej obce 
v územnom obvode príslušného vyššieho územné-
ho celku, v ktorom sa obec (hlavné mesto) nachá-
dza, za predchádzajúci rozpočtový rok, alebo 

 → z priemerných bežných výdavkov a priemerných 
skutočne dosiahnutých príjmov za danú sociálnu 
službu poskytovanú inými neverejnými poskyto-
vateľmi sociálnej služby s finančnou podporou 
podľa § 77 odseku 1 a § 76 alebo § 78a, v územ-
nom obvode obce za predchádzajúci rozpočtový 
rok, alebo, 

 → zo skutočných bežných výdavkov a skutočne 
dosiahnutých príjmov (z platenia úhrady za so-
ciálnu službu )neverejného poskytovateľa soci-
álnej služby (ktorý žiada o FPP) za predchádzajúci 
rozpočtový rok, alebo

 → z predpokladaných bežných výdavkov a predpo-
kladaných príjmov(z platenia úhrady za sociálnu 
službu) neverejného poskytovateľa sociálnej 
služby, ktorý žiada o FPP na príslušný rozpočtový 
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rok, ak neverejný poskytovateľ sociálnej služby 
neposkytoval túto sociálnu službu v predchádzajú-
com rozpočtovom roku.

Čo je a čo nie je možné započítavať 
do bežných výdavkov a príjmov 
z platenia úhrady, resp. na čo môžeme 
a nemôžeme použiť poskytnutý FPP?
Do priemerných bežných výdavkov, do skutočných 
bežných výdavkov alebo do predpokladaných bežných 
výdavkov na poskytovanie sociálnej služby sa nezapo-
čítajú bežné výdavky a predpokladané bežné výdavky 
na vykonávanie, zabezpečovanie alebo utváranie pod-
mienok na vykonávanie iných činností podľa zákona 
o sociálnych službách. 

Do priemerných skutočne dosiahnutých príjmov, do 
skutočne dosiahnutých príjmov a do predpokladaných 
príjmov z platenia úhrad za sociálnu službu sa neza-
počítajú skutočne dosiahnuté príjmy a predpokladané 
príjmy z platenia úhrad za vykonávanie, zabezpečova-
nie alebo utváranie podmienok na vykonávanie iných 
činností podľa §15 ods. 3 zákona o sociálnych službách.

V praxi to znamená, že tak do výdavkov ako aj príjmov 
z úhrad je možné započítať len bežné výdavky na 
odborné, obslužné a ďalšie činnosti spojené s posky-
tovaním danej sociálnej služby (§ 16 až 18 a § 61 ods. 
8 a 9 zákona o sociálnych službách), ale nie výdavky 
a príjmy na iné činnosti (napr. kadernícke služby pre 
klientov/tky, rôzne druhy terapií (napr. náklady na fe-
linoterapiu, poplatky za krúžky, vstupné na kultúrne 
a športové podujatia a pod.).

Právnym východiskom pre určenie akceptovateľných 
bežných výdavkov je aj § 77 odsek 3 zákona o sociál-
nych službách. Za bežné výdavky sa považujú skutočne 
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čerpané bežné výdavky za predchádzajúci rozpočtový 
rok s ich vecným vymedzením v ekonomickej klasifikácii 
výdavkov podľa osobitného predpisu. Týmto osobit-
ným predpisom je § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov. Podrobné polož-
ky akceptovateľných bežných výdavkov na účely FPP 
sú uvedené v materiály „ÚPLNÉ ZNENIE Metodického 
usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky 
k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 
a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej 
klasifikácie (ďalej len „Metodické usmernenie“).

V dokumente s názvom Druhy bežných výdavkov spo-
jených s poskytovaním sociálnej služby na stránke 
hlavného mesta nájdete príklady bežných výdavkov. 
Dovoľujeme si upozorniť, že pri záverečnom zúčtovaní 
FPP budú poskytovateľovi sociálnej služby zohľadnené 
len bežné výdavky vynaložené v súlade s vyššie citova-
ným metodickým usmernením MF. Poskytnuté finančné 
prostriedky prostredníctvom FPP, ktoré boli použité 
poskytovateľom sociálnej služby v rozpore z citovaným 
usmernením, resp. aj nad jeho rámec, budú považované 
za neoprávnené výdavky a poskytovateľ sociálnej služby 
je povinný ich vrátiť hlavnému mestu.

V prípade, že uzavrie neverejný poskytovateľ zmluvu 
o poskytovaní FPP s hlavným mestom na obdobie od 1. 1. 
do 31. 12. príslušného kalendárneho roka, môže mu byť 
FPP poskytnutý aj na obdobie pred uzavretím zmluvy, 
ale finančné prostriedky mu môžu byť vyplatené najskôr 
po podpise zmluvy o poskytnutí FPP a jej zverejnení 
v centrálnom registri zmlúv.

Predpokladaná doba vybavenia žiadosti o FPP je cca. 
2 mesiace od dátumu podania žiadosti.

https://www.mfsr.sk/sk/financie/verejne-financie/regulacny-komplex-pravnych-noriem-metodickych-postupov-z-oblasti-rozpoctoveho-procesu/rozpoctova-klasifikacia/uplne-znenie-metodickeho-usmernenia-ministerstva-financii-slovenskej-republiky-k-c-mf/010175/2004-42-zo-dna-8.html
https://www.mfsr.sk/sk/financie/verejne-financie/regulacny-komplex-pravnych-noriem-metodickych-postupov-z-oblasti-rozpoctoveho-procesu/rozpoctova-klasifikacia/uplne-znenie-metodickeho-usmernenia-ministerstva-financii-slovenskej-republiky-k-c-mf/010175/2004-42-zo-dna-8.html
https://www.mfsr.sk/sk/financie/verejne-financie/regulacny-komplex-pravnych-noriem-metodickych-postupov-z-oblasti-rozpoctoveho-procesu/rozpoctova-klasifikacia/uplne-znenie-metodickeho-usmernenia-ministerstva-financii-slovenskej-republiky-k-c-mf/010175/2004-42-zo-dna-8.html
https://www.mfsr.sk/sk/financie/verejne-financie/regulacny-komplex-pravnych-noriem-metodickych-postupov-z-oblasti-rozpoctoveho-procesu/rozpoctova-klasifikacia/uplne-znenie-metodickeho-usmernenia-ministerstva-financii-slovenskej-republiky-k-c-mf/010175/2004-42-zo-dna-8.html
https://www.mfsr.sk/sk/financie/verejne-financie/regulacny-komplex-pravnych-noriem-metodickych-postupov-z-oblasti-rozpoctoveho-procesu/rozpoctova-klasifikacia/uplne-znenie-metodickeho-usmernenia-ministerstva-financii-slovenskej-republiky-k-c-mf/010175/2004-42-zo-dna-8.html
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Zverejňovanie výdavkov a príjmov 
vybraných druhov sociálnych 
služieb hlavným mestom
Pre informáciu uvádzame, že obec/hlavné mesto je po-
vinné zverejniť pre každý druh ním poskytovanej alebo 
zabezpečovanej sociálnej služby svoje priemerné bežné 
výdavky, priemerné príjmy z poskytnutého finančného 
príspevku podľa § 71 ods. 6 zákona o sociálnych služ-
bách a svoje skutočne dosiahnuté príjmy z platenia 
úhrady za sociálnu službu na svojom webovom sídle 
a aj na úradnej tabuli alebo spôsobom v obci obvyklým 
a musia byť prístupné k nahliadnutiu na obecnom/mest-
skom úrade a to najneskôr do konca februára prísluš-
ného rozpočtového roka a v štruktúre podľa §72 ods. 
5 zákona o sociálnych službách, najneskôr do konca 
apríla príslušného rozpočtového roka. 

Okrem vyššie uvedenej povinnosti, každý poskytovateľ 
sociálnej služby, t. j. aj neverejný poskytovateľ, v súlade 
s § 72 zákona o sociálnych službách, je povinný zve-
rejniť na svojom webovom sídle, a ak ho nemá, na inom 
verejne dostupnom mieste:

a)  priemerné ekonomicky oprávnené náklady podľa 
odseku 2 písm. a) a odseku 3 písm. a) za predchá-
dzajúci rozpočtový rok najneskôr do konca februára 
príslušného rozpočtového roka,

b)  priemerné ekonomicky oprávnené náklady podľa od-
seku 2 písm. a) a odseku 3 písm. a) za predchádzajúci 
rozpočtový rok v štruktúre podľa odseku 5 najneskôr 
do konca apríla príslušného rozpočtového roka.

Z uvedených dôvodov, prílohou k žiadosti o FPP je aj 
tabuľka poskytujúca informácie o ekonomicky oprávne-
ných výdavkoch neverejného poskytovateľa. Informácie 
o ekonomicky oprávnených výdavkov slúžia napr. na to, 



13

aby bolo možné skontrolovať, či poskytovateľ sociálnej 
služby dodržiava regulovanú úhradu voči prijímateľom. 

Vybrané povinnosti prijímateľa FPP

 → Prijímateľ je povinný predložiť záverečné zúčtova-
nie poskytnutého FPP z rozpočtu hlavného mesta 
v termíne uvedenom v zmluve o poskytovaní FPP 
do 15. februára. Súčasťou toho zúčtovania je aj 
evidencia prijímateľov, ktorým bola poskytovaná 
sociálna služba a na ktorých bol finančný príspevok 
na prevádzku poskytnutý. 

 → Kontrolu hospodárenia s FPP a efektívnosť, účel-
nosť a účinnosť ich použitia, vrátane dodržiavania 
stanovených podmienok, za ktorých sa FPP posky-
tol a plnenia zmluvných povinností prijímateľa pod-
ľa zmluvy, si vyhradzuje vykonávať hlavné mesto 
aj v súlade s osobitnými právnymi predpismi (napr. 
zákon o rozpočtových pravidlách, zákon o finanč-
nej kontrole a audite). Prijímateľ berie na vedomie, 
že na kontrolu použitia finančných príspevkov, 
vymáhanie neoprávnene použitých finančných 
príspevkov alebo zadržiavaných finančných prí-
spevkov sa vzťahuje režim upravený v osobitných 
právnych predpisoch. Kontrolná pôsobnosť iných 
orgánov týmto nie je dotknutá. Prijímateľ je povinný 
poskytnúť pri kontrole súčinnosť.

 → Prijímateľ je povinný viesť poskytnuté finančné 
prostriedky na tzv. podúčte - analytickom banko-
vom účte a zabezpečiť riadne vedenie účtovníctva 
o skutočnostiach týkajúcich sa čerpania finanč-
ných príspevkov v súlade so zákonom č. 431/2002 
Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Z uvedeného vyplýva, že na účely poskytovania 
FPP si poskytovateľ sociálnej služby nemusí zria-
ďovať samostatný účet, k tomuto účtu si zriadi len 
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podúčet na bežnom (existujúcom) účte s cieľom 
zabezpečiť prehľadnosť príjmov a výdavkov.

 → FPP je možné poskytnúť len za predpokladu, že 
prijímateľ nefinancoval tie isté náklady spojené 
s výkonom danej sociálnej služby prostredníctvom 
iných zdrojov v dôsledku čoho by dochádzalo 
k dvojitému financovaniu. To však neznamená, že 
náklady poskytovateľa sociálnej služby nemôžu byť 
financované z viacerých zdrojov.

 → Prijímateľ je povinný vrátiť nevyčerpaný FPP do 31. 12. 
daného roka na účet hlavného mesta a následne 
doručiť hlavnému mestu avízo o výške vráteného 
finančného príspevku na prevádzku s uvedením dô-
vodu jeho nepoužitia a uvedením registračného čísla 
zmluvy, a to v termíne do 15. januára. 

 → Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý FPP v plnom 
rozsahu, ak FPP nebol použitý na účel, na ktorý bol 
poskytnutý alebo FPP bol použitý v rozpore s tým-
to účelom.

 → Prijímateľ je povinný predložiť hlavnému mestu evi-
denciu prijímateľov/liek, ktorým bola poskytovaná 
sociálna služba. 

Podrobné podmienky poskytovania FPP, vrátane práv 
a povinností hlavného mesta, ako aj prijímateľa FPP, 
spôsob a lehoty jeho zúčtovania a predkladania dokla-
dov, budú upravené v zmluve o poskytovaní FPP, ktorá 
je súčasťou tohto sprievodcu.

Evidencia prijímateľov

Evidencia prijímateľov je dôležitým podkladom, na zák-
lade ktorého je možné kontrolovať účelnosť, efektívnosť, 
hospodárnosť poskytnutých finančných prostriedkov 
z verejných zdrojov. V evidencii sa uvádzajú prijímatelia 
sociálnej služby, ktorým bola zabezpečená sociálna 
služba hlavným mestom a to v členení podľa počtu pri-
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jímateľov/liek s uvedením osobných údajov upravených 
v § 94c ods. 3 písm. a) a b) zákona o sociálnych službách 
len v rozsahu tých údajov, ktoré získal od týchto prijí-
mateľov/liek bez vyžadovania dokladu ich totožnosti.

Podotýkame, že podľa § 95 odsek 2 zákona o sociálnych 
službách poskytovateľ sociálnej služby, ktorý poskytuje 
sociálnu službu pre fyzickú osobu, ktorá nemá zabezpe-
čené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základ-
ných životných potrieb, fyzickú osobu, ktorá je ohrozená 
sociálnym vylúčením alebo má obmedzenú schopnosť 
sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje prob-
lémy pre svoje životné návyky, pre spôsob života alebo 
pre závislosť od návykových látok alebo návykových 
škodlivých činností alebo pre zotrvávanie v priestorovo 
separovanej alebo segregovanej lokalite s prítomnosťou 
koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby 
alebo pre fyzickú osobu, ktorá je ohrozená správaním 
iných fyzických osôb, alebo sa stala obeťou správania 
iných fyzických osôb, nie je povinný viesť evidenciu, 
ktorej obsahom sú osobné údaje podľa § 94c ods. 3 
citovaného zákona. V súlade s § 94c ods. 3 písm. a) až 
c) zákona ide o osobné údaje v rozsahu mena, priezvis-
ka a titulu, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, 
rodného čísla, ak je pridelené, a dátumu narodenia. 

Druhy bežných výdavkov spojených 
s poskytovaním sociálnej služby 
Príjemca je povinný poskytnutý FPP použiť najmä na 
úhradu týchto druhov bežných výdavkov výlučne spo-
jených s poskytovaním sociálnej služby, t. j. na odborné, 
obslužné a ďalšie činnosti: 

Hrubá mesačná mzda alebo hrubý mesačný plat: hrubá 
mesačná mzda alebo hrubý mesačný plat zamestnanca, 
ktorý pre príjemcu vykonáva prácu na základe pracov-
nej zmluvy. Suma môže zahŕňať základnú mzdu alebo 
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plat, prácu nadčas, náhrady mzdy alebo platu, príplatky 
a mzdové zvýhodnenia, odmeny a náhradu príjmu pri 
dočasnej pracovnej neschopnosti počas prvých 10 dní 
pracovnej neschopnosti. Z poskytnutého finančného 
príspevku nie je možné vyplatiť odstupné, odchodné 
a náhradu mzdy alebo platu za nevyčerpanú dovolen-
ku. Finančný príspevok nie je možné čerpať na úhradu 
hrubej mesačnej mzdy alebo hrubého mesačného platu 
zamestnancov, ak bola uhrádzaná z poskytnutého fi-
nančného príspevku od Ministerstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 78a zákona 
o sociálnych službách,

Poistné a príspevok do poisťovní: poistné na verej-
né zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie 
a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie 
platené zamestnávateľom z miezd alebo platov v záko-
nom stanovenom rozsahu, najviac zo sumy prináležia-
cej k hrubej mesačnej mzde alebo platu, podľa článku 
3 ods. 3.2. písm. a) tejto zmluvy. Finančný príspevok 
nie je možné čerpať na úhradu poistného na verej-
né zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie 
a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie 
platené zamestnávateľom z miezd alebo platov, ak boli 
uhrádzané z poskytnutého finančného príspevku od 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky podľa § 78a zákona o sociálnych službách, 

Do výdavkov na mzdy a poistné a príspevky do poisťov-
ní konkrétnych zamestnancov poskytujúcich sociálne 
služby je možné zahrnúť len alikvotnú časť mzdy a od-
vodov, ktoré zodpovedajú rozsahu pracovného úväzku 
konkrétneho zamestnanca v prípade, že danú činnosť 
nevykonáva na plný pracovný úväzok.

Tuzemské cestovné náhrady: cestovné náhrady pri 
tuzemských pracovných cestách v zmysle zákona č. 
283/2002 Z. z. o cestovných, 
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Energie, voda a komunikácie: cestovné náhrady pri 
tuzemských pracovných cestách v zmysle zákona č. 
283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení ne-
skorších predpisov,  

Materiál: potraviny, hotové jedlá, kancelársky materiál, 
tonery, softvér, čistiace, dezinfekčné a hygienické po-
treby, zdravotnícky a rehabilitačný materiál, deratizačný 
a dezinsekčný materiál, osobné ochranné pracovné 
prostriedky určené na ochranu bezpečnosti a zdravia 
zamestnancov pri práci, odborné publikácie a literatúra 
súvisiaca s činnosťou príjemcu, 

Rutinná a štandardná údržba: práce a služby, ktorými 
sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku (udržiavanie 
a opravy hmotného a nehmotného majetku), 

Nájomné: za prenájom nehnuteľností, najviac vo výš-
ke obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na 
tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel 
nehnuteľnosti toho istého druhu alebo porovnateľné 
nehnuteľnosti, 

Služby: odvoz a likvidácia všetkých druhov odpadov, 
upratovacie služby, deratizácia, dezinfekcia a dezin-
sekcia zariadenia, čistenie a pranie osobnej a posteľnej 
bielizne, kominárske práce, spracovanie účtovníctva 
a miezd, kopírovanie, revízie a kontroly zariadení, ško-
lenia, kurzy, semináre a externé supervízie, ktoré sú 
zamestnanci povinní absolvovať podľa osobitných pred-
pisov, stravovanie zamestnancov, poplatky za vedenie 
účtov, správne poplatky, poplatky príslušným inštitúciám 
za monitorovanie priestorov príjemcu, v ktorých sa vy-
konáva sociálna služba prostredníctvom signalizačných 
zariadení, overenie ročnej účtovnej závierky audítorom, 
ak príjemcovi táto povinnosť vyplýva z § 67a ods. 4 zá-
kona o sociálnych službách, poistenie zodpovednosti za 
škodu, ktorá by mohla vzniknúť pri vykonávaní sociálnej 
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služby alebo v priamej súvislosti s touto činnosťou, stra-
vovanie zamestnancov (aj nákup stravovacích poukážok 
pre vlastných zamestnancov). Dodávka služieb musí byť 
realizovaná fyzickými/právnickými osobami, ktoré majú 
predmet dodávky služby registrovaný v príslušnom re-
gistri (živnostenský register, obchodný register a pod.). 
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