Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pri poskytovaní
finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa zákona o sociálnych službách na
spolufinancovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou ambulantnou
sociálnou službou, na základe uzatvorených písomných zmlúv o poskytovaní tohto finančného
príspevku na rozpočtový rok 2020

V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie pristúpilo MPSVR SR k opatreniu,
ktoré zabezpečuje v prípade ambulantných sociálnych služieb v zariadeniach podmienených
odkázanosťou, na spolufinancovanie ktorých poskytuje podľa zákona o sociálnych službách
finančný príspevok naše ministerstvo, aby sa od 10. marca 2020 až do odvolania považovala:
1. podmienka poskytovania sociálnej služby najmenej v rozsahu 80 hodín počas 20 a viac po sebe
nasledujúcich pracovných dní podľa § 78d ods. 13 písm. b), ods. 14 a 15 zákona o sociálnych
službách za splnenú pri poskytovaní sociálnej služby na miestach, na ktoré je finančný príspevok
určený, podľa uzatvorenej zmluvy o poskytnutí tohto finančného príspevku, a ktoré nie sú
neobsadenými miestami podľa § 78d ods. 13 písm. a) tohto zákona, a
2. povinnosť vedenia alebo zabezpečenia vedenia evidencie počtu neobsadených miest v
zariadení podľa § 78d ods. 16 písm. b) zákona o sociálnych službách za splnenú.
Na zariadenia sociálnych služieb sa v súčasnosti vzťahuje komplex opatrení prijímaných na
zabránenie šíreniu infekcie spôsobenej koronavírusom. Tieto opatrenia, z hľadiska aktuálneho
stavu, neobsahujú záväzok, resp. povinnosť uzatvorenia prevádzky, resp. zákaz poskytovania
sociálnej služby v denných stacionároch a ani v iných zariadeniach sociálnych služieb
podmienených odkázanosťou.
Vzhľadom na túto skutočnosť možno výnimky v bode 1 a 2 uplatniť, ak poskytovateľ
ambulantnej sociálnej služby v zariadení podmienenom odkázanosťou zabezpečí buď
poskytovanie tejto sociálnej služby v obmedzenom režime v súlade so záväzným postupom pre
poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 alebo využije
uvoľnené personálne kapacity na poskytovanie sociálnej služby v domácom prostredí klienta,
prípadne v inom druhu sociálnej služby, ak ju prevádzkuje.
Zároveň upozorňujeme všetkých poskytovateľov sociálnych služieb na nevyhnutnosť
zvýšenej obozretnosti, napr. kontrola telesnej teploty všetkých klientov a pracovníkov, aby sa
tak zabránilo šíreniu ochorenia.
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