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Názov materiálu 

Ekonomicky oprávnené náklady za poskytované sociálne služby MČ Bratislava-Rača za rok 

2020 

 

Dôvodová správa 
Poskytovateľ sociálnej služby je povinný v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách 

zverejniť po ukončení kalendárneho roka najneskôr do konca apríla ekonomické oprávnené náklady 

(ďalej len „EON“) za poskytované sociálne služby.  

 

Mestská časť Bratislava-Rača poskytovala v roku 2020  tri sociálne služby ambulantnou formou, a to v: 

1. dennom stacionári pre seniorov (DS), 

2. zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (ZSoD), 

3. prostredníctvom domácej opatrovateľskej služby (OS) 

 

Do EON sme v zmysle § 72 ods. 5 zahrnuli len výdavky, ktoré boli použité: 

a) mzdy zamestnancov, ktorí poskytujú sociálnu službu,  

b) poistné zamestnávateľa za týchto zamestnancov, 

c) výdavky na energie, vodu a komunikácie, 

d) výdavky na materiál, 

e) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu, 

f) výdavky na služby, 

g) výdavky na bežné transfery, odchodné, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, 

h) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku. 

 

V EON nie sú započítané výdaje, ktoré neboli čerpané ako tuzemské cestovné náklady, dopravné, 

nájomné za prenájom nehnuteľnosti a pri opatrovateľskej službe odpisy. 

 

 

V prehľade EON sú uvedené: 

1. celkové EON za každú poskytnutú sociálnu službu zvlášť 

- z toho:  suma na jedného klienta podľa poskytovanej sociálnej služby 

2. poskytnutý finančný príspevok z MPSVaR SR (DS) a finančný príspevok z IA MPSVaR SR 

(OS) 

- z toho: príspevok na jedného klienta 

3. skutočné náklady MČ po odpočítaní finančného príspevku na jedného klienta 

4.  príjem za poskytnutú sociálnu službu 

- z toho: priemerné príjmy na 1 mesiac 

5. doplatok MČ na jedného klienta na l mesiac na poskytnutú sociálnu službu  

 

V roku 2020 boli príjmy za poskytované sociálne služby nižšie ako v predchádzajúcich rokoch z dôvodu 

pandémie. S ohľadom na opatrenia vlády a odporúčania MPSVaR (pandemický plán) a  odporúčania 

RÚVZ pre konkrétne situácie boli sociálne služby poskytované  v špecifickom režime. V mesiacoch 

marec - jún 2020 boli DS a ZSoD  (ambulantné služby) zatvorené, opatrovateľská služba v tomto období 

fungovala v obmedzenej miere – zabezpečovala pre klientov iba nevyhnutné úkony. V mesiacoch júl – 

december mali ambulantné služby niekoľko krát kratšiu karanténu, rovnako výkon opatrovateľskej 

služby bol vo viacerých rodinách v priebehu týchto mesiacov obmedzený karanténou samotného klienta, 

karanténou rodinných príslušníkov klienta, prípadne karanténou opatrovateľky. 


