
Často kladené otázky 

Pomoc obetiam domáceho násilia 

(Často kladené otázky budeme v prípade ich doplnenia pravidelne aktualizovať) 

 

Všeobecné otázky 

1. Čo sa myslí pod číslom registrácie poskytovateľa sociálnej služby/číslom akreditácie? Ktoré číslo 

je potrebné v žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtovej rezervy predsedu vlády 

SR uviesť? 

Odpoveď: 

Číslo akreditácie je číslo rozhodnutia vydané Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR alebo 

Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, ktoré je uvedené v rozhodnutí o udelení akreditácie 

(Pozn.: akreditácia sa týka iba PORADENSKÝCH služieb). V žiadosti o poskytnutie finančných 

prostriedkov z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR (ďalej „žiadosť“) žiadateľ musí uviesť minimálne 

jedno z týchto čísiel, resp. v prípade, že žiadateľ má pridelené obidve čísla, uvedie obidve čísla. 

2. Vo zverejnených Podmienkach poskytnutia dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR 

v oblasti pomoci obetiam domáceho násilia a ich deťom na rok 2021 (ďalej „Podmienky poskytnutia 

dotácie“) v časti „Doplňujúce informácie a podmienky pre žiadateľov o poskytnutie dotácie“ je 

uvedené, že žiadateľ predloží len jednu žiadosť o poskytnutie dotácie. Ako postupuje žiadateľ v 

prípade, že poskytuje pobytové aj ambulantné služby, môže predložiť dve žiadosti? 

Odpoveď: 

Žiadateľ predloží prostredníctvom elektronickej pošty iba jednu mailovú správu na adresu: 

domacenasilie@vlada.gov.sk, v rámci tejto správy zašle žiadateľ dve žiadosti podľa zverejnených 

vzorov žiadostí – jednu žiadosť na pobytovú formu a jednu žiadosť na ambulantnú formu poskytovania 

sociálnej služby a dva štruktúrované rozpočty – samostatne rozpočet pre požadovanú dotáciu na 

pobytovú formu a samostatne rozpočet pre požadovanú dotáciu na ambulantnú formu poskytovania 

sociálnej služby.  

3. V žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov sa v prípade ambulantných služieb uvádza počet 

poradenských hodín všetkých ambulantných služieb za rok 2020, ktoré žiadateľ poskytol? 

Odpoveď: 

Nie, žiadateľ uvedie v žiadosti na ambulantnú formu poskytovania sociálnej služby počet poradenských 

hodín poskytnutých v roku 2020 len obetiam domáceho násilia a ich deťom. 

4. Sú oprávnení aj žiadatelia poskytujúci služby obetiam domáceho násilia a ich deťom terénnou 

formou?  

Áno, ak majú akreditáciu na špecializované sociálne poradenstvo obetiam domáceho násilia (podľa 

zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov alebo na poradenstvo 

podľa zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Otázky k oprávnenosti výdavkov 
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5. Aké je oprávnené obdobie a aké sú oprávnené výdavky v prípade mzdových výdavkov? 

 

Odpoveď: 

Oprávneným obdobím čerpania mzdových výdavkov je kalendárny rok 2021, t. j. mzda zamestnancov 

za január 2021 až december 2021. Mzdové výdavky za december 2021, vyplatené v januári 2022 sú 

oprávneným výdavkom.  Oprávneným výdavkom pri mzdových výdavkoch je celková cena práce, t. j. 

výdavok zamestnávateľa vrátane odvodov zamestnávateľa.  

 

6.  Aké je oprávnené obdobie a aké sú oprávnené výdavky v prípade dohody o prácach vykonávaných 

mimo pracovného pomeru? 

 

Odpoveď: 

Oprávneným obdobím čerpania odmien vyplácaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru (t. j. dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda 

o brigádnickej práci študenta) je kalendárny rok 2021, t. j. odmena vyplatená pracovníkovi za január 

2021 až december 2021. Odmeny na základe uzavretých dohôd o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru za december 2021, vyplatené v januári 2022 sú oprávneným výdavkom.  

Oprávneným výdavkom pri odmenách  vyplatených na základe uzavretých dohôd o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru je celková cena práce, t. j. výdavok zamestnávateľa vrátane 

odvodov zamestnávateľa.  

 

7. Je oprávneným výdavkom aj tvorba sociálneho fondu? 

Odpoveď: 

Výdavok zamestnávateľa na tvorbu sociálneho fondu nie je oprávneným výdavkom. 

 

8. Sú oprávnené výdavky na stravovacie poukážky, resp. príspevok zamestnávateľa na stravné? 

Odpoveď: 

Medzi oprávnené výdavky patrí aj finančný príspevok zamestnávateľa na stravovanie pre zamestnanca 

v zmysle § 152 zákonníka práce, t. j. najmenej 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky, resp. 

najviac 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného 

predpisu.  

 

9. Sú oprávnené aj bankové poplatky? 

Odpoveď: 

Bankové poplatky nie sú oprávneným výdavkom. 

 

10. Čo sa myslí pod stanoveným limitom 370 Eur/na klienta/na mesiac pre pobytové služby, resp. 10 

Eur/hodina poradenstva pre ambulantné služby?  

Odpoveď: 

Uvedené limity slúžia žiadateľom len pre výpočet maximálnej požadovanej výšky dotácie, o ktorú môže 

žiadateľ požiadať a ktorá sa vypočíta na základe priemerného počtu klientov v zariadení v roku 2020, 

resp. počtu poradenských hodín zariadenia za rok 2020.  

Konkrétne výdavky, na ktoré chce žiadateľ dotáciu použiť uvedie v štruktúrovanom rozpočte.  



Oprávnené a neoprávnené výdavky z dotácie sú uvedené vo zverejnenom „Usmernení pre žiadateľov 

o dotáciu z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v oblasti pomoci obetiam domáceho násilia a ich 

deťom na rok 2021“. 

To zn., že v prípade ambulantných služieb žiadateľ uvedie, že v roku 2020 napr. vykonal 100 hodín 

poradenstva pre obete domáceho násilia, maximálnu možnú požadovanú dotáciu vypočíta ako 

100hx10€=1 000 €. Potom tých 1 000 € môže v rozpočte rozpísať na čo použije akýchkoľvek položiek, 

napr.  

 
 

11. Čo je oprávnené obdobie v prípade výdavkov na energie, vodu, komunikácie? 

Odpoveď: 

Oprávneným obdobím čerpania výdavkov na energie, vodu, komunikácie je kalendárny rok 2021, t. j. 

výdavky, ktoré sa týkajú oprávneného obdobia. Tieto výdavky sa budú považovať za oprávnené aj 

v prípade, že budú uhradené až v roku 2022 najneskôr však do 31.03.2022, ak bude dotácia poskytnutá 

po 31. júli 2021 (napr.: faktúry za mesiac december, uhradené v mesiaci január, resp. vyúčtovanie 

spotreby energií za rok 2021 uhradené do 31.3.2022 a pod.). 

 

12. Čo je oprávnené obdobie v prípade výdavkov na nákup tovarov a na zabezpečenie služieb? 

Odpoveď: 

Oprávneným obdobím čerpania výdavkov na nákup tovarov a  na zabezpečenie služieb je kalendárny 

rok 2021, resp. 31.03.2022, ak bude dotácia poskytnutá po 31. júli 2021, t. j. výdavky, ktoré žiadateľovi 

reálne vzniknú a budú žiadateľom uhradené v tomto období. Pri čerpaní výdavkov na nákup tovarov a 

na zabezpečenie služieb je žiadateľ povinný postupovať podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov. 

 

13. Čo v prípade, že mám ešte ďalšie otázky? 

Odpoveď: 

Kontaktujte nás na tel. čísle: 02/20925300, alebo prostredníctvom e-mailu: 

domacenasielie@vlada.gov.sk. 

 

 

 

 

 

Typ výdavku Merná jednotka
Počet 

jednotiek

Cena za 

jednotk

u

Oprávnené 

výdavky spolu
Komentár k položke

odmena na zaklade dohody o vykonaní 

práce psychológ
rok 50 20,00 € 1 000,00 €

odmena bude vyplatená na 

základe DVP pre jedného 

psychológa, ktorý odpracuje 

do konca roka 50 hodín za 

hodinovú mzdu 20 € 

1. Osobné výdavky

ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET

Požadovaná dotácia z Úradu vlády Slovenskej republiky

Bežné výdavky
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