
Podnikaním k napĺňaniu 
spoločenskej prospešnosti...

SERVISNÉ 
POUKÁŽKY

AKO TO 
FUNGUJE
MPSVR SR dodá servisné poukážky oprávnenému 
subjektu (ÚPSVaR  / obec / VÚC): 

s servisnú poukážku modrej farby 
 •  v nominálnej hodnote 10 € si občan kúpi za 10 €,
 • objedná si službu od RSP – napr. príprava  
  drevnej štiepky,
 •  za túto službu zaplatí servisnou poukážkou, 
 •  RSP požiada o odkúpenie a MPSVR SR mu po  
  následnej finančnej kontrole vyplatí za odkúpenie  
  servisnej poukážky modrej farby 13 €.

s servisnú poukážku ružovej farby
 •  v nominálnej hodnote 10 € si odkázaná osoba  
  kúpi za 5 € (preukazuje sa rozhodnutím  
  o odkázanosti), 
 • objedná si službu od RSP - napr. kosenie trávnika,
 • za túto službu zaplatí servisnou poukážkou,
 • RSP požiada o odkúpenie a MPSVR SR mu  
  po následnej finančnej kontrole vyplatí za  
  odkúpenie servisnej poukážky ružovej farby 10 €.

KONTAKTNÉ 
ÚDAJE
Národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky
realizovaný Implementačnou agentúrou Ministerstva práce,  
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v období  
jún 2018 – máj 2022

Sídlo: Špitálska 6, 814 55 Bratislava 
Doručovacia adresa: Nevädzová 5, 814 55 Bratislava
Viac informácií: www.socialnaekonomika.sk 
Kontakt:  npise@ia.gov.sk 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho 
fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci 
Operačného programu Ľudské zdroje. 
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AKO TO 
FUNGUJE

SERVISNÁ POUKÁŽKA – 
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 

Servisná poukážka je jeden z druhov podpory 
podľa zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej 
ekonomike a sociálnych podnikoch:

• cenina vydávaná Ministerstvom práce, sociálnych  
 vecí a rodiny Slovenskej republiky v dvoch  
 farebných vyhotoveniach – ružová (pre odkázanú  
 osobu) a modrá (pre fyzickú osobu),
•  nominálna hodnota 10 €,
•  platnosť na kalendárny rok,
•  používa sa na platbu za službu starostlivosti  
 o domácnosť a záhradu, ktorú poskytuje  
 registrovaný sociálny podnik (ďalej RSP),  
 napr.: upratovanie, umývanie okien, pranie,  
 žehlenie, kosenie, rez stromov a kríkov, príprava  
 palivového dreva/drevnej štiepky,
•  môže byť uplatnená u tých RSP, ktoré spĺňajú  
 aspoň jednu z podmienok
 - reinvestuje 100 % čistého zisku
 - uplatňuje demokratickú správu,
 a má tieto činnosti starostlivosti o domácnosť  
 a záhradu uvedené vo svojom predmete činnosti
•  možnosť výmeny v prípade poškodenia,
•  vrátenie nepoužitých servisných poukážok.
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Platí  na celom území SR.
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PRE ODKÁZANÚ OSOBU

SK Platí  na celom území SR.

TYPY SERVISNÝCH 
POUKÁŽOK  

Dva farebne odlíšené typy:

•  servisná poukážka modrej farby: nominálna  
 hodnota = 10 €; kúpna cena = 10 €; suma,  
 za ktorú sa odkupuje od RSP = 13 €,
•  servisná poukážka ružovej farby pre odkázanú  
 osobu*: nominálna hodnota = 10 €; kúpna cena  
 pre odkázanú osobu = 5 €; suma, za ktorú sa  
 odkupuje od RSP = 10 €.

* odkázanou osobou je fyzická osoba, ktorá má 
právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu 
službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z.

Obeh servisných 
poukážok v skratke
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Dodanie služby od RSP
+

Žiadosť RSP o odkúpenie

MPSVR SR vyplatí sumu
za odkúpenie RSP

Platba servisnou poukážkou
za dodanú službu


