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Zámer národného projektu
Prvá pomoc II.
v zmysle § 26 zákona o príspevku z EŠIF a kapitoly 3.4.1 Národné projekty systému riadenia EŠIF
na programové obdobie 2014-2020

1. Zdôvodnite čo najpodrobnejšie prečo nemôže byť projekt realizovaný prostredníctvom výzvy na
predkladanie žiadostí o NFP?
(napr. porovnanie s realizáciou prostredníctvom dopytovo orientovaného projektu vzhľadom na efektívnejší
spôsob napĺňania cieľov OP, efektívnejšie a hospodárnejšie využitie finančných prostriedkov)

Šírenie vírusu COVID-19 je v súčasnosti Svetovou zdravotníckou organizáciou považované za
kontrolovateľnú pandémiu, ak štáty prijmú dostatočne razantné a prísne opatrenia s cieľom spomaliť
a zvrátiť priebeh šírenia vírusu medzi obyvateľstvom, tak aby nevznikli predovšetkým nezvládnuteľné
nápory infikovaných pacientov na zdravotnícke systémy a tým ich kolaps. Vláda SR a ústredný
krízový štáb SR prijali a prijímajú opatrenia na spomalenie šírenia vírusu COVID-19 na území
SR, ktoré možno považovať za adresné, rýchle a prísne aj v kontexte tempa prijímania takýchto
opatrení v okolitých členských štátoch EÚ.
Napriek nutnosti týchto opatrení, spoločenskej zodpovednosti a priority chrániť zdravie a životy
obyvateľstva, spôsobujú tieto opatrenia priame negatívne dopady na európsku aj domácu ekonomiku.
Obmedzenia a reštriktívne pravidlá pre podniky, ktoré prijala vláda SR a Ústredný krízový štáb SR,
pre nutnosť chrániť zdravie zamestnancov a z dôvodu spoločenskej zodpovednosti podnikov,
spôsobujú prudký pokles dopytu na trhu, ohrozujú likviditu a peňažný tok a prežitie podnikov
a zamestnancov.
V súčasnosti je preto nevyhnutná aj podpora ekonomiky, podnikov a zamestnancov.
K uvedenému smerujú aj aktivity ostatných členských štátov EÚ a Európskej komisie, ktorá prijala
nové dočasné podmienky štátnej pomoci.
Nevyhnutné opatrenia na potrebu okamžitého riešenia udržania zamestnanosti na národnej úrovni
podľa návrhu podmienok projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej
situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov na základe uznesenia
vlády SR č. 178 z 31. marca 2020 (následne č. 219 zo 14. apríla 2020 a č. 306 z 20. mája 2020), ktoré
sú realizované využitím národného projektu (NP), je možné v čase mimoriadnej situácie považovať za
efektívne a hospodárne z dôvodu, že ide o projekt, ktorý realizuje Ústredie práce, sociálnych vecí a
rodiny (ďalej len „ústredie“), ktorého kompetencie vyplývajú z osobitných predpisov [akými sú najmä
zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č.
5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“)]. V rámci projektu sa bude pomoc
v regiónoch implementovať prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len
„úrad“) ako aktívne opatrenie na trhu práce (AOTP) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona o službách
zamestnanosti. Kompetencia uplatňovať AOTP vyplýva pre úrady priamo zo zákona o službách
zamestnanosti (§ 13 ods. 1 písm. o) zákona o službách zamestnanosti).

2. Príslušnosť národného projektu k relevantnej časti operačného programu
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Prioritná os

8. REACT-EU

Investičná priorita

8.1. Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte
pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej
a odolnej obnovy hospodárstva
8.1.1. Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte
pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej
a odolnej obnovy hospodárstva

Špecifický cieľ

Miesto realizácie projektu (na úrovni
kraja)

Identifikácia hlavných cieľových skupín
(ak relevantné)
Príklad hlavnej aktivity v zmysle OP ĽZ

3. Prijímateľ1 národného projektu
Dôvod určenia prijímateľa národného
projektu2
Má prijímateľ osobitné, jedinečné
kompetencie na implementáciu aktivít
národného projektu priamo
zo zákona, osobitných právnych
predpisov, resp. je uvedený priamo
v príslušnom operačnom programe?

Obchodné meno/názov (aj názov sekcie
ak relevantné)

Bratislavský samosprávny kraj
Trnavský samosprávny kraj
Trenčiansky samosprávny kraj
Nitriansky samosprávny kraj
Banskobystrický samosprávny kraj
Žilinský samosprávny kraj
Prešovský samosprávny kraj
Košický samosprávny kraj
Zamestnanec
Samostatne zárobkovo činná osoba
Zamestnávateľ
Poskytovanie finančných príspevkov na podporu
udržania pracovných miest a samostatnej zárobkovej
činnosti, a to aj v rámci schém podpory pracovného
pomeru na kratší pracovný čas
Prijímateľom národného projektu bude ústredie. Určenie
prijímateľa vychádza zo zákona o orgánoch štátnej
správy.
Ústredie podľa § 4 odsek 6, písm. a) bod 5 zákona
o orgánoch štátnej správy vykonáva štátnu správu
v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti na
úseku služieb zamestnanosti a podľa § 4 odsek 6, písm. a)
bod 7 zákona o orgánoch štátnej správy na úseku prípravy
a realizácie projektov a programov financovaných zo
štátneho rozpočtu, z prostriedkov Európskej únie
a spolufinancovaných zo štátneho rozpočtu alebo z iných
zdrojov.
Úrad podľa § 5 odsek 7, písm. a) bod 5 zákona o orgánoch
štátnej správy vykonáva štátnu správu v oblasti
sociálnych vecí a služieb zamestnanosti na úseku služieb
zamestnanosti a podľa § 5 odsek 7, písm. a) bod 7 zákona
o orgánoch štátnej správy na úseku prípravy a realizácie
projektov a programov financovaných zo štátneho
rozpočtu,
z
prostriedkov
Európskej
únie
a spolufinancovaných zo štátneho rozpočtu alebo z iných
zdrojov.
Ústredie je priamo uvedené v OP ako možný prijímateľ
a má skúsenosti z implementácie národných projektov
zameraných na podporu vytvárania a udržania
pracovných miest.
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

V tomto dokumente je používaný pojem prijímateľ a žiadateľ. Je to tá istá osoba, no technicky sa žiadateľ stáva
prijímateľom až po podpísaní zmluvy o NFP.
2
Jednoznačne a stručne zdôvodnite výber prijímateľa NP ako jedinečnej osoby oprávnenej na realizáciu NP (napr.
odkaz na platné predpisy, operačný program, národnú stratégiu, ktorá odôvodňuje jedinečnosť prijímateľa NP).
1
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Špitálska č. 8, 812 67 Bratislava
30794536

4. Partner, ktorý sa bude zúčastňovať realizácie národného projektu (ak relevantné)
Zdôvodnenie potreby partnera
národného projektu (ak relevantné)3
Kritériá pre výber partnera 4
Má partner monopolné postavenie
na implementáciu týchto aktivít?
(áno/nie) Ak áno, na akom základe?
Obchodné meno/názov
Sídlo
IČO
V prípade viacerých partnerov, doplňte údaje za každého partnera.

5. Predpokladaný časový rámec
Dátumy v tabuľke nižšie nie sú záväzné, ale predstavujú vhodný a žiaduci časový rámec
pre zabezpečenie procesov, vedúcich k realizácii národného projektu.
Dátum vyhlásenia vyzvania vo formáte
Mesiac/Rok
Uveďte plánovaný štvrťrok podpísania
zmluvy o NFP s prijímateľom
Uveďte plánovaný štvrťrok spustenia
realizácie projektu
Predpokladaná doba realizácie projektu
v mesiacoch

09/2021
III. štvrťrok 2021
III. štvrťrok 2021
8

6. Finančný rámec
Alokácia na vyzvanie (zdroj EÚ a ŠR)
Celkové oprávnené výdavky projektu
Vlastné zdroje prijímateľa

63 227 072 EUR
63 227 072 EUR
0 EUR

Kategórie
regiónov

Celkom
(v Eur)

Zdroje EÚ
(v Eur)

MRR
VRR
Spolu SR

63 227 072

63 227 072

Zdroje ŠR Zdroje ŠR financovanie
Použitie
spolufinancovanie
neoprávnenej koeficientu
oprávnenej časti
časti projektu (v pro-rata*
projektu (v Eur)
Eur)
ÁNO /
NIE**
0
0

* vyplniť v prípade realizácie projektu v oboch kategóriách regiónov
** ak NIE, je potrebné predložiť analýzu rozdelenia výdavkov na jednotlivé kategórie regiónov

7. Východiskový stav
a. Uveďte východiskové dokumenty na regionálnej, národnej a európskej úrovni, ktoré priamo súvisia
s realizáciou NP:
Uveďte dôvody pre výber partnerov (ekonomickí, sociálni, profesijní...). Odôvodnite dôvody vylúčenia akejkoľvek
tretej strany ako potenciálneho realizátora.
4
Uveďte, na základe akých kritérií bol partner vybraný, alebo ak boli zverejnené, uveďte odkaz na internetovú
stránku, kde sú dostupné. Ako kritérium pre výber - určenie partnera môže byť tiež uvedená predchádzajúca
spolupráca žiadateľa s partnerom, ktorá bude náležite opísaná a odôvodnená, avšak nejde o spoluprácu, ktorá by v
prípade verejných prostriedkov spadala pod pôsobnosť zákona o VO.
3
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Podľa Oznámenia Európskej komisie (2020/C 91 I/01) je vypuknutie nákazy COVID-19, ktorá sa už
rozšírila do všetkých členských štátov Únie, závažný stav ohrozenia verejného zdravia pre občanov a
spoločnosti. Zároveň ide o veľký otras pre svetové hospodárstvo a hospodárstvo Únie. Pre zmiernenie
hospodárskych dôsledkov v EÚ má preto kľúčový význam koordinovaná hospodárska reakcia
členských štátov a inštitúcií EÚ.
Podniky pre COVID-19 nemusia čeliť len nedostatočnej likvidite, ale môžu takisto utrpieť závažnú
škodu. Výnimočná povaha situácie spôsobenej nákazou COVID-19 znamená, že takéto škody nebolo
možné predvídať, majú významný rozsah, a podniky sa preto ocitajú v podmienkach, ktoré sa výrazne
líšia od trhových podmienok, za ktorých bežne pôsobia. Dokonca aj zdravé podniky, ktoré sú dobre
vyzbrojené proti rizikám hroziacim pri normálnom fungovaní trhu, sa môžu za týchto výnimočných
okolností dostať do úzkych, a to až do takej miery, že môže byť ohrozená ich životaschopnosť.
COVID-19 predstavuje riziko vážneho poklesu týkajúceho sa celého hospodárstva EÚ, ktorý zasiahne
podniky, pracovné miesta i domácnosti. Na zabezpečenie toho, aby na trhoch zostala dostatočná
likvidita, aby sa reagovalo na škody, ktoré utrpia zdravé podniky, a aby sa zachovala kontinuita
ekonomickej činnosti počas šírenia nákazy COVID-19 aj po nej, je potrebná dobre cielená verejná
podpora.
Vzhľadom na uvedené Európska únia prijala nové dočasné pravidlá štátnej pomoci EÚ umožňujúce
členským štátom prijať rýchle a účinné opatrenia na podporu občanov a podnikov, najmä MSP, ktoré
čelia hospodárskym ťažkostiam spôsobeným vypuknutím nákazy COVID-19.
Slovenská republika reaguje na rozšírenie pandémie COVID-19 na jej území vyhlásením mimoriadnej
situácie5, resp. núdzového stavu.
Mimoriadna situácia začala na celom území SR platiť dňom 12.3.2020. V súvislosti s vyhlásením
mimoriadnej situácie bolo nariadené uzatvorenie takmer všetkých obchodných prevádzok ako aj
poskytovanie služieb, okrem služieb a prevádzok, ktoré majú udelenú výnimku (napr. prevádzky
potravín, drogérií a i.). Negatívnymi dopadmi tejto mimoriadnej situácie, resp. núdzového stavu sú
priamo ovplyvnení zamestnanci, zamestnávatelia, ako aj samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO),
keďže tento stav vyvolá negatívne vplyvy na zamestnanosť, nakoľko zamestnávatelia a SZČO sú
nútení prerušiť alebo obmedziť svoju prevádzkovú činnosť, pričom im zároveň vznikajú náklady na
úhradu náhrady mzdy zamestnancom, ktorým v dôsledku tejto situácie nemôžu prideľovať prácu.
Na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie musela väčšina dotknutých prevádzok obmedziť alebo
úplne prerušiť vykonávanie svojej činnosti a v dôsledku toho sa môžu zamestnávateľom vyskytnúť
ekonomické problémy, pri uhrádzaní náhrady mzdy v prípade prekážok na strane zamestnávateľa,
alebo pri udržaní pracovných miest, vzhľadom na to, že zrejme nebudú disponovať dostatočným
množstvom finančných prostriedkov práve z dôvodu nutnosti zamedzenia ich činnosti.
Východiskovými dokumentmi sú najmä:
- Oznámenie Komisie – Dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu
hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19 v znení jeho dodatku –
oznámenie Komisie o zmene dočasného rámca C(2020) 2215 final zo dňa 3.4.2020 (ďalej len
„Dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci“);
-

SA.63294 (2021/N) - Schéma štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu udržania
zamestnanosti a podporu samostatne zárobkovo činných osôb v období situácie spôsobenej
nákazou Covid-19 - v znení Dodatku č. 1, 2 a 3 (ďalej len „Schéma štátnej pomoci“) ;

-

Uznesenie vlády SR č. 111 z 11.3.2020 k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti
s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona
vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky;

-

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného
zdravia č. OLP/2576/2020 z 12.3.2020; Uznesenie vlády SR č. 113 z 15.3.2020 k Informácii o
riešení situácie šíriaceho sa korona vírusu na Slovensku, ktoré ukladá hlavnému hygienikovi SR
vydať opatrenie, ktoré na 14 dní uzatvára všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky

Uznesenie Vlády SR č. 111 z 11. 3. 2020, ktorým sa vyhlasuje mimoriadna situácia podľa § 8 zákona NR SR č.
42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
5
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poskytujúce služby okrem: predajní potravín, predajní drogérie, lekární, predajní a výdajní
zdravotníckych pomôcok, stravovacích zariadení, predajní novín a tlačovín, pôšt, bánk a
poisťovní, čerpacích staníc pohonných hmôt a palív, prevádzok telekomunikačných operátorov,
obchodom s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií;
-

Uznesenie vlády SR č. 114 z 15.3.2020 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5
ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, na uloženie pracovnej
povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a zakázanie uplatňovania práva na
štrajk niektorým pracovníkom;

-

Uznesenie vlády SR č. 115 z 18.3.2020 k návrhu na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5
ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov a na rozšírenie uloženia
pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a rozšírenie zákazu
uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením vlády Slovenskej
republiky č. 114 z 15. marca 2020;

- Uznesenie vlády SR č. 178 z 31.3.2020 k návrhu podmienok projektu podpory udržania
zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného
stavu a odstránením ich následkov;
-

Uznesenie Vlády SR č. 645 z 12.10.2020 k návrhu na prijatie opatrení v rámci vyhláseného
núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny,
vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného
uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020.

-

Uznesenie Vlády SR č. 804 zo 16. decembra 2020 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v
rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti
štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších
predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 v znení
uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 718 z 11. novembra 2020.

-

Uznesenie Vlády SR č. 808 z 31. decembra 2020 k návrhu na zmenu opatrení podľa čl. 5 ods.
4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov prijatých uznesením vlády SR
č. 807 z 29. decembra 2020 k návrhu na predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2
ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného
stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej
republiky č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č.
227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového
stavu v znení neskorších predpisov.

-

Uznesenie vlády SR č. 72 z 02. februára 2021, ktorým bol schválený „Návrh na zmenu podmienok
a predĺženie obdobia realizácie projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej
mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov.
- Ďalšie dokumenty schválené vládou SR a príslušnými orgánmi v súvislosti s riešením situácie
a dopadov z dôvodov šírenia sa korona vírusu na Slovensku (napr. aj uznesenia vlády k návrhu
na zmenu podmienok projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej
situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov)
b. Uveďte predchádzajúce výstupy z dostupných analýz, na ktoré nadväzuje navrhovaný zámer NP
(štatistiky, analýzy, štúdie,...):
Prognóza Európskej Komisie, na ktorú sa odvoláva aj Národná banka Slovenska, týkajúca sa
pandémie korona vírusu a vývoja ekonomiky a zamestnanosti: „Európska komisia: Hlboká recesia,
neisté oživenie“ ISSN 2443-8014;
Odporúčanie rady Európskej únie, ktoré sa týka národného programu reforiem Slovenska na rok
2020 a ktorým sa predkladá stanovisko Rady k programu stability Slovenska na rok 2020, v Bruseli
20. 5. 2020, COM(2020) 525 final
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Rýchly komentár Národnej banky Slovenska k Prognóze EK: „Európska komisia: Hlboká
recesia, neisté oživenie“.
Program stability Slovenskej republiky na roky 2020 až 2023, Ministerstvo financií SR, máj 2020
c. Uveďte, na ktoré z ukončených a prebiehajúcich národných projektov6 zámer NP priamo
nadväzuje, v čom je navrhovaný NP od nich odlišný a ako sú v ňom zohľadnené výsledky/dopady
predchádzajúcich NP ako aj vyhodnotenie úspešnosti v nadväznosti na realizovanú cielenú
intervenciu (ak relevantné7):
NP priamo nadväzuje na projekt „Prvá pomoc“ na podporu udržania zamestnanosti, v rámci
ktorého bolo od začiatku projektu k 1.5.2021 kumulatívne (viacnásobne) podporených viac ako 3,8
mil. zamestnancov a SZČO a celková vyplatená suma na ich podporu predstavuje viac ako 1,463 mld.
€.
d. Popíšte problémové a prioritné oblasti, ktoré rieši zámer národného projektu. (Zoznam známych
problémov, ktoré vyplývajú zo súčasného stavu a je potrebné ich riešiť):
Miera evidovanej nezamestnanosti, z dôvodu rozvinutia vplyvu pandémie koronavírusu na trh práce
v SR, vzrástla v roku 2020 skokovito z marcových 6,2 % na decembrových 7,75 % a v máji 2021
dosiahla 7, 92%. Došlo k rozsiahlym prepúšťaniam v priemysle, obchode, ubytovacích, stravovacích
a iných službách. Do nového zamestnania sa naopak dostáva len málo nezamestnaných.
Podľa Programu stability SR mala slovenská ekonomika zaznamenať v tomto roku najvýraznejší
pokles vo svojej histórii. HDP Slovenska má v tomto roku klesnúť o 7,2 % s najvýraznejším
negatívnym dopadom v 2. štvrťroku kvôli pravdepodobnému výpadku zahraničného dopytu aj
aktuálnym opatreniam na dodržiavanie spoločenského odstupu. Pri rýchlom a prudkom nástupe
ekonomických dopadov pandémie existovala a ostáva naďalej veľká neistota ohľadom ďalšieho
vývoja. Predĺženie pandémie alebo jej opakovaný návrat v druhej polovici roka 2021 by recesiu
výrazne prehĺbili.
Program stability SR predpokladá výrazný pokles zamestnanosti počas pandémie a úbytok 88 tis.
pracovných miest z trhu práce. Ľudia môžu prísť o prácu najmä vo vybraných sektoroch služieb
(turizmus, stravovacie služby, maloobchod či doprava), ale aj v priemysle a stavebníctve. Vládne
opatrenia na udržanie zamestnanosti môžu naďalej nárast nezamestnanosti tlmiť. Predpokladá sa, že
bez opatrení vlády, vrátane NP Prvá pomoc II, by mohlo dôjsť k výraznejšiemu prepúšťaniu a
nezamestnanosť by mohla byť o takmer 20 tis. osôb vyššia. V ďalších rokoch môže miera
nezamestnanosti klesať, ale stále sa bude podľa Programu stability SR nachádzať nad predkrízovou
úrovňou.
e. Popíšte administratívnu, finančnú a prevádzkovú kapacitu žiadateľa a partnera (v prípade, že
v projekte je zapojený aj partner)
Prijímateľ má dlhodobé skúsenosti s realizáciou národných projektov financovaných z ESF
v Programovom období 2004 – 2006, Programovom období 2007 – 2013 a Programovom období
2014 – 2020.

V prípade ak je to relevantné, uveďte aj ukončené národné projekty z programového obdobia 2007-2013.
V prípade „pokračujúcich“ národných projektov v rámci programového obdobia 2014-2020 je potrebné vždy
uviesť vyhodnotenie úspešnosti ukončených a prebiehajúcich národných projektov v rovnakej alebo porovnateľnej
oblasti podpory.
6
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Finančná situácia žiadateľa
Rok (n-3)
2018

Hospodársky výsledok
(+zisk / - strata)
Záväzky celkom
z toho:
- Krátkodobé
- Dlhodobé
Pohľadávky celkom
z toho:
- Krátkodobé
- Dlhodobé
Majetok celkom
z toho:
- Peniaze v hotovosti
- Bankové účty

Rok (n-2)
2019

Rok (n-1)
2020

2 955 431,78

7 354 540,14

92 807 858,27

91 483 647,84

96 350 278,39

16 572 628,55
389 230,27
55 347 186,62

18 476 602,91
763 904,79
54 788 027,24

21 858 328,24
288 029,47
48 143 855,40

55 106 888,73
240 297,89
175 152 517,93

54 586 969,65
201 057,59
165 423 978,07

47 931 148,80
212 706,62
186 383 618,59

0
12 802 613,15

0
14 421 166,78

0
17 821 073,70

3 508 334,70

-

Personálne kapacity Ústredia PSVR (stav k 1.6.2021)
Ústredie PSVR

Celkový počet zamestnancov
Služby zamestnanosti
Sociálne veci a rodina
Prierezové a ostatné činnosti
Oddelenie služieb pre občana
Počet zamestnancov v rámci NP

Počet zamestnancov

9 337
2 147
3 120
1 130
1 715
1 225

8. Vysvetlite hlavné ciele NP (stručne):
(očakávaný prínos k plneniu strategických dokumentov, k socio-ekonomickému rozvoju oblasti pokrytej OP, k
dosiahnutiu cieľov a výsledkov príslušnej prioritnej osi/špecifického cieľa)

Cieľom predloženého zámeru NP je zmiernenie dopadov vyhlásenej mimoriadnej situácie alebo
núdzového stavu v súvislosti s pandémiou COVID-19 na zamestnanosť na území Slovenskej
republiky.
NP Prvá pomoc II je prijatie rámca podpory na zmiernenie dopadov vyhlásenej mimoriadnej situácie,
resp. núdzového stavu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 na zamestnanosť a trh práce
prostredníctvom finančnej kompenzácie pre zamestnávateľov, resp. SZČO, ktorí udržia pracovné
miesta aj napriek povinnosti prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe
opatrenia Úradu verejného zdravotníctva, resp. tak museli urobiť z dôvodu ochrany zdravia svojich
zamestnancov, poklesu tržieb alebo výpadku subdodávateľov. Opatrenia sú zamerané na poskytnutie
príspevku na udržanie zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo
výnimočného stavu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 podľa konkrétnych opatrení
prijatých uznesením Vlády SR a v súlade so Schémou štátnej pomoci.
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Cieľom NP je aj podporiť finančnú kondíciu, likviditu a peňažný tok podnikov a zamestnancov,
zabrániť poškodeniu podnikateľského prostredia v súvislosti s riešením situácie a prijímaním opatrení
nevyhnutných pre zvládnutie šírenia vírusu COVID-19 so zachovaním stability.
Aktivity NP prispejú zároveň k napĺňaniu Špecifického cieľa 8.1.1 Operačného programu Ľudské
zdroje.
9. Očakávaný stav a merateľné ciele
Výsledky NP prispejú k udržaniu pracovných miest v čase mimoriadnej situácie a v období po jej
skončení a prispejú k prevencii zvyšovania nezamestnanosti vzhľadom na skutočnosť, že bez tejto
podpory by mohlo dôjsť k prepúšťaniu zo strany zamestnávateľov alebo rušeniu prevádzok.

V tejto časti popíšte očakávané výsledky projektu s konkrétnym prínosom vo vzťahu k rozvoju oblasti
pokrytej operačným programom a zrealizovaniu aktivít. V tabuľke nižšie uveďte projektové
ukazovatele a iné údaje.
Projektové ukazovatele musia byť definované tak,
aby odrážali výstupy/výsledky projektu a predstavovali kvantifikáciu toho, čo sa realizáciou aktivít
za požadované výdavky dosiahne.8
Cieľ národného
projektu

Podporiť
zamestnávateľov
príspevkom na
udržanie
pracovných miest
a podporiť SZČO
príspevkom na
udržanie
prevádzkovania ich
činnosti, a tak
prispieť k
zmierneniu
ekonomických
dopadov na
zamestnanosť

Merateľný
ukazovateľ
Počet účastníkov,
ktorým bola
poskytnutá podpora
v boji alebo pri
prijímaní opatrení
proti šíreniu
pandémie COVID19

Počet účastníkov,
ktorí si udržali
pracovné miesta
šesť mesiacov po
ukončení pomoci

Indikatívna
cieľová hodnota

Aktivita
projektu

50 000

Hlavná
aktivita

37 000

Súvisiaci
programový
ukazovateľ9
OCV31 Počet
účastníkov,
ktorým bola
poskytnutá
podpora v rámci
boja s
pandémiou
COVID-19
alebo v rámci
zmierňovania jej
následkov
CVR1 Počet
účastníkov, ktorí
si udržali
pracovné miesta
šesť mesiacov
po ukončení
pomoci

Iné údaje, ktorými je možné sledovať napĺňanie cieľov národného projektu (ak relevantné)
Cieľ národného
Indikatívna
Aktivita projektu
Ukazovateľ
projektu
cieľová hodnota
Podporiť
(D0311) Počet
zamestnávateľov
účastníkov, ktorí
príspevkom na
nie sú sledovaní
udržanie
V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevypĺňa, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné a
jasné zdôvodnenie, prečo nie je možné uviesť požadované údaje.
9
Národný projekt by mal obsahovať minimálne jeden relevantný projektový ukazovateľ, ktorý sa agreguje
do programového ukazovateľa. Pri ostatných projektových ukazovateľoch sa uvedie N/A.
8
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prostredníctvom
karty účastníka
Hlavná
aktivita

50 000

V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte údaje za každý merateľný ukazovateľ.

10. Bližší popis merateľných ukazovateľov.10
Predmetná časť sa týka projektových ukazovateľov
Názov merateľného
ukazovateľa11

PCV31 Počet účastníkov, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci boja
s pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov

Akým spôsobom sa budú
získavať dáta?

Evidencia údajov v rámci informačného systému Ústredia PSVR: ISSZ,
monitorovacie správy, ITMS2014+

Názov merateľného
ukazovateľa12

CVR 1 Počet účastníkov, ktorí si udržali pracovné miesta šesť mesiacov
po ukončení pomoci

Akým spôsobom sa budú
získavať dáta?

Evidencia údajov v rámci informačného systému Ústredia PSVR: ISSZ,
monitorovacie správy, ITMS2014+

V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte údaje za každý z nich.

11. Očakávané dopady a parametre úspešnosti národného projektu
Tabuľka A
Zoznam
prínosov
a
prípadných
iných
dopadov,
ktoré
pre jednotlivé cieľové skupiny
Dopady
Udržanie zamestnania počas
mimoriadnej situácie zamestnanosti

Cieľová
skupina (ak
relevantné)
Zamestnané
osoby vrátane
samostatne
zárobkovo
činných osôb

sa

dajú

očakávať

Počet13

37 000

V prípade viacerých cieľových skupín, doplňte dopady na každú z nich.

Tabuľka B

Parametre úspešnosti národného projektu a spôsob vyhodnotenia parametrov14
Parameter

Spôsob vyhodnotenia

Východisková
hodnota

Očakávaná
hodnota, ktorá je

V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevypĺňa, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné a
jasné zdôvodnenie, prečo nie je možné uviesť požadované údaje.
11
V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ.
12
V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ.
13
Ak nie je možné uviesť početnosť cieľovej skupiny, uveďte do tejto časti zdôvodnenie.
14
Vyhodnotenie sa v prípade potreby vykonáva aj počas realizácie národného projektu.
10
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považovaná za
úspešnú
Udržanie
zamestnanosti

Evidovaná miera
nezamestnanosti v
SR

Účastníci, ktorí si udržali
pracovné miesto dva mesiace po
ukončení aktivity – je možné
zistiť z údajov Sociálnej
poisťovne
Štatistické údaje ústredia PSVR
SR

80%
40 000
Evidovaná miera
nezamestnanosti v
mesiaci december
2020 – 7,75%

Medzimesačný
nárast menší ako
0,5 percentuálneho
bodu v porovnaní s
hodnotou
predchádzajúceho
mesiaca
(hodnotia sa
mesiace, v ktorých
bola poskytnutá
podpora)

V prípade viacerých parametrov, doplňte údaje za každý z nich.

12. Aktivity
a) Uveďte detailnejší popis aktivít.
Hlavná aktivita projektu je zameraná na poskytovanie finančného príspevku na podporu udržania
pracovných miest zamestnávateľovi, ktorý udržal pracovné miesto/a, aj v prípade pretrvávajúcich
vážnych prevádzkových dôvodov, na základe ktorých na prechodné obdobie prerušil alebo obmedzil
svoju prevádzkovú činnosť, s cieľom posilniť štrukturálne stabilnú zamestnanosť a poskytovanie
finančného príspevku na podporu SZČO na udržanie prevádzkovania ich činnosti.
Príspevok sa neposkytuje na podporu udržania pracovného miesta zamestnanca, na ktorého
zamestnávanie bol na to isté obdobie poskytnutý iný príspevok na mzdu/celkovú cenu práce zamestnanca
v rámci iných nástrojov AOTP, okrem príspevku na vytvorené nové pracovné miesto podľa § 53d zákona
o službách zamestnanosti za podmienky, že sa dodržia maximálne intenzity pomoci uvedené v
príslušných usmerneniach alebo nariadeniach o skupinových výnimkách, a zároveň budú dodržané
maximálne intenzity pomoci stanovené v príslušných rozhodnutiach Komisie o inej zlučiteľnej pomoci
(bod 2.5. schémy štátnej pomoci).
Národný projekt je prijímaný v čase mimoriadnej situácie a v zmysle Dočasného rámca pre opatrenia
štátnej pomoci a v súlade so Schémou štátnej pomoci. Opatrenia v rámci národného projektu musia byť
rýchle a účinné na podporu občanov a podnikov, najmä MSP, ktoré čelia hospodárskym ťažkostiam
spôsobeným vypuknutím nákazy COVID-19. Ďalej uvedené opatrenia majú z dôvodu potreby rýchlo
a účinne reagovať na aktuálny vývoj indikatívny charakter a budú sa vyvíjať v reakcii na aktuálny
stav v čase trvania mimoriadnej situácie a Dočasného rámca pre opatrenia štátnej pomoci. Tieto
opatrenia sa budú realizovať podľa aktuálne platných uznesení Vlády SR v čase mimoriadnej
situácie a Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku
v rámci projektu „Prvá pomoc“, zverejnených na webovom sídle www.pomahameludom.sk,
v súlade so Schémou štátnej pomoci, pričom cieľ hlavnej aktivity zostáva nemenný a napĺňanie jeho
cieľov bude sledované v rámci stanovených merateľných ukazovateľov.
V rámci hlavnej aktivity projektu budú realizované jednotlivé opatrenia podľa vecného rozdelenia:
1) zamerané na pomoc SZČO, zamestnávateľom, vrátane SZČO ktorý je zamestnávateľom,
v podobe paušálneho finančného príspevku na náhradu straty príjmu nadväzne na pokles tržieb
v súlade s časťou 2.1.1. Schémy štátnej pomoci
a
2) zamerané na pomoc zamestnávateľom formou príspevku na úhradu časti mzdy, resp. úhradu
náhrady mzdy zamestnancov s cieľom zabrániť prepúšťaniu počas nákazy COVID-19 v súlade
s časťou 2.1.2. Schémy štátnej pomoci.
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Oprávnení užívatelia projektu – zamestnávateľ a SZČO – v prípade konkrétnych opatrení definovaní
v súlade so Schémou štátnej pomoci a uzneseniami vlády SR aktuálne platnými v čase vzniku výdavkov
pre týchto užívateľov. Oprávnení užívatelia (SZČO) môžu byť v rámci opatrení podľa bodu 1 aj cieľovou
skupinou tohto opatrenia.
Oprávnení účastníci projektu – zamestnanci - v prípade konkrétnych opatrení definovaní v súlade so
Schémou štátnej pomoci a uzneseniami vlády SR aktuálne platnými v čase vzniku výdavkov na týchto
zamestnancov.
Oprávnené obdobie pre vznik výdavkov užívateľov (vrátane prijímania žiadostí a uzatvárania zmlúv s
opravenými žiadateľmi – užívateľmi NP) je obdobie stanovené Schémou štátnej pomoci v súlade s
Dočasným rámcom pre opatrenia štátnej pomoci (obdobie vyhlásenia mimoriadnej situácie podľa zákona
č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia alebo núdzového stavu alebo výnimočného stavu podľa ústavného zákona č. 227/2002
Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení
neskorších predpisov vyhláseného vládou SR a zároveň najneskôr do 31.12.2021).
Oprávnené výdavky – výdavky spĺňajúce pravidlá stanovené v súlade so Schémou štátnej pomoci
a uzneseniami vlády SR aktuálne platnými v čase vzniku týchto výdavkov.
Na účel overenia oprávnenosti užívateľov, účastníkov a výdavkov projektu je nutné riadiť sa
aktuálne platnými uzneseniami vlády SR (viď Príloha č. 1 k zámeru) a Schémou štátnej pomoci.
Na poskytnutie finančného príspevku v rámci tohto projektu je právny nárok po splnení všetkých
podmienok.
V rámci tohto projektu môže žiadateľ predložiť žiadosť o poskytnutie príspevku na každé
opatrenie. V prípade, ak žiadateľ – zamestnávateľ spĺňa podmienky poskytnutia príspevku v rámci dvoch
opatrení v jednom kalendárnom mesiaci, predkladá si žiadosť o poskytnutie príspevku prostredníctvom
toho opatrenia, v rámci ktorého má prevažujúci počet kalendárnych dní.
Projekt bude realizovať ústredie a 46 úradov v rámci západného, stredného a východného Slovenska.
V rámci NP Prvá pomoc II budú refundované výdavky za obdobie december 2020.
Personálne zabezpečenie riadenia projektu bude zabezpečené zamestnancami Ústredia PSVR.
Zamestnanci budú financovaní z rozpočtu Ústredia PSVR.
Podporné aktivity projektu
Informovanosť a publicita
Publicita a informovanosť bude realizovaná v súlade s Manuálom pre informovanie a komunikáciu pre
prijímateľov v rámci EŠIF – OP ĽZ. Prijímateľ bude informovať účastníkov projektu ako aj širokú
verejnosť, že aktivity, ktoré sa realizujú v rámci projektu sa uskutočňujú vďaka prostriedkom
poskytnutým z ESF. Plagát a informácia budú zverejnené na stránke Ústredia PSVR a na stránke
www.pomahameludom.sk.
b) V tabuľke nižšie uveďte rámcový popis aktivít, ktoré budú v rámci identifikovaného národného
projektu realizované a ich prepojenie so špecifickými cieľmi.
Názov aktivity

Aktivita 1 - Realizácia
AOTP podľa § 54 ods. 1
písm. e) zákona
o službách zamestnanosti

Cieľ, ktorý má byť
aktivitou dosiahnutý
(podľa sekcie
Očakávaný stav)
Udržanie pracovného
miesta aj napriek
povinnosti prerušenia
alebo obmedzenia
svojej prevádzkovej
činnosti na základe

Spôsob realizácie
(žiadateľ a/alebo
partner)

Predpokladaný počet
mesiacov realizácie
aktivity

Ústredie práce,
sociálnych vecí
a rodiny (žiadateľ)

8 mesiacov
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opatrenia Úradu
verejného
zdravotníctva. Udržať
zamestnanosť
Obmedziť zvyšovanie
nezamestnanosti
V prípade viacerých aktivít, doplňte informácie za každú z nich.

13. Rozpočet
Jasne uveďte, ako bol pripravovaný indikatívny rozpočet a ako spĺňa kritérium „hodnota za peniaze“,
t. j. akým spôsobom bola odhadnutá cena za každú položku, napr. prieskum trhu, analýza minulých
výdavkov spojených s podobnými aktivitami, nezávislý znalecký posudok, v prípade, ak príprave
projektu predchádza vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, ktorej výsledkom je, o. i. aj určenie
výšky alokácie, je potrebné uviesť túto štúdiu ako zdroj určenia výšky finančných prostriedkov.
Skupiny výdavkov doplňte v súlade s MP CKO č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov v platnom
znení. V prípade operačných programov implementujúcich infraštruktúrne projekty, ako aj projekty
súvisiace s obnovou mobilných prostriedkov, sa do ukončenia verejného obstarávania uvádzajú
položky rozpočtu len do úrovne aktivít.
Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu a ich výstižné
zdôvodnenie
Predpokladané
finančné prostriedky
na hlavné aktivity
Aktivita 1
352 - poskytnutie
dotácii, príspevkov
voči tretím osobám

Celková suma

Uveďte plánované vecné vymedzenie

63 227 072 EUR

Finančný príspevok na podporu udržania
zamestnanosti a SZČO formou AOTP § 54 ods. 1
písm. e) zákona o službách zamestnanosti

Hlavné aktivity
SPOLU
CELKOM

63 227 072 EUR
63 227 072 EUR

Kritérium „hodnota za peniaze“:
NP je zameraný na adresnú pomoc konkrétnym zamestnávateľom, ich zamestnancom a samostatne
zárobkovo činným osobám v rámci opatrení zameraných na pomoc ekonomike v súvislosti so šírením
vírusu COVID-19. Vďaka uplatneniu opatrení navrhovaného národného projektu dôjde ku
kompenzovaniu finančných strát zamestnávateľov, resp. SZČO, ktorí udržia pracovné miesta aj napriek
povinnosti prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti, resp. tak museli urobiť z dôvodu
poklesu tržieb, ochrany zdravia svojich zamestnancov, poklesu zákaziek alebo výpadku subdodávateľov.
NP nadväzuje na projekt „Prvá pomoc“ na podporu udržania zamestnanosti. Na základe toho boli finančné
prostriedky na hlavnú aktivitu stanovené na základe predpokladaného počtu podporených účastníkov
a výšky príspevkov poskytovaných v projekte „Prvá pomoc“.
14. Deklarujte, že NP vyhovuje zásade doplnkovosti (t. j. nenahrádza verejné
alebo ekvivalentné štrukturálne výdavky členského štátu v súlade s článkom 95 všeobecného
nariadenia).
NP nenahrádza a nefinancuje konkrétne príspevky, ktoré sú definované v zákone. Ide o nástroj ktorý
má doplnkový charakter v čase riešenia mimoriadnej situácie .
15. Bude v národnom projekte využité zjednodušené vykazovanie výdavkov? Ak áno, aký typ?
V rámci projektu nebude použité zjednodušené vykazovanie výdavkov.
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16. Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov
Informácie sa vypĺňajú iba pre investičné15 typy projektov.

Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov
Existuje relevantná štúdia
uskutočniteľnosti16 ? (áno/nie)
Ak je štúdia uskutočniteľnosti
dostupná na internete , uveďte jej
názov a internetovú adresu, kde je
štúdia zverejnená

nie

V prípade, že štúdia uskutočniteľnosti
nie je dostupná na internete, uveďte
webové sídlo a termín, v ktorom
predpokladáte jej zverejnenie
(mesiac/rok)

Vypracoval: (vecne príslušný útvar MPSVR SR / externý subjekt)

Investičný projekt – dlhodobá alokácia finančného aj nefinančného kapitálu na naplnenie investičného zámeru až
do etapy, kedy projekt vstúpi do prevádzkovej etapy a prípadne začne generovať stabilné príjmy. Investičný projekt
smeruje k: výstavbe stavby alebo jej technickému zhodnoteniu; nákupu pozemkov, budov, objektov alebo ich
častí; nákupu strojov, prístrojov, tovarov a zariadení; obstaraniu nehmotného majetku vrátane softvéru. Zdroj:
Uznesenie Vlády SR č. 300 z 21.6.2017 k návrhu Rámca na hodnotenie verejných investičných projektov v SR.
16
Pozri aj Uznesenie Vlády SR č. 300 z 21.6.2017 k návrhu k návrhu Rámca na hodnotenie verejných investičných
projektov v SR (dostupné na:
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26598 )
15

