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Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 

ZÁMER NÁRODNÉHO PROJEKTU 

 

 

Názov národného projektu: 

 

„Podpora inštitucionálnych kapacít verejnej správy v súvislosti s ozbrojeným konfliktom 

na území Ukrajiny“ 

 

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) 

 

Ministerstvo vnútra  Slovenskej republiky je v súlade so z. 575/2001 Z. z. o organizácii 

činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy ústredným orgánom štátnej správy 

okrem iného pre ochranu verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku, ochranu a správu 

štátnych hraníc, vstup na územie Slovenskej republiky a pobyt cudzincov na jej území, 

integrovaný záchranný systém, civilnú ochranu, Policajný zbor a Hasičský zbor. Činnosti v 

krízových situáciách a udržanie verejného poriadku nie je možné v čase mimoriadnej 

udalosti zabezpečiť iným spôsobom ako z pozície vlády Slovenskej republiky, ústredných 

orgánov štátnej správy a orgánov verejnej správy. 

Ministerstvo vnútra SR je vzhľadom na zákonom vymedzené kompetencie a úlohy jediným 

vhodným subjektom pre realizáciu aktivít v tejto oblasti. 

 

V súlade so zákonom  

 

 Zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 

387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového 

stavu v znení neskorších predpisov 

 

 Zákon  č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

 Zákon č. 42/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o civilnej ochrane 

obyvateľstva 

 

 Zákon č. 171/1993 Z. z. o policajnom zbore v znení neskorších predpisov  

 

 Zákon č. 315/2001 Z. z.  o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších 

predpisov  

 

 Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

 Zákon č. 92/2022 Z. z. o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na 

Ukrajine/ Lex Ukrajina 
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Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky plní úlohy nositeľa verejnej moci a preto nie je 

možné výzvu realizovať napr. prostredníctvom dopytovo – orientovaných projektov. 

Využitie národného projektu je jediný spôsob dosiahnutia definovaných cieľov vzhľadom 

na to, že oblasť štátnej správy je v zmysle platnej legislatívy výlučnou doménou rezortu 

vnútra. 

 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako sprostredkovateľský 

orgán bude vo vzťahu k podporovanej aktivite národného projektu v rámci prioritnej osi 14 

vystupovať z pozície poskytovateľa. 

 

2. Príslušnosť národného projektu k relevantnej časti operačného programu 

Prioritná os 14: PODPORA UTEČENCOV V EURÓPE 

(CARE) 

Investičná priorita  9i): Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom 

podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a 

zlepšenie zamestnateľnosti 

Špecifický cieľ 14.2: Zabezpečenie prvého prijatia a integrácia 

odídencov z Ukrajiny. 

Miesto realizácie projektu (na úrovni 

kraja) 

NUTS III Bratislavský kraj 

NUTS III Trnavský kraj 

NUTS III Nitriansky kraj 

NUTS III Trenčiansky kraj 

NUTS III Žilinský kraj 

NUTS III Banskobystrický kraj 

NUTS III Prešovský kraj 

NUTS III Košický kraj 

(celé územie SR) 

Identifikácia hlavných cieľových 

skupín (ak relevantné) 

Odídenci z Ukrajiny 

 

3. Prijímateľ1 národného projektu 

Dôvod určenia prijímateľa 

národného projektu2  

Dňa 26.02.2022 bola na území Slovenskej republiky 

vyhlásená mimoriadna situácia  uznesením vlády SR 

č. 142/2022  z 26.02.2022 v súvislosti s hromadným 

prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky 

spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území 

Ukrajiny. 

 

Plynúc z kompetenčného zákona je gestorom a teda 

aj budúcim prijímateľom pomoci MV SR ako 

správca veľkého počtu agent a nositeľ 

zodpovednosti za poskytovanie verejných služieb 

s celoslovenskou pôsobnosťou v zmysle svojich 

právomocí a povinností musí dbať na ochranu 

a správu štátnych hraníc, musí plniť úlohy v oblasti 

                                                 
1 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).  
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vstupu na územie Slovenskej republiky a pobytu 

cudzincov na jej území a taktiež v oblasti otázky 

azylantov a odídencov. MV SR je okrem iných 

aktivít zodpovedné za zvýšenú rýchlosť 

poskytovania pomoci a primeranosti opatrení, ako aj 

za posilnenie intervenčných kapacít záchranných 

zložiek. 

 

Prijímateľom národného projektu bude MV SR.  

Za vecnú gesciu problematiky poskytujú súčinnosť 

odborné útvary MV SR . 

Má prijímateľ osobitné, jedinečné 

kompetencie na implementáciu 

aktivít národného projektu priamo  

zo zákona, osobitných právnych 

predpisov, resp. je uvedený priamo  

v príslušnom operačnom programe?  

Kompetencie Ministerstva vnútra SR vyplývajú z 

osobitných predpisov taxatívne vymedzených v § 11 

písm. b) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii 

činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 

v znení nesk. predpisov, podľa ktorého je MV SR 

ústredným orgánom štátnej správy pre ochranu 

ústavného zriadenia, verejného poriadku, 

bezpečnosti osôb a majetku, ochranu a správu 

štátnych hraníc, vstup na územie Slovenskej 

republiky a pobyt cudzincov na jej území, otázky 

azylantov a odídencov, civilnú ochranu. V 

neposlednom rade MV SR je ústredným orgánom 

štátnej správy pre Policajný zbor SR, integrovaný 

záchranný systém a oblasť civilnej ochrany, ktoré sú 

kľúčovými zložkami podieľajúcimi sa na 

zabezpečovaní a ochrane vyššie uvedených hodnôt.  

Ministerstvo vnútra SR je vzhľadom na zákonom 

vymedzené kompetencie a úlohy jediným vhodným 

subjektom pre realizáciu aktivít v tejto oblasti. 

 

Obchodné meno/názov (aj názov 

sekcie ak relevantné) 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia 

personálnych a sociálnych činností ministerstva 

Sídlo Pribinova 2, 812 72  Bratislava 

IČO 00151866 

 

4.  Partner, ktorý sa bude zúčastňovať realizácie národného projektu (ak relevantné) 

                                                 
3 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. 

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? 
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V prípade viacerých partnerov, doplňte údaje za každého partnera. 

 

5.  Predpokladaný časový rámec 

Dátumy v tabuľke nižšie nie sú záväzné, ale predstavujú vhodný a žiadúci časový rámec  

pre zabezpečenie procesov, vedúcich k realizácii národného projektu.  

Dátum vyhlásenia vyzvania 

vo formáte Mesiac/Rok 

September/2022 

Uveďte plánovaný štvrťrok 

podpísania zmluvy o NFP s 

prijímateľom  

3Q/2022 

Uveďte plánovaný štvrťrok  

spustenia realizácie projektu  

1Q/2022 

Predpokladaná doba realizácie 

projektu v mesiacoch  

17 mesiacov (02/2022 – 06/2023) 

 

6. Finančný rámec 

Alokácia na vyzvanie (zdroj EÚ 

a ŠR) 

50 000 000,00 € 

Celkové oprávnené výdavky projektu 50 000 000,00 € 

Vlastné zdroje prijímateľa -  

 

7. Východiskový stav 

a. Uveďte východiskové dokumenty na regionálnej, národnej a európskej úrovni, ktoré 

priamo súvisia s realizáciou NP:  

 

 Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činností vlády a organizácii ústrednej 

štátnej správy 

 

 Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny 

a vojnového stavu 

 

 Zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona 

č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a 

vojnového stavu v znení neskorších predpisov 

 

 Zákon č. 315/2001 Z. z.  o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších 

predpisov 

 

 Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, 

Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej 

republiky a Železničnej polície 

 

 Zákon  č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

 Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Obchodné meno/názov  

Sídlo  

IČO  
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 Zákon č. 92/2022 Z. z. o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou 

na Ukrajine/ Lex Ukrajina 

 

 Uznesenie vlády SR z 13. júla 1993 číslo 501 k návrhu inštitucionálneho 

zabezpečenia komplexného riešenia migračnej problematiky v Slovenskej 

republike vrátane organizačnej štruktúry úradu pre migráciu 

 

 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 142/2022 z 26.02.2022 v súvislosti s 

hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej podľa § 8 zákona 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane 

obyvateľstva v znení neskorších predpisov. 

 

 Ostatné uznesenia nadväzujúce na uvedené východiskové dokumenty 

 

 

b. Uveďte predchádzajúce výstupy z dostupných analýz, na ktoré nadväzuje navrhovaný 

zámer NP (štatistiky, analýzy, štúdie,...):  

 

 

N/A 

 

 

c. Uveďte, na ktoré z ukončených a prebiehajúcich národných projektov5 zámer NP priamo 

nadväzuje, v čom je navrhovaný NP od nich odlišný a ako sú v ňom zohľadnené 

výsledky/dopady predchádzajúcich NP (ak relevantné): 

 

 

N/A 

 

 

d. Popíšte problémové a prioritné oblasti, ktoré rieši zámer národného projektu. (Zoznam 

známych problémov, ktoré vyplývajú zo súčasného stavu a je potrebné ich riešiť):  

 

Migrácia vo všetkých jej formách a prejavoch je objektívne súčasťou každodenného 

života svetového spoločenstva a zasahuje jeho jednotlivých členov a krajiny, vrátane SR. 

Migrácia patrí celosvetovo medzi najväčšie výzvy súčasnosti a výhľadovo ňou ostane aj 

naďalej.  SR sa od svojho vzniku hlási k ochrane osôb, ktoré sa v dôsledku hroziaceho  

bezprávia vo svojich krajinách nemôžu alebo nechcú vrátiť do svojej krajiny pôvodu. 

Začatím otvoreného vojnového  konfliktu na Ukrajine bolo Slovensko vystavené veľkej 

migračnej vlne z Ukrajiny.  

Realizáciou národného projektu sa predpokladá zabezpečenie adekvátneho odmeňovania 

nad rámec štandardných výkonov a mimoriadneho nasadenia, ako aj stabilizovania 

oprávnených zamestnancov silových, bezpečnostných zložiek, oprávnených 

zamestnancov odborných útvarov Ministerstva vnútra SR, ktorí plnohodnotne reagovali 

a boli maximálne súčinní pri zabezpečovaní komplexného procesu od začiatku 

vypuknutia vojnového konfliktu na Ukrajine a pri manažovaní migračnej vlny. Ďalšou 

                                                 
5 V prípade ak je to relevantné, uveďte aj ukončené národné projekty z programového obdobia 2007-2013. 
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časťou podpory je zabezpečenie financovania zamestnancov útvarov MV SR 

participujúcich na nevyhnutných činnostiach súvisiacich s mimoriadnou situáciou 

v rámci nariadeného nadčasového fondu ako aj v rámci príplatkov za aktívnu pohotovosť 

v súlade s platnou legislatívou. 

Transparentný, efektívny a motivačný spôsob odmeňovania jednotlivých skupín 

pracovníkov za ich mimoriadne nasadenie v rámci krízovej situácie alebo núdzového 

stavu zároveň vytvára predpoklad na motivovanie týchto zamestnancov, na udržanie 

kvalitných profesionálov a prispieva taktiež k zamedzeniu ich kontinuálnemu odchodu 

do zahraničia alebo iných odvetví. Zníženie počtu personálnych kapacít môže mať dopad 

na poskytovanie kvalitných a dostupných verejných služieb efektívnym spôsobom. 

Vzhľadom k uvedenému sú investície do motivovania zamestnancov prostredníctvom ich 

lepšieho finančného ohodnotenia jednou z kľúčových priorít na národnej úrovni. 

 

e. Popíšte administratívnu, finančnú a prevádzkovú kapacitu žiadateľa a partnera 

(v prípade, že v projekte je zapojený aj partner) 

 

Riadenie projektu bude zabezpečené vlastnými personálnymi kapacitami žiadateľa so 

znalosťami a praktickými skúsenosťami s prípravou a realizáciou projektov 

financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov Európskej únie a s 

mnohými inými grantovými schémami. Členovia projektového tímu sa budú vzájomne 

pravidelne informovať o stave a priebehu projektu v každej oblasti, čím sa zabezpečí 

promptná zastupiteľnosť v prípade neprítomnosti projektového alebo finančného 

manažéra na pracovisku.  

Všetky činnosti spojené s realizáciou aktivity projektu budú zabezpečované interným 

personálom žiadateľa pracujúcim na TPP s dostatočnými znalosťami z fungovania 

verejnej správy v danej oblasti, ktorí  v prevažnej miere pracujú na relevantných pozíciách 

už viac rokov. Uvedené personálne kapacity budú hradené z vlastných zdrojov žiadateľa. 

Žiadateľ disponuje vlastnými priestorovými kapacitami s adekvátnym materiálno-

technickým zabezpečením čím bude zabezpečená bezproblémová implementácia 

projektu. 

 

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) 

 

Hlavným cieľom projektu je podpora stability pracovných miest zamestnancov   

vybraných odborných útvarov MV SR zameraným na zachovanie dostupnosti 

poskytovania kvalitných verejných služieb efektívnym spôsobom a na podporu 

poskytovania špecializovaných služieb v oblasti poskytovania bezpečnostných služieb 

ako aj podporných činností v krízových situáciách udržania verejného poriadku, 

efektívneho manažmentu krízových situácií a prijímania opatrení na znižovanie rizík 

ohrozenia, vrátane určovania postupov a činností pri odstraňovaní mimoriadnej udalosti 

v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky  

spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny. 

 

 

9. Očakávaný stav a merateľné ciele 
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V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte údaje za každý merateľný ukazovateľ. 

 

10. Bližší popis merateľných ukazovateľov.8  

                                                 
6 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.  
7 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 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. 

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.6 

Cieľ  národného 

projektu 

Merateľný 

ukazovateľ 

Indikatívna 

cieľová hodnota 

Aktivita 

projektu 

Súvisiaci 

programový 

ukazovateľ7 

Podpora stability 

pracovných miest 

zamestnancov    

vybraných 

odborných 

útvarov MV SR 

Objem 

finančných 

prostriedkov na 

intervenciu 

45 000 000,00 € Podpora 

najexponova

nejších 

zamestnanco

v odborných 

útvarov MV 

SR za 

mimoriadne 

nasadenie 

počas 

obdobia 

trvania 

mimoriadnej 

situácie 

spôsobenej 

ozbrojeným 

konfliktom 

na území 

Ukrajiny. 

x 

Iné údaje, ktorými je možné sledovať napĺňanie cieľov národného projektu (ak relevantné) 

Cieľ národného 

projektu 
Ukazovateľ 

Indikatívna 

cieľová hodnota 

Aktivita projektu 
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Predmetná časť sa týka projektových ukazovateľov  

Názov merateľného 

ukazovateľa9 
Objem finančných prostriedkov na intervenciu 

Akým spôsobom sa 

budú získavať dáta? 
Zdroj údajov: Monitorovanie a implementácia projektov. 

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

 

11. Očakávané dopady 

Zoznam prínosov a prípadných iných dopadov, ktoré sa dajú očakávať  

pre jednotlivé cieľové skupiny 

Dopady  Cieľová 

skupina (ak 

relevantné) 

Počet10 

Účelom opatrení zameraných na 

stabilizáciu pracovných miest 

zamestnancov vybraných odborných 

útvarov MV SR je podporiť činnosti 

v krízových situáciách udržania 

verejného poriadku, efektívneho 

manažmentu krízových situácií 

a prijímania opatrení na znižovanie 

rizík ohrozenia, vrátane určovania 

postupov a činností pri odstraňovaní 

mimoriadnej udalosti v súvislosti 

s hromadným prílevom odídencov na 

územie Slovenskej republiky  

spôsobeným ozbrojeným konfliktom 

na území Ukrajiny 

Zamestnanci 

odborných 

útvarov MV 

SR 

15 098 

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

 

12. Aktivity 

a) Uveďte detailnejší popis aktivít.  

 

Aktivita 1 

Podpora najexponovanejších zamestnancov odborných útvarov MV SR za mimoriadne 

nasadenie počas obdobia trvania mimoriadnej situácie spôsobenej ozbrojeným 

konfliktom na území Ukrajiny. 

 

Aktivita predkladaného národného projektu je zameraná na zabezpečenie stabilizácie 

pracovných miest vybraných zamestnancov Prezídia  Policajného zboru, Prezídia Hasičského 

a záchranného zboru, migračného úradu, sekcie krízového riadenia, sekcie ekonomiky, sekcie 

personálnych a sociálnych činností, sekcie európskych programov, sekcie verejnej správy, 

kancelárie ministra vnútra , sekcie legislatívy a právnych služieb, úradu pre ochranu ústavných 

                                                 
9 V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ. 
10 Ak nie je možné uviesť početnosť cieľovej skupiny, uveďte do tejto časti zdôvodnenie. 
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činiteľov a diplomatických misií, vikariátu Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov 

SR a úradu ekumenickej pastoračnej služby. 

Predmetom aktivity je podpora všetkých oprávnených zamestnancov vybraných útvarov MV 

SR prostredníctvom financovania motivačných príplatkov za prácu nadčas,  aktívnu 

pohotovosť, financovanie nad rámec štandardných výkonov a mimoriadneho nasadenia 

zamestnancov vybraných útvarov MV SR pri poskytovaní nevyhnutných opatrení a služieb 

počas obdobia trvania mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na 

územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny.  

Cieľom aktivity je  zabezpečiť prostredníctvom uvedeného financovania personálne kapacity 

potrebné k udržaniu verejného poriadku, efektívnemu zvládaniu manažmentu v krízových 

situáciách ako aj  prijímaniu opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, vrátane určovania postupov 

a činností pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.  

 

 

b) V tabuľke nižšie uveďte rámcový popis aktivít, ktoré budú v rámci identifikovaného 

národného projektu realizované  a ich prepojenie so špecifickými cieľmi. 

 

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 

Celková suma  

 

Uveďte plánované vecné vymedzenie 

Aktivita 1   

Názov aktivity Cieľ, ktorý má byť 

aktivitou 

dosiahnutý (podľa 

sekcie Očakávaný 

stav) 

Spôsob realizácie 

(žiadateľ a/alebo 

partner) 

Predpokladaný 

počet mesiacov 

realizácie aktivity 

Aktivita 1 50 000 000,00 € žiadateľ 17 
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skupina výdavkov 

 

521- Osobné 

náklady – prijímateľ 

MV SR 

50 000 000,00 € Motivačné odmeňovanie zamestnancov 

odborných útvarov MV SR za nadštandardné 

výkony, za prácu nadčas, aktívnu pohotovosť 

počas obdobia trvania mimoriadnej situácie 

v súvislosti s hromadným prílevom  cudzincov 

na územie SR, spôsobeným ozbrojeným 

konfliktom na území Ukrajiny 

Hlavné aktivity 

SPOLU 

50 000 000,00 €  

Predpokladané 

finančné prostriedky 

na podporné aktivity  

00,00 €  

Podporné aktivity 

SPOLU 

00,00 €  

CELKOM 50 000 000,00 €  

 

14. Deklarujte, že NP vyhovuje zásade doplnkovosti (t. j. nenahrádza verejné  

alebo ekvivalentné štrukturálne výdavky členského štátu v súlade s článkom 95 

všeobecného nariadenia). 

 

Národný projekt je v súlade s princípom doplnkovosti, definovanom v článku 95 

Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú všeobecné 

ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, 

Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, čo znamená, že 

implementácia projektu nenahrádza verejné alebo ekvivalentné štrukturálne výdavky 

členského štátu. Výdavky na národný projekt sú doplnkom vnútroštátneho financovania 

a nemajú za následok zníženie vnútroštátnych štrukturálnych výdavkov a v prípade 

dotknutého národného projektu tvoria časť motivačnej zložky odmeňovania 

zamestnancov odborných útvarov MV SR poskytujúcich prácu nad rámec štandardných 

výkonov a mimoriadneho nasadenia v teréne počas obdobia trvania mimoriadnej situácie 

v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky 

spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny. 

 

15. Bude v národnom projekte využité zjednodušené vykazovanie výdavkov? Ak áno, aký typ?  

 

Nie. Realizujú sa náhrady časti mzdových výdavkov alebo motivačné náhrady za 

poskytnutie nadštandardných výkonov, za prácu nadčas, aktívnu a neaktívnu 

pohotovosť. 

 

16. Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov 

Informácie sa vypĺňajú iba pre investičné11 typy projektov.  

 

Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov 

                                                 
11 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. 
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Existuje relevantná štúdia 

uskutočniteľnosti12 ? (áno/nie) 
N/A 

Ak je štúdia uskutočniteľnosti 

dostupná na internete , uveďte jej 

názov a internetovú adresu, kde je 

štúdia zverejnená 

N/A 

V prípade, že štúdia 

uskutočniteľnosti nie je  dostupná 

na internete, uveďte webové sídlo a 

termín, v ktorom predpokladáte jej 

zverejnenie (mesiac/rok) 

N/A 

 

                                                 
12  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 ) 

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26598

