
 

 

    

Zámer národného projektu 

 

„Pomáhame odídencom“ 

 

 

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) 

 

V nadväznosti na okolnosti na Ukrajine vláda SR Uznesením č. 144 z 28.02.2022 schválila návrh na 

vyhlásenie poskytovania dočasného útočiska podľa § 29 ods. 2 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov štátnym občanom Ukrajiny a ich 

rodinným príslušníkom v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine, ktorý spôsobil hromadný 

prílev cudzincov na územie Slovenskej republiky (ďalej len „SR“). 

Na základe návrhu zákona o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine, ktorý 

schválila Národná rada Slovenskej republiky dňa 22. marca 2022, bol do § 54 zákon a o službách 

zamestnanosti doplnený odsek 5, v zmysle ktorého sa za aktívne opatrenia na trhu práce považujú aj 

projekty a programy na podporu integrácie štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý je žiadateľom o 

azyl, ktorému bol udelený azyl alebo ktorému sa poskytlo dočasné útočisko, s cieľom uľahčiť jeho 

sociálne začlenenie a integráciu na trh práce poskytovaním nástrojov a služieb podporujúcich 

zlepšenie jeho zamestnateľnosti a uplatnenia sa na trhu práce, ktoré realizuje Ústredie práce, 

sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie“) alebo úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len 

„úrad“).  

Národný projekt umožní flexibilne reagovať na aktuálnu migračnú krízu a umožní poskytnúť 

rýchlu pomoc cudzincom, ktorí sa následkom ozbrojeného konfliktu na území Ukrajiny ocitli na 

území SR a ktorí potrebujú čo najrýchlejšiu pomoc súvisiacu so začlenením sa do spoločnosti a na 

trh práce.  

V rámci jednotlivých opatrení projektu budú osobám z cieľovej skupiny poskytnuté finančné príspevky. 

V súlade s § 70 ods. 6 zákona o službách zamestnanosti na príspevky poskytované v zmysle tohto projektu 

nie je právny nárok. 

 

Národný projekt „Pomáhame odídencom“ (ďalej „NP“) bude zameraný na zmiernenie dopadov 

utečeneckej krízy spôsobenej vojnou na Ukrajine, a to konkrétne na poskytovanie finančných 

príspevkov na vzdelávanie, podporu mobility, dobrovoľníckej činnosti a zapracovanie občanov, 

ktorí v dôsledku vojny utiekli z Ukrajiny a získali na území SR štatút odídenca.  

Dôvodmi realizácie projektu formou národného projektu sú: vecné zameranie projektu, charakter 

aktivít a dopad na celé územie SR. Ide o projekt, ktorý realizuje Ústredie práce, sociálnych vecí a 

rodiny (UPSVR) prostredníctvom a v spolupráci s úradmi práce, a 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. Realizácia prostredníctvom národného projektu je v tomto prípade 

efektívnejšia a pružnejšia, nakoľko znižuje administratívnu záťaž zapojených subjektov a znižuje 

chybovosť. T.j. predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov, žiadostí o úhradu 

platby, ich dokladovanie (vrátane refundácie finančných prostriedkov) je jednoduchšie a 

realizované v kratších časových intervaloch. 

 

Projekt bude realizovať ústredie a 46 úradov v rámci celého Slovenska. 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26992/1


 

 

2. Príslušnosť národného projektu k relevantnej časti operačného programu 

Prioritná os 10 CARE-ESF 

Investičná priorita  10.1 Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať 

rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie 

zamestnateľnosti 

Špecifický cieľ 10.1.1 Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej 

agresie 

Miesto realizácie projektu (na úrovni 

kraja) 

Bratislavský samosprávny kraj 

Trnavský samosprávny kraj  

Trenčiansky samosprávny kraj  

Nitriansky samosprávny kraj  

Banskobystrický samosprávny kraj  

Žilinský samosprávny kraj  

Prešovský samosprávny kraj  

Košický samosprávny kraj 

Identifikácia hlavných cieľových skupín 

(ak relevantné) 

štátni príslušníci tretích krajín odchádzajúci z Ukrajiny 

Príklad hlavnej aktivity v zmysle OP ĽZ vybrané aktívne opatrenia na trhu práce, vrátane podpory 

nadobúdania/zvyšovania zručností odídencov z Ukrajiny 

 

 

3. Prijímateľ1 národného projektu 

Dôvod určenia prijímateľa národného 

projektu2  

Prijímateľom NP bude Ústredie PSVR. Určenie 

prijímateľa vychádza najmä zo zákona č. 453/2003 Z. z. 

o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, 

rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, napr. § 4 odsek 6, písm. a) bod 7 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. 

Má prijímateľ osobitné, jedinečné 

kompetencie na implementáciu aktivít 

národného projektu priamo  

zo zákona, osobitných právnych 

predpisov, resp. je uvedený priamo  

v príslušnom operačnom programe?  

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 a úrad podľa § 54 ods. 5 zákona o službách 

zamestnanosti realizujú  projekty a programy na podporu 

integrácie štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý je 

žiadateľom o azyl, ktorému bol udelený azyl alebo 

                                                           
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).  



 

ktorému sa poskytlo dočasné útočisko, s cieľom uľahčiť 

jeho sociálne začlenenie a integráciu na trh práce 

poskytovaním nástrojov a služieb podporujúcich 

zlepšenie jeho zamestnateľnosti a uplatnenia sa na trhu 

práce, ktoré realizuje ústredie alebo úrad. Ústredie je 

priamo uvedené v OP ako možný prijímateľ a má 

skúsenosti z implementácie národných projektov 

zameraných na zvýšenie zamestnateľnosti a na podporu 

vytvárania a udržanie pracovných miest. 

Obchodné meno/názov (aj názov sekcie 

ak relevantné) 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny  

Sídlo Špitálska č. 8, 812 67 Bratislava 

IČO 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 

december 2022  

Uveďte plánovaný štvrťrok podpísania 

zmluvy o NFP s prijímateľom  

I.Q 2023 

Uveďte plánovaný štvrťrok  spustenia 

realizácie projektu  

I.Q 2023 

Predpokladaná doba realizácie projektu 

v mesiacoch  

16 (04/2022 –07/2023) 

 

6. Finančný rámec 

 

Alokácia na vyzvanie (zdroj EÚ a ŠR) 5 062 186,48 € 

Celkové oprávnené výdavky projektu 5 062 186,48 € 

Vlastné zdroje prijímateľa - 

 

 

 

 

 

Kategórie 

regiónov 

Celkom                   

(v Eur) 

Zdroje EÚ 

(v Eur) 

Zdroje ŠR - 

spolufinancovanie 

Zdroje ŠR -  

financovanie 

neoprávnenej 

Použitie 

koeficientu     

pro-rata* 

                                                           
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. 



 

oprávnenej časti 

projektu (v Eur) 

časti projektu (v 

Eur) 

MRR     
ÁNO / 

NIE** 
VRR     
Spolu  SR 5 062 186,48 € 5 062 186,48 € x x 

* 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:  

- Zmluva o Európskej únii a Zmluva o fungovaní Európskej únie; 

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom 

sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006 z 5 júla 2006 o Európskom sociálnom 

fonde; 

- Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 

2020; 

- Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných 

fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

- Operačný program Ľudské zdroje; 

- Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov; 

- 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; 

- Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení zákon 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

- Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

- Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici o zmene a doplnení niektorých zákonov                                        

v znení neskorších predpisov; 

- Zákon č. 357/2015Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov; 

- Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov; 

- Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov; 

- Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov; 

- Zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti; 

- Nariadenie vlády SR č. 498/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv 

v Centrálnom registri zmlúv a náležitostí o uzatvorení zmluvy; 

- Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov; 

- Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním 

informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti 

byrokracii). 
 

- Uznesenie č. 144 z 28.02.2022 schválené vládou SR - návrh na vyhlásenie poskytovania dočasného 

útočiska podľa § 29 ods. 2 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom v súvislosti s 

ozbrojeným konfliktom na Ukrajine, ktorý spôsobil hromadný prílev cudzincov na územie SR 

- § 54 zákona o službách zamestnanosti bol doplnený ods. 5, v zmysle ktorého sa za aktívne opatrenia 

na trhu práce považujú aj projekty a programy na podporu integrácie štátneho príslušníka tretej 

krajiny, ktorý je žiadateľom o azyl, ktorému bol udelený azyl alebo ktorému sa poskytlo dočasné 

útočisko, s cieľom uľahčiť jeho sociálne začlenenie a integráciu na trh práce poskytovaním 

nástrojov a služieb podporujúcich zlepšenie jeho zamestnateľnosti a uplatnenia sa na trhu práce, 

ktoré realizuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny alebo úrad.  

 

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;  

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26992/1


 

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 projektov5 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 relevantné6): irelevantné  

 

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

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

Realizáciou NP sa umožní flexibilne reagovať na aktuálnu migračnú krízu a umožní poskytnúť rýchlu 

pomoc cudzincom, ktorí sa následkom ozbrojeného konfliktu na území Ukrajiny ocitli na území SR 

a ktorí potrebujú čo najrýchlejšiu pomoc súvisiacu so začlenením sa do spoločnosti a na trh práce. V rámci 

jednotlivých opatrení NP budú osobám z cieľovej skupiny poskytnuté finančné príspevky.  

NP bude zameraný na zmiernenie dopadov utečeneckej krízy spôsobenej vojnou na Ukrajine, a to 

konkrétne na poskytovanie finančných príspevkov na vzdelávanie, podporu mobility, 

dobrovoľníckej činnosti a zapracovanie občanov, ktorí v dôsledku vojny utiekli z Ukrajiny a získali 

na území SR štatút odídenca.  

 

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. 

Finančná situácia žiadateľa 

 
Rok (n-2) 

2019 

Rok (n-1) 

2020 

Rok (n-1) 

2021 

Hospodársky 

výsledok (+zisk / - 

strata) 

2 955 431,78 

 

7 354 540,14 -3 822 507,22 

Záväzky celkom 

z toho: 

91 483 647,84 96 350 278,39 99 329 001,42 

- Krátkodobé 18 476 602,91 21 858 328,24  27 380 474,43 

- Dlhodobé 763 904,79 288 029,47 432 211,80 

Pohľadávky celkom 

z toho: 

54 788 027,24 48 143 855,40 48 049 325,18 

- Krátkodobé 54 586 969,65 47 931 148,80 47 706 186,83 

- Dlhodobé 201 057,59 212 706,62 343 138,35 

Majetok celkom 

z toho: 

165 423 978,07 186 383 618,59 187 214 093,42 

- Peniaze 

v hotovosti 

0 0 0 

- Bankové 

účty 

14 421 166,78 17 821 073,70 20 613 821,61 

 

Personálne kapacity Ústredia PSVR (stav k 31.10.2022)  

Ústredie PSVR Počet zamestnancov 

Celkový počet zamestnancov  9338 

Služby zamestnanosti 2145 

Sociálne veci a rodina 3188 

                                                           
5 V prípade ak je to relevantné, uveďte aj ukončené národné projekty z programového obdobia 2007-2013. 
6 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. 



 

Prierezové a ostatné činnosti 1205 

Oddelenie služieb pre občana 1078 

Počet zamestnancov v rámci NP 1722 

 

 

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 národného projektu je uľahčiť osobám z cieľovej skupiny sociálne začlenenie a integráciu na trh 

práce v SR poskytovaním nástrojov a služieb podporujúcich zlepšenie ich  zamestnateľnosti a uplatnenia 

sa na trhu práce. 

 

9. Očakávaný stav a merateľné ciele 

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

 

                                                           
7 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.  
8 Národný projekt by mal obsahovať minimálne jeden relevantný projektový ukazovateľ, ktorý sa agreguje  

do programového ukazovateľa. Pri ostatných projektových ukazovateľoch sa uvedie N/A. 

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.7 

Cieľ  národného 

projektu 

Merateľný 

ukazovateľ 

Indikatívna 

cieľová hodnota 

Aktivita 

projektu 

Súvisiaci 

programový 

ukazovateľ8 

Uľahčenie osobám 

z cieľovej skupiny 

sociálne začlenenie 

a integráciu na trh 

práce v SR 

poskytovaním 

nástrojov a služieb 

podporujúcich 

zlepšenie ich 

zamestnateľnosti 

a uplatnenia sa na 

trhu práce. 

P0992 Počet osôb nad 

18 rokov, ktorým bola 

poskytnutá intervencia 

4100 Podpora 

zvyšovania 

zamestnateľno

sti odídencov 

prostredníctvo

m AOTP 

 

O0328 Celkový 

počet 

podporovaných 

osôb  

Uľahčenie osobám 

z cieľovej skupiny 

sociálne začlenenie 

a integráciu na trh 

práce v SR 

poskytovaním 

nástrojov a služieb 

podporujúcich 

zlepšenie ich 

zamestnateľnosti 

a uplatnenia sa na 

trhu práce. 

P0991Počet osôb 

do 18 rokov, 

ktorým bola 

poskytnutá 

intervencia 

200 Podpora 

zvyšovania 

zamestnateľno

sti odídencov 

prostredníctvo

m AOTP 

 

O0329 Počet osôb 

do 18 rokov, 

ktorým bola 

poskytnutá 

intervencia 

 

  

O0328 Celkový 

počet 

podporovaných 

osôb 

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

Cieľ národného 

projektu 
Ukazovateľ 

Indikatívna 

cieľová hodnota 

Aktivita projektu 



 

10. Bližší popis merateľných ukazovateľov.9  

Predmetná časť sa týka projektových ukazovateľov  

Názov merateľného 

ukazovateľa10 
Počet osôb nad 18 rokov, ktorým bola poskytnutá intervencia 

Akým spôsobom sa budú 

získavať dáta? 
Evidencia údajov v rámci informačného systému Ústredia: ISSZ 

Názov merateľného 

ukazovateľa11 
Počet osôb do 18 rokov, ktorým bola poskytnutá intervencia 

Akým spôsobom sa budú 

získavať dáta? 
Evidencia údajov v rámci informačného systému Ústredia: ISSZ 

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 sa dajú očakávať  

pre jednotlivé cieľové skupiny 

Dopady  Cieľová 

skupina (ak 

relevantné) 

Počet12 

Uľahčiť osobám z cieľovej skupiny 

sociálne začlenenie a integráciu na trh 

práce v SR poskytovaním nástrojov a 

služieb podporujúcich zlepšenie ich  

zamestnateľnosti a uplatnenia sa na trhu 

práce. 

 Odídenci, t. j. 

osoby, ktoré 

majú v SR 

udelené 

dočasné 

útočisko  

4 300 

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

 

Tabuľka B 

Parametre úspešnosti národného projektu a spôsob vyhodnotenia parametrov13  

Parameter Spôsob vyhodnotenia 
Východisková 

hodnota 

Očakávaná 

hodnota, ktorá je 

považovaná za 

úspešnú  
Zaradenie osôb 

cieľovej skupiny do 

hlavnej aktivity 

Počet účastníkov, ktorí boli zaradení 

do hlavnej aktivity   
4 300 60 % 

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

 

12. Aktivity 

 

a) Uveďte detailnejší popis aktivít.  

 

Obdobie realizácie projektu je     04/2022 – 07/2023 (16 mesiacov) 

Hlavná aktivita  

Podpora zvyšovania zamestnateľnosti odídencov prostredníctvom AOTP 

Hlavná aktivita je realizovaná v zmysle § 54 ods. 5  zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti 

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

                                                           
9 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. 
10 V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ. 
11 V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ. 
12 Ak nie je možné uviesť početnosť cieľovej skupiny, uveďte do tejto časti zdôvodnenie. 
13 Vyhodnotenie sa v prípade potreby vykonáva aj počas realizácie národného projektu. 



 

 

Cieľová skupina projektu 

Odídenci, t. j. osoby, ktoré majú v SR udelené dočasné útočisko (vydaný doklad o tolerovanom pobyte na 

území SR s označením „ODÍDENEC“) a ktoré prejavia záujem o poskytnutie podporných opatrení 

v rámci tohto projektu.  

Dočasné útočisko sa poskytuje na účely ochrany cudzincov pred vojnovým konfliktom, následkami 

humanitárnej katastrofy alebo sústavným, alebo hromadným porušovaním ľudských práv v krajine 

pôvodu. Vláda SR rozhodnutím určila začiatok 01.03.2022 poskytovania dočasného útočiska pre štátnych 

občanov Ukrajiny a ich rodinných príslušníkov. 

Podmienku cieľovej skupiny musí účastník spĺňať v deň zaradenia do projektu. 

 

V rámci hlavnej aktivity budú realizované nasledovné opatrenia: 

 

Opatrenie č. 1:  VZDELÁVANIE ODÍDENCOV 

Predpokladaný počet účastníkov: 3 500  

Výška finančného príspevku: priemerne 718,00 € pre jedného  odídenca 

 

Spolu Opatrenie 1: 2 513 000,00 € 

 

Cieľom opatrenia č. 1 je podpora vzdelávania osôb z cieľovej skupiny, ktoré im pomôže nadobudnúť 

teoretické vedomosti aj praktické schopnosti a zručnosti potrebné pre sociálne začlenenie a integráciu na 

trh práce. Umožnením prístupu k vzdelávaniu sa očakáva zvýšenie predpokladov pre lepšie uplatnenie sa 

odídencov na trhu práce a zvýšenie ich zamestnateľnosti. 

V rámci opatrenia č. 1 sa bude realizovať vzdelávanie pre odídencov zamerané na získanie vedomostí, 

schopností a zručností potrebných pre ich sociálne začlenenie a integráciu na trh práce. V prípade 

vzdelávania na rozvoj kľúčových kompetencií budú v rámci tohto projektu podporované výlučne 

vzdelávacie kurzy zamerané na posilňovanie jazykových a počítačových kompetencií. Vzdelávacie kurzy 

zamerané na získanie vodičského oprávnenia typu B nebudú v rámci tohto projektu podporované.  

Vzdelávaním na účely tohto opatrenia sa rozumie vzdelávanie vo vzdelávacom kurze, na ktorý je 

poskytovateľovi vzdelávania vydaná akreditácia/osvedčenie/oprávnenie/registrácia v zmysle 

legislatívy platnej na území SR, resp. oprávnenie na vykonávanie vzdelávania dospelých, vykonávanie 

mimoškolskej vzdelávacej činnosti alebo obdobných služieb, ktoré vzdelávanie dospelých zahŕňajú, 

vydané v zmysle osobitných predpisov platných na území SR.  

Vzdelávacie kurzy je možné absolvovať len na území SR. 

Základný postup pri realizácii opatrenia č. 1:  

V prípade záujmu o vzdelávanie si odídenec sám z verejne dostupných zdrojov vyberie konkrétny 

vzdelávací kurz aj poskytovateľa, ktorý ho zrealizuje. V rámci poradenskej činnosti na úrade môže byť 

identifikovaná potreba vzdelávania, prípadne aj oblasť vzdelávania, ktorá je pre odídenca vhodná. 

Následne odídenec predloží úradu žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávací kurz na predpísanom 

formulári.  

Keďže na príspevok na vzdelávací kurz pre odídenca nie je právny nárok, úrad bude každú 

predloženú žiadosť posudzovať individuálne za účelom zabezpečenia efektívneho vynaloženia 

finančných prostriedkov.  

Ak úrad žiadosť o poskytnutie príspevku na vybraný vzdelávací kurz schváli, uzatvorí s odídencom 

dohodu o poskytnutí príspevku. Príspevok na vzdelávací kurz pre odídenca úrad uhradí iba v prípade 

úspešného absolvovania vzdelávania a po splnení podmienok stanovených dohodou. 

Úspešné absolvovanie vzdelávacieho kurzu sa bude preukazovať predložením príslušného dokladu 

o absolvovaní. Na základe úspešného absolvovania vzdelávacieho kurzu vystaví poskytovateľ 

vzdelávania faktúru. 



 

Nie je vylúčené, aby  po absolvovaní jedného vzdelávacieho kurzu, na ktorý bude odídencovi poskytnutý 

príspevok,  bol poskytnutý odídencovi aj  príspevok na ďalší vzdelávací kurz, ak sa tým zvýši možnosť 

jeho uplatnenia na trhu práce.   

 

Oprávnení žiadatelia/užívatelia pre opatrenie č. 1 sú odídenci. 

 

Oprávnené výdavky v rámci  opatrenia č. 1: 

Za oprávnený výdavok v rámci opatrenia č. 1 sa považuje príspevok na vzdelávací kurz pre odídenca, 

ktorý pozostáva z:  

- príspevku na vzdelávací kurz v hodnote kurzovného (ďalej aj „príspevok na kurzovné“)  

a  

- paušálneho príspevku na pokrytie časti nevyhnutých osobných výdavkov súvisiacich s účasťou na 

vzdelávacom kurze (ďalej aj „paušálny príspevok“).  

Príspevok na kurzovné bude uhradený poskytovateľovi, ktorý pre odídenca zrealizoval vzdelávanie, na 

základe splnomocnenia, ktoré na tento účel vystaví odídenec, vo výške 100 % nákladov na vzdelávanie.  

Paušálny príspevok bude uhradený odídencovi vo výške, v závislosti od stanoveného pásma vo väzbe na 

rozsah vzdelávacieho kurzu: 

Pásmo 
Rozsah kurzu od 

(v hod.) 

Rozsah kurzu do 

(v hod.) 

Výška paušálneho 

príspevku 

1. 1 30 23,80 € 

2. nad 30 60 47,60 € 

3. nad 60 90 71,40 € 

4. nad 90 120 95,20 € 

5. nad 120 150 119,00 € 

6. nad 150 180 a viac 142,80 € 

Opatrenie č. 2:  PODPORA MOBILITY 

Predpokladaný počet účastníkov: 910  

Výška finančného príspevku: najviac 3,00 € /1 odpracovaný deň/1 odídenec 

Počet mesiacov: 9 

 

Spolu Opatrenie  2: 409 500,00 € 

 

 

Detailnejší popis opatrenia 

V rámci opatrenia č. 2 ide o poskytovanie finančného príspevku odídencovi na úhradu časti cestovných 

výdavkov na dochádzanie do miesta výkonu zapracovania, alebo miesta výkonu dobrovoľníckej činnosti 

alebo zamestnania u zamestnávateľa.  Finančný príspevok sa poskytuje  mesačne vo výške, v závislosti 

od vzdialenosti miesta výkonu zapracovania, alebo dobrovoľníckej činnosti alebo zamestnania u 

zamestnávateľa do miesta pobytu podľa vzdialenostného pásma.   

Finančný príspevok sa kráti o pomernú časť za každý deň neprítomnosti na základe potvrdenia 

zamestnávateľa. Ak žiadateľ odpracuje všetky pracovné dni v kalendárnom mesiaci, finančný 

príspevok sa poskytne v maximálnej výške príslušného vzdialenostného pásma. 

 

Vzdialenostné pásma: 

a) od 1 km do 10 km  - najviac                                                                    1,50 €/1odpracovaný deň 

b) nad 10 km -  najviac                                                                                3,00 €/1 odpracovaný deň 

 

Pri určovaní vzdialenostného pásma sa vzdialenosti tam a späť nesčítavajú; do úvahy sa berie iba jedna 

vzdialenosť.  

 

Žiadateľ predkladá žiadosť o poskytnutie príspevku na dochádzanie na miestne príslušný úrad. 

 

Finančný príspevok sa poskytuje najviac po dobu 9 mesiacov. 

                                          



 

Príspevok na dochádzanie sa poskytuje k Opatreniu č. 3 – dobrovoľnícke činnosti a k Opatreniu č. 

4 - zapracovanie u zamestnávateľa, aj  odídencom, ktorí sú v pracovnom pomere u zamestnávateľa 

ak o príspevok požiadajú. 

 

Oprávnení žiadatelia/užívatelia pre opatrenie č. 2 sú odídenci. 

 

Opatrenie č. 3: DOBROVOĽNÍCKE ČINNOSTI 
  

Predpokladaný počet účastníkov: 800 

 

Vykonávanie činnosti: max. 6 mesiacov/20 hod. týždenne 

 

- Výška finančného príspevku: 234,42 € / pre jedného odídenca 

       t. j. 800 x 234,42 €  x 6 = 1 125 216,00 € 

- Výška finančného príspevku oprávnenému zamestnávateľovi: max. 7% CCP (4%+3%=  110,72€),  t. 

j. 110,72 x 800 x 6 = 531 456,00 €. 

 

 Spolu Opatrenie 3:  1 656 672,00 €  
  

Detailnejší popis opatrenia 

V rámci tohto opatrenia budú poskytované príspevky na vykonávanie aktivačných činností formou 

dobrovoľníckej služby účastníkmi dobrovoľníckej služby a oprávnenými subjektami, ktoré organizujú 

a zabezpečujú uvedenú dobrovoľnícku činnosť. Dobrovoľníckou službou sa v zmysle tohto projektu 

rozumie forma aktivácie odídenca vykonávaním dobrovoľníckej činnosti, ktorej cieľom je získanie 

praktických skúseností pre potreby trhu práce, ako aj podpora udržiavania a rozvíjanie pracovných 

návykov.  

Dobrovoľnícka činnosť pre účely projektu znamená: 

- starostlivosť o  osoby odkázané na starostlivosť iných osôb vrátane detí, občanov so zdravotným 

postihnutím, imigrantov, osoby po návrate z výkonu trestu odňatia slobody, drogovo a inak závislé 

osoby, nezaopatrené deti,  

- pomoc pri poskytovaní verejnoprospešných služieb a ďalších služieb v oblasti sociálnych vecí, 

zdravotníctva, vzdelávania, kultúry, športu, pri tvorbe, ochrane, udržiavaní alebo zlepšovaní 

životného prostredia, pri starostlivosti o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva, pri 

uskutočňovaní kultúrnych alebo zbierkových charitatívnych akcií pre osoby podľa tohto 

ustanovenia, 

- tvorba, ochrana, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia (napr. údržba a čistenie 

komunikácií a verejných priestorov, odpratávanie snehu, lístia, posypového materiálu zo zimnej 

údržby), 

- ochrana pred prírodnými a ekologickými katastrofami a odstraňovanie následkov prírodných 

a ekologických katastrof, 

- aktivity sociálneho typu, 

- poskytovanie a rozvoj sociálnych služieb a ďalších činností v sociálnej oblasti, 

- starostlivosť o domácnosť, 

- podpora ochrany a zachovania kultúrneho dedičstva, historických pamiatok, 

- rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, 

- doplnkové vzdelávanie detí a mládeže, rozvoj a podporu komunitnej činnosti,  

- rozvoj športových aktivít, 

- podpora ochrany verejného poriadku, občianske hliadky 

- rozvoj a podpora komunitnej práce. 

- zlepšenie ekonomických podmienok, sociálnych podmienok, kultúrnych podmienok, tvorbu, 

ochranu, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce/mesta, 

- starostlivosť o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva,  

- podpora vzdelávania,  

- pomoc pri mimoriadnych udalostiach a odstraňovaní ich následkov. 



 

Oprávnení žiadatelia: 

- odídenci, 

- obce, samosprávne kraje a nimi zriadené organizácie; 

- štátne aj súkromné: zdravotnícke zariadenia, nemocnice, školy a školské zariadenia, 

poskytovatelia sociálnych služieb; občianske združenia 

- právnická osoba – zamestnávateľ podľa § 3 zákona o službách zamestnanosti, ktorá poskytuje 

verejnoprospešné služby, najmä pri starostlivosti o nezamestnané osoby, občanov so zdravotným 

postihnutím, imigrantov, osoby po návrate z výkonu trestu odňatia slobody, drogovo a inak závislé 

osoby, nezaopatrené deti a ostatné osoby odkázané na starostlivosť iných osôb, rodinu alebo pri 

poskytovaní verejnoprospešných služieb a ďalších služieb v oblasti sociálnych vecí, 

zdravotníctva, vzdelávania, kultúry, športu, pri tvorbe, ochrane, udržiavaní a zlepšovaní životného 

prostredia, pri starostlivosti o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva, pri uskutočňovaní 

kultúrnych alebo charitatívnych akcií, pri ochrane spotrebiteľa a v oblasti styku s verejnosťou, pri 

prírodných katastrofách, ekologických katastrofách, humanitárnej pomoci a v civilnej ochrane 

alebo v súvislosti s mimoriadnou situáciou, núdzovým stavom alebo výnimočným stavom 

Oprávnené výdavky v rámci Opatrenia č. 3: 

Paušálny príspevok účastníkovi dobrovoľníckej služby  

Dobrovoľnícku službu vykonáva účastník projektu v odporúčanom rozsahu  20 hodín týždenne (max. 80 

hod. mesačne) nepretržite najviac počas 6 kalendárnych mesiacov s možnosťou opakovania max. 6 

mesiacov u iného/ďalšieho oprávneného subjektu. Účasť na vykonávaní dobrovoľníckej služby 

je dobrovoľná. 

Počas vykonávania dobrovoľníckej služby úrad na základe žiadosti a uzatvorenej dohody poskytuje 

účastníkovi/odídencovi paušálny príspevok vo výške sumy životného minima poskytovaného jednej 

plnoletej fyzickej osobe  zmysle aktuálne platného zákona  č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.. Príspevok je určený na úhradu 

nevyhnutných výdavkov súvisiacich s vykonávaním dobrovoľníckej služby. Paušálny príspevok sa kráti 

o pomernú časť na základe evidencie dochádzky. 

Príspevok oprávnenému subjektu 

Príspevok oprávnenému subjektu, ktorý organizuje a zabezpečuje dobrovoľnícku činnosť sa poskytuje na 

základe žiadosti a uzatvorenej dohody s úradom. Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej 

služby pozostáva z príspevku na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním dobrovoľníckej 

služby a z príspevku na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje dobrovoľnícku 

službu (organizátor). Príspevok je možné použiť: 

- na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia s kvalifikovaným vykonávaním a prevádzkou  

dobrovoľníckej služby, najmä na úhradu 

• časti nákladov potrebných na kvalifikované vykonávanie dobrovoľníckej služby a prevádzku 

dobrovoľníckej služby, 

• na úrazové poistenie účastníkov, 

• na úhradu poplatku za doklad preukazujúci zdravotnú spôsobilosť účastníka dobrovoľníckej služby, 

• na úhradu časti nákladov na osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné náradie a  

 časti ďalších nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním dobrovoľníckej činnosti ; 

- na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje dobrovoľnícku službu, t. j. na 

čiastočnú úhradu nákladov na vyplatenú mzdu organizátora a uhradené prislúchajúce poistné odvody 



 

hradené zamestnávateľom za tohto zamestnanca (v prípade, ak má zamestnávateľ o organizátora 

záujem). 

Konkrétny účel použitia príspevku sa dohodne v dohode s úradom na základe „Zámeru organizovania 

dobrovoľníckej činnosti“, ktorý je prílohou k žiadosti oprávneného subjektu o poskytnutie príspevku. 

Maximálna výška príspevku oprávnenému subjektu, ktorý zabezpečuje dobrovoľnícku službu v 

rámci Opatrenia č. 3 

Príspevok sa poskytuje najviac: 

 vo výške 4% z celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona o službách zamestnanosti 

vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za prvý až tretí štvrťrok 

kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, (t.j. 

63,27 €) na jedného účastníka/odídenca vykonávajúceho dobrovoľnícku službu na úhradu časti 

nákladov potrebných na kvalifikované vykonávanie dobrovoľníckej služby a prevádzku 

dobrovoľníckej služby, na úrazové poistenie odídenca na úhradu poplatku za doklad 

preukazujúci zdravotnú spôsobilosť účastníka, na úhradu časti nákladov na osobné ochranné 

pracovné prostriedky, pracovné náradie a časti ďalších nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním 

dobrovoľníckej služby  

 vo výške 3 % z celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona o službách zamestnanosti 

vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za prvý až tretí štvrťrok 

kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje (t.j. 

47,45 €) na jedného účastníka/odídenca vykonávajúceho dobrovoľnícku službu na úhradu časti 

celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje dobrovoľnícku službu. 

Výška finančných príspevkov oprávnenému subjektu ktorý zabezpečuje dobrovoľnícku službu bude v 

priebehu implementácie projektu upravovaná v závislosti od  výšky celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 

4 zákona o službách zamestnanosti vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za 

prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok 

poskytuje a  valorizácie životného minima. 

Predkladanie žiadostí 

Oprávnený subjekt predkladá žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na aktivačnú činnosť na tlačive, 

ktoré je k dispozícií na web stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny  alebo na príslušnom úrade. 

Pre Opatrenie č. 3 sa bude uplatňovať Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti DM č. 

16/2014 v platnom znení. 

Žiadosti o príspevok nebudú posudzované vo výbore pre otázky zamestnanosti. 

 

Opatrenie č. 4: ZAPRACOVANIE U ZAMESTNÁVATEĽA  

 

Predpokladaný počet účastníkov: 250 

Vykonávanie činnosti: maximálne 3 mesiace   

Príspevok odídencovi:  najviac 703,26 €, t. j. 234,42 € x 3 mesiace; 

Príspevok zamestnávateľovi (3 x 100 € na mentora + 3 x 50 € na ostatné výdavky súvisiace so 

zapracovaním a úrazové poistenie)   najviac   450 € 

 

Spolu Opatrenie 4:  288 315,00 €  

 

Detailnejší popis opatrenia 



 

V rámci Opatrenia č.4 sa budú poskytovať finančné príspevky na mentorované zapracovanie 

zamestnávateľovi a aj odídencovi. 

Odídenec bude vykonávať mentorované zapracovanie u zamestnávateľa formou získavania, zvyšovania a 

prehlbovania praktických a  teoretických skúseností.  

 

Oprávnení žiadatelia: 

- odídenci, 

- zamestnávatelia v zmysle § 3 zákona o službách zamestnanosti.  

Počas mentorovaného zapracovania si budú odídenci osvojovať teoretické a praktické zručnosti pod 

vedením mentora, ktorého určí zamestnávateľ z radov svojich zamestnancov. V rámci mentorovaného 

zapracovania bude 1 mentor zabezpečovať mentoring najviac pre 3  odídencov.  

 

Zamestnávateľ – samostatne zárobkovo činná osoba, ktorý nemá zamestnanca, môže zabezpečovať 

mentoring sám, najviac však pre 2 odídencov. 

 

Mentorované zapracovanie vykonáva odídenec v rozsahu 4 hodiny denne, nepretržite, najviac počas 3 

mesiacov. Po skončení mentorovaného zapracovania vydá zamestnávateľ  potvrdenie o vykonaní 

zapracovania. Príspevok bude vyplácaný na základe dohody medzi zamestnávateľom a úradom a na 

základe dohody medzi odídencom a úradom. Po ukončení zapracovania môže zamestnávateľ zamestnať 

odídenca na pracovný pomer. 

 

Finančný príspevok bude poskytovaný maximálne po dobu 3 mesiacov, a to: 

1) odídencovi vo výške sumy životného minima poskytovaného jednej plnoletej fyzickej osobe v zmysle 

aktuálne platného zákona  č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov podľa Od 1.7.2022 je príspevok poskytovaný vo výške 234,42 €. Výška 

príspevku bude v priebehu implementácie projektu upravovaná v závislosti od valorizácie životného 

minima. 

 

Do Opatrenia č. 4 môžu byť zaradení odídenci aj opakovane, avšak u iného zamestnávateľa. 

2) zamestnávateľovi  

     - vo výške 100 € na 1 mentora za každý mesiac mentorovania,  

     - vo výške  50 € na výdavky spojené s vykonávaním zapracovania a na úrazové poistenie na 1 odídenca.  

 

Paušálny príspevok sa kráti o pomernú časť na základe evidencie dochádzky.  

Dohodnutá výška finančných príspevkov na mentorované zapracovanie sa po celú dobu trvania záväzku 

(doby trvania dohody) nebude meniť. 

Konkrétny účel použitia príspevku sa dohodne v dohode s úradom na základe „Zámeru zapracovania u 

zamestnávateľa“, ktorý je prílohou k žiadosti oprávneného subjektu o poskytnutie príspevku. 

 

Pre Opatrenie č. 4 sa bude uplatňovať Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti - DM č. 

16/2014 v platnom znení. 

Žiadosti o príspevok nebudú posudzované vo výbore pre otázky zamestnanosti. 

 

Oprávnení žiadatelia/užívatelia pre opatrenie č. 4:   

- Odídenci   

- Zamestnávatelia v zmysle § 3 zákona o službách zamestnanosti 
 

Podporné aktivity NP 

 

Riadenie projektu 

 



 

Riadenie projektu bude zabezpečovať ústredie vo vzťahu k riadiacemu orgánu a v spolupráci s úradmi v 

rámci SR. Poskytovanie príspevkov budú realizovať úrady. Metodické usmerňovanie úradov, koordináciu 

ich činnosti a sumarizovanie údajov bude zabezpečovať ústredie.  

 

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. Publicita bude zabezpečovaná taktiež formou plagátov  alebo inou formou prezentácie, ktorú si 

zvolia prijímatelia príspevkov. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Názov aktivity Cieľ, ktorý má byť 

aktivitou dosiahnutý 

(podľa sekcie 

Očakávaný stav) 

Spôsob realizácie 

(žiadateľ a/alebo 

partner) 

Predpokladaný počet 

mesiacov realizácie 

aktivity 

Podpora zvyšovania 

zamestnateľnosti 

odídencov 

prostredníctvom AOTP 

Uľahčenie osobám 

z cieľovej skupiny 

sociálne začlenenie 

a integráciu na trh 

práce v SR 

poskytovaním 

nástrojov a služieb 

podporujúcich 

zlepšenie ich 

zamestnateľnosti 

a uplatnenia sa na 

trhu práce. 

Ústredie práce, 

sociálnych vecí 

a rodiny – žiadateľ  
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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   
352  - Poskytnutie 

dotácií, príspevkov voči 

tretím osobám 

4 867 487,00 € 

Opatrenie č. 1:  VZDELÁVANIE ODÍDENCOV 

Rozpočet na Opatrenie č. 1: 2 513 000,00 € 

 

Opatrenie č. 2:  PODPORA MOBILITY 

Rozpočet na Opatrenie č. 2: 409 500,00 € 

 

Opatrenie č. 3:  DOBROVOĽNÍCKE ČINNOSTI 
Rozpočet na Opatrenie č. 3: 1 656 672,00 €  

 

Opatrenie č. 4:  ZAPRACOVANIE U 

ZAMESTNÁVATEĽA 

Rozpočet na Opatrenie č. 4: 288 315,00 €  

 

Hlavné aktivity 

SPOLU 
4 867 487,00 € 

 

901- Paušálna sadzba na 

nepriame výdavky v 

rámci národných 

projektov zameraných na 

aktívne opatrenia na trhu 

práce 

194 699,48 € 

Paušálna sadzba na úhradu nepriamych výdavkov 

projektu t.j. 4 % z priamych výdavkov (spôsoby 

stanovené členským štátom, Európskou komisiou) 

,„Paušálna sadzba na nepriame výdavky v rámci 

národných projektov zameraných na aktívne opatrenia na 

trhu práce“ 

CELKOM 5 062 186,48 €  

 

NP je zameraný na adresnú pomoc odídencom, zlepšuje podmienky pre uplatnenie sa na trhu práce, 

napomáha k získavaniu nových zručností a rozširovaniu existujúcich. Odídencom, ktorí budú  zapojení 

do projektu, sa napomáha k zvýšeniu ich  zamestnateľnosti, čím sa zvýši ich šanca pre uplatnenie sa na 

trhu práce.   

Aktivita projektu nenahrádza verejné výdavky, má doplnkový charakter.  

 

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

alebo ekvivalentné štrukturálne výdavky členského štátu v súlade s článkom 95 všeobecného 

nariadenia). 

 

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?  
 

Paušálna sadzba na nepriame výdavky v rámci národných projektov zameraných na AOTP pre 

programové obdobie 2014 - 2020, v ktorej je stanovená výška paušálnej sadzby na nepriame výdavky 

NP na úrovni 4 % z priamych výdavkov - finančné prostriedky z príspevku (transfery) poskytované 

užívateľom (tretím osobám). Vykazovanie oprávnených nákladov na základe paušálnej sadzby sa 

uskutočňuje podľa čl. 67 ods. 1 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 

v súlade s čl. 67 ods. 5 písm. a) ii) a čl. 68 ods. 1 písm. a) uvedeného nariadenia a podľa § 16a zákona 

o príspevku poskytovanom z EŠIF. 

 

16. Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov 

Informácie sa vypĺňajú iba pre investičné14 typy projektov.  

                                                           
14 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 



 

 

Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov 

Existuje relevantná štúdia 

uskutočniteľnosti15 ? (áno/nie) 
 

Ak je štúdia uskutočniteľnosti 

dostupná na internete , uveďte jej 

názov a internetovú adresu, kde je 

štúdia zverejnená 

 

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) 

 

 

                                                           

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. 
15  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

