
 

1 

 

 

 
Zámer národného projektu 

 

Poradenstvo  v  oblasti  sociálnej  pomoci a podpory utečencom 

 

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) 

 

Využitie národného projektu (NP) sa zdôvodňuje tým, 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, 

zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 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“). Prijímateľom je organizácia disponujúca odbornými kapacitami a skúsenosťami v 

rámci implementácie národných projektov. Projekt bude realizovať ústredie a 46 úradov v rámci 

celého Slovenska. 

NP je efektívnejším nástrojom realizácie centrálne riadených aktivít projektu a znamená nižšiu 

administratívnu náročnosť pre zapojené subjekty. Predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných 

príspevkov, žiadostí o úhradu platby, ich dokladovanie (vrátane refundácie finančných prostriedkov), 

je jednoduchšie a realizované v kratších časových intervaloch. 

 

2. Príslušnosť národného projektu k relevantnej časti operačného programu 

Prioritná os 11 CARE-EFRR 

Investičná priorita  11.1 Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať 

rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie 

zamestnateľnosti 

Špecifický cieľ 11.1.1 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 

Informačné, poradenské a asistenčné činnosti v oblasti 

lepšieho sociálneho začlenenia odídencov z Ukrajiny 
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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. 1 písm. e) zákona o 

službách zamestnanosti realizujú projekty  

na podporu udržania pracovných miest vrátane 

pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo 

prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu 

udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s 

vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo 

výnimočného stavu a odstránením ich následkov, ktoré 

schvaľuje ministerstvo alebo ústredie po schválení 

podmienok vládou SR. 

Ústredie je priamo uvedené v OP ako možný prijímateľ a 

má skúsenosti z implementácie národných projektov 

zameraných 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
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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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 

01/2023 

Uveďte plánovaný štvrťrok podpísania 

zmluvy o NFP s prijímateľom  

1Q/2023 

 

Uveďte plánovaný štvrťrok  spustenia 

realizácie projektu  

1Q/2023 

Predpokladaná doba realizácie projektu 

v mesiacoch  

01.05.2022 – 31.07.2023 (15 mesiacov) 

 

6. Finančný rámec 

 

Alokácia na vyzvanie (zdroj EÚ a ŠR) 3 443 572,65 EUR 

Celkové oprávnené výdavky projektu 3 443 572,65 EUR 

Vlastné zdroje prijímateľa - 

 

Kategórie 

regiónov 

Celkom                   

(v Eur) 

Zdroje EÚ 

(v Eur) 

Zdroje ŠR - 

spolufinancovanie 

oprávnenej časti 

projektu (v Eur) 

Zdroje ŠR -  

financovanie 

neoprávnenej 

časti projektu (v 

Eur) 

Použitie 

koeficientu     

pro-rata* 

MRR     
ÁNO / 

NIE** 
VRR     
Spolu  SR 3 443 572,65 3 443 572,65 - - 

* 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:  

 

 Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov  

 Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky 

                                                           
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. 
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 Zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení 

neskorších predpisov  

 Zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

 Nariadenie vlády SR č. 93/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny 

a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu 

vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky 

spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny. 

 

V súvislosti so situáciou na Ukrajine vláda SR prostredníctvom Uznesenia č. 144 z 28.02.2022 schválila 

návrh na vyhlásenie poskytovania dočasného útočiska v súlade s § 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, ktorého 

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

S cieľom poskytnúť občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom, ktorí sú na území SR z dôvodu 

ozbrojeného konfliktu na Ukrajine okamžitú pomoc, MPSVR SR pristúpilo k  poskytovaniu pomoci v 

hmotnej núdzi  v zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pomoci v hmotnej núdzi). 

Vzhľadom na uvedené, cudzinec prichádzajúci z Ukrajiny, ktorý sa úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 

(ďalej len „úrad“) preukáže preukazom cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska, resp. 

dokladom o tolerovanom pobyte na území SR v súlade so zákonom o azyle, spĺňa podmienku 

poskytovania pomoci v zmysle § 1 ods. 2 zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Utečencom z Ukrajiny patrí 

základná dávka aj príspevky v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako u občanov SR. 

 

Nariadenie vlády SR č. 93/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb 

zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného 

v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným 

konfliktom na území Ukrajiny (ďalej len „nariadenie“), ktoré nadobudlo účinnosť dňa 30.03.2022 sa na 

obdobie trvania  krízovej situácie a na ďalšie obdobie bezprostredne nasledujúce po jej ukončení upravujú 

niektoré opatrenia v oblasti sociálnych vecí a rodiny na úseku štátnych sociálnych dávok (príspevok na 

starostlivosť o dieťa a príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa) a pomoci v hmotnej núdzi.  

 

Nariadením vláda SR umožnila  poskytovať príspevok na starostlivosť o dieťa (predpoklad 750 osôb) aj 

osobám, ktorým bolo poskytnuté dočasné útočisko alebo osobám, ktoré v súvislosti s krízovou situáciou 

požiadali o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany a poskytovanie dočasného útočiska 

im z tohto dôvodu zaniklo (ďalej len „osoba s osobitnou ochranou“) Súčasne sa umožnilo poskytovať 

jednorazový príspevok pri zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti (predpoklad 400 detí) už na základe 

rozhodnutia súdu o nariadení neodkladného opatrenia a opakovaný príspevok dieťaťu (predpoklad 400 

detí), ak je zverené dieťa osobou s osobitnou ochranou. Súčasne bude možné poskytovať opakovaný 

príspevok náhradnému rodičovi (predpoklad 200 osôb) v prípade, že náhradný rodič má na území 

Slovenskej republiky prechodný pobyt.  

 

Nariadením sa zabezpečila aj pomoc maloletým deťom, ktoré prišli na územie SR bez rodičov a bude im 

ustanovený opatrovník. Tieto deti sa budú považovať za člena domácnosti s ustanoveným opatrovníkom 

na účely pomoci v hmotnej núdzi.  

Potreby osôb s osobitnou ochranou, ktoré súvisia s ich závažným zdravotným postihnutím sú v súčasnosti 

riešené formou finančnej pomoci, ktorú im poskytuje Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) a 

UNICEF. Táto finančná pomoc je zameraná na osoby žijúce v domácom prostredí, teda osoby,  ktorým  

nie sú poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb. Doteraz je finančná pomoc 

vyplatená pre približne 1 000 osôb, mesačný nárast žiadostí je cca 50. Poskytovanie predmetnej pomoci 

bude zo strany uvedených organizácií ukončené, v nadväznosti na čo vláda SR pripravuje nariadenie, 

ktorým bude upravené poskytovanie mesačnej dotácie na podporu humanitárnej pomoci pre osoby so 

zdravotným postihnutím. Cieľom je podporiť potreby osôb s osobitnou ochranou súvisiace s jej závažným 

zdravotným postihnutím. Po schválení nariadenia vlády sa výplata dotácie bude realizovať na úradoch 

PSVR.  

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26992/1
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Projekt umožní pružnejšie a adresnejšie poskytovanie dávok občanom Ukrajiny, ktorí sa následkom 

ozbrojeného konfliktu ocitli na území SR a ktorí sú odkázaní na okamžitú pomoc súvisiacu so začlenením 

sa do spoločnosti, detí do škôl aj do pracovného života.  

Predstavuje prínos pre klientov občanov Ukrajiny, ktorí vzhľadom na svoju životnú situáciu spôsobenú 

vojnovým konfliktom na Ukrajine, príchodom na územie SR nemajú potrebný prísun informácii k tomu, 

aby sa dokázali zorientovať v oblasti sociálnej a rodinnej pomoci na území SR,  ktorá sa realizuje 

prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny alebo úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.   

 

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

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

 

Odídencom z Ukrajiny sa v zmysle zákona č. 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších 

predpisov  prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny  poskytovala pomoc v hmotnej 

núdzi za obdobie od 01.03.2022 do 30.04.2022.  

 

Stav prijatých žiadostí o pomoc v hmotnej núdzi pre odídencov 

Mesiac Počet žiadostí Počet spolu posudzovaných osôb 

marec 14 166 28 621 

apríl 22 310 44 553 

 

 

Výplata pomoci v hmotnej núdzi pre odídencov 

Mesiac výplaty Počet poberateľov Vyplatená suma 

apríl 16 751 2 195 879,40 

máj 21 877 2 796 740,90 

Vyplatená suma spolu  4 992 620,30 

 

 

Odídencom z Ukrajiny sa okrem pomoci v hmotnej núdzi poskytuje aj pomoc vo forme štátnych 

sociálnych dávok  a to jednorazový príspevok pri zverení dieťaťa, opakovaný príspevok dieťaťu, 

opakovaný príspevok náhradnému rodičovi, príspevok na starostlivosť o dieťa. Štátne sociálne dávky 

sú poskytované od apríla 2022 bez prerušenia doteraz.  

 

Štátne sociálne dávky stav žiadostí /detik 19. 8. 2022 

Jednorazový 

príspevok pri 

zverení dieťaťa 

Opakovaný príspevok 

dieťaťu 

Opakovaný príspevok 

náhradnému rodičovi 

Príspevok na 

starostlivosť o dieťa 

3/3 41/41 17/17 9/9 

 

 

Okrem uvedenej formy pomoci je deťom odídencom z Ukrajiny poskytovaná pomoc vo forme 

dotácií a to dotácie na stravu a dotácia na školské pomôcky. Dotácia na stravu bola k 30.06.2022 

poskytnutá 6 842 deťom.  

 

Na základe Dohody medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „MPSVR   

SR“) a Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov (ďalej len „UNHCR“ ) od 01.05.2022 do 31. 

8. 2022  finančnú  pomoc odídencom z Ukrajiny  poskytovalo UNHCR.   

Oznámením o ukončení poskytovania finančnej pomoci z UNHCR prešla výplata finančnej pomoci 

pre odídencov z medzinárodného  na vnútroštátny systém od 1. 9. 2022.  

UNHCR zaslalo databázu MPSVR poberateľov finančnej pomoci, ktorým  ukončili poskytovať pomoc  

k 31. 8. 2022 v počte poberateľov  28 358.  
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Počet žiadostí a poberateľov pomoci z ÚPSVR od 1. 9. 2022   

Stav  k 11. 11. 2022 

 
 

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 

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

ID_URAD URAD Počet žiadostí

Počet 

poberateľov

Vyplatená 

suma

Počet posudzovaných osôb (vrátane 

poberateľa)

1 ÚPSVR Bratislava 2 305 2 039 414 885,90 3 686

2 ÚPSVR Malacky 120 116 26 407,90 229

3 ÚPSVR Pezinok 339 298 66 384,10 571

4 ÚPSVR Dunajská Streda 223 196 39 482,50 340

5 ÚPSVR Galanta 110 99 20 412,20 174

6 ÚPSVR Piešťany 174 155 31 900,50 289

7 ÚPSVR Senica 96 89 20 112,80 149

8 ÚPSVR Trnava 189 182 39 228,00 340

9 ÚPSVR Partizánske 21 19 4 458,70 33

10 ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom 144 125 26 268,50 243

11 ÚPSVR Považská Bystrica 77 64 15 115,30 113

12 ÚPSVR Prievidza 100 94 20 971,30 175

13 ÚPSVR Trenčín 255 200 35 857,70 344

14 ÚPSVR Komárno 56 49 11 230,40 101

15 ÚPSVR Levice 98 101 21 528,30 214

16 ÚPSVR Nitra 399 363 74 193,00 630

17 ÚPSVR Nové Zámky 170 152 32 600,80 287

18 ÚPSVR Topoľčany 52 47 10 156,00 94

19 ÚPSVR Čadca 48 51 11 126,80 113

20 ÚPSVR Dolný Kubín 62 56 12 309,20 98

21 ÚPSVR Námestovo 88 80 16 221,80 145

22 ÚPSVR Liptovský Mikuláš 190 169 22 676,70 325

23 ÚPSVR Martin 168 150 30 273,10 278

24 ÚPSVR Ružomberok 97 83 19 659,00 195

25 ÚPSVR Žilina 313 304 65 713,60 583

26 ÚPSVR Banská Bystrica 189 171 35 827,10 304

27 UPSVR Banská Štiavnica 104 94 19 547,90 196

28 ÚPSVR Brezno 71 66 14 086,80 135

29 ÚPSVR Lučenec 64 52 11 682,80 98

30 ÚPSVR Revúca 15 14 2 759,60 26

31 ÚPSVR Rimavská Sobota 19 22 5 398,60 51

32 ÚPSVR Veľký Krtíš 18 17 3 904,10 35

33 ÚPSVR Zvolen 117 104 22 813,40 195

34 ÚPSVR Bardejov 112 108 22 316,10 199

35 ÚPSVR Humenné 96 86 18 532,90 158

36 ÚPSVR Poprad 183 183 40 118,70 361

37 ÚPSVR Kežmarok 106 102 22 698,20 195

38 ÚPSVR Prešov 357 270 58 921,60 517

39 ÚPSVR Stará Ľubovňa 38 35 7 505,30 69

40 ÚPSVR Stropkov 21 19 4 467,00 37

41 ÚPSVR Vranov nad Topľou 40 41 8 607,50 78

42 ÚPSVR Košice 722 651 140 405,40 1 216

43 ÚPSVR Michalovce 148 151 35 196,70 315

44 ÚPSVR Rožňava 32 29 5 746,90 54

45 ÚPSVR Spišská Nová Ves 100 103 22 442,00 189

46 ÚPSVR Trebišov 59 54 11 939,90 97

Celkový súčet 8 505 7 653 1 604 092,60 14 274

Počet žiadosti 

PvHN Výplata PvHN  v mesiaci 11/2022



7 

 

výsledky/dopady predchádzajúcich NP ako aj vyhodnotenie úspešnosti v nadväznosti na 

realizovanú cielenú intervenciu (ak relevantné6): 

NP nenadväzuje na žiadny národný projekt. 

 

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

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

 

Prínosom projektu bude sociálne a ekonomické začlenenie občanov Ukrajiny na území Slovenskej 

republiky a tým aj zmiernenie migračnej krízy spôsobenej ozbrojeným konfliktom na Ukrajine.  

 

e. Popíšte administratívnu, finančnú a prevádzkovú kapacitu žiadateľa a partnera (v prípade, 

že v projekte je zapojený aj partner) 

 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého pôsobnosti sú všetky úrady práce, sociálnych vecí 

a rodiny pre jednotlivé územné obvody jedného okresu alebo viacerých okresov v rámci územného 

obvodu kraja, je orgánom štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v 

zmysle 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 v znení neskorších predpisov. 

Zabezpečenie realizácie projektu predpokladá navýšenie personálnych kapacít o 138 zamestnancov 

úradov práce sociálnych vecí a rodiny. Z  toho 92 odborných poradcov na oddelení pomoci v hmotnej 

núdzi a štátnych sociálnych dávok, oddelení peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP 

a posudkových činností a 46 poradcov zamestnancov úradu, ktorí budú pomáhať pri komunikácii s 

občanmi z Ukrajiny. Predpokladá sa, že budú prijatí  do pracovného pomeru na pozíciu „ odborní 

poradcovia a poradcovia pre oblasť štátnej sociálnej podpory a sociálnej pomoci“. 

Riadenie projektu bude zabezpečené personálnymi kapacitami Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny 

v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Metodické usmerňovanie úradov práce, 

monitoring a sumarizovanie údajov bude zabezpečovať Ústredie. 

Činnosti súvisiace s riadením projektu a publicitou a informovanosťou, ktoré majú charakter ostatných 

výdavkov, budú zabezpečené najmä vlastným personálom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a 

vzniknuté výdavky budú financované z paušálnej sadzby na ostatné výdavky 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) 

 

Cieľom projektu je pomoc osobám z cieľovej skupiny a podpora ich integrácie prostredníctvom 

poskytovania poradenských služieb a nástrojov sociálnej pomoci s prihliadnutím na špecifické potreby 

odídenca vrátane poradenstva pri začleňovaní detí do školských a predškolských zariadení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
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. 
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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 

Cieľom projektu 
je pomoc osobám 

z cieľovej skupiny 

a podpora ich 

integrácie 

prostredníctvom 

poskytovania 

poradenských 

služieb a nástrojov 

sociálnej pomoci s 

prihliadnutím na 

špecifické potreby 

odídenca vrátane 

poradenstva 

začleňovania detí 

do školských 

a predškolských 

zariadení. 

 

P0992 Počet osôb 

nad 18 rokov, 

ktorým bola 

poskytnutá 

intervencia 

 

 

29 800 

 

 

 

 

 

 

Hlavná aktivita 

O0328 Celkový 

počet 

podporovaných 

osôb 

P0991 Počet osôb 

do 18 rokov, 

ktorým bola 

poskytnutá 

intervencia 

7 400 

 
Hlavná aktivita 

O0329 Počet 

detí vo veku 

menej ako 18 

rokov 

 

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 
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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? 

Prostredníctvom IS RSD (informačný systém riadenia sociálnych 

dávok) 

Názov merateľného 

ukazovateľa11 
Počet osôb do 18 rokov, ktorým bola poskytnutá intervencia 

Akým spôsobom sa budú 

získavať dáta? 

Prostredníctvom IS RSD (informačný systém riadenia sociálnych 

dávok) 

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 

Poskytovanie poradenských služieb a 

nástrojov sociálnej pomoci s 

prihliadnutím na špecifické potreby 

odídenca, a to aj v súvislosti 

s poskytnutými dávkami, príspevkami a 

dotáciami 

štátni 

príslušníci 

tretích krajín 

odchádzajúci 

z Ukrajiny  

 

29 800 

 

 

 

 

Poskytovanie poradenských služieb a 

nástrojov sociálnej pomoci s prihliadnutím 

na špecifické potreby odídenca vrátane 

poradenstva pri začleňovaní detí do 

školských a predškolských zariadení 

štátni 

príslušníci 

tretích krajín 

odchádzajúci 

z Ukrajiny 

7 400 

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  

 Počet osôb nad 18 

rokov, ktorým bola 

poskytnutá intervencia 

Výročná monitorovacia správa 

a záverečná monitorovacia 

správa 

 

0 
 

23 840 

Počet osôb do 18 rokov, 

ktorým bola poskytnutá 

intervencia 

Výročná monitorovacia správa 

a záverečná monitorovacia 

správa 

 

0 5 920 

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

                                                           
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. 
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12. Aktivity 

 

a) Uveďte detailnejší popis aktivít.  

 

Aktivita 1 – hlavná aktivita 

Poskytovanie poradenských služieb a nástrojov sociálnej pomoci s prihliadnutím na špecifické 

potreby odídenca vrátane poradenstva pri začleňovaní detí do školských a predškolských zariadení. 

 

Individuálne poradenstvo v rámci sociálnej pomoci bude zamerané na špecifické potreby klienta (občana 

Ukrajiny) a bude zacielené na poskytnutie komplexných poradenských služieb a informovanosti 

o možnosti poskytovania pomoci v hmotnej núdzi, dotácií a štátnych sociálnych dávok a príspevkov. 

Poradenstvo bude poskytovať 92 odborných poradcov a 46 poradcov, ktorí budú zamestnanci úradov 

práce, sociálnych vecí a rodiny priamo na úrade, v prípade potreby budú poradenstvo poskytovať 

v obciach alebo vo veľkokapacitných centrách.  

 

V rámci individuálneho prístupu a pomoci utečencom je nevyhnutné zabezpečiť spoluprácu so 

zástupcami samospráv, s poskytovateľmi ubytovania pre utečencov, s neziskovými organizáciami 

a rôznymi inými subjektmi, ktoré poskytujú pomoc utečencom  a tým dosiahnuť sieťovanie 

a monitorovanie pomoci na regionálnej úrovni.   

 

Z pohľadu poskytovania pomoci v hmotnej núdzi je snaha, aby utečenci mali k dispozícii finančné 

prostriedky na zabezpečenie svojich základných životných potrieb. Pri integrácii detí do školských 

zariadení informovanie o možnosti poskytovania dotácií na stravu a dotácii na školské pomôcky. 

Dotáciou na podporu humanitárnej pomoci pre osoby so zdravotným postihnutím je možné podporiť 

riešenie potrieb osôb s osobitnou ochranou, ktoré súvisia s ich závažným zdravotným postihnutím. Túto 

dotáciu bude možné poskytovať po schválení nariadenia vlády, ktoré v tejto súvislosti  vláda pripravuje.  

Pri umiestnení osoby s osobitnou ochranou, na trh práce poskytnutie poradenstva v oblasti príspevku na 

starostlivosť, čím sa sprístupnia  sociálne služby aj týmto osobám a zároveň sa im umožní vykonávať 

zárobkovú činnosť a zaobstarať si vlastným pričinením dostatočné hmotné zabezpečenie. Pri deťoch 

z Ukrajiny, ktoré sú zverené do náhradnej starostlivosti poskytnutie odborného poradenstva v oblasti 

príspevkov v náhradnej starostlivosti, tak aby boli zabezpečené základné potreby dieťaťa a zároveň bol 

finančne podporený náhradný rodič. Pričom sa bude klásť dôraz na záujem dieťaťa a na udržanie 

rodinných väzieb.  

 

Individuálnym poradenstvom sa zabezpečí poskytnutie základných informácií, ktoré sú dôležité pre lepšiu 

orientáciu sa v poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi, dotácií a štátnych sociálnych dávok a príspevkov 

občanom Ukrajiny,  ktorí sú v ťažkej finančnej a sociálnej situácii. 

 

Okrem poradenstva budú príslušní zamestnanci zabezpečovať pomoc aj pri administratívnych úkonoch 

napr. pomoc pri vypĺňaní formulárov žiadostí o pomoc v hmotnej núdzi a štátne sociálny dávky 

a príspevky, formuláru žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci pre osoby so zdravotným 

postihnutím, vyhotovovať písomnosti, viesť evidenciu v IS,   spracovanie úradných záznamov a správ, 

pripravovať výplatu dotácie v IS.  

 

V súvislosti s poskytnutými dávkami, príspevkami a dotáciami je potrebné zabezpečiť adresnosť ich 

výplaty vzhľadom na  to, že  je tu obava z migrácie učencov z územia SR do iného štátu. Zamestnanci 

úradov pred výplatou dávok budú monitorovať v spolupráci so samosprávou a ubytovateľmi, či sa 

utečenci zdržiavajú na adrese, ktorú zadali ako miesto výplaty dávky.  

 

Zamestnanci, ktorí budú prijatí na pozíciu poradca budú predovšetkým nápomocní pri odstraňovaní 

jazykovej bariéry v súvislosti s komunikáciou s občanmi Ukrajiny v rámci sociálneho poradenstva a 

administratívnych úkonov spojených pri vypracovávaní všetkých dokumentov, ktoré sú potrebné pri 

jednotlivých poskytovaných dávkach, dotáciách a štátnych sociálnych príspevkov. 
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Aktivity NP v rámci individuálneho poradenstva je možné zahrnúť do výkonu verejných právomocí 

Ústredia a úradov PSVR v rámci kompetencií - činností vykonávaných podľa § 12 a § 13, odsek 1. písm. 

c) a d) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. 

 

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 

Poskytovanie 

poradenských služieb a 

nástrojov sociálnej 

pomoci s prihliadnutím na 

špecifické potreby 

odídenca vrátane 

poradenstva začleňovania 

detí do školských a 

predškolských zariadení. 

 

Pomoc osobám z cieľovej 

skupiny a podpora ich 

integrácie prostredníctvom 

poskytovania poradenských 

služieb a nástrojov sociálnej 

pomoci s prihliadnutím na 

špecifické potreby odídenca 

vrátane poradenstva 

začleňovania detí do školských 

a predškolských zariadení. 

 

Ústredie práce, 

sociálnych vecí 

a rodiny - žiadateľ 

15 
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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   

521 – Mzdové výdavky 2 754 858,12 EUR Celková cena práce zamestnancov:  

-Odborní poradcovia - zamestnanci oddelení pomoci 

v hmotnej núdzi, náhradného výživného a štátnych 

sociálnych dávok, oddelení peňažných príspevkov na 

kompenzáciu ŤZP a posudkových činností  

92 zamestnancov x 14 mesiacov x 1425,91 za mesiac 

 

-Poradcovia - zamestnanci oddelení pomoci v 

hmotnej núdzi, náhradného výživného a štátnych 

sociálnych dávok, oddelení peňažných príspevkov na 

kompenzáciu ŤZP a posudkových činností 

46 zamestnancov x 14 mesiacov x 1425,91 za mesiac 

 

Hlavné aktivity 

SPOLU 

2 754 858,12 EUR  

903 – Paušálna sadzba 

na ostatné výdavky 

projektu (nariadenie 

1303/2013, čl. 68b ods. 

1) 

 

688 714,53 EUR Paušálna sadzba vo výške 25% na ostatné výdavky 

projektu určená z celkových priamych personálnych 

výdavkov (podľa nariadenia 1303/2013, čl. 68b ods. 

1) 

CELKOM 3 443 572,65 EUR  

 

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?  

 

Áno, bude využitá paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu (nariadenie 1303/2013, čl. 68b ods. 1) 

vo výške 25% zo základne 521 – Mzdové výdavky. 

 

16. Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov 

Informácie sa vypĺňajú iba pre investičné14 typy projektov.  

 

Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov 

                                                           
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 

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 

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) 

 

 

                                                           
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

