Národný projekt
Prvá pomoc II.

Operačný program:

Ľudské zdroje
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Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Celkové oprávnené výdavky projektu:

63 227 072 €

Požadovaná výška NFP:
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Miesto realizácie projektu
Štát Región(NUTS II):

SR

Západné Slovensko
Stredné Slovensko
Východné Slovensko

Vyšší územný celok(NUTS III):
Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Nitriansky kraj
Banskobystrický kraj
Žilinský kraj
Prešovský kraj
Košický kraj
Bratislavský kraj
Stručný popis projektu

Cieľom projektu je prijatie rámca podpory na zmiernenie dopadov vyhlásenej mimoriadnej
situácie, resp. núdzového stavu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 na zamestnanosť
a trh práce prostredníctvom finančnej kompenzácie pre zamestnávateľov, resp. SZČO, ktorí
udržia pracovné miesta aj napriek povinnosti prerušenia alebo obmedzenia svojej
prevádzkovej činnosti na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva, resp. tak museli
urobiť z dôvodu ochrany zdravia svojich zamestnancov, poklesu tržieb alebo výpadku
subdodávateľov. Opatrenia sú zamerané na poskytnutie príspevku na udržanie zamestnanosti
v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v
súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 podľa konkrétnych opatrení prijatých uznesením
Vlády SR a v súlade so Schémou štátnej pomoci.
Cieľom NP je aj podporiť finančnú kondíciu, likviditu a peňažný tok podnikov a zamestnancov,
zabrániť poškodeniu podnikateľského prostredia v súvislosti s riešením situácie a prijímaním
opatrení nevyhnutných pre zvládnutie šírenia vírusu COVID-19 so zachovaním stability.
Popis východiskovej situácie
Podľa Oznámenia Európskej komisie (2020/C 91 I/01) je vypuknutie nákazy COVID-19, ktorá
sa už rozšírila do všetkých členských štátov Únie, závažný stav ohrozenia verejného zdravia
pre občanov a spoločnosti. Zároveň ide o veľký otras pre svetové hospodárstvo a hospodárstvo
Únie. Pre zmiernenie hospodárskych dôsledkov v EÚ má preto kľúčový význam koordinovaná
hospodárska reakcia členských štátov a inštitúcií EÚ.
Podniky pre COVID-19 nemusia čeliť len nedostatočnej likvidite, ale môžu takisto utrpieť
závažnú škodu. Výnimočná povaha situácie spôsobenej nákazou COVID-19 znamená, že
takéto škody nebolo možné predvídať, majú významný rozsah, a podniky sa preto ocitajú v
podmienkach, ktoré sa výrazne líšia od trhových podmienok, za ktorých bežne pôsobia.
Dokonca aj zdravé podniky, ktoré sú dobre vyzbrojené proti rizikám hroziacim pri normálnom
fungovaní trhu, sa môžu za týchto výnimočných okolností dostať do úzkych, a to až do takej
miery, že môže byť ohrozená ich životaschopnosť.
COVID-19 predstavuje riziko vážneho poklesu týkajúceho sa celého hospodárstva EÚ, ktorý
zasiahne podniky, pracovné miesta i domácnosti. Na zabezpečenie toho, aby na trhoch zostala
dostatočná likvidita, aby sa reagovalo na škody, ktoré utrpia zdravé podniky, a aby sa
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zachovala kontinuita ekonomickej činnosti počas šírenia nákazy COVID-19 aj po nej, je
potrebná dobre cielená verejná podpora.
Vzhľadom na uvedené Európska únia prijala nové dočasné pravidlá štátnej pomoci EÚ
umožňujúce členským štátom prijať rýchle a účinné opatrenia na podporu občanov a podnikov,
najmä MSP, ktoré čelia hospodárskym ťažkostiam spôsobeným vypuknutím nákazy COVID19.
Slovenská republika reaguje na rozšírenie pandémie COVID-19 na jej území vyhlásením
mimoriadnej situácie, resp. núdzového stavu.
Mimoriadna situácia začala na celom území SR platiť dňom 12.3.2020. V súvislosti
s vyhlásením mimoriadnej situácie bolo nariadené uzatvorenie takmer všetkých obchodných
prevádzok ako aj poskytovanie služieb, okrem služieb a prevádzok, ktoré majú udelenú
výnimku (napr. prevádzky potravín, drogérií a i.). Negatívnymi dopadmi tejto mimoriadnej
situácie, resp. núdzového stavu sú priamo ovplyvnení zamestnanci, zamestnávatelia, ako aj
samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), keďže tento stav vyvolá negatívne vplyvy na
zamestnanosť, nakoľko zamestnávatelia a SZČO sú nútení prerušiť alebo obmedziť svoju
prevádzkovú činnosť, pričom im zároveň vznikajú náklady na úhradu náhrady mzdy
zamestnancom, ktorým v dôsledku tejto situácie nemôžu prideľovať prácu.
Na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie musela väčšina dotknutých prevádzok obmedziť
alebo úplne prerušiť vykonávanie svojej činnosti a v dôsledku toho sa môžu zamestnávateľom
vyskytnúť ekonomické problémy, pri uhrádzaní náhrady mzdy v prípade prekážok na strane
zamestnávateľa, alebo pri udržaní pracovných miest, vzhľadom na to, že zrejme nebudú
disponovať dostatočným množstvom finančných prostriedkov práve z dôvodu nutnosti
zamedzenia ich činnosti.
Východiskovými dokumentmi sú najmä:
- Oznámenie Komisie – Dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu
hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19 v znení jeho
dodatku – oznámenie Komisie o zmene dočasného rámca C(2020) 2215 final zo dňa
3.4.2020 (ďalej len „Dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci“);


Schéma štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu udržania zamestnanosti a
podporu samostatne zárobkovo činných osôb v období situácie spôsobenej nákazou
Covid-19 SA. 56986 (2020/N )



Schéma štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu udržania zamestnanosti a
podporu samostatne zárobkovo činných osôb v období situácie spôsobenej nákazou
Covid-19 SA. 56986 (2020/N) v znení Dodatku č. 1 SA. 59280 (2020/N)



Schéma štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu udržania zamestnanosti a
podporu samostatne zárobkovo činných osôb v období situácie spôsobenej nákazou
Covid-19 v znení dodatku č. 1 a 2 SA. 62004 (2021/N)
-

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

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

-

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození
verejného zdravia č. OLP/2576/2020 z 12.3.2020; Uznesenie vlády SR č. 113
z 15.3.2020 k Informácii o riešení situácie šíriaceho sa korona vírusu na Slovensku, ktoré
ukladá hlavnému hygienikovi SR vydať opatrenie, ktoré na 14 dní uzatvára všetky
maloobchodné prevádzky a všetky prevádzkyposkytujúce služby okrem: predajní
potravín, predajní drogérie, lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok,
stravovacích zariadení, predajní novín a tlačovín, pôšt, bánk a poisťovní, čerpacích staníc
pohonných hmôt a palív, prevádzok telekomunikačných operátorov, obchodom s
krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií;

-

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

-

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

- Uznesenie vlády SR č. 178 z 31.3.2020 k návrhu podmienok projektu podpory
udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo
výnimočného stavu a odstránením ich následkov;Uznesenie Vlády SR č. 645 z
12.10.2020 k návrhu na prijatie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu
podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny,
vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020.
- Uznesenie Vlády SR č. 804 zo 16. decembra 2020 k návrhu na ďalšie rozšírenie
opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č.
227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a
núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej
republiky č. 587 z 30. septembra 2020 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č.
718 z 11. novembra 2020.
- Uznesenie Vlády SR č. 808 z 31. decembra 2020 k návrhu na zmenu opatrení podľa
čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového
stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov prijatých
uznesením vlády SR č. 807 z 29. decembra 2020 k návrhu na predĺženie času trvania
núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu
v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších
predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra
2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o
bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
v znení neskorších predpisov.
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- Uznesenie vlády SR č. 72 z 02. februára 2021, ktorým bol schválený „Návrh na zmenu
podmienok a predĺženie obdobia realizácie projektu podpory udržania zamestnanosti v
čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a
odstránenia ich následkov.
- Ďalšie dokumenty schválené vládou SR a príslušnými orgánmi v súvislosti s riešením
situácie a dopadov z dôvodov šírenia sa korona vírusu na Slovensku (napr. aj uznesenia
vlády k návrhu na zmenu podmienok projektu podpory udržania zamestnanosti v čase
vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a
odstránením ich následkov)
Výstupy z dostupných analýz, na ktoré nadväzuje NP:
-

Prognóza Európskej Komisie, na ktorú sa odvoláva aj Národná banka Slovenska,
týkajúca sa pandémie korona vírusu a vývoja ekonomiky a zamestnanosti: „Európska
komisia: Hlboká recesia, neisté oživenie“ ISSN 2443-8014;

-

Odporúčanie rady Európskej únie, ktoré sa týka národného programu reforiem
Slovenska na rok 2020 a ktorým sa predkladá stanovisko Rady k programu stability
Slovenska na rok 2020, v Bruseli 20. 5. 2020, COM(2020) 525 final
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

NP Prvá pomoc II. priamo nadväzuje na národný projekt „Prvá pomoc“ na podporu udržania
zamestnanosti, v rámci ktorého bolo od začiatku projektu k 1.5.2021 kumulatívne (viacnásobne)
podporených viac ako 3,8 mil. zamestnancov a SZČO a celková vyplatená suma na ich podporu
predstavuje viac ako 1,463 mld. €.
Problémové a prioritné oblasti, ktoré rieši národný projekt a ktoré vyplývajú zo súčasného stavu
a je potrebné ich riešiť:
Miera evidovanej nezamestnanosti, z dôvodu rozvinutia vplyvu pandémie koronavírusu na trh
práce v SR, vzrástla v roku 2020 skokovito z marcových 6,2 % na decembrových 7,75 % a v máji
2021 dosiahla 7,92%. Došlo k rozsiahlym prepúšťaniam v priemysle, obchode, ubytovacích,
stravovacích a iných službách. Do nového zamestnania sa naopak dostáva len málo
nezamestnaných.
Podľa Programu stability SR mala slovenská ekonomika zaznamenať v tomto roku najvýraznejší
pokles vo svojej histórii. HDP Slovenska má v tomto roku klesnúť o 7,2 % s najvýraznejším
negatívnym dopadom v 2. štvrťroku kvôli pravdepodobnému výpadku zahraničného dopytu aj
aktuálnym opatreniam na dodržiavanie spoločenského odstupu. Pri rýchlom a prudkom nástupe
ekonomických dopadov pandémie existovala a ostáva naďalej veľká neistota ohľadom ďalšieho
vývoja. Predĺženie pandémie alebo jej opakovaný návrat v druhej polovici roka 2021 by recesiu
výrazne prehĺbili.
Program stability SR predpokladá výrazný pokles zamestnanosti počas pandémie a úbytok 88 tis.
pracovných miest z trhu práce. Ľudia môžu prísť o prácu najmä vo vybraných sektoroch služieb
(turizmus, stravovacie služby, maloobchod či doprava), ale aj v priemysle a stavebníctve. Vládne
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opatrenia na udržanie zamestnanosti môžu naďalej nárast nezamestnanosti tlmiť. Predpokladá sa,
že bez opatrení vlády, vrátane NP Prvá pomoc II, by mohlo dôjsť k výraznejšiemu prepúšťaniu a
nezamestnanosť by mohla byť o takmer 20 tis. osôb vyššia. V ďalších rokoch môže miera
nezamestnanosti klesať, ale stále sa bude podľa Programu stability SR nachádzať nad
predkrízovou úrovňou.
Spôsob realizácie aktivít projektu
Hlavná aktivita projektu: Realizácia AOTP podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona o službách
zamestnanosti
Predpokladané trvanie aktivity: 24 mesiacov
Celková dĺžka realizácie hlavných a podporných aktivít projektu (v mesiacoch): 03/2020
– 02/2022
Typ hlavnej aktivity v zmysle OP ĽZ: Poskytovanie finančných príspevkov na podporu
udržania pracovných miest a samostatnej zárobkovej činnosti, a to aj v rámci schém podpory
pracovného pomeru na kratší pracovný čas.
Opis hlavnej aktivity:
Hlavná aktivita projektu je zameraná na poskytovanie finančného príspevku na podporu
udržania pracovných miest zamestnávateľovi, ktorý udržal pracovné miesto/a, aj v prípade
pretrvávajúcich vážnych prevádzkových dôvodov, na základe ktorých na prechodné obdobie
prerušil alebo obmedzil svoju prevádzkovú činnosť, s cieľom posilniť štrukturálne stabilnú
zamestnanosť a poskytovanie finančného príspevku na podporu SZČO na udržanie
prevádzkovania ich činnosti.
Príspevok sa neposkytuje na podporu udržania pracovného miesta zamestnanca, na ktorého
zamestnávanie bol na to isté obdobie poskytnutý iný príspevok na mzdu/celkovú cenu práce
zamestnanca v rámci iných nástrojov AOTP, okrem príspevku na vytvorené nové pracovné
miesto podľa § 53d zákona o službách zamestnanosti za podmienky, že sa dodržia maximálne
intenzity pomoci uvedené v príslušných usmerneniach alebo nariadeniach o skupinových
výnimkách, a zároveň budú dodržané maximálne intenzity pomoci stanovené v príslušných
rozhodnutiach Komisie o inej zlučiteľnej pomoci (bod 2.5. schémy štátnej pomoci).
Národný projekt je prijímaný v čase mimoriadnej situácie a v zmysle Dočasného rámca pre
opatrenia štátnej pomoci a v súlade so Schémou štátnej pomoci. Opatrenia v rámci národného
projektu musia byť rýchle a účinné na podporu občanov a podnikov, najmä MSP, ktoré čelia
hospodárskym ťažkostiam spôsobeným vypuknutím nákazy COVID-19. Ďalej uvedené
opatrenia majú z dôvodu potreby rýchlo a účinne reagovať na aktuálny vývoj
indikatívny charakter a budú sa vyvíjať v reakcii na aktuálny stav v čase trvania
mimoriadnej situácie a Dočasného rámca pre opatrenia štátnej pomoci. Tieto opatrenia sa
budú realizovať podľa aktuálne platných uznesení Vlády SR v čase mimoriadnej situácie
a Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku
v rámci
projektu
„Prvá
pomoc“,
zverejnených
na
webovom
sídle
www.pomahameludom.sk, v súlade so Schémou štátnej pomoci, pričom cieľ hlavnej
aktivity zostáva nemenný a napĺňanie jeho cieľov bude sledované v rámci stanovených
merateľných ukazovateľov.
V rámci hlavnej aktivity projektu budú realizované jednotlivé opatrenia podľa vecného
rozdelenia:
6

1) zamerané na pomoc SZČO, zamestnávateľom, vrátane SZČO ktorý je
zamestnávateľom, v podobe paušálneho finančného príspevku na náhradu straty príjmu
nadväzne na pokles tržieb v súlade s časťou 2.1.1. Schémy štátnej pomoci
2) zamerané na pomoc zamestnávateľom formou príspevku na úhradu časti mzdy, resp.
úhradu náhrady mzdy zamestnancov s cieľom zabrániť prepúšťaniu počas nákazy
COVID-19 v súlade s časťou 2.1.2. Schémy štátnej pomoci.
Podpora prostredníctvom opatrení je rozdelená podľa jednotlivých oblastí a určená podľa
vecného zamerania nasledovne1:
1) Zamestnávateľom, ktorí v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo
výnimočného stavu na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva
uzatvorili alebo zakázali prevádzku.
Oprávnený užívateľ:
• Zamestnávateľ (okrem subjektov verejnej správy a spoločností s ručeným obmedzením,
ktoré nemajú zamestnancov), vrátane SZČO, ktorá je zamestnávateľom, ktorý v čase
vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu udrží pracovné
miesta aj v prípade povinnosti prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej
činnosti na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR (alebo rozhodnutia
iného príslušného orgánu).
Žiadateľom o príspevok môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju
činnosť najneskôr k 01.02.2020.
Za zamestnávateľa, respektíve za oprávneného užívateľa sa pre účely opatrenia č. 1
považuje:
a) právnická osoba, ktorá má sídlo alebo sídlo svojej organizačnej jednotky na území
Slovenskej republiky, alebo fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky
trvalý pobyt a ktorá zamestnáva fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo v obdobnom
pracovnom vzťahu,
b) organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby alebo zahraničnej fyzickej osoby s
pracovnoprávnou subjektivitou, ktorá je oprávnená podnikať na území Slovenskej
republiky podľa osobitného predpisu,
c) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosti podľa tohto zákona,
najmä sprostredkovanie zamestnania za úhradu, dočasné zamestnávanie, podporované
zamestnávanie, poskytovanie odborných poradenských služieb, vykonávanie
vzdelávania a prípravy pre trh práce pre uchádzačov o zamestnanie, pre záujemcov o
zamestnanie a pre zamestnancov na území Slovenskej republiky.
Cieľová skupina:
• zamestnanec, ktorému zamestnávateľ (vrátane SZČO, ktorá je zamestnávateľom,)
nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142
Zákonníka práce), a ktorého deň nástupu do práce, v zmysle §43 ods. 1 písm. c)
Zákonníka práce, je najneskôr 01.03.2020, resp. 02.09.2020.
Príspevok nie je možné poskytnúť na zamestnancov za čas, po ktorý poberajú dávky
sociálneho zabezpečenia (PN, OČR).
Oprávnený výdavok:
• príspevok na úhradu náhrady mzdy zamestnanca vo výške 80 % jeho priemerného
zárobku/ celkovej ceny práce, najviac vo výške 1 100,- eur.

1

Aktuálne znenie v čase predkladania vypracovania NP v rámci procesu schvaľovania.
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2) SZČO, ktoré v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo
výnimočného stavu na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR
uzatvorili alebo zakázali prevádzky, alebo ktorým poklesli tržby.

Oprávnený užívateľ:
• SZČO, ktorá v čase vyhlásenej MS prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo
prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti na základe Opatrenia Úradu verejného
zdravotníctva SR (alebo rozhodnutia iného príslušného orgánu) alebo SZČO, ktorej
poklesli tržby.
Za SZČO respektíve za oprávneného užívateľa sa pre účely opatrenia č. 2 považuje fyzická
osoba, ktorá:
a) prevádzkuje živnosť podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
b) vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov (napr. zákon č. 78/1992 Zb. o daňových
poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov, zákon č. 323/1992 Zb. o notároch
a notárskej činnosti (Notársky poriadok), zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii, zákon č.
540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu, zákon č. 185/2015
Z. z. autorský zákon, zákon č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti,
zákon č. 40/2015 Z. z o audiovízii a pod.), vykonáva slobodné povolania, ktoré nie sú
upravené osobitnými predpismi, a nie sú ani podnikaním podľa § 2 Obchodného
zákonníka, sú slobodným povolaním, t.j. sú činnosťou, na ktorej vykonávanie zákon
nevyžaduje žiadne oprávnenie (napr. herec, choreograf, tanečník, hudobník, novinár,
sochár, atď., ktorí pri vykonávaní svojej činnosti nie sú v pracovnom pomere, ani v
obdobnom pracovnom vzťahu),
c) vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných
plochách podľa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.
Žiadateľom o príspevok môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju
činnosť najneskôr k 01.02.2020.
Oprávnený výdavok:
• v mesiaci marec 2020 sa považuje príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej
činnosti pre SZČO nadväzne na pokles tržieb vo výške podľa tabuľky:
pokles tržieb (kategórie)

marec 2020

10 % - 19,99 %
20 % - 29,99 %
30 % - 39,99 %
40 a viac %

90,- eur
150,- eur
210,- eur
270,- eur

• v mesiacoch apríl až september 2020 sa považuje príspevok na náhradu straty
príjmu zo zárobkovej činnosti pre SZČO nadväzne na pokles tržieb vo výške podľa
tabuľky:
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pokles tržieb (kategórie)

apríl – september 2020

od 20,00 - 39,99%
180,- eur
od 40,00 - 59,99%
300,- eur
od 60,00 - 79,99%
420,- eur
od 80% a viac
540,- eur
• v mesiacoch október a november 2020 sa považuje príspevok na náhradu straty
príjmu zo zárobkovej činnosti pre SZČO nadväzne na pokles tržieb vo výške podľa
tabuľky:
pokles tržieb (kategórie)

október a november 2020

10 % - 19,99 %
20 % - 29,99 %
30 % - 39,99 %
40 a viac %

270,- eur
450,- eur
630,- eur
810,- eur

3) Zamestnávateľom zasiahnutých mimoriadnou situáciou.
Oprávnený užívateľ:
• Zamestnávateľovi (okrem subjektov verejnej správy a spoločností s ručeným
obmedzením, ktoré nemajú zamestnancov), vrátane SZČO, ktorá je zamestnávateľom,
ktorý v čase vyhlásenej MS udrží pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo
obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti alebo poklesu tržieb.
Žiadateľom o príspevok môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju
činnosť najneskôr k 01.02.2020.
Za zamestnávateľa, respektíve za oprávneného užívateľa sa pre účely opatrenia č. 3
považuje:
a) právnická osoba, ktorá má sídlo alebo sídlo svojej organizačnej jednotky na území
Slovenskej republiky, alebo fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky
trvalý pobyt a ktorá zamestnáva fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo v obdobnom
pracovnom vzťahu,
b) organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby alebo zahraničnej fyzickej osoby s
pracovnoprávnou subjektivitou, ktorá je oprávnená podnikať na území Slovenskej
republiky podľa osobitného predpisu,
c) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosti podľa tohto zákona,
najmä sprostredkovanie zamestnania za úhradu, dočasné zamestnávanie, podporované
zamestnávanie, poskytovanie odborných poradenských služieb, vykonávanie
vzdelávania a prípravy pre trh práce pre uchádzačov o zamestnanie, pre záujemcov o
zamestnanie a pre zamestnancov na území Slovenskej republiky.
Cieľová skupina:
• len zamestnanec s dňom nástupu do práce (§ 43 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce)
najneskôr 1.3.2020, resp. 02.09.2020 a nie sú vo výpovednej lehote ku dňu podania
žiadosti o príspevok.
Príspevok nie je možné poskytnúť na zamestnancov za čas, po ktorý poberajú dávky
sociálneho zabezpečenia (PN, OČR).
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• 3A) príspevok na úhradu náhrady mzdy zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nemôže
prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce),
najviac vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac v sume 880,00 eur (od októbra
2020 vo výške 80 % jeho celkovej ceny práce, najviac vo výške 1 100,00 eur)
alebo
• 3B) paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca, v
závislosti od poklesu tržieb zamestnávateľa.
› Za oprávnený výdavok v mesiaci marec 2020 sa považuje príspevok na úhradu časti
mzdových nákladov na každého zamestnanca nadväzne na pokles tržieb vo výške
podľa tabuľky:
›
pokles tržieb (kategórie)
10 % - 19,99 %
20 % - 29,99 %
30 % - 39,99 %
40 a viac %
›

marec 2020
90,- eur
150,- eur
210,- eur
270,- eur

Za oprávnený výdavok v mesiacoch apríl až september 2020 sa považuje príspevok
na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca nadväzne na pokles
tržieb vo výške podľa tabuľky:
pokles tržieb (kategórie)

apríl – september 2020

od 20,00 - 39,99%
180,- eur
od 40,00 - 59,99%
300,- eur
od 60,00 - 79,99%
420,- eur
od 80% a viac
540,- eur
• v mesiacoch október a november 2020 sa považuje príspevok na náhradu straty
príjmu zo zárobkovej činnosti pre SZČO nadväzne na pokles tržieb vo výške podľa
tabuľky:
pokles tržieb (kategórie)

október a november 2020

10 % - 19,99 %
20 % - 29,99 %
30 % - 39,99 %
40 a viac %

270,- eur
450,- eur
630,- eur
810,- eur

4) Vybraným skupinám SZČO, ktoré v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie nemajú
žiaden iný príjem.
Oprávnený užívateľ:
• SZČO, ktorá od 13.03.2020 (resp. od začiatku ďalšieho kalendárneho mesiaca) nemá
žiaden iný príjem (z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti) a ktorá
prerušila vykonávanie/prevádzkovanie svojej činnosti a nepozastavila alebo nezrušila
oprávnenie na jej vykonávanie/prevádzkovanie.
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Pre účely opatrenia č. 4 sa za SZČO sa považuje fyzická osoba, ktorá:
a) prevádzkuje živnosť podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
b) vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov (napr. zákon č. 78/1992 Zb. o
daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov, zákon č. 323/1992
Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok), zákon č. 586/2003 Z. z. o
advokácii, zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom
auditu, zákon č. 185/2015 Z. z. autorský zákon, zákon č. 103/2014 Z. z. o divadelnej
činnosti a hudobnej činnosti, zákon č. 40/2015 Z. z o audiovízii a pod.), vykonáva
slobodné povolania, ktoré nie sú upravené osobitnými predpismi, a nie sú ani
podnikaním podľa § 2 Obchodného zákonníka, sú slobodným povolaním, t.j. sú
činnosťou, na ktorej vykonávanie zákon nevyžaduje žiadne oprávnenie (napr. herec,
choreograf, tanečník, hudobník, novinár, sochár, atď., ktorí pri vykonávaní svojej
činnosti nie sú v pracovnom pomere, ani v obdobnom pracovnom vzťahu),
c) vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných
plochách podľa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov, a ktorej
nevznikla povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia v zmysle zákona č.
461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov alebo ktorá nečerpá
tzv. odvodové prázdniny.
Pre účely opatrenia č. 4 sa za SZČO sa považuje aj fyzická osoba, ktorá
- je jediným spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným (tzv. jednoosobová
s.r.o.), ktorej zisk po zdanení za posledné ukončené účtovné obdobie, ktoré skončilo
najneskôr 31.12.2019, nepresiahol 9 600 eur a zároveň jej kumulatívny obrat bol
minimálne 2 400 eur; v prípade jednoosobovej s.r.o., ktorá začala prevádzkovať
činnosť v priebehu roka 2019, zisk po zdanení za počet kalendárnych mesiacov
vykonávania činnosti nepresiahol hodnotu 9 600 eur/12xpočet mesiacov existencie
a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 2 400 eur/12xpočet kalendárnych
mesiacov vykonávania činnosti do konca roka 2019,
- je konateľom v tejto spoločnosti s ručením obmedzeným a nie je zároveň jej
zamestnancom,
- nie je spoločníkom v inej s.r.o.
Pre účely opatrenia č. 4 sa za tzv. jednoosobovú s.r.o. považuje len taká s.r.o., ktorá nemá
žiadnych zamestnancov.
Oprávnený výdavok:
• mesačný paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti vo výške
105 eur za mesiac marec 2020 , vo výške 210 eur za mesiace apríl až september 2020
a vo výške 360 eur za mesiace október a november 2020.
Všeobecné podmienky poskytnutia príspevku:
Oprávnení užívatelia projektu – zamestnávateľ a SZČO – v prípade konkrétnych opatrení
definovaní v súlade so Schémou štátnej pomoci a uzneseniami vlády SR aktuálne platnými
v čase vzniku výdavkov pre týchto užívateľov. Oprávnení užívatelia (SZČO) môžu byť v rámci
opatrení podľa bodu 1 aj cieľovou skupinou tohto opatrenia.
Oprávnení účastníci projektu – zamestnanci - v prípade konkrétnych opatrení definovaní
v súlade so Schémou štátnej pomoci a uzneseniami vlády SR aktuálne platnými v čase vzniku
výdavkov na týchto zamestnancov.
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Oprávnené obdobie pre vznik výdavkov užívateľov (vrátane prijímania žiadostí a uzatvárania
zmlúv s oprávnenými žiadateľmi – užívateľmi NP) je obdobie stanovené Schémou štátnej
pomoci v súlade s Dočasným rámcom pre opatrenia štátnej pomoci (obdobie vyhlásenia
mimoriadnej situácie podľa zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva a zákona
č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia alebo núdzového stavu alebo
výnimočného stavu podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny,
vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
vyhláseného vládou SR a zároveň najneskôr do 31.12.2021).
Oprávnené výdavky – výdavky spĺňajúce pravidlá stanovené v súlade so Schémou štátnej
pomoci a uzneseniami vlády SR aktuálne platnými v čase vzniku týchto výdavkov.
Na účel overenia oprávnenosti užívateľov, účastníkov a výdavkov projektu je nutné
riadiť sa aktuálne platnými uzneseniami vlády SR a Schémou štátnej pomoci.
Na poskytnutie finančného príspevku v rámci tohto projektu je právny nárok po splnení
všetkých podmienok.
V rámci tohto projektu môže žiadateľ predložiť žiadosť o poskytnutie príspevku na každé
opatrenie. V prípade, ak žiadateľ – zamestnávateľ spĺňa podmienky poskytnutia príspevku v
rámci dvoch opatrení v jednom kalendárnom mesiaci, predkladá si žiadosť o poskytnutie
príspevku prostredníctvom toho opatrenia, v rámci ktorého má prevažujúci počet kalendárnych
dní.
Projekt bude realizovať ústredie a 46 úradov v rámci západného, stredného a východného
Slovenska.
V rámci NP Prvá pomoc II. budú refundované výdavky za obdobie od 03/2020 do
11/2020, ktoré boli uhradené užívateľom v decembri 2020.
Účastník projektu: Zamestnanec, Samostatne zárobkovo činná osoba
Užívateľ projektu: zamestnávateľ a SZČO – v prípade konkrétnych opatrení definovaní
v súlade so Schémou štátnej pomoci a uzneseniami vlády SR aktuálne platnými v čase vzniku
výdavkov pre týchto užívateľov.
Oprávnené výdavky: 63 227 072,00 EUR
Plánované výstupy hlavnej aktivity:
Počet zaradených účastníkov, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci boja s pandémiou
COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov - 50 000
Počet účastníkov, ktorí si udržali pracovné miesta šesť mesiacov po ukončení pomoci - 37 000
Výsledky aktivity a príspevok k naplneniu merateľných ukazovateľov (MÚ):
MU ukazovateľom bude:
PCV31 Počet účastníkov, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci boja s pandémiou COVID19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov – 50 000
PCVR1 Počet účastníkov, ktorí si udržali pracovné miesta šesť mesiacov po ukončení pomoci
- 37 000
Hodnota MU bude stanovená nasledovne:
Celkový počet podporených osôb vrátane počtov v jednotlivých kategóriách podľa pohlavia,
veku a dosiahnutého vzdelania bude vypočítaný na základe štatistických údajov zistených v
rámci NP Prvá pomoc I., nakoľko sa jedná o národný projekt s totožným zameraním.
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Na základe získaných údajov o žiadateľoch a údajoch o nákladoch spojených s NP Prvá
pomoc I. budú vypočítané finančné náklady na podporu jednej osoby.
Následne bude vypočítaný pomer medzi alokovanými finančnými prostriedkami na NP Prvá
pomoc I. a NP Prvá pomoc II. , na základe čoho budú následne prepočítané údaje o celkovom
počte možných podporených osôb vrátane dezagregácie podľa relevantných demografických
štruktúr.
Súlad s HP (opis): Predložený NP je v súlade s horizontálnymi princípmi udržateľný rozvoj,
rovnosť mužov a žien a nediskriminácia, ktoré sú definované v Partnerskej dohode SR na roky
2014 – 2020 a v čl. 7 a čl. 8 všeobecného nariadenia.
Žiadateľ zabezpečí podmienky pre uplatnenie princípu rovnakej príležitosti tak, aby
nedochádzalo k vylučovaniu ľudí na základe rodu, veku, rasy, etniky, zdravotného postihnutia
a pod., a zaväzuje sa k tomu aj čestným vyhlásením žiadateľa v časti 15 ŽoNFP.
Informovanosť a publicita
Publicita a informovanosť bude realizovaná v súlade s Manuálom pre informovanie
a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF – OP ĽZ. Prijímateľ bude informovať účastníkov
projektu ako aj širokú verejnosť, že aktivity, ktoré sa realizujú v rámci projektu sa uskutočňujú
vďaka prostriedkom poskytnutým z ESF. Plagát a informácia budú zverejnené na stránke
Ústredia PSVR a na stránke www.pomahameludom.sk.
Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu
Udržanie pracovného miesta aj napriek povinnosti prerušenia alebo obmedzenia svojej
prevádzkovej činnosti na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva. Udržať
zamestnanosť, obmedziť zvyšovanie nezamestnanosti.
Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa
Ústredie PSVR je orgán 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.
Ústredie PSVR realizuje národné projekty spolufinancované zo štrukturálnych fondov od roku
2004:
• po vstupe SR do EÚ sa v Programovom období 2004-2006 podieľalo na implementácii
národných projektov spolufinancovaných z Európskeho sociálneho fondu v rámci Sektorového
operačného programu Ľudské zdroje a Jednotného programového dokumentu Bratislava Cieľ 3,
• v programovom období 2007 - 2013 realizovalo národné projekty v rámci Operačného
programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia spolufinancované z Európskeho sociálneho fondu,
• v prebiehajúcom programovom období 2014 - 2020 realizuje národné projekty v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje.
Ústredie a úrady majú skúsenosti s implementáciou projektov spolufinancovaných
z európskych štrukturálnych a investičných fondov od roku 2004 nasledovne:
- v programovom období 2004 -2006 boli realizované NP spolufinancované z Európskeho
sociálneho fondu (ďalej len „ESF“) v rámci Sektorového operačného programu Ľudské
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zdroje a Jednotného programového dokumentu Bratislava Cieľ 3, zamerané na podporu
vzdelávania, prípravy pre trh práce a podporu zamestnávania UoZ, ako aj na sociálnu
inklúziu;
- v programovom období 2007 – 2013 boli realizované NP spolufinancované z ESF v rámci
Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, zamerané na podporu
vzdelávania, prípravy pre trh práce a podporu zamestnávania UoZ, ako aj na sociálnu
inklúziu;
- v prebiehajúcom programovom období 2014 – 2020 boli a sú realizované NP
spolufinancované z ESF v rámci v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, zamerané
na podporu vzdelávania, prípravy pre trh práce a podporu zamestnávania UoZ, ako aj na
sociálnu inklúziu
Personálne zabezpečenie riadenia projektu bude zabezpečené zamestnancami Ústredia PSVR.
Zamestnanci budú financovaní z rozpočtu Ústredia PSVR.
Popis cieľovej skupiny
•
•
•

Zamestnanec
Zamestnávateľ
SZČO

Harmonogram realizácie aktivít:
Celková dĺžka realizácie aktivít projektu
(v mesiacoch):
Subjekt:
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Hlavné aktivity
Typ aktivity
projektu
Realizácia AOTP Aktivity zamerané na
podľa § 54 ods. 1 predvídanie zmien,
adaptabilita na
písm. e) zákona
zmenené podmienky,
o službách
prispôsobenie
zamestnanosti
pracovníkov, podnikov
a podnikateľov týmto
zmenám
Podporné aktivity

24

Začiatok realizácie
aktivity

Informovanosť a publicita

14

Koniec realizácie
aktivity

03/2020

02/2022

x

x

Aktivity projektu a očakávané merateľné ukazovatele:
Subjekt: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Názov hlavnej aktivity projektu: Realizácia AOTP podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona
o službách zamestnanosti
8.1.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava
zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva
Merateľný ukazovateľ: Počet účastníkov, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci boja s
pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov
Merná jednotka: Osoby
Cieľová hodnota: 50 000
Čas plnenia: 24 mesiacov
Merateľný ukazovateľ: Počet účastníkov, ktorí si udržali pracovné miesta šesť mesiacov
po ukončení pomoci
Merná jednotka: Osoby
Cieľová hodnota: 37 000
Čas plnenia: 24 mesiacov

15

