ZÁMER NÁRODNÉHO
PROJEKTU OP EVS
na programové obdobie 2014 – 2020

Platnosť: 28.11.2017, účinnosť: 28.11.2017

Názov národného projektu: „Podpora inštitucionálnych kapacít verejnej správy
ako nástroj na elimináciu pandémie ochorenia COVID-19“
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 zmysle:
 zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času
vojny a vojnového stavu,
 zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení
zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času
vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov
 zákona č. 575/2001 o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej
správy, v rámci ktorého je v organizačnej pôsobnosti Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“) a jeho podriadených útvarov
poskytovanie bezpečnostných služieb a podporných činností v krízových
situáciách a udržanie verejného poriadku ako ústredného orgánu štátnej
správy a v organizačnej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky (ďalej len „MZ SR“) poskytovanie zdravotnej starostlivosti ako
ústredného orgánu štátnej správy,
nie je možné v čase hospodárskej mobilizácie a/alebo krízového (núdzového) stavu
zabezpečiť aktivity iným spôsobom ako z pozície vlády Slovenskej republiky,
ústredných orgánov štátnej správy a orgánov verejnej správy.
Plynúc z vyššie uvedenej legislatívy z dôvodu celoslovenskej pôsobnosti MV SR a MZ
SR nie je možné predmetný projekt realizovať prostredníctvom dopytovo
orientovaných projektov.
V tomto zmysle bude prebiehať podpora vybraných zamestnancov verejnej správy za
ich mimoriadne nasadenie v rámci krízovej situácie alebo núdzového stavu, ktoré
súvisí s opatreniami na elimináciu pandémie ochorenia COVID-19 a tým napomáhajú
k zabezpečeniu permanentného poskytovania služieb obyvateľstvu v krízovej situácii,
ktorá vznikla na základe šírenia viacerých za sebou nasledujúcich vĺn akútneho
respiračného syndrómu, ktorý spôsobuje nový koronavírus 2019-nCOV.
2. Príslušnosť národného projektu k relevantnej časti operačného programu
Prioritná os
4 REACT - EU
Investičná priorita
Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte
pandémie
COVID-19
a príprava
zelenej,
digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva
Špecifický cieľ
4.1 Zmiernenie dopadov pandémie ochorenia
COVID-19 pri poskytovaní verejných služieb
Miesto realizácie projektu (na
NUTS III Bratislavský kraj
úrovni kraja)
NUTS III Trnavský kraj
NUTS III Nitriansky kraj

Identifikácia hlavných cieľových
skupín (ak relevantné)

3. Prijímateľ1 národného projektu
Dôvod určenia prijímateľa
národného projektu2

NUTS III Trenčiansky kraj
NUTS III Žilinský kraj
NUTS III Banskobystrický kraj
NUTS III Prešovský kraj
NUTS III Košický kraj
(celé územie SR)
Zamestnanci verejnej správy podieľajúci sa na
opatreniach
zameraných
na
elimináciu
pandémie ochorenia COVID-19 alebo v rámci
zmierňovania jej následkov.
Dňa 12. marca 2020 bola na území Slovenskej
republiky uznesením vlády SR č. 111 z 11. marca
2020 vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti
s ohrozením verejného zdravia II. stupňa, ktorá
bola
spôsobená
celosvetovým
šírením
koronavírusu SARS-COV-2.
S ohľadom na kompetenčný zákon je gestorom
a teda aj budúcim prijímateľom pomoci MV SR a
ako správca veľkého počtu agend a nositeľ
zodpovednosti za poskytovanie verejných
služieb s celoslovenskou pôsobnosťou v zmysle
svojich právomocí a povinností musí dbať na
dodržiavanie
epidemiologicko-hygienických
zásad a nariadení, ktoré sú základnou
podmienkou na zamedzenie šírenia pandémie
vírusového ochorenia COVID-19.
Prijímateľom národného projektu bude MV SR –
Sekcia personálnych a sociálnych činností
ministerstva, ktorá podľa organizačného
poriadku MV SR je o. i. odborným útvarom
ministerstva na úseku personálnom, organizácie
a systemizácie, na úseku rozpočtu mzdových
prostriedkov a spolu s vecne príslušnými
organizačnými
útvarmi
ministerstva
sa
spolupodieľa na príprave a realizácii projektov
v oblasti refundácie miezd pre príslušné cieľové
skupiny. Za vecnú gesciu problematiky
poskytujú súčinnosť odborné útvary MV SR –
Prezídium hasičského a záchranného zboru

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).

a Prezídium Policajného zboru.
Má prijímateľ osobitné, jedinečné
Kompetencie Ministerstva vnútra SR vyplývajú
kompetencie na implementáciu
z osobitných predpisov taxatívne vymedzených v
aktivít národného projektu priamo § 11 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii
zo zákona, osobitných právnych
činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej
predpisov, resp. je uvedený priamo správy, podľa ktorého je MV SR ústredným
v príslušnom operačnom
orgánom štátnej správy pre všeobecnú vnútornú
programe?
správu a prostredníctvom svojich podriadených
útvaroch poskytuje služby pre občanov a preto
výraznou mierou zasahuje do fungovania
verejnej správy.
MV SR je ústredným orgánom štátnej správy
okrem iného pre:
 ochranu verejného poriadku, bezpečnosti
osôb a majetku, ochranu a správu štátnych
hraníc, vstup na územie Slovenskej
republiky a pobyt cudzincov na jej území,
integrovaný záchranný systém, civilnú
ochranu,
 Policajný zbor a Hasičský zbor.
MV SR zároveň koordinuje ostatné subjekty
verejnej správy pri plnení úloh preneseného
výkonu štátnej správy.

Obchodné meno/názov (aj názov
sekcie ak relevantné)
Sídlo
IČO

Predmetný národný projekt plne reflektuje ciele
Operačného programu Efektívna verejná správa.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Sekcia
personálnych a sociálnych činností ministerstva
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
00151866

4. Partner, ktorý sa bude zúčastňovať realizácie národného projektu (ak relevantné)
Zdôvodnenie potreby partnera
Nositeľ verejnej moci, ministerstvo – ústredný
národného projektu (ak
orgán štátnej správy pre zdravotnú starostlivosť
3
relevantné)
a ochranu zdravia (na základe zákona č.
575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády
a organizácii ústrednej štátnej správy § 19 písm.
a) a b)).
4
Kritériá pre výber partnera
N/A
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.

Má partner monopolné postavenie
na implementáciu týchto aktivít?
(áno/nie) Ak áno, na akom
základe?

Áno, na základe zákona č. 575/2001 Z. z.
o organizácii činnosti vlády a organizácii
ústrednej štátnej správy § 19 písm. a) a b);
Ďalej na základe zákona č. 387/2002 Z. z.
o riadení štátu v krízových situáciách mimo času
vojny a vojnového stavu, zákona č. 179/2011
Z. z. o hospodárskej mobilizácii a zákona
č. 575/2001 o organizácii činnosti vlády
a organizácii ústrednej štátnej správy.
Obchodné meno/názov
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Sídlo
Limbová 2, 837 52 Bratislava 37
IČO
00165565
V prípade viacerých partnerov, doplňte údaje za každého partnera.
5. Predpokladaný časový rámec
Dátumy v tabuľke nižšie nie sú záväzné, ale predstavujú vhodný a žiadúci časový
rámec pre zabezpečenie procesov, vedúcich k realizácii národného projektu.
Dátum vyhlásenia vyzvania
august/2021
vo formáte Mesiac/Rok
Uveďte plánovaný štvrťrok
3Q/2021
podpísania zmluvy o NFP s
prijímateľom
Uveďte plánovaný štvrťrok
1Q/2020
spustenia realizácie projektu
Predpokladaná doba realizácie
32 mesiacov (02/2020 – 09/2022)
projektu v mesiacoch
Realizácia projektu je v súlade s oprávneným
obdobím uvedeným v Nariadení európskeho
parlamentu a rady (EÚ) 2020/2221 z 23
decembra 2020, ktorým sa mení nariadenie (EÚ)
č. 1303/2013, pokiaľ ide o dodatočné zdroje
a vykonávacie opatrenia na poskytovanie pomoci
na podporu obnovy po kríze spojenej s pandémiou
COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a na
prípravu zeleného, digitálneho a odolného
oživenia hospodárstva (REACT-EU).
6. Finančný rámec
Alokácia na vyzvanie (zdroj EÚ
a ŠR)
Celkové oprávnené výdavky
projektu
Vlastné zdroje prijímateľa

85 288 928,00 €
85 288 928,00 €
-

7. Východiskový stav
a. Uveďte východiskové dokumenty na regionálnej, národnej a európskej úrovni,
ktoré priamo súvisia s realizáciou NP:



Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej
štátnej správy



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



Zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona
č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny
a vojnového stavu v znení neskorších predpisov



Zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych
pracovísk, stavovských organizáciách v zdravotníctve v znení neskorších
predpisov



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



Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej
informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky
a Železničnej polície



Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov



Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 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



Uznesenie vlády Slovenskej republiky (ďalej len „UV SR“) č. 645 z 12. októbra
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 a jeho jednotlivé aktualizácie



Uznesenie vlády Slovenskej republiky č.
odmeňovania zdravotníckych pracovníkov,
2020 pôsobili v prvej línii a červenej zóne
týkajúcou sa akútneho respiračného
koronavírusom 2019-nCoV



Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 260 zo 14. mája 2021 k návrhu na
skončenie núdzového stavu vyhláseného uznesením vlády č. 587 z 30. septembra
2020



Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením
COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 a jeho jednotlivé aktualizácie

690 z 28. októbra 2020 k návrhu
ktorí od 1. apríla 2020 do 31. júla
v súvislosti so vzniknutou situáciou
syndrómu spôsobeného novým



Usmernenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v spolupráci
s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 29. marca 2020 pre
odborníkov pracujúcich v prvej línii a ostatných osôb v úzkom kontakte so
symptomatickými osobami s potenciálnym COVID-19



Verejný prísľub Ministerstva zdravotníctva SR č. S16546-2020-OKSaC-1 daný
podľa §850 a nasl. Občianského zákonníka



ostatné uznesenia nadväzujúce na uvedené východiskové dokumenty

b. Uveďte predchádzajúce výstupy z dostupných analýz, na ktoré nadväzuje
navrhovaný zámer NP (štatistiky, analýzy, štúdie,...):
N/A
c. Uveďte, na ktoré z ukončených a prebiehajúcich národných projektov5 zámer NP
priamo nadväzuje, v čom je navrhovaný NP od nich odlišný a ako sú v ňom
zohľadnené výsledky/dopady predchádzajúcich NP (ak relevantné):
N/A
d. Popíšte problémové a prioritné oblasti, ktoré rieši zámer národného projektu.
(Zoznam známych problémov, ktoré vyplývajú zo súčasného stavu a je potrebné
ich riešiť):
Pandémia spôsobená šírením vírusu COVID-19 odhalila zásadné štrukturálne
nedostatky najmä v oblasti zdravotníctva, ktoré v súčasnosti čelí problémom
s nedostatkom zdravotníckych personálnych kapacít. Uvedený problém je
zapríčinený najmä nedostatočným mzdovým ohodnotením zdravotníkov, čo ma za
následok nie len zníženie motivácie týchto zamestnancov, ale aj ich kontinuálny
odchod do zahraničia alebo iných odvetví. Závažnosť tohto problému sa plne
prejavila v uplynulom období, kedy nedostatok pracovníkov mal nesmierne
negatívne dopady na zdravie obyvateľov. Vzhľadom k uvedenému sú investície do
motivovania zdravotníkov prostredníctvom ich lepšieho finančného ohodnotenia
jednou z kľúčových priorít na národnej úrovni.
e. Popíšte administratívnu, finančnú a prevádzkovú kapacitu žiadateľa a partnera
(v prípade, že v projekte je zapojený aj partner)
Riadenie projektu bude zabezpečené vlastnými personálnymi kapacitami žiadateľa
a partnera žiadateľa so znalosťami a praktickými skúsenosťami s prípravou a
realizáciou projektov financovaných z európskych štrukturálnych a investičných
fondov Európskej únie a s mnohými inými grantovými schémami. Členovia
projektového tímu sa budú vzájomne pravidelne informovať o stave a priebehu
5

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

projektu v každej oblasti, čím sa zabezpečí promptná zastupiteľnosť v prípade
neprítomnosti projektového alebo finančného manažéra na pracovisku.
Ako žiadateľ tak aj partner projektu disponujú vlastnými priestorovými
kapacitami s adekvátnym materiálno-technickým zabezpečením čím bude
zabezpečená bezproblémová implementácia projektu.
8. Vysvetlite hlavné ciele NP (stručne):
(očakávaný prínos k plneniu strategických dokumentov, k socio-ekonomickému rozvoju
oblasti pokrytej OP, k dosiahnutiu cieľov a výsledkov príslušnej prioritnej
osi/špecifického cieľa)
Hlavným cieľom projektu je podpora inštitucionálnych kapacít verejnej správy
orientovaná na zachovanie dostupnosti zdravotníckych služieb a podporu
poskytovania špecializovaných služieb v oblastiach poskytovania bezpečnostných
služieb a podporných činností v krízových situáciách udržania verejného poriadku,
efektívneho manažmentu krízových situácií a prijímania opatrení na znižovanie rizík
ohrozenia, vrátane určovania postupov a činností pri odstraňovaní následkov
mimoriadnej udalosti spojenej s pandémiou ochorenia COVID-19.
9. Očakávaný stav a merateľné ciele
V tejto časti popíšte očakávané výsledky projektu s konkrétnym prínosom vo vzťahu k
rozvoju oblasti pokrytej operačným programom a zrealizovaniu aktivít. V tabuľke
nižšie uveďte projektové ukazovatele a iné údaje. Projektové ukazovatele musia byť
definované
tak,
aby odrážali výstupy/výsledky projektu a predstavovali kvantifikáciu toho, čo sa
realizáciou aktivít za požadované výdavky dosiahne.6
Cieľ národného
projektu

Merateľný
ukazovateľ

(PCV30)
Hodnota
Podpora stability
opatrení ESF
zdravotníckeho
zameraných na
systému
boj s pandémiou
a poskytovania
COVID-19 alebo
špecializovaných
na zmierňovanie
verejných
jej následkov
služieb
(celkové verejné
výdavky)

6

Indikatívna
cieľová
hodnota
85 288 928

Aktivita
projektu
Aktivita č. 1

Súvisiaci
programový
ukazovateľ7
OCV30

V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevypĺňa, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné
a jasné zdôvodnenie, prečo nie je možné uviesť požadované údaje.
7
Národný projekt by mal obsahovať minimálne jeden relevantný projektový ukazovateľ, ktorý sa agreguje
do programového ukazovateľa. Pri ostatných projektových ukazovateľoch sa uvedie N/A.

(PCV31) Počet
62 000
Aktivita č. 1 OCV31
účastníkov,
Podpora stability ktorým bola
zdravotníckeho
poskytnutá
systému
podpora v rámci
a poskytovania
boja
špecializovaných s pandémiou
verejných
COVID-19 alebo
služieb
v rámci
zmierňovania jej
následkov
(PCV33) Počet
6 700
Aktivita č. 1 OCV33
subjektov,
Podpora stability ktorým bola
zdravotníckeho
poskytnutá
systému
podpora v rámci
a poskytovania
boja
špecializovaných s pandémiou
verejných
COVID-19 alebo
služieb
v rámci
zmierňovania jej
následkov
Podpora stability (PCVR1) Počet
49 600
Aktivita č. 1 RCVR1
zdravotníckeho
účastníkov, ktorí
systému a
si udržali
poskytovania
pracovné miesta
špecializovaných šesť mesiacov po
verejných
skončení
služieb
podpory
Iné údaje, ktorými je možné sledovať napĺňanie cieľov národného projektu (ak
relevantné)
Indikatívna
Aktivita projektu
Cieľ národného
Ukazovateľ
cieľová
projektu
hodnota
V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte údaje za každý merateľný
ukazovateľ.
10. Bližší popis merateľných ukazovateľov.8
Predmetná časť sa týka projektových ukazovateľov

8

V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevypĺňa, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné
a jasné zdôvodnenie, prečo nie je možné uviesť požadované údaje.

Názov merateľného
ukazovateľa9

(PCV30) Hodnota opatrení ESF zameraných na boj
s pandémiou COVID-19 alebo na zmierňovanie jej
následkov (celkové verejné výdavky)

Akým spôsobom sa
budú získavať dáta?

Zdroj údajov: Monitorovanie a implementácia projektov.

Názov merateľného
ukazovateľa

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

Akým spôsobom sa
budú získavať dáta?

Zdroj údajov: Monitorovanie a implementácia projektov na
základe dostupných údajov prijímateľov/užívateľov o svojich
zamestnancoch na trvalo vytvorených pracovných miestach,
resp. užívateľov v postavení PZS pri realizácii oprávnených
činností.

Názov merateľného
ukazovateľa

(PCV33) Počet subjektov, ktorým bola poskytnutá
podpora v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo
v rámci zmierňovania jej následkov

Akým spôsobom sa
budú získavať dáta?

Zdroj údajov: Monitorovanie a implementácia projektov.

Názov merateľného
ukazovateľa

(PCVR1) Počet účastníkov, ktorí si udržali pracovné
miesta šesť mesiacov po skončení podpory
Monitorovanie a implementácia projektov na základe
Akým spôsobom sa
dostupných
údajov
prijímateľov/užívateľov
o svojich
budú získavať dáta?
zamestnancoch na trvalo vytvorených pracovných miestach,
resp. užívateľov v postavení PZS pri realizácii oprávnených
činností.
V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte údaje za každý z nich.
11. Očakávané dopady
Zoznam prínosov a prípadných iných
pre jednotlivé cieľové skupiny
Dopady
Vyššia stabilita zdravotníckeho
systému a zlepšenie dostupnosti
zdravotníckych služieb

Stabilizácia pracovných miest

9 V
10

dopadov,

Cieľová
skupina (ak
relevantné)
Občania ako
prijímatelia
služieb
(nepriama
cieľová
skupina)
Zamestnanci
poskytujúci
zdravotnú
starostlivosť a

ktoré

sa

dajú očakávať

Počet10
Dopady sa týkajú všetkých
fyzických osôb, avšak presné
číslo nie je možné stanoviť,
nakoľko využitie služieb nie je
možné predvídať.
49 600

prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ.
Ak nie je možné uviesť početnosť cieľovej skupiny, uveďte do tejto časti zdôvodnenie.

špecializovan
é verejné
služby

V prípade viacerých cieľových skupín, doplňte dopady na každú z nich.
12. Aktivity
a) Uveďte detailnejší popis aktivít.
Aktivita 1
Podpora vybraných inštitucionálnych kapacít verejnej správy poskytujúcich
zdravotnú starostlivosť a špecializované verejné služby v súvislosti s opatreniami
zameranými na elimináciu pandémie ochorenia COVID-19
Cieľom aktivity je stabilizácia pracovných miest vybraných zamestnancov verejnej
správy prostredníctvom financovania motivačných mzdových príplatkov za
nadštandardné výkony počas obdobia trvania pandémie.
Podaktivita 1.1
Podpora
stability
zdravotníckeho
systému
a zachovania
dostupnosti
zdravotníckych služieb napriek dopadom a dlhodobému negatívnemu pôsobeniu
pandémie ochorenia COVID-19
Rezort Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) umožnil
všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (podriadené organizácie MZ SR,
verejnoprávne subjekty, ako aj súkromnoprávne subjekty) odmeniť zdravotníckych
pracovníkov v prvej línii a/alebo v červenej zóne zapojených do poskytovania
zdravotníckej starostlivosti v rámci hospodárskej mobilizácie. V rámci materiálu č. UV23300/2020, ktorý vláda SR prerokovala dňa 28. októbra 2020 a schválila pre
súkromnoprávne subjekty uznesením č. 690/2020, bol určený postup odmeňovania
zdravotníckych pracovníkov v rámci prvej vlny pandémie ochorenia COVID-19 za
obdobie výkonu ich povolania od 1. apríla 2020 do 31. júla 2020, čím boli vytvorené
podmienky pre transparentný, efektívny a motivačný spôsob odmeňovania jednotlivých
skupín pracovníkov, ktorého ambíciou je spravodlivo odmeniť zdravotníckych
pracovníkov za ich mimoriadne nasadenie v rámci krízovej situácie alebo núdzového
stavu, ktorý zároveň vytvára predpoklady na podporu zdravotníckych pracovníkov aj
v rámci postupujúcich ďalších vĺn pandémie ochorenia COVID-19. V prípade
podriadených organizácií MZ SR a verejnoprávnych subjektov bola vykonaná podpora
odmeňovania kapacít poskytujúcich zdravotnícke služby v prvej línii a/alebo v červenej
zóne v rámci disponibilných zdrojov štátneho rozpočtu kapitoly MZ SR.
Podaktivita 1.2
Podpora poskytovania špecializovaných verejných služieb ako podporného
aparátu zabezpečujúceho dostupnosť zdravotníckych služieb v oblastiach
poskytovania bezpečnostných služieb a podporných činností v krízových
situáciách, udržania verejného poriadku, efektívneho manažmentu krízových
situácií a prijímania opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, vrátane určovania
postupov a činností pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.
Ďalšou časťou podpory je zabezpečenie financovania nad rámec štandardných výkonov
a mimoriadneho nasadenia v teréne zo strany príslušníkov Hasičského a záchranného zboru

SR (ďalej len „HaZZ SR“) a príslušníkov Policajného zboru SR (ďalej len „PZ SR“) v rámci
rezortu Ministerstva vnútra SR (ďalej len „MV SR“) pri výkone podporných opatrení
zdravotnému systému v SR v súvislosti s opatreniami na elimináciu pandémie ochorenia
COVID-19 a to v súvislosti s výkonmi v rámci nariadeného nadčasového fondu ako aj
v rámci motivačného odmeňovania zamestnancov.
HaZZ SR vykonáva podporu zdravotného systému v rámci nasledujúcich svojich hlavných
činností:
 záchrana a poskytovanie pomoci v prípadoch ohrozenia života alebo zdravia osôb, kde
je na záchranu potrebná osobitná odborná pripravenosť a vybavenie,
 poskytovanie predlekárskej pomoci postihnutým osobám na mieste zásahu,
 plnenie úloh pri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pri
sťažených dostupnosti neumožňujúcich nasadenie bežnej záchrannej zdravotnej
služby;
V súvislosti s krízovým riadením a opatreniami na elimináciu pandémie ochorenia COVID-19
príslušníci HaZZ SR zabezpečujú aj nasledujúce činnosti:
 logistickú podporu v priestoroch zásahu alebo v odberových a karanténnych centrách,
čím sa vytvárajú priaznivejšie podmienky pre ostatných nasadených príslušníkov zo
všetkých záchranných zložiek a pre zdravotnícky personál,
 výkon odberu vzoriek u osôb, u ktorých vzniklo podozrenie na ochorenie COVID-19
(zároveň vykonávajú odbery vzoriek vo všetkých karanténnych zariadeniach SR, nie
iba v tých, ktoré sú v správe HaZZ SR a odoberajú vzorky aj na iných miestach, napr.
príslušníkom Policajného zboru a ďalších záchranných zložiek, ľuďom bez domova, v
domovoch sociálnych služieb a zriadili dočasné drive-in odberné miesta),
 výkon správy určených karanténnych centier; výkon dohľadu nad krízovými stanmi,
ktoré sú dislokované na viacerých miestach, napr. na hraničných priechodoch, v
areáloch nemocníc či regionálnych úradov verejného zdravotníctva,
 zabezpečenie rozvozu zdravotníckeho materiálu z centrálneho skladu Správy štátnych
hmotných rezerv SR a výkon ďalších súvisiacich činností v rámci protikrízových
opatrení.
V súlade so základným vymedzením služby a pôsobenia PZ SR jeho príslušníci zabezpečujú
v súvislosti s krízovou situáciou alebo núdzovým stavom opatrenia na elimináciu pandémie
ochorenia COVID-19 a to najmä pri:
 spolupôsobení pri ochrane života, zdravia a bezpečnosti osôb a pri ochrane majetku
na ohrozenom území;
 spolupôsobení
pri
zabezpečovaní
verejného
poriadku,
vykonávaním opatrení na
jeho obnovenie a vykonávaním potrebných
bezpečnostných opatrení na ohrozenom území, resp. na evakuačných trasách,
v evakuačných zariadeniach, strediskách núdzového ubytovania obyvateľstva;
 podieľaní sa na zabezpečovaní uzatvorení ohrozeného územia a priestorov, na
ohrozené územie umožňuje vstup a vjazd len určeným osobám a dopravným







prostriedkom za účelom vykonávania opatrení a činností súvisiacich so záchrannými
činnosťami;
spolupôsobení, na požiadanie obecnej polície, pri zabezpečovaní poriadku
a bezpečnosti v dotknutých obciach;
dohliadaní na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a spolupôsobí pri jej riadení,
reguluje pohyb motorových vozidiel a peších kolón na evakuačných trasách, určovaní
najvhodnejších obchádzok alebo iného spôsobu na zachovanie postupu
a stanoveného smeru evakuácie v prípade neodstrániteľnej prekážky, regulácia a
usmerňovanie premávky na výjazdových komunikáciách a križovatkách tak, aby
osoby a dopravné prostriedky čo najrýchlejšie opúšťali ohrozené územie;
pôsobením pri preventívnych opatreniach na zabránenie vzniku a šírenia paniky a
rozširovania poplašných správ;
kontrole hraníc a cezhraničného pohybu obyvateľstva.

b) V tabuľke nižšie uveďte rámcový popis aktivít, ktoré budú v rámci identifikovaného
národného projektu realizované a ich prepojenie so špecifickými cieľmi.
Názov aktivity

Podpora vybraných
zamestnancov
inštitucionálnych
kapacít verejnej
správy
poskytujúcich
zdravotnú
starostlivosť
a špecializované
verejné služby
v súvislosti
s opatreniami
zameranými na
elimináciu
pandémie ochorenia
COVID-19

Cieľ, ktorý má byť
aktivitou
dosiahnutý (podľa
sekcie Očakávaný
stav)
85 288 928 €
zameraných na boj
s pandémiou
COVID-19 alebo na
zmierňovanie jej
následkov

Spôsob realizácie
(žiadateľ a/alebo
partner)

Predpokladaný
počet mesiacov
realizácie aktivity

žiadateľ a partner

32

62 000
podporených
účastníkov
6 700
podporených
subjektov

49 600
účastníkov, ktorí si
udržali pracovné
miesta šesť
mesiacov po
skončení podpory
V prípade viacerých aktivít, doplňte informácie za každú z nich.

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

352 – Transfery
poskytovateľom
zdravotnej
starostlivosti

Hlavné aktivity
SPOLU
Predpokladané
finančné
prostriedky na
podporné aktivity
Podporné aktivity
SPOLU
CELKOM

Celková suma

Uveďte plánované vecné vymedzenie

50 000 000,00 € Motivačné odmeňovanie vybraných
zamestnancov inštitucionálnych kapacít
verejnej správy poskytujúcich špecializované
verejné služby v súvislosti s opatreniami
zameranými na elimináciu pandémie
ochorenia COVID-19
35 288 928,00 € Motivačné odmeňovanie zdravotníckych
pracovníkov, ktorí vykonávali svoje
povolanie v 1. línii a v červenej zóne a tým
napomohli k permanentnému poskytovaniu
zdravotníckych služieb obyvateľstvu
v krízovej situácii spojenej s pandémiou
ochorenia COVID-19
85 288 928,00 €

0,00 €
85 288 928,00 €

14. Deklarujte, že NP vyhovuje zásade doplnkovosti (t. j. nenahrádza verejné
alebo ekvivalentné štrukturálne výdavky členského štátu v súlade s článkom 95
všeobecného nariadenia).

Národný projekt je v súlade s princípom doplnkovosti, definovanom v článku 95
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú
všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom
fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, čo znamená, že
implementácia projektu nenahrádza verejné alebo ekvivalentné štrukturálne výdavky
členského štátu. Výdavky na národný projekt sú doplnkom vnútroštátneho financovania
a nemajú za následok zníženie vnútroštátnych štrukturálnych výdavkov a v prípade
dotknutého národného projektu tvoria výhradne časť motivačnej zložky odmeňovania
zamestnancov a personálu VS poskytujúcich služby obyvateľstvu počas pandémie
ochorenia COVID-19.
15. Bude v národnom projekte využité zjednodušené vykazovanie výdavkov? Ak áno,
aký typ?
Nie. Realizujú sa výhradne náhrady časti mzdových výdavkov alebo motivačné náhrady
za poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
16. Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov
Informácie sa vypĺňajú iba pre investičné11 typy projektov.
Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov
Existuje relevantná štúdia
N/A – Nie je aplikovateľné pre projekty OP EVS
uskutočniteľnosti12 ? (áno/nie)
Ak je štúdia uskutočniteľnosti
N/A – Nie je aplikovateľné pre projekty OP EVS
dostupná na internete , uveďte jej
názov a internetovú adresu, kde
je štúdia zverejnená
V prípade, že štúdia
N/A – Nie je aplikovateľné pre projekty OP EVS
uskutočniteľnosti nie je dostupná
na internete, uveďte webové sídlo
a termín, v ktorom predpokladáte
jej zverejnenie (mesiac/rok)

11

Investičný projekt – dlhodobá alokácia finančného aj nefinančného kapitálu na naplnenie investičného zámeru
až do etapy, kedy projekt vstúpi do prevádzkovej etapy a prípadne začne generovať stabilné príjmy. Investičný
projekt smeruje k: výstavbe stavby alebo jej technickému zhodnoteniu; nákupu pozemkov, budov, objektov
alebo ich častí; nákupu strojov, prístrojov, tovarov a zariadení; obstaraniu nehmotného majetku vrátane softvéru.
Zdroj: Uznesenie Vlády SR č. 300 z 21.6.2017 k návrhu Rámca na hodnotenie verejných investičných projektov
v SR.
12
Pozri aj Uznesenie Vlády SR č. 300 z 21.6.2017 k návrhu k návrhu Rámca na hodnotenie verejných
investičných projektov v SR (dostupné na:
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26598 )

