ZÁMER NÁRODNÉHO
PROJEKTU OP EVS
na programové obdobie 2014 – 2020

Platnosť: 28.11.2017, účinnosť: 28.11.2017

Názov národného projektu: Podpora manažmentu krízových situácií
a materiálneho zabezpečenia pri poskytovaní neodkladnej zdravotnej
starostlivosti počas 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)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“) je v zmysle ustanovení
§ 11 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej
štátnej správy je ústredným orgánom štátnej správy pre integrovaný záchranný
systém,
civilnú
ochranu
a
ochranu
pred
požiarmi
(písm.
a)),
Policajný zbor a Hasičský a záchranný zbor (písm. c)). V súlade s §19 písm. a) zákona
č. 575/2001 Z. z. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“)
je ústredným orgánom štátnej správy pre zdravotnú starostlivosť.
Ďalšie vymedzenie národného projektu vyplýva z ustanovení:
• 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. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a
vojnového stavu v znení neskorších predpisov.
• zákona Národnej rady Slovenskej republiky NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej
ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
• zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
• zákona č. 73/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v
pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID19.
Na základe uvedenej legislatívy ako aj z dôvodu pôsobnosti na celom území
Slovenskej republiky a postavenia ústredných orgánov štátnej správy MV SR a MZ SR
ako nositeľov verejnej moci, nie je možné predmetný projekt realizovať
prostredníctvom dopytovo orientovaných projektov.

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 COVID 19 pri
poskytovaní verejných služieb
Miesto realizácie projektu (na
NUTS III Bratislavský kraj
úrovni kraja)
NUTS III Trnavský kraj
NUTS III Nitriansky kraj
NUTS III Trenčiansky kraj
NUTS III Žilinský kraj
NUTS III Banskobystrický kraj
NUTS III Prešovský kraj
NUTS III Košický kraj
(celé územie SR)
Identifikácia hlavných cieľových
Zamestnanci verejnej správy podieľajúci sa na
skupín (ak relevantné)
opatreniach
zameraných
na
elimináciu
pandémie ochorenia COVID – 19 alebo v rámci
zmierňovania jej následkov.
3. Prijímateľ1 národného projektu
Dôvod určenia prijímateľa
národného projektu2

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 –
z vecného hľadiska sekcia krízového riadenia

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).

ministerstva, ktorá podľa organizačného
poriadku MV SR je o. i. odborným útvarom
ministerstva na úseku pre integrovaný
záchranný systém, civilnú ochranu, krízové
riadenie, ochranu kritickej infraštruktúry,
hospodársku mobilizáciu, správu materiálu
civilnej ochrany, humanitárneho materiálu a
materiálu hospodárskej mobilizácie, obranu
štátu, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,
požiarny dozor a inšpekciu práce.
Má prijímateľ osobitné, jedinečné
Nositeľ
verejnej
moci,
ministerstvo
–
kompetencie na implementáciu
Ministerstvo vnútra SR, ktorého postavenie
aktivít národného projektu priamo vyplýva z osobitných predpisov taxatívne
zo zákona, osobitných právnych
vymedzených v § 11 písm. a), resp. c) zákona č.
predpisov, resp. je uvedený priamo 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a
v príslušnom operačnom
organizácii ústrednej štátnej správy, podľa
programe?
ktorého je MV SR ústredným orgánom štátnej
správy pre integrovaný záchranný systém,
civilnú ochranu a ochranu pred požiarmi (písm.
a)),
Policajný zbor a Hasičský a záchranný zbor
(písm. c)).
V neposlednom rade MV SR podľa Zákona č.
387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových
situáciách mimo času vojny a vojnového stavu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky okrem
úloh ustanovených v § 5 tohto zákona
 zabezpečuje
činnosť
ústredného
krízového štábu,
 koordinuje v rozsahu určenom vládou
činnosť orgánov krízového riadenia
podľa § 3 písm. b) až c), e), g) a h), pri
príprave na krízovú situáciu a pri jej
riešení a činnosť podnikateľov a
právnických osôb pri civilnom núdzovom
plánovaní,
 navrhuje
vláde
vyžiadanie
alebo
poskytnutie humanitárnej pomoci,
 organizuje a riadi prípravu orgánov
štátnej správy a samosprávy v krízových
situáciách
formou
zdokonaľovacích
(účelových) kurzov a školení,
 organizuje odbornú prípravu ústredného
krízového štábu, koordinuje prípravu
krízových
štábov
ministerstiev
a
okresných úradov v sídle kraja pri
príprave na krízové situácie,



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

kontroluje plnenie úloh
núdzového plánovania.

civilného

Ministerstvo vnútra SR je vzhľadom na zákonom
vymedzené kompetencie a úlohy jediným
vhodným subjektom pre realizáciu aktivít v tejto
oblasti.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Sekcia
krízového riadenia ministerstva
Pribinova 2, Bratislava 812 72
00151866

4. Partner, ktorý sa bude zúčastňovať realizácie národného projektu (ak relevantné)
Zdôvodnenie potreby partnera
Nositeľ
verejnej
moci,
Ministerstvo
národného projektu (ak
zdravotníctva Slovenskej republiky – ústredný
relevantné)3
orgán štátnej správy pre zdravotnú starostlivosť
na základe vymedzenia zákonom č. 575/2001 Z.
z. o organizácii činností vlády a organizácii
ústrednej štátnej správy v § 19 písm. a) .
4
Kritériá pre výber partnera
N/A
Má partner monopolné postavenie Áno, na základe zákona č. 575/2001 Z. z.
na implementáciu týchto aktivít?
o organizácii činnosti vlády a organizácii
(áno/nie) Ak áno, na akom
ústrednej štátnej správy § 19 písm. a).
základe?
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.
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
3Q/2022
vo formáte Mesiac/Rok
Uveďte plánovaný štvrťrok
3Q/2022
podpísania zmluvy o NFP s
prijímateľom
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.

Uveďte plánovaný štvrťrok
spustenia realizácie projektu
Predpokladaná doba realizácie
projektu v mesiacoch
6. Finančný rámec
Alokácia na vyzvanie (zdroj EÚ
a ŠR)
Celkové oprávnené výdavky
projektu
Vlastné zdroje prijímateľa

1Q/2020
34 mesiacov (03/2020 – 12/2022)

19 252 722 €
19 252 722 €
-

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 v znení neskorších predpisov



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



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



Zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o civilnej
ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov



Zákon č. 412/2021 Z. z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s
treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19



Nariadenie Rady (EÚ) 2020/672 z 19. mája 2020 o zriadení európskeho nástroja
dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii (SURE) v
dôsledku výskytu ochorenia COVID-19



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. 690 z 28. októbra 2020 k návrhu
odmeňovania zdravotníckych pracovníkov, ktorí od 1. apríla 2020 do 31. júla 2020
pôsobili v prvej línii a červenej zóne v súvislosti so vzniknutou situáciou týkajúcou sa
akútneho respiračného syndrómu spôsobeného novým 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



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



Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej
republiky č. 183/2021 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej
mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie
riešenia koronavírusu COVID-19 v znení neskorších predpisov



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,...):

Sekcia krízového riadenia MV SR plánuje v nadväznosti na skúsenosti a dáta získané pri
odstraňovaní dôsledkov pandémie COVID-19 zabezpečiť vypracovanie strategických
materiálov zohľadňujúcich aspekty optimalizácie systémov a služieb pre manažment
mimoriadnych
udalostí
na
lokálnej,
regionálnej,
národnej
úrovni
a
poskytovania/prijímania medzinárodnej pomoci. Snahou SKR bude výstupmi projektu
dosiahnuť zadefinovanie jednotného systému informovania aktérov ochrany
obyvateľstva pre realizáciu včasného informačného toku na vertikálnej a horizontálnej
úrovni orgánov krízového riadenia, štátnej správy, samosprávy a občianskej spoločnosti
vrátane dobrovoľníckych organizácií, majúcich v predmete činnosti ochranu životov,
zdravia, majetku a životného prostredia.

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):


Zámer NP synergicky a komplementárne nadväzuje na NP: Podpora
inštitucionálnych kapacít verejnej správy ako nástroj na elimináciu pandémie
ochorenia COVID-19 ITMS kód: 314041BLU8.
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 Covid-19 zmenila v dramaticky krátkom čase život i spôsob myslenia takmer
na celom svete. Pandémia je rozsiahla epidémia, ktorá spravidla prekračuje hranice
štátov, prípadne až kontinentov a na rozdiel od epidémie nie je priestorovo ohraničená.
Krízový výbor Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) vyhlásil vo štvrtok 30. 1. 2020
v súvislosti s ochorením spôsobeným novým koronavírusom 2019-nCoV šíriacim sa z
Číny stav globálnej zdravotnej núdze. V marci 2020 bol na území Slovenskej republiky
zaznamenaný prvý potvrdený prípad ochorenia COVID-19. Slovenská republika ako aj
štáty Európskej únie prechádzali pandémiou vo viacerých vlnách. EÚ a jej členské štáty
vypracovali spoločný prístup k bezpečným opatreniam, ako napríklad očkovacím látkam
proti COVID-19, ku koordinácii stratégií testovania a k uľahčeniu dodávok ochranného a
zdravotníckeho vybavenia v celej Európe. Ochrana verejného zdravia, ako aj zdravia a
blahobytu občanov EÚ je najvyššou prioritou EÚ.
Slovenská republika reagovala na rozšírenie pandémie COVID-19 na jej území
vyhlásením mimoriadnej situácie, ktorá začala na celom území SR platiť dňom 12.3.2020
a bola v histórii SR vyhlásená prvý krát. Pandémia COVID-19 predstavuje silný tlak na
orgány verejnej moci pri riadení štátu v krízových situáciách ako aj silný tlak na celý
zdravotnícky systém. Koronakríza nám pripomína, aké dôležité je pre krajinu efektívne
zvládanie manažmentu v krízových situáciách a aká dôležitá je pre celú spoločnosť
zdravotná starostlivosť a ich vzájomná interoperabilita, potrebná k dosiahnutiu
dostatočnej pripravenosti a promptnosti reakcie na mimoriadne udalosti. Ich dopad sa
prejavil najmä v nedostatku kvalifikovaných profesií, vrátane zabezpečenia potrebnej
mobility ľudských zdrojov a pracovnej sily.
Slovenská republika je v rámci pandémie COVID-19 postavená pred veľmi ťažkú úlohu,
kde je nútená v rámci jej korigovania a eliminovania jej dopadov disponovať
profesionálnou, vzdelanou a stabilnou pracovnou silou s vysokou integritou a morálnou
úrovňou, ktorá je ochotná svoje osobné záujmy podriadiť verejnému záujmu, respektíve
verejnej službe. Prijímanie zásadných rozhodnutí v krízových situáciách je často
operatívne a je vykonávané na základe v tom čase dostupných informácií zo
zasiahnutého územia a vyžaduje profesionálny a odborne zdatný personál
a kvalifikované osoby na dosiahnutie čo možno v danom čase najefektívnejších
rozhodnutí prispievajúcich k zamedzeniu šírenia následkov mimoriadnej udalosti
a účinnej ochrane obyvateľstva. V rámci zvládania vplyvov pandémie je nutné
koordinovať a zosúlaďovať činnosti dohodnuté na vrcholných orgánoch krízového
riadenia Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky s ústrednými orgánmi štátnej
5

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

správy a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a tieto činnosti premietnuť do
efektívneho zapojenia regionálnych štruktúr pôsobiacich v oblasti krízového riadenia
a zdravotníckeho zabezpečenia vrátane najkomplexnejšieho prvku miestnej štátnej
správy, ktorými sú okresné úrady, ktoré zohrávajú aj nezastupiteľnú úlohu vo forme
usmerňovania a koordinácie samospráv ako subjektov civilnej ochrany, zodpovedných
za implementáciu prijatých opatrení na úrovni štátu na účinnú ochranu životov
a zdravia obyvateľstva v rámci svojho územia.
Krízová situácia spôsobená vypuknutím pandémie spôsobenej šírením vírusu COVID-19
preukázala na národnej úrovni nedostatky v oblasti krízového riadenia, horizontálnej
a vertikálnej úrovni koordinácii orgánov krízového riadenia, ako aj zásadné štrukturálne
nedostatky v oblasti zdravotníctva. Uvedený problém je zapríčinený najmä v
nedostatočnom ohodnotení potrebných profesionálov, z čoho vyplýva strata ich
motivácie, ktorá môže viesť k ich kontinuálnemu odchodu do zahraničia alebo iných
odvetví.
Cieľom projektu je zabezpečenie prijatia primeraných opatrení v oblasti manažmentu
krízových situácií na základe východísk vyplývajúcich z krízovej situácie, a to aj
prostredníctvom doplňujúcej podpory v odmeňovaní oprávnených zamestnancov, čím
bude zabezpečená stabilizácia kvalitných profesionálov potrebných na poskytovanie
kvalitných a dostupných verejných služieb efektívnym spôsobom. Vzhľadom k
uvedenému sú investície do motivovania zamestnancov prostredníctvom ich lepšieho
finančného ohodnotenia jednou z kľúčových priorít na národnej úrovni a budú
zamerané na zabezpečenie stabilizáciu pracovných miest potrebných vo fáze
pripravenosti ako aj reakcie na obdobné krízové situácie, z ktoré môžu mať v konečnom
dôsledku nepredvídateľné dopady nielen na zabezpečovanie verejného zdravia, ale
sekundárne aj na hospodárstvo krajiny.
Vzhľadom na rozsah a mnohorozmernosť krízy musela verejná správa na všetkých
úrovniach fungovať v neistote a zároveň čeliť zložitým kompromisom medzi
zdravotnými, hospodárskymi a sociálnymi imperatívmi. Naliehavosť rozhodovania o
preventívnych opatreniach a opatreniach na zamedzenie šírenia nevyhnutne viedla k
zvýšeniu rizík z hľadiska efektívnosti a účinnosti opatrení verejnej správy a porušovania
predchádzajúcich pravidiel a postupov. Po vypuknutí pandémie sa dôležitosť krízového
manažmentu niekoľkonásobne zvýšila. Z vyskytujúcich sa mimoriadnych udalostí
prevládali živelné pohromy a havárie, takéto rozsiahle ohrozenie verejného zdravia
druhého stupňa s medzikontinentálnym presahom preukázalo potrebu stabilného a
motivovaného personal pracujúceho na úkor svojich potrieb pre zabezpečenie 24/7
potrieb ochrany životov a zdravia obyvateľstva a úloh súvisiacich s logistikou riadenia
krízovej situácie a vzájomnej koordinácie na všetkých stupňoch riadenia. Potrebná je
adaptácia a modernizácia procesov a systémov riadenia, koordinácie, implementácie
riešenia mimoriadnych udalostí ako aj samotného legislatívneho rámca týkajúceho sa
krízového riadenia vrátane vybudovania efektívnej štruktúry riadenia mimoriadnych
udalostí na úrovni štátu, regiónov, miest a obcí a občianskej spoločnosti na kontext
krízových situácii 21. storočia. Prostredníctvom uvedeného financovania sa vytvára
predpoklad na stabilizáciu personálnych kapacít krízového riadenia potrebných k
udržaniu verejného poriadku, efektívnemu zvládaniu manažmentu v krízových
situáciách vrátane určovania postupov a činností pri odstraňovaní následkov
mimoriadnych udalostí. Motivovanie oprávnených zamestnancov by malo viesť k
udržaniu kvalitných profesionálov a prispievať k zamedzeniu ich kontinuálnemu
odchodu do zahraničia alebo iných odvetví a následné minimalizovanie negatívnych

dopadov na hospodárstvo, bezpečnosť a zdravie obyvateľov. Nakoľko epidemiologická
situácia v Európe je aj napriek všetkému vynaloženému úsiliu naďalej znepokojivá, je
nevyhnutné, aby členské štáty vrátane Slovenskej republiky i naďalej plnohodnotne
koordinovali svoje úsilie zamerané na obmedzenie šírenia vírusu a na podporu
potrebných systémov riadenia. Toto je možné dosiahnúť aj prostredníctvom
zamestnancov na vysokej odbornej úrovni, ktorí disponujú adekvátnou praxou a
pripravenosťou, a vďaka tomu dokáže Slovenská republika promptne reagovať na
mimoriadne udalosti a krízové situácie.
Z pohľadu poskytovania zdravotnej starostlivosti v tejto fáze budú podporený
predovšetkým
poskytovatelia
neodkladnej
zdravotnej
starostlivosti
a to
prostredníctvom financovania podpory v nadväznosti na požiadavku MZ SR
k vykonávaniu testovania pacientov na ochorenie COVID-19, ako aj v súvislosti so
zvýšenými rizikami pri poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti, kde bolo
potrebné zabezpečiť pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti dodatočné ochranné
pracovné prostriedky.
e. Popíšte administratívnu, finančnú a prevádzkovú kapacitu žiadateľa a partnera
(v prípade, že v projekte je zapojený aj partner)
Riadenie projektu bude zabezpečené vlastnými personálnymi kapacitami žiadateľa so
znalosťami a praktickými skúsenosťami s prípravou a realizáciou projektov
financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov Európskej únie a s
mnohými inými grantovými schémami. Členovia projektového tímu sa budú vzájomne
pravidelne informovať o stave a priebehu projektu v každej oblasti, čím sa zabezpečí
promptná zastupiteľnosť v prípade neprítomnosti projektového alebo finančného
manažéra na pracovisku.
Všetky činnosti spojené s realizáciou aktivity projektu budú zabezpečované interným
personálom žiadateľa pracujúcim na TPP s dostatočnými znalosťami z fungovania
verejnej správy v danej oblasti, ktorí v prevažnej miere pracujú na relevantných
pozíciách už viac rokov. Uvedené personálne kapacity budú hradené z vlastných zdrojov
žiadateľa.
Žiadateľ disponuje vlastnými priestorovými kapacitami s adekvátnym materiálnotechnickým zabezpečením čím bude zabezpečená bezproblémová implementácia
projektu.
8. Vysvetlite hlavné ciele NP (stručne):
(očakávaný prínos k plneniu strategických dokumentov, k socio-ekonomickému rozvoju
oblasti pokrytej OP, k dosiahnutiu cieľov a výsledkov príslušnej prioritnej
osi/špecifického cieľa)
Hlavným cieľom projektu je podpora stability špecializovaných zamestnancov verejnej
správy orientovaných na manažment krízových situácií a prijímanie opatrení na
znižovanie rizík ohrozenia, vrátane určovania postupov a činností pri odstraňovaní
následkov mimoriadnych udalostí spojených s pandémiou ochorenia COVID – 19.

Podporení budú aj poskytovatelia neodkladnej zdravotnej starostlivosti a to
prostredníctvom financovania podpory v nadväznosti na požiadavku MZ SR
k vykonávaniu testovania pacientov na ochorenie COVID-19, ako aj v súvislosti so
zvýšenými rizikami pri poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti, kde bolo
potrebné zabezpečiť pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti dodatočné ochranné
pracovné prostriedky.
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

Podpora
poskytovania
špecializovaných
verejných
služieb ako
podporného
aparátu
zabezpečujúceho
dostupnosť
zdravotníckych
služieb v
oblastiach
krízového
riadenia,
poskytovania
bezpečnostných
služieb a
udržania
verejného
poriadku

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

6

Indikatívna
cieľová
hodnota
15

Aktivita
projektu
Aktivita č. 1

Súvisiaci
programový
ukazovateľ7
OCV33

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.

Podpora
poskytovania
špecializovaných
verejných
služieb ako
podporného
aparátu
zabezpečujúceho
dostupnosť
zdravotníckych
služieb v
oblastiach
krízového
riadenia,
poskytovania
bezpečnostných
služieb a
udržania
verejného
poriadku
Podpora
poskytovania
špecializovaných
verejných
služieb ako
podporného
aparátu
zabezpečujúceho
dostupnosť
zdravotníckych
služieb v
oblastiach
krízového
riadenia,
poskytovania
bezpečnostných
služieb a
udržania
verejného
poriadku

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

401

Aktivita č. 1

OCV31

(PCVR1) Počet
341
účastníkov, ktorí
si udržali
pracovné miesta
šesť mesiacov po
skončení
podpory

Aktivita č. 1

RCVR1

Podpora
(PCV30)
19 252 722,Aktivita č. 1 OCV30
poskytovania
Hodnota
EUR
špecializovaných opatrení ESF
verejných
zameraných na
služieb ako
boj s pandémiou
podporného
COVID-19 alebo
aparátu
na zmierňovanie
zabezpečujúceho jej následkov
dostupnosť
(celkové verejné
zdravotníckych
výdavky)
služieb v
oblastiach
krízového
riadenia,
poskytovania
bezpečnostných
služieb a
udržania
verejného
poriadku
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
Názov
merateľného
ukazovateľa9

(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

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

Názov
merateľného
ukazovateľa10

(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
zamestnancov na trvalo vytvorených pracovných miestach

Názov merateľného
ukazovateľa11

(PCVR1) Počet účastníkov, ktorí si udržali pracovné
miesta šesť mesiacov po skončení podpory

Akým spôsobom sa
budú získavať dáta?

Zdroj údajov: monitorovanie a implementácia projektov na
základe dostupných údajov prijímateľov/užívateľov o svojich
zamestnancov na trvalo vytvorených pracovných miestach

Názov merateľného
ukazovateľa12

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

Zdroj údajov: monitorovanie a implementácia projektov na
základe dostupných údajov prijímateľov/partnerov
o implementovaných finančných alokáciách.
V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte údaje za každý z nich.

Akým spôsobom sa
budú získavať dáta?

11. Očakávané dopady
Zoznam prínosov a prípadných
pre jednotlivé cieľové skupiny
Dopady
Motivácia a stabilita personálu
verejnej správy zabezpečujúceho
ochranu obyvateľstva,
hospodársku mobilizáciu,
zdravotnícke zabezpečenie
a riadenie prípravy a reakcie na
krízové situácie.

iných

dopadov,

ktoré

sa

dajú

Cieľová
Počet13
skupina (ak Okresné úrady:
relevantné) SKR:
Personál kríz
ového
riadenia
Ministerstva
vnútra
Slovenskej
republiky –
Sekcia
krízového
riadenia a
72 odborov
krízového
riadenia
okresných
úradov

očakávať

365
36

V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ.
V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ.
12 V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ.
13
Ak nie je možné uviesť početnosť cieľovej skupiny, uveďte do tejto časti zdôvodnenie.
10
11

V prípade viacerých cieľových skupín, doplňte dopady na každú z nich.
12. Aktivity
a) Uveďte detailnejší popis aktivít.
Podpora inštitucionálnych kapacít verejnej správy orientovaná na zachovanie
dostupnosti zdravotníckych služieb a podporu špecializovaných služieb verejnej
správy v oblastiach poskytovania bezpečnostných služieb a podporných činností v
krízových situáciách v súvislosti s opatreniami zameranými na elimináciu
pandémie ochorenia COVID-19.
Aktivita predkladaného projektu je zameraná na zabezpečenie stabilizácie pracovných
miest vybraných zamestnancov v oblasti krízového riadenia prostredníctvom
financovania náhrad miezd pri ich nasadení a nadštandardných výkonoch počas obdobia
trvania pandémie COVID-19. V ďalšej časti je realizovaná podpora poskytovateľov
neodkladnej zdravotnej starostlivosti na zabezpečenie úloh v rámci hospodárskej
mobilizácie podľa požiadaviek rezortu MZ SR.
Podaktivita 1.1
Podpora poskytovania špecializovaných verejných služieb ako podporného
aparátu zabezpečujúceho dostupnosť zdravotníckych služieb prostredníctvom
poskytovania podporných činností v krízových situáciách, efektívneho
manažmentu krízových situácií a prijímanie opatrení na znižovanie rizík
ohrozenia, vrátane určovania postupov a činností pri odstraňovaní následkov
mimoriadnych udalostí.
Cieľom podaktivity je zabezpečiť stabilizáciu pracovných miest zamestnancov Sekcie
krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a odborov krízového
riadenia okresných úradov (všetko subjekt Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky),
ktorí plnohodnotne reagovali a boli maximálne súčinní pri zabezpečovaní komplexného
procesu od začiatku vypuknutia pandémie COVID-19 a preukázali mimoriadne
nasadenie pri výkone opatrení nevyhnutných na elimináciu dopadov pandémie
ochorenia COVID-19.
Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra je odborným útvarom ministerstva, ktorý
okrem iných činností má vo svojej kompetencii prípravu návrhov na vyhlásenie a
odvolávanie mimoriadnej situácie, ak rozsah ohrozeného alebo postihnutého územia
presiahne územný obvod kraja, navrhuje opatrenia na riešenie krízových situácií
vrátane opatrení na odstránenie alebo zmiernenia ich následkov. Sekcia krízového
riadenia taktiež riadi a koordinuje vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie za
ministerstvo, metodicky usmerňuje orgány miestnej štátnej správy na úseku krízového
plánovania v systéme hospodárskej mobilizácie, vypracováva krízový plán hospodárskej
mobilizácie ministerstva, sústreďuje informácie z jednotného informačného systému
hospodárskej mobilizácie za ministerstvo, organizuje odbornú prípravu ústredného
krízového štábu, koordinuje odbornú prípravu krízových štábov ministerstiev,
ostatných ústredných orgánov štátnej správy a krízových štábov okresných úradov pri
príprave na krízové situácie. 72 odborov krízového riadenia okresných úradov uvedené
úlohy na úseku krízového riadenia a ochrany obyvateľstva vykonáva na regionálnej

úrovni, resp. plní úlohy stanovené svojou pôsobnosťou a úlohy stanovené Sekciou
krízového riadenia resp. krízovými štábmi vo fázach prevencie, prípravy a reakcie na
mimoriadne udalosti a krízové situácie.

Podaktivita 1.2.
Podpora stability zdravotníckeho systému a zlepšenie dostupnosti
zdravotníckych služieb napriek dlhodobým negatívnym dopadom pandémie
ochorenia COVID-19.
Pandémia COVID-19 je jednou z najrušivejších zdravotných kríz v histórii ľudstva, má
rozsiahly vplyv na spoločnosť, hospodárstvo a jednotlivcov a pripomína nám, aká
dôležitá je pre celú spoločnosť zdravotná starostlivosť. Pandémia COVID-19 okrem
hrozby pre životy občanov Európskej únie spôsobila enormné zaťaženie našich
zdravotných systémov. Koronakríza odkryla zásadné štrukturálne nedostatky v oblasti
zdravotníctva a to najmä nedostatkom zdravotníckych personálnych kapacít ako aj v
systéme verejného zdravotníctva, najmä s ohľadom na nemocnice a ich schopnosť
prijímania pacientov.
Vzhľadom k nutnosti zabezpečenia poskytnutia zdravotnej starostlivosti pre občanov,
Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) podľa § 7 ods. 4 a 6 a § 8 písm. b) 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 v znení zákona č. 176/2021 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariadila na
celom území Slovenskej republiky vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa
§ 5 písm. g) zákona aj na účel vykonania hygienických opatrení a protiepidemických
opatrení na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti.
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky určilo v rozsahu svojej pôsobnosti
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ako subjekty hospodárskej mobilizácie podľa §
4 ods. 1 písm. d) druhého bodu zákona alebo podľa § 7 ods. 8 zákona určeným
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa § 4 ods. 1 písm. d) prvého bodu zákona
spresní vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa vývoja epidemiologickej
situácie v príslušnom regióne.
Cieľom podaktivity je
zabezpečiť pre poskytovateľov neodkladnej zdravotnej
starostlivosti (cca 14 subjektov) financovanie podpory činnosti v nadväznosti na
požiadavku MZ SR k vykonávaniu testovania pacientov na ochorenie COVID-19, ako aj
v súvislosti so zvýšenými rizikami pri poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti,
kde bolo potrebné zabezpečiť pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti dodatočné
ochranné pracovné prostriedky.
Podporné aktivity:
Ministerstvo vnútra SR v rámci podpory z REACT-EU zabezpečí za OP EVS aj efektívnu
komunikáciu na zaistenie publicity a informovanosti voči podporeným inštitúciám a
subjektom VS, cieľovým skupinám zamestnancov VS, ako aj širokej verejnosti
o výsledkoch a dopadoch podpory z prostriedkov REACT-EU.

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

Cieľ, ktorý má byť Spôsob realizácie
aktivitou
(žiadateľ a/alebo
dosiahnutý (podľa partner)
sekcie Očakávaný
stav)
Aktivita 1
401 účastníkov,
žiadateľ a partner
Podpora
ktorým bola
inštitucionálnych
poskytnutá
kapacít verejnej
podpora v rámci
správy orientovaná na boja s pandémiou
zachovanie
COVID-19 alebo v
dostupnosti
rámci
zdravotníckych
zmierňovania jej
služieb a podporu
následkov
špecializovaných
služieb verejnej
správy v oblastiach
poskytovania
bezpečnostných
služieb a podporných
činností v krízových
situáciách v súvislosti
s opatreniami
zameranými na
elimináciu pandémie
ochorenia COVID-19.
V prípade viacerých aktivít, doplňte informácie za každú z nich.

Predpokladaný
počet mesiacov
realizácie aktivity
34 mesiacov

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
Podaktivita 1.1. /
MV SR
521 - Mzdové
výdavky

Celková suma

Uveďte plánované vecné vymedzenie

6 415 771 €

Výdavky na mzdy zamestnancov MV SR
pracujúcich v rámci sekcie krízového
riadenia ako aj zamestnanci okresných
úradov na odboroch krízového riadenia.
Oprávnenými výdavkami na realizáciu
aktivít sú mzdové výdavky (CCP) viažuce sa
na implementáciu podaktivity 1.1.
odbornými činnosťami.

Aktivita 1
Podaktivita 1.2. /
MZ SR
352 – Transfery
poskytovateľom
zdravotnej
starostlivosti

11 874 585 €

Finančný transfer poskytovateľom
neodkladnej zdravotnej starostlivosti
v rámci implementácie podaktivity 1.2.
Fixný mesačný príspevok určeným
poskytovateľom na určený rozsah
hospodárskej mobilizácie (predovšetkým
testovanie na COVID-19, výkazníctvo
a zabezpečenie osobných ocranných
pomôcok).

Hlavné aktivity
SPOLU
Predpokladané
finančné
prostriedky na
podporné aktivity
902 – Paušálna
sadzba na nepriame
výdavky určené na
základe nákladov na
zamestnancov
(nariadenie
1303/2013, čl. 68
ods. 1, písm. b)

962 366 €

Paušálna sadzba na nepriame výdavky
projektu vo výške 15 % z celkových
oprávnených priamych nákladov na
zamestnancov MV SR.
(Predovšetkým publicita REACT EU)

Podporné aktivity
SPOLU
CELKOM

19 252 722,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).
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 personálu verejnej správy poskytujúcich služby obyvateľstvu počas
pandémie ochorenia COVID-19.
15. Bude v národnom projekte využité zjednodušené vykazovanie výdavkov? Ak áno,
aký typ?
Zjednodušené vykazovanie výdavkov formou paušálnej sadzby až do výšky 15 %
oprávnených priamych nákladov na zamestnancov (MV SR) bez požiadavky, aby členský
štát vykonal výpočet na určenie uplatniteľnej sadzby podľa Čl. 68 písm. b) nariadenia EP
a rady (EÚ) č. 1303/2013.
16. Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov
Informácie sa vypĺňajú iba pre investičné14 typy projektov.
Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov
Existuje relevantná štúdia
N/A
uskutočniteľnosti15 ? (áno/nie)
Ak je štúdia uskutočniteľnosti
N/A
dostupná na internete , uveďte jej
názov a internetovú adresu, kde
je štúdia zverejnená
V prípade, že štúdia
N/A
uskutočniteľnosti nie je dostupná
na internete, uveďte webové sídlo
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.
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 )

a termín, v ktorom predpokladáte
jej zverejnenie (mesiac/rok)

