Predkladacia správa
Materiál „Návrh podmienok projektu na podporu udržania zamestnanosti v materských školách v čase
vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich
následkov“ sa na rokovanie vlády Slovenskej republiky predkladá na základe § 54 ods. 1 písm. e) zákona
č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
63/2020 Z. z.
Cieľom tohto návrhu je podpora materských škôl v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového
alebo výnimočného stavu v nadväznosti na opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorým sa
zakázala prevádzka zariadení vrátane zariadení pre deti a mládež podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z.
okrem zariadení sociálnych služieb, zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa
zákona č. 305/2005 Z. z. a špeciálnych výchovných zariadení podľa zákona č. 245/2008 Z. z.,
poskytnutím príspevku zamestnancovi materskej školy (pedagogickí zamestnanci materských škôl,
odborní zamestnanci materských škôl a nepedagogickí zamestnanci materských škôl) ako úhradu
príspevku na mzdu zamestnanca vo výške 80 % jeho hrubej mesačnej mzdy, najviac vo výške 1 100 eur
a úhradu náhrady mzdy zamestnanca vo výške 80% jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 1 100
eur.
Finančný príspevok bude poskytovať miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého
územnom obvode zriaďovateľ a zamestnávateľ udrží pracovné miesta alebo iný úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny určený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.
Návrh bude financovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu
Ľudské zdroje na rok 2014 – 2020 a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu alebo zo štátneho rozpočtu.
Predpokladaný celkový objem finančných prostriedkov na predpokladané obdobie trvania
mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu (mimoriadna situácia podľa zákona
NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a
rozvoji verejného zdravia alebo núdzový stav alebo výnimočný stav podľa ústavného zákona č.
227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu alebo núdzový
stav vyhlásený vládou SR) predstavuje sumu 66,39 mil. EUR (marec –jún 2020).
Materiál má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy a pozitívne sociálne vplyvy, iné vplyvy neboli
identifikované.
Návrhom sa zároveň menia úlohy B.19 a B.33. a zrušujú úlohy B.5. a B.32. z uznesenia vlády SR č. 257
z 28. apríla 2020 k Návrhu opatrení financovaných z operačných programov európskych štrukturálnych
a investičných fondov na boj s pandémiou COVID-19 a odstraňovanie a zmiernenie jej dôsledkov.
Dôvodom zmeny úlohy B.19 je navýšenie finančných prostriedkov na realokáciu a úlohy B.33
spresnenie znenia úlohy vrátane zmeny termínu jej plnenia. Dôvodom zrušenia úloh sú závery
rokovaní so zástupcami Európskej komisie, na základe ktorých nie je možné plnenie úloh zabezpečiť.
Materiál nebol predmetom medzirezortného pripomienkového konania, bol však konzultovaný
s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvom financií SR a Úradom podpredsedu
vlády SR pre investície a informatizáciu.

