Predkladacia správa
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 (ďalej len „návrh“) sa predkladá na rokovanie
vlády Slovenskej republiky ako iniciatívny materiál.
Vzhľadom na pretrvávajúci výskyt ochorenia COVID-19, negatívny vývoj
epidemiologickej situácie na Slovensku, s tým súvisiace opätovné vyhlásenie núdzového
stavu od 1. októbra 2020 na území Slovenskej republiky, ale najmä na zavedenie opatrení
týkajúcich sa uzatvorenia alebo obmedzenia činnosti niektorých zariadení vydaných Úradom
verejného zdravotníctva SR (OLP/8326/2020 zo dňa 14. októbra 2020) s účinnosťou od 15.
októbra 2020 na zabránenie šírenia tohto ochorenia, možno naďalej očakávať negatívne
dopady tejto situácie na spoločnosť, zamestnanosť, trh práce a s tým súvisiace dopady na
existenciu pracovných miest, resp. potrebu udržania pracovných miest. Podľa
makroekonomických prognóz Inštitútu finančnej politiky (september 2020) slovenská
ekonomika v dôsledku globálnej pandémie klesne v roku 2020 o 6,7 %. Na základe
uvedeného možno jednoznačne konštatovať potrebu urýchlene reagovať na dôsledky, ktoré z
ochorenia COVID-19 naďalej vyplývajú.
Z týchto dôvodov preto považujeme za dôležité pokračovať aj naďalej v poskytovaní
finančnej kompenzácie zamestnávateľom a SZČO zasiahnutých mimoriadnou situáciou.
Cieľom tohto návrhu sú preto nasledovné úpravy podmienok projektu Prvá pomoc, ktoré sa
budú vzťahovať už na žiadosti podané za mesiac október 2020, ako aj ďalšie predĺženie
obdobia realizácie tohto projektu na mesiace január až marec 2021.
Predpokladané celkové výdavky na podporu udržania zamestnanosti v projekte Prvá
pomoc v prípade zmeny podmienok a predĺženia realizácie projektu do marca 2021
predstavujú sumu 591 551 973 eur. Tieto výdavky sú v rámci schváleného finančného limitu
1,3825 mld. Eur v zmysle uznesenia vlády SR č. 219 zo 14. apríla 2020.
Dňa 6. augusta 2020 Slovenská republika požiadala Európsku úniu o úver z
európskeho nástroja dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej
situácii (SURE), ktorý bol zriadený nariadením (EÚ) 2020/672. Vykonávacím rozhodnutím
Rady (EÚ) 2020/1357 z 25. septembra 2020 bol Slovenskej republike schválený nárok na
dočasnú finančnú podporu z programu SURE. Úver v celkovej sume 630 883 600 eur je
určený na financovanie mimoriadnych opatrení, ktoré boli prijaté s cieľom zmierniť dopady
pandémie ochorenia COVID-19 na zamestnanosť. Aktuálne prebiehajú národné procesy pre
schválenie Dohody o úvere medzi Slovenskou republikou a Európskou úniou. Návrh na
uzatvorenie Dohody je aktuálne predmetom medzirezortného pripomienkového konania (do
28. októbra 2020) a následne by byť predložený podpredsedom vlády a ministrom financií na
rokovanie vlády SR. V prípade schválenia bude podpredseda vlády a minister financií
splnomocnený na podpis dohody.
Materiál nebol predmetom medzirezortného pripomienkového konania z dôvodu
potreby urýchleného prijatia opatrení na podporu udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej
mimoriadnej situácie a núdzového stavu, ako aj z dôvodu, že ani doterajšie návrhy na
predĺženie obdobia realizácie projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej

mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov,
neboli predmetom medzirezortného pripomienkového konania.

