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Právne aktuality:  
stav podľa právnej úpravy platnej k: 04.09.2020 
 

Predmet právnej úpravy:   
Povinnosť zamestnávateľa, čerpajúceho finančný príspevok v rámci národného 
projektu „Prvá pomoc“, umiesť plagát s informáciou o tom, kto poskytuje financie na 
projekt „Prvá pomoc“. 
 

Účinnosť povinnosti od: 26.08.2020 
 
Článok 8 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá 
nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho 
rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja.  

 

 
Vláda SR schválila národný projekt s názvom „Prvá pomoc“, ktorého cieľom je poskytnutie 

finančného príspevku zamestnávateľom, ktorý udržia pracovné miesta aj v prípade, ak bola ich 
prevádzka na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 zatvorená 
alebo mala obmedzenú činnosť.  
 

Z dôvodu zmeny financovania projektu „Prvá pomoc“, ktorý bude financovaný hlavne zo 
zdrojov Európskej Únie, je poberateľ príspevku z projektu „Prvá pomoc“ od 26.08.2020 povinný 
označiť pracovisko, na ktorom pracujú jeho zamestnanci, podporovaní finančným príspevkom 
z projektu „Prvá pomoc“, plagátom vo formáte A3, ktorého účelom je informovať, že projekt sa 
realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu. 

 
Sankcia za nesplnenie vyššie uvedenej povinnosti je zákaz používania príspevku na podporu 

udržania pracovného miesta pri obmedzení alebo zatvorení svojej prevádzky.  
 
Plagát, ktorý je potrebné na pracovisku umiestniť je na stránke:  
 
https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/KGR/COVID_19/Plagat_Prva_pomoc.pdf 
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