
 

PODROBNÉ INFORMÁCIE KU KOMPASU POMOCI
 
 

KTO STOJÍ ZA PROJEKTOM
 
Ideový a koordinačný tím (dobrovoľníkov) z ideového hackatonu (podujatia) Bystrín pod 
názvom Spojená krajina:
Ivana Boledovičová (Nexteria, Teach for Slovakia)
Miroslava Čierna – dobrovoľníčka, Rimavská Sobota
Juraj Fakraš – Prolycus - Think Profitably
Jakub Kratochvíl – Za slušné Slovensko
Lucia Pašková – Curaprox
Mária Radváková – Občianska agentúra komunitného rozvoja 1317
 
Autori Kompasu pomoci:
Lýdia Sláviková – Artfórum
Zuzana Podhradská - Curaprox
Zuzana Ševčíková - neziskové organizácie
právničky Natália Halásiová a Jana Peschlová – Advokátska kancelária Jana Peschlová
daňový poradca Peter Pašek a advokátka Simona Klučiarová - spoločnosť Accace
Shina (civilné meno) – Longital, Slnko records 
Oto Kóňa – gastro 
Bot.media – programovanie chat bota (50% zľava na programovanie)
Katarína Lesayová – kontrola obsahu
Misha Chmeličková - logo a vizualita
tvorba podkladov na web a sociálne siete - Jakub Stank, Ľubica Fandl Drangová, Lucia Hô-Chí, 
Magdaléna Tomalová, Helga Pavelková - FOLK & MILK
kampaň na sociálnych sieťach - Blažena Sedrovičová - CEO PS Digital
PARTNERI A PODPOROVATELIA PROJEKTU
 
Slovenská sporiteľňa, Tatrabanka a CURAPROX – finančná podpora programovania. Autori 
srdečne ďakujú za podporu.
 
 
 
 
ÚSPEŠNÉ PRÍBEHY ČERPANIA POMOCI
 
Viacerí respondenti žiadali príklady z praxe, aby lepšie pochopili, či sa štátna pomoc týka aj ich. 
Pripravili sme preto v spolupráci s agentúrou FOLK&MILK, Otom Kóňom, Simonou Klučiarovou z 
ACCACE a Lýdiou Slávikovou z ARTFÓRA niekoľko praktických príbehov úspešného čerpania 
štátnej pomoci (články môžete použiť vo svojich online médiách. Prosíme uveďte zdroj – 
www.kompaspomoci.sk). 
 
      1. https://kompaspomoci.sk/pribeh/odbornicky-a-podnikatelka-hovoria-o-skusenostiach-   so-statnou-pomocou-
toto-radia-ostatnym

https://kompaspomoci.sk/pribeh/potrebujete-rychlu-pomoc-od-statu-a-neviete-kde-zacat-tychto-5-
praktickych-rad-vam-pomoze
https://kompaspomoci.sk/pribeh/konatel-knihkupectva-artforum-medzi-ludmi-firmami-pandemiou-vznikla-
miera-solidarity
https://kompaspomoci.sk/pribeh/majitelka-potravin-z-prievidze-o-systeme-statnej-pomoci

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
ZISTENIA MAPOVACIEHO DOTAZNÍKA 
 
Projekt odštartoval zverejnením mapovacieho dotazníka, ktorý vytvoril marketér Juraj Farkaš 
z firmy Prolycus, jeden zo zakladajúcich členov projektu, dotazník ku kompasu.
 
Na dotazník odpovedalo 273 subjektov. Najčastejšími dôvodmi nečerpania pomoci (u 169 
subjektov) boli:
“Myslím, že na kompenzácie nárok aj tak nemám” - 49*
“Nemám záujem o následné kontroly, byrokraciu, dokazovania - stojí ma to viac energie, ako 
reálnej pomoci” -  23*
 
123 žiadateľov uviedlo, že má záujem čerpať pomoc čo najskôr.
 
V odporúčaniach, ako pomoc vylepšiť, padali opakovane najmä slová - zrozumiteľnosť, 
zjednodušenie, “aby bolo všetko na jednom mieste”, lepšia komunikácia, jeden informačný web, 
kde by všetko bolo jednoducho opísané, priamo s formulárom na stiahnutie, ktorý by bolo možné 
podať elektronicky.
 
Viacerí respondenti si žiadali príklady, aby mohli lepšie pochopiť, či sa na nich schéma pomoci 
vzťahuje.
 
Kompletné odpovede z dotazníka nájdete tu: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Wmm7UJgikjQHOD7MYEiJA2460S425HHj4zPdQqEet48/edit?usp=sharing
 
Na väčšinu respondentov máme aj kontakt, na vyžiadanie ho po odsúhlasení respondenta radi 
poskytneme.
 
 
ODPORÚČANIA
 
Pri tvorbe chatbota sme si všimli, že schémy pomoci sa nevzťahujú na dva a viac-osobové 
s.r.o. (kde sú spoločníci zároveň aj konateľmi), ktoré nemajú žiadnych zamestnancov a 
konatelia poberajú odmenu na základe zmluvy o výkone funkcie. Takéto spoločnosti, napriek 
tomu, že im výrazne poklesli tržby, nespĺňali podmienky žiadneho opatrenia v rámci projektu Prvá 
pomoc ani Prvá pomoc+.
 
 
Kultúra
 
Covid pomoc kultúre (ukončená 2.12.) a pomoc ministerstva kultúry cez mimoriadnu výzvu FPU 
(vyšla v októbri) sa termínovo prekrývali - pričom ten, kto žiadal o pomoc cez mimoriadnu výzvu 
FPU nemohol žiadať o Covid pomoc kultúre - hoci nevedel, či mu bola pomoc cez FPÚ schválená. 
Odporúčame Covid pomoc kultúre predĺžiť a zároveň upraviť vylučujúce podmienky. 
 
Ľuďom z oblasti kultúry odporúčame obrátiť sa tiež o rady na organizácie, ktoré spolu bežne 
komunikujú ohľadne pomoci, a zastupujú určité segmenty - týka sa to hlavne hudby: Hudobná Únia 
Slovenska, Asociácia Hudobných Klubov Slovenska AHKS, Slovenský ochranný zväz autorský pre 
práva k hudobným dielam, Združenie promotérov a festivalov na Slovensku, Slovenská jazzová 
spoločnosť Zástupcovia ticketingových spoločností v SR BTL Komunikačná asociácia



spoločnosť, Zástupcovia ticketingových spoločností v SR, BTL Komunikačná asociácia.
 

 

 
Cudzinci žijúci na Slovensku 
Občania iných štátov žijúci na Slovensku sa pre lepšiu orientáciu v možnostiach môžu obrátiť na 
Migračné informačné centrum https://www.mic.iom.sk/sk/, Ligu pre ľudské práva, ktorá má informácie 
vo viacerých cudzích jazykoch  https://www.hrl.sk/sk/info-o-migracii/covid-19 a web sociálnej poisťovňe 
https://www.socpoist.sk/information-about-coronavirus/68406s.
 
 
VEDECKÉ VÝCHODISKÁ PROJEKTU 
 
V kvantitatívnom prieskume národných hodnôt v roku 2016 (http://dialog-sk.org/prieskumnva/) si ľudia 
vybrali bezpečie ako najvyššiu hodnotu, na ktorej im záleží.
 
V následnom kvalitatívnom prieskume od organizácie CVEK sa dočítame: “Pocit bezpečia bol vo 
výpovediach respondentov veľmi silno spätý s tým, aby mali zabezpečenie, ktoré potrebujú na 
pokrytie základných potrieb a bývania. Potrebujú mať teda prácu a primeraný príjem. Zároveň však 
mať zabezpečenie znamená aj prístup k základným službám (zdravotníctvo, sociálne služby) a 
tovarom (kvalitné potraviny).   
 
http://cvek.sk/wp-content/uploads/2017/08/Kvalitativny-vyskum-hodnot-na-Slovensku.pdf
 
Elena Kriglerová - riaditeľka CVEKu to pri prezentácii výsledkov výskumu pomenovala takto: “Ľudia 
sa obávajú, že v prípade, že sa im niečo zlé stane, nebudú sa mať o koho oprieť, že neexistuje 
záchranná sieť, ktorá ich zachytí.”
 
Dnes, v čase pandémie, ľudia na celom svete cítia bezprostredné ohrozenie bezpečia - stratou 
príjmu. Napriek tomu je využitie štátnej pomoci na Slovensku oveľa menšie, ako v ostatných 
štátoch EU.
 
Slovensko je navyše krajinou, ktorá má najnižší nameraný finančný majetok domácností v 
eurozóne na osobu: https://www.euro-area-statistics.org/statistics-insights/financial-wealth-of-euro-area-
households?cr=eur&lg=sk&page=0
 



 


