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Zber štatistických údajov v rámci národného projektu Prvá 

pomoc. 

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť štatistické údaje o zamestnancoch, ktorých uviedol v žiadostiach o poskytnutie 

finančného príspevku na udržanie pracovných miest za mesiace marec až jún 2020. Údaje uvádza za všetkých 

zamestnancov bez ohľadu na to, prostredníctvom ktorého Opatrenia požadoval finančný príspevok. 

Pripravili sme pre Vás pomôcku na vyplnenie týchto štatistických údajov. 

Pomôcku nájdete v záložka: 

 TLAČ- ŠTATISTICKÉ VÝKAZY A ZOSTAVY – PODKLADY PRE ŠTATISTICKÉ VÝKAZY-PRVÁ POMOC 

 

Otvorením štatistického prehľadu Prvá pomoc sa Vám zobrazí vzor tlačiva, je potrebné zadať obdobie a napočítať 

údaje: 

Načítane údaje sú pre Vás pomôcka, program nevie určiť ktorú Prvú pomoc ste si žiadali, alebo ako ste Prvú pomoc 

kombinovali, preto napočítané údaje sú triedené len  základnými kritériami  (ako je dátum začiatku PP najneskôr 

k 1.3.2020, čerpanie materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, ..) Pre spresnenie máme  záložku ZOBRAZ  

ZAMESTNANCOV, kde nájdete zoznam zamestnancov, z ktorého sú údaje napočítane. 
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Otvorí sa Vám tabuľka podľa vzoru  štatistického úradu: 

 

Pole1 = pohlavie zamestnanca 

Pole2 = <25r. 

Pole3 = 25-54 r. 

Pole4 = >54 r. 

Pole5 = ZŠ 

Pole6 = SŠ 

Pole7 = VŠ 

Pole10= udržané miesto 

Túto tabuľku si môžete upraviť  tak, že exportujete do excelu  cez funkciu ĎALŠIE: 

 

Po otvorení tabuľky v programe excel si môžete názvy stĺpcov prepísať a zamestnancov, za ktorých ste nežiadali 

Prvú pomoc vymazať. 

 


