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Dodatok č. 1 
k  Zmluve o  poskytnutí nenávratného finančného príspevku,  číslo zmluvy Z2714013020001 

zo  dňa 27.05.2014, názov projektu: „Budovanie kapacít analytických pracovníkov“ (ďalej len 

„Dodatok“) 

 

 

Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Poskytovateľ“): 

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

Riadiaci orgán pre OP ZaSI 

So sídlom:  Špitálska 4,6,8,  816 43 Bratislava 1 

IČO:                00 681 156 

DIČ:                2020796338 

Zastúpené: JUDr. Ján Richter, minister 

 

 

Prijímateľ:  

 

Ministerstvo financií SR 

So sídlom:  Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava – Staré Mesto  

IČO:                00151742 

DIČ:                2020798351 

Zastúpené: Ing. Peter Kažimír 

 

ITMS kód projektu:   27140130200 

 

 

Na základe žiadosti prijímateľa o povolenie vykonania zmeny zo dňa 25.09.2014 a v súlade 

s čl. 8 ods. 1 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku číslo zmluvy o poskytnutí Z2714013020001 zo  dňa 27.05.2014 (ďalej 

len „Zmluva“)  sa  zmluvné strany dohodli, že 

 

 

Zmluva sa mení nasledovne: 

 

I. 

 

V prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP sa tabuľka č. 7 Rozpočet 

projektu, tabuľka č. 9. Podrobný rozpočet realizácie jednotlivých aktivít mení tak, ako je 

uvedené v prílohe tohto Dodatku. 

 

 

II. 

 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy vrátane jej príloh zostávajú nezmenené. 

2. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

3. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch identických exemplároch, z ktorých tri dostane  

Prijímateľ a jeden Poskytovateľ. 

4. Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia 

v Centrálnom registri zmlúv podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
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v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli a súhlasia, že prvé zverejnenie tohto 

Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a informuje o dátume zverejnenia Prijímateľa. 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa: 29.12.2014      V Bratislave dňa: 16.1.2015 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

xxx         xxx 

.......................................            ......................................................... 

    JUDr. Ján Richter        Ing. Peter Kažimír 

          minister         minister 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha: Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP 
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Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 

PREDMET PODPORY NFP 
 

 

1. Všeobecné informácie o Projekte  
Názov Projektu Budovanie kapacít analytických pracovníkov 

Kód ITMS 27140130200 

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

Spolufinancovaný z Európsky sociálny fond 

Prioritná os 4 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy 

Opatrenie 4.1 Zlepšenie kvality sluţieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami 

Prioritná téma 
Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov 

Projektu (%) 
Forma financovania 

81 - Mechanizmy na zlepšenie tvorby 
politiky a programov, monitorovanie 
a hodnotenie na štátnej, regionálnej 
a miestnej úrovni, budovanie kapacít pri 
predkladaní stratégií a programov. 

100% Nenávratná dotácia 

Hospodárska činnosť Podiel hospodárskej činnosti z celkových 
výdavkov Projektu (%) 

Územná oblasť 

Neuplatňuje sa Neuplatňuje sa Neuplatňuje sa 
 

2. Miesto realizácie Projektu 
NUTS II Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko 

NUTS III Trnavský samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Ţilinský 
samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Košický 
samosprávny kraj. 

Okres - 

Obec - 

Ulica - 

Číslo - 
 

3. Ciele Projektu 
Cieľ projektu Zvýšenie kvality zabezpečovaných aktivít a sluţieb poskytovaných Ministerstvom financií 

SR a ďalšími organizáciami verejnej správy prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov 
Špecifický cieľ projektu 1 Budovanie odborných analytických  kapacít pre tvorbu verejných politík prostredníctvom 

získavania odborných poznatkov a skúseností na medzinárodnej úrovni 
 

4. Merateľné ukazovatele Projektu 

Typ Názov indikátora 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 

V
ýs

le
do

k 

Počet osôb vyškolených v projekte počet 0 2014 44 2015 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do 
podporených projektov – spolu 

počet 0 2014 44 2015 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do 
podporených projektov – ţeny 

počet 0 2014 13 2015 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do 
podporených projektov – muţi 

počet 0 2014 31 2015 

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích 
aktivít projektu 

počet 0 2014 44 2015 

D
op

ad
 Počet úspešne vyškolených osôb počet 44 2015 44 2017 

Počet úspešne vyškolených osôb - ţeny počet 13 2015 13 2017 

Počet úspešne vyškolených osôb - muţi počet 31 2015 31 2017 
 

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám 

Typ Názov indikátora 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánova
ná 

hodnota 
Rok 

Horizontálna priorita trvalo udrţateľný rozvoj 

Výsledok Počet osôb vyškolených v projekte počet 0 2014 44 2015 

Dopad Počet úspešne vyškolených osôb počet 44 2015 44 2017 

Horizontálna priorita rovnosť príleţitostí 

Výsledok 
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – ţeny počet 0 2014 13 2015 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – muţi počet 0 2014 31 2015 

Dopad 
Počet úspešne vyškolených osôb - ţeny počet 13 2015 13 2017 

Počet úspešne vyškolených osôb - muţi počet 31 2015 31 2017 
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5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu 

Názov aktivity 
Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku 

(názov merateľného ukazovateľa výsledku)) 
Merná 

jednotka 
Počet 

jednotiek 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    

1 Podpora rozvoja ľudských zdrojov a zlepšenia 
kvality sluţieb poskytovaných verejnou správou 

Počet osôb vyškolených v projekte počet 44 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do 
podporených projektov – spolu 

počet 44 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do 
podporených projektov – ţeny 

počet 13 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do 
podporených projektov – muţi 

počet 31 

Počet zamestnancov zapojených do 
vzdelávacích aktivít projektu 

počet 44 

 

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu 

Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR) 

Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre 
kaţdú aktivitu) 

  

Aktivita 1 - Podpora rozvoja ľudských 

zdrojov a zlepšenia kvality sluţieb 
poskytovaných verejnou správou 

01/2014 12/2015 

Podporné aktivity   
Riadenie projektu 01/2014 12/2015 

Publicita a informovanosť 01/2014 12/2015 

 
7. Rozpočet projektu 

Skupina výdavkov 
Oprávnené 

výdavky 
(v EUR) 

Neoprávnené 
výdavky 

(v EUR) 

Celkové výdavky 
projektu  
(v EUR) 

Názov aktivity 

637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, 
konferencie, sympóziá 

199 653,54 25 029,72 224 683,26 

Podpora rozvoja ľudských zdrojov 
a zlepšenia kvality služieb 

poskytovaných verejnou správou 

610620 osobné náklady 15 260,41 1 913,13 17 173,54 

Podpora rozvoja ľudských zdrojov 
a zlepšenia kvality služieb 

poskytovaných verejnou správou 
Riadenie projektu 

631002 Zahraničné cestovné náhrady 301 587,07 37 808,69 339 395,76 

Podpora rozvoja ľudských zdrojov 
a zlepšenia kvality služieb 

poskytovaných verejnou správou 

637027 Odmeny zamestnancov mimo 
pracovného pomeru 

22 840,17 2 863,38 25 703,55 Riadenie projektu 

637004 Všeobecné služby 213,26 26,74 240,00 Publicita a informovanosť 

633006 Všeobecný materiál 445,55 55,86 501,41 Riadenie projektu 

CELKOVO 540 000,00 67 697,52 607 697,52  

 
8. Súhrnný rozpočet realizácie jednotlivých aktivít 

Aktivita 
Oprávnené výdavky      

(v EUR) 
Neoprávnené 

výdavky (v EUR) 
Výdavky celkovo (v EUR) 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    

1 Podpora rozvoja ľudských zdrojov a zlepšenia kvality 
sluţieb poskytovaných verejnou správou 

505 319,28 63 349,74 568 669,02 

Podporné aktivity    

Riadenie projektu 34 467,46 4 321,04 38 788,5 

Publicita a informovanosť 213,26 26,74 240,00 

CELKOVO 540 000,00   67 697,52 607 697,52 
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9. Podrobný rozpočet realizácie jednotlivých aktivít 

Aktivita 
Skupina 

výdavkov 
Názov položky 

Merná 

jednotka 

Jednotková 

cena 

Počet 

jednotiek 
Celkom 

Oprávnené 

pre 

opatrenie 

4.1 

Oprávnené 

pre 

opatrenie 

3.3 

Podrobný komentár k položke a k spôsobu 

výpočtu položky 

Hlavné aktivity (priame oprávnené výdavky) 

Aktivita 1. Podpora rozvoja 
ľudských zdrojov a zlepšenia 
kvality sluţieb poskytovaných 
verejnou správou 

610620 
Osobné náklady -
Odborný garant  

projekt 4 590,00 1,00 4 590,00  4 078,67  511,33  

Mzdové náklady odborného garanta projektu (pracovný pomer 
podľa Zákonníka práce) - jedná sa o refundáciu mzdy interného 
zamestnanca prijímateľa v celkovom rozsahu 270 hodín x 17 
EUR (cena práce vrátane odvodov zamestnávateľa), spolu 
4590 EUR. Hodinová sadzba je navrhnutá v súlade s § 224 
Zákonníka práce a neprekračuje aktuálnu hodinovú sadzbu v 
rámci pracovnej zmluvy, ktorú má zamestnanec uzavretú s 
inštitúciou ţiadateľa. Uvedená cena je kalkulovaná spolu pre 
oba projekty  multicieľového NP. Suma oprávnených výdavkov 
pre projekt v rámci opatrenia 4.1 tvorí 88,86% z celkovej sumy 
4590 EUR, t.j. 4078,67 EUR. Suma oprávnených výdavkov pre 
projekt v rámci opatrenia 3.3 tvorí 11,14% z celkovej sumy 
4590 EUR, t.j. 511,33 EUR. Odborný garant dohliada nad 
kvalitou implementácie projektu so zameraním na výber stáţí a 
ďalších podujatí, prípadné zmeny podujatí, ako aj za kontrolu 
výstupov jednotlivých účastníkov v zmysle vyuţiteľnosti v praxi.  

Aktivita 1. Podpora rozvoja 
ľudských zdrojov a zlepšenia 
kvality sluţieb poskytovaných 
verejnou správou 

637001 

Školenia, kurzy, 
semináre, porady, 
konferencie, 
sympóziá - Účasť 
zamestnancov na 
vzdelávacích a 
ďalších podujatiach 

projekt 224 683,26 1,00 224 683,26  199 653,54  25 029,72  

Náklady na zabezpečenie účasti na stáţach a ďalších 
podujatiach - zahŕňa účastnícky poplatok (školné / kurzovné). 
Bude zabezpečené ako poplatok za osobu vzdelávacej, resp. 
organizujúcej inštitúcii. Suma určená na základe prieskumu 
aktuálnych cien účastníckeho poplatku pre vybrané podujatia 
pri zohľadnení plánovaného počtu účastníkov uvedených v 
Zozname kurzov (príloha rozpočtu). Zistená cena 462 289,63 € 
bola zníţená na 264 683,26 €  (48,60%) vzhľadom na 
predpokladané úspory (nepredpokladá sa účasť na všetkých 
kurzoch, zľava zo školného, zníţenie počtu účastníkov a pod.). 
Uvedené kalkulácie budú upravené v prípade zmeny počtu 
účastníkov, príp. výmeny vzdelávacích podujatí, pričom celková 
suma poloţky nebude prekročená. Suma oprávnených 
výdavkov pre projekt v rámci opatrenia 4.1 tvorí 88,86% z 
celkovej sumy 224 683,26 EUR, t.j. 199 653,54 EUR.  Suma 
oprávnených výdavkov pre projekt v rámci opatrenia 3.3 tvorí 
11,14% z celkovej sumy 224 683,26  EUR, t.j. 25 029,72 EUR. 
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Aktivita 1. Podpora rozvoja 
ľudských zdrojov a zlepšenia 
kvality sluţieb poskytovaných 
verejnou správou 

631002 

Zahraničné 
cestovné náhrady - 
Zahraničné 
cestovné náhrady 
účastníkov podujatí  

projekt 339 395,76 1,00 339 395,76  301 587,07  37 808,69  

Náklady na zahraničné cestovné náhrady účastníkov podujatí  - 
cestovné, stravné, ubytovanie, miestna preprava  a ďalšie 
súvisiace náklady v súlade so zákonom o cestovných 
náhradách a ďalšími relevantnými právnymi predpismi. 
Podrobná predbeţná kalkulácia na základe plánovaného počtu 
účastníkov a aktuálnych sadzieb stravného, cestovného a 
ubytovania je v prílohe rozpočtu. Suma  zistená prieskumom a 
prepočtom aktuálnych sadzieb 659 161,77 € (zahŕňa 
predpokladané cestovné výdavky 112 204,8 €, stravné / diéty a 
vreckové 183 246,37, ubytovanie 363 710,60 €) bola zníţená 
na 339 395,76 € (51,49%) vzhľadom na predpokladané úspory 
(nepredpokladá sa účasť na všetkých kurzoch, zľava, zníţenie 
počtu účastníkov a pod.). Uvedené kalkulácie budú upravené v 
prípade zmeny počtu účastníkov, príp. výmeny vzdelávacích 
podujatí, pričom celková suma poloţky nebude prekročená. 
Suma oprávnených výdavkov pre projekt v rámci opatrenia 4.1 
tvorí 88,86% z celkovej sumy 339 395,76 EUR, t.j. 301 587,07 
EUR.  Suma oprávnených výdavkov pre projekt v rámci 
opatrenia 3.3 tvorí 11,14% z celkovej sumy 339 395,76 EUR, 
t.j. 37 808,69 EUR.  

                    

Celkom priame oprávnené výdavky          568 669,02  505 319,28  63 349,74  X 

Podporné aktivity (nepriame 
oprávnené výdavky) 

                  

Riadenie projektu 637027 

Odmeny 
zamestnancov 
mimo pracovného 
pomeru - Projektový 
manažér 

projekt 11 300,43 1 11 300,43  10 041,56  1 258,87  

Mzdové náklady (hrubá mzda) projektového manažéra 
formou dohody; kalkulácia 899 hodín x 12,57 € / hodinu , 
spolu 11 300,43 €, z toho 88,86%, t.j. 10 041,56 €, tvoria 
výdavky projektu v rámci opatrenia 4.1 a 11,14%, t.j. 
1258,87 €, výdavky projektu v rámci opatrenia 3.3. 
Projektový manažér zabezpečí celkové riadenie projektu 
v súlade s opisom pozície uvedenej v podrobnom opise 
projektu. 

Riadenie projektu 610620 
Osobné náklady - 
Projektový manažér 

projekt 3 949,30 1 3 949,30  3 509,35  439,95  

Povinné odvody projektového manažéra; kalkulácia 899 
hodín x 4,393 € / hodinu (odvody zamestnávateľa vo 
výške 34,95%), spolu 3 949,30 (po zaokrúhlení nadol), 
z toho 88,86%, t.j. 3 509,35 €, tvoria výdavky projektu v 
rámci opatrenia 4.1 a 11,14%, t.j. 439,95  €, výdavky 
projektu v rámci opatrenia 3.3. Projektový manažér 
zabezpečí celkové riadenie projektu v súlade s opisom 
pozície uvedenej v podrobnom opise projektu. 
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Riadenie projektu 637027 

Odmeny 
zamestnancov 
mimo pracovného 
pomeru  - Finančný 
manažér 

projekt 10 635,17 1 10 635,17  9 450,41  1 184,76  

Mzdové náklady (hrubá mzda) finančného manažéra  
formou dohody; kalkulácia 899 hodín x 11,83 € / hodinu, 
spolu 10 653,17 €, z toho 88,86%, t.j. 9 450,41 €, tvoria 
výdavky projektu v rámci opatrenia 4.1 a 11,14%, t.j. 
1184,76 €, výdavky projektu v rámci opatrenia 3.3. 
Finančný manažér zabezpečí finančné riadenie a 
zúčtovanie projektu v súlade s opisom pozície uvedenej 
v podrobnom opise projektu. 

Riadenie projektu 610620 
Osobné náklady - 
Finančný manažér 

projekt 3 717,36 1 3 717,36  3 303,25  414,11  

Povinné odvody finančného manažéra; kalkulácia  899 
hodín x 4,135 € / hodinu (odvody zamestnávateľa), 
spolu 3 717,36 € (po zaokrúhlení nadol), z toho 
88,86%, t.j. 3 303,25 €, tvoria výdavky projektu v rámci 
opatrenia 4.1 a 11,14%, t.j. 414,11  €, výdavky projektu v 
rámci opatrenia 3.3. Finančný manažér zabezpečí 
finančné riadenie a zúčtovanie projektu v súlade s 
opisom pozície uvedenej v podrobnom opise projektu. 

Riadenie projektu 637027 

Odmeny 
zamestnancov 
mimo pracovného 
pomeru  - Manažér 
pre VO, 
monitoring a 
publicitu 

projekt 3 767,95 1 3 767,95  3 348,20  419,75  

Mzdové náklady (hrubá mzda) manažéra pre VO, 
monitoring a publicitu formou dohody; kalkulácia 
421 hodín x 8,95 € / hodinu, spolu 3 767,95 €, z toho 
88,86%, t.j. 3 348,20 €, tvoria výdavky projektu v 
rámci opatrenia 4.1 a 11,14%, t.j. 419,75 €, výdavky 
projektu v rámci opatrenia 3.3. Zabezpečí realizáciu 
VO (prieskum trhu). monitoring projektu a publicitu a 
informovanosť v súlade s opisom pozície uvedenej v 
podrobnom opise projektu. 

Riadenie projektu 610620 

Osobné náklady - 
Manažér pre VO, 
monitoring a 
publicitu 

projekt 1 316,88 1 1 316,88  1 170,18  146,70  

Povinné odvody finančného manažéra; kalkulácia  
421 hodín x 3,128 € / hodinu (odvody 
zamestnávateľa), spolu 1 316,88 € (po zaokrúhlení 
nadol), z toho 88,86%, t.j. 1 170,18 €, tvoria výdavky 
projektu v rámci opatrenia 4.1 a 11,14%, t.j. 146,70  €, 
výdavky projektu v rámci opatrenia 3.3. Zabezpečí 
realizáciu VO (prieskum trhu). monitoring projektu a 
publicitu a informovanosť v súlade s opisom pozície 
uvedenej v podrobnom opise projektu. 

Riadenie projektu 610620 
Osobné náklady - 
Účtovník - ekonóm 

projekt 3 600,00  1 3 600,00  3 198,96  401,04  

Mzdové náklady (cena práce) účtovníka - ekonóma; 
kalkulácia 480 hodín x 7,50 € / hodinu (cena práce 
vrátane odvodov zamestnávateľa), spolu 3600 €, z toho 
88,86%, t.j. 3198,96 €, tvoria výdavky projektu v rámci 
opatrenia 4.1 a 11,14%, t.j. 401,04 €, výdavky projektu v 
rámci opatrenia 3.3. Zabezpečí ekonomickú agendu a 
účtovníctvo projektu v súlade s opisom pozície uvedenej 
v podrobnom opise projektu. 
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Riadenie projektu 633006 
Materiál všeobecný 
- Kancelárske 
potreby 

projekt 501,41 1 501,41  445,55  55,86  

Náklady na spotrebný materiál a kancelárske potreby v 
súvislosti s riadením projektu v celkovej sume 501,40 €, 
t.j. priemerne 20,89 € mesačne počas celej 
implementácie projektu. 88,86%, t.j. 445,55 €, tvoria 
výdavky projektu v rámci opatrenia 4.1 a 11,14%, t.j. 
55,86 €, výdavky projektu v rámci opatrenia 3.3. 

Informovanosť a publicita 637004 

Všeobecné sluţby, 
grafické 
spracovanie a tlač 
publikácií - Výdavky 
na informovanie a 
publicitu 

projekt 240,00 1 240,00  213,26  26,74  

Náklady na zabezpečenie publicity projektu v súlade s 
manuálom pre informovanie a publicitu v celkovej sume 240. 
Zahŕňa označenie priestorov realizácie projektu - 12 
informačných tabúľ x 20 €. Z toho € 88,86%, t.j. 213,26 €, tvoria 
výdavky projektu v rámci opatrenia 4.1 a 11,14%, t.j. 26,74 €, 
výdavky projektu v rámci opatrenia 3.3. Cena zistená 
prieskumom trhu (najniţšia ponuka 20,74 € zníţená na 20 € 
vzhľadom na očakávanú úsporu). 

Celkom nepriame oprávnené výdavky 39 028,50  34 680,72  4 347,78  X 

Celkom 607 697,52  540 000,00  67 697,52  X 
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