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

Z2713033003201 zo  dňa 23.07.2014, názov projektu: „Zvyšovanie transparentnosti 

neziskového sektora a kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami cez 

mechanizmus akreditácie MNO“ (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 vnútra Slovenskej republiky 

So sídlom:  Pribinova 2, 812 72 Bratislava – Staré Mesto 812 72 

                  Slovenská republika 

zapísaný v:  Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády 

  a organizácii ústrednej štátnej správy 

IČO : 00151866  

DIČ : 2020571520 

Zastúpený: JUDr. Robert Kaliňák, podpredseda vlády a minister 

 

Kód ITMS:    27130330032 

 

    

Na základe žiadosti prijímateľa o povolenie vykonania zmeny zo dňa 24.11.2014 a v súlade 

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

finančného príspevku číslo zmluvy NFP Z2713033003201 zo dňa 23.07.2014  (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. 5 Aktivity a 

príspevok aktivít k výsledkom projektu,   tabuľka č.  6  Časový rámec realizácie aktivít 

Projektu,  tabuľka č. 7 Rozpočet projektu,  tabuľka č. 8  Súhrnný  rozpočet  realizácie 

jednotlivých  aktivít,   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 4 identických exemplároch, z ktorých 1 dostane 

Prijímateľ a 3 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 

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: 22.12.2014                                         V Bratislave dňa: 13.02.2015 

 

 

 

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

JUDr. Ján Richter        JUDr. Robert Kaliňák  

       minister   podpredseda vlády a minister  

        V zastúpení:   

Ing. Denisa Saková, PhD., 

        vedúca služobného úradu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP - Predmet podpory NFP 

 



Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 

PREDMET PODPORY NFP 
 

 

1. Všeobecné informácie o Projekte  
Názov Projektu Zvyšovanie transparentnosti neziskového sektora a kvality služieb poskytovaných 

neziskovými organizáciami cez mechanizmus akreditácie MNO 

Kód ITMS 27130330032 

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

Spolufinancovaný z Európsky sociálny fond 

Prioritná os 3 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovania kapacít BSK 

Opatrenie 3.3 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy v BSK 

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 Bratislavský kraj 

NUTS III Bratislavský samosprávny kraj 

Okres - 

Obec - 

Ulica - 

Číslo - 
 

3. Ciele Projektu 
Cieľ projektu Zvyšovanie kvality ľudských zdrojov a ich riadenia v oblasti verejnej správy a MNO, 

zvýšenie efektivity výkonu verejnej správy 

Špecifický cieľ projektu 1 Vytvorenie metodiky na prevádzkovanie informačného systému v praxi verejnej správy 
a MNO 

Špecifický cieľ projektu 2 Vytvorenie podmienok pre zjednodušenie administratívnych procesov vo vzťahu medzi 
žiadateľom a poskytovateľom v procese posudzovania žiadostí o NFP 

Špecifický cieľ projektu 3 Zvýšenie kvalifikácie prijímateľov i poskytovateľov pre efektívny manažment verejných 
financií 

 

4. Merateľné ukazovatele Projektu 

Typ Názov indikátora 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 

Výsledok 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do 
podporených projektov - spolu 

počet 0 2014 50 2015 

Počet osôb vyškolených v projekte počet 0 2014 31 2015 

Počet vypracovaných štúdií, analýz, 
strategických dokumentov, ... 

počet 0 2014 5 2015 

Dopad Počet úspešne vyškolených osôb počet 31 2015 31 2017 
 

 
Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám 

Typ Názov indikátora 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj 

Výsledok Počet osôb vyškolených v projekte počet 0 2014 31 2015 

Dopad Počet úspešne vyškolených osôb počet 31 2015 31 2017 

 

 
 
 



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 Analýza stavu, potrieb a zahraničných skúseností 
s akreditáciou MNO 

 

Počet vypracovaných štúdií, analýz, 
strategických dokumentov, ... 

počet 
 

4 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do 
podporených projektov - spolu 

počet 15 

2 Návrh obsahovej náplne modelového informačného 
systému  

Počet vypracovaných štúdií, analýz, 
strategických dokumentov, ... 

počet 1 

3 Pracovné workshopy a školiace aktivity pre cieľové 
skupiny 

Počet osôb vyškolených v projekte počet 13 

Počet úspešne vyškolených osôb počet 13 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do 
podporených projektov - spolu 

počet 52 

4 Vzdelávacie a poradenské aktivity pre účely 
budúcej akreditácie MNO 

Počet osôb vyškolených v projekte počet 31 

Počet úspešne vyškolených osôb počet 31 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do 
podporených projektov - spolu 

počet 47 

 

 
6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu 

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

Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre 
každú aktivitu) 
1 Analýza stavu, potrieb a zahraničných 
skúseností s akreditáciou MNO 

03/2014 03/2015 

2 Návrh obsahovej náplne modelového 
informačného systému 

06/2014 10/2015 

3 Pracovné workshopy a školiace aktivity pre 
cieľové skupiny 

08/2014 10/2015 

4 Vzdelávacie a poradenské aktivity pre účely 
budúcej akreditácie MNO 

09/2014 10/2015 

Podporné aktivity   
Riadenie projektu 03/2014 12/2015 

Publicita a informovanosť 03/2014 12/2015 
 

 
7. Rozpočet projektu 

Skupina výdavkov 
Oprávnené 

výdavky 
(v EUR) 

Neoprávnené 
výdavky 

(v EUR) 

Celkové výdavky 
projektu  
(v EUR) 

Názov aktivity 

610620 osobné náklady 24 959,62  199 094,11  224 053,73  1-Analýza stavu, potrieb a zahraničných 
skúseností s akreditáciou MNO 
2-Návrh obsahovej náplne modelového 
informačného systému 
3-Pracovné workshopy a školiace 
aktivity pre cieľové skupiny 
4-Vzdelávacie a poradenské aktivity pre 
účely budúcej akreditácie MNO 
Riadenie projektu 

631001 Tuzemské cestovné náhrady 1 362,50  10 868,42  12 230,92  1-Analýza stavu, potrieb a zahraničných 
skúseností s akreditáciou MNO 
2-Návrh obsahovej náplne modelového 
informačného systému 
3-Pracovné workshopy a školiace 
aktivity pre cieľové skupiny 
4-Vzdelávacie a poradenské aktivity pre 
účely budúcej akreditácie MNO 

633006 Všeobecný materiál 29,59  224,25  253,84  Riadenie projektu 

633016 Materiál Reprezentačné 12,92  103,08 116,00  1-Analýza stavu, potrieb a zahraničných 
skúseností s akreditáciou MNO 
2-Návrh obsahovej náplne modelového 
informačného systému 



636001 Nájomné za nájom budov, objektov 
alebo ich častí 

1 263,18  10 076,11  11 339,29  1-Analýza stavu, potrieb a zahraničných 
skúseností s akreditáciou MNO 
2-Návrh obsahovej náplne modelového 
informačného systému 
3-Pracovné workshopy a školiace 
aktivity pre cieľové skupiny 
4-Vzdelávacie a poradenské aktivity pre 
účely budúcej akreditácie MNO 

636002 Nájomné za nájom prevádzkových 
strojov, prístrojov, zariadení a techniky 

141,70  1 130,30  1 272,00  3-Pracovné workshopy a školiace 
aktivity pre cieľové skupiny 

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

19 300,11  153 950,37  173 250,48  3-Pracovné workshopy a školiace 
aktivity pre cieľové skupiny 
4-Vzdelávacie a poradenské aktivity pre 
účely budúcej akreditácie MNO 

637003 Propagácia, reklama a inzercia 1 608,60  12 831,20  14 439,80  3-Pracovné workshopy a školiace 
aktivity pre cieľové skupiny 
Publicita a informovanosť 

637004 Všeobecné služby 9 147,50  72 966,50  82 114,00  1-Analýza stavu, potrieb a zahraničných 
skúseností s akreditáciou MNO 
4-Vzdelávacie a poradenské aktivity pre 
účely budúcej akreditácie MNO 
Publicita a informovanosť 

637005 Špeciálne služby 7 552,70  60 245,30  67 798,00  1-Analýza stavu, potrieb a zahraničných 
skúseností s akreditáciou MNO 
4-Vzdelávacie a poradenské aktivity pre 
účely budúcej akreditácie MNO 
Publicita a informovanosť 

637007 Cestovné náhrady iným ako 
vlastným zamestnancom 

714,48  5 699,12  6 413,60  1-Analýza stavu, potrieb a zahraničných 
skúseností s akreditáciou MNO 
3-Pracovné workshopy a školiace 
aktivity pre cieľové skupiny 

637014 Stravovanie 108,28  863,72  972,00  1-Analýza stavu, potrieb a zahraničných 
skúseností s akreditáciou MNO 
3-Pracovné workshopy a školiace 
aktivity pre cieľové skupiny 
4-Vzdelávacie a poradenské aktivity pre 
účely budúcej akreditácie MNO 

637027 Odmeny zamestnancov mimo 
pracovného pomeru 

16 655,66  132 857,47 149 513,13  1-Analýza stavu, potrieb a zahraničných 
skúseností s akreditáciou MNO 
2-Návrh obsahovej náplne modelového 
informačného systému 
3-Pracovné workshopy a školiace 
aktivity pre cieľové skupiny 
4-Vzdelávacie a poradenské aktivity pre 
účely budúcej akreditácie MNO 
Riadenie projektu 

637036 Reprezentačné výdavky 191,27 1 525,73 1 717,00 1-Analýza stavu, potrieb 
a zahraničných skúseností 
s akreditáciou MNO 
3-Pracovné workshopy a školiace 
aktivity pre cieľové skupiny 

920 – Rezerva na nepredvídané výdavky 3 342,00  26 658,00  30 000,00  1-Analýza stavu, potrieb a zahraničných 
skúseností s akreditáciou MNO 
2-Návrh obsahovej náplne modelového 
informačného systému 
3-Pracovné workshopy a školiace 
aktivity pre cieľové skupiny 
4-Vzdelávacie a poradenské aktivity pre 
účely budúcej akreditácie MNO 

CELKOVO 86 390,11 689 093,68 775 483,79  
 

 
 
 
 
 



8. Súhrnný rozpočet realizácie jednotlivých aktivít 
Aktivita Oprávnené výdavky Neoprávnené výdavky Výdavky celkovo 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    

1 Analýza stavu, potrieb a zahraničných skúseností 
s akreditáciou MNO 

16 558,01 132 077,14 148 635,15 

2 Návrh obsahovej náplne modelového informačného 
systému 

10 458,87 83 427,05 93 885,92 

3 Pracovné workshopy a školiace aktivity pre cieľové 
skupiny 

16 504,17 131 649,49 148 153,66 

4 Vzdelávacie a poradenské aktivity pre účely budúcej 
akreditácie MNO 

29 248,37 233 304,31 262 552,68 

Podporné aktivity    

Riadenie projektu 12 163,60 97 012,98 109 176,58 

Publicita a informovanosť   1 457,09 11 622,71   13 079,80 

CELKOVO 86 390,11 689 093,68 775 483,79 
 

 

 

 

 
 



9. Podrobný rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita Skupina výdavkov Názov položky Merná 

jednotka

Jednotková 

cena

Počet 

jednotiek

z toho 

oprávnené 

BSK - 11,14%

z toho 

oprávnené SVK - 

88,86%

Celkom Podrobný komentár k položke a k spôsobu výpočtu položky

Hlavné aktivity (priame 

Hlavná aktivita 1 - Analýza stavu, potrieb a zahraničných skúseností s akreditáciou MNO

P.č. Podaktivita 1.1 Zmapovanie legislatívno-inštitucionálneho stavu existujúcich registrov, sprístupňovania a dostupnosti dát, aktérov na úrovni verejnej správy a zdrojov dát

1 610620 osobné náklady SOCIA -Analytička dát v 

oblasti grantov a dotácií 

(SOCIA-AD11-11)

hodina 20,28 € 80,00 180,74 1441,66 1 622,40 Úlohou analytičky v podaktivite 1.1 bude mapovať štruktúru nadácií z 

hľadiska ich grantovej činnosti a spracovať úplný zoznam verejných orgánov 

(štátnych aj samosprávnych) poskytujúcich dotácie tretím osobám (najmä 

MNO); ťažisko bude v popise používaných (u nadácií) a normatívne  daných 

výberových kritérií (u verejných orgánov) pre žiadateľov o grant/dotáciu z 

verejných zdrojov

Analytička spĺňa kvalifikačné podmienky pre experta 1. V aktivite 1.1 

odpracuje 80 hodín za hrubú mzdu 15,00 €/hod.  CCP- Celková cena práce  

je 20,28 €, čiže spolu za  80 hodín podaktivity  1.1 je to 1622,40 €

2 610620 osobné náklady SOCIA - špecialistka pre 

nadácie -  ODVODY

hodina 5,24 € 40,00 23,35 186,25 209,60 Obsahom riadku sú odvody za Špecialistku pre nadácie, ktorá na podaktivite 

1.1 odpracuje 1 mesiac 40 hodín. za hrubú mzdu 22€/hod. Odvody sú v 

zníženej výške  23.80 % = 5,24 € (seniorka).
3 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

SOCIA - Špecialistka pre 

nadácie - expert 2 (SOCIA-

ŠN21-11)

hodina 22,00 € 40,00 98,03 781,97 880,00 Špecialistka pre nadácie v podaktivite 1.1 hodnotí a komparuje popísané 

kritériá pre poskytovanie grantov a dotácií pre MNO, navrhuje špecifické 

kritériá (týkajúce sa sprostredkovateľskej funkcie nadácií pre verejnú správu)  

do spoločnej metodiky pre analýzu potrieb verejnej správy a MNO; 

Špecialistka pre nadácie spĺňa kvalifikačné požiadavky na experta 2. Bude 

vykonávať prácu formou dohody o pracovnej činnosti v celkovom  v 

rozsahu 40 hodín za  HM-hrubú  mzdu  22,00 € /hod. . Odvody sú v zníženej 

výške  23.80 % = 5,24 € (seniorka). Celková cena práce (hrubá mzda + 

odvody) predstavuje sumu 1089,60 €.

Rozpočet národného projektu "Zvyšovanie transparentnosti neziskového sektora a kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami cez mechanizmus akreditácie mimovládnych neziskových organizácií" (multicieľ)

Analýza stavu, potrieb a 

zahraničných 

skúseností s 

akreditáciou MNO 

Aktivita 1 -Zmapovanie 

legislatívno-

inštitucionálneho stavu 

existujúcich registrov, 

sprístupňovania a 

dostupnosti dát, aktérov 

na úrovni verejnej 

správy a zdrojov dát



4 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

1SNSC - Právny expert 

3.1 - Ústavný expert 

(1SNSC-PE31-11)

hodina 37,00 € 100,00 412,18 3287,82 3 700,00 Odborne posudzuje ústavnoprávne aspekty vytvorenia, fungovania a 

aktualizácie existujúcich registrov. Posudzuje zákonnosť a ústavnosť 

súčasného stavu získavania údajov a dát, tok údajov v registroch medzi 

rôznymi subjektami s ohľadom na legislatívne aspekty aj právo EÚ. Ďalej 

posudzuje aspekty ochrany osobných údajov vo vzťahu k zverejňovaným 

údajom v registroch, či sú spôsobilé zasiahnuť do ochrany osobných údajov 

fyzických osôb.  Pracuje na dohodu o vykonaní práce , 100 hodín za hrubú 

mzdu 37€/hod.= 3700€ hrubá mzda spolu.

5 610620 osobné náklady 1SNSC - Právny expert 

3.1 Ústavný expert - 

odvody

hodina 13,02 € 100,00 145,04 1156,96 1 302,00 Odvody Právny expert 3-1.. Hrubá mzda 37€/hod., odvody = 13,02€/hod. ... 

13,02€/hod.*100hodín = 1302€

6 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

1SNSC - Právny expert 

3.2 Informačný expert 

(1SNSC-PE32-11)

hodina 37,00 € 100,00 412,18 3287,82 3 700,00 V súčasnom systéme registrov sa zameriava na posúdenie práva na 

informácie pri získavaní údajov z registrov tretími osobami. Posudzuje 

možné spôsoby získavania dát v registroch. Zároveň posudzuje súčasnú 

ochranu dát  a informácí získavanými orgánmi verejnej správy  a ich 

legislatívne ukotvenie. Pracuje na dohodu o vykonaní práce  , 100 hodín za 

hrubú mzdu 37€/hod.= 3700€ hrubá mzda spolu.
7 610620 osobné náklady 1SNSC - Právny expert 

3.2 Informačný expert - 

odvody

hodina 13,02 € 100,00 145,04 1156,96 1 302,00 Odvody Právny expert 3-2.. Hrubá mzda 37€/hod., odvody = 13,02€/hod. ... 

13,02€/hod.*100hodín = 1302€

8 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

1SNSC - Ekonomický 

expert 3 - 1 (1SNSC-

EE31-11)

hodina 37,00 € 120,00 494,62 3945,38 4 440,00 Analyzuje ekonomický pohľad na registre dotýkajúce sa MNO - náklady na 

zadávanie dát, na prevádzku dát, na ich sprístupňovanie, financovanie 

existujúcich registrov Pracuje na dohodu o vykonaní práce , 120 hodín za 

hrubú mzdu 37€/hod.= 4440€ hrubá mzda spolu.
9 610620 osobné náklady 1SNSC - Ekonomický 

expert 3 - 1 - odvody

hodina 13,02 € 120,00 174,05 1388,35 1 562,40 Odvody ekonomický expert 3-2.. Hrubá mzda 37€/hod., odvody = 

13,02€/hod. ... 13,02€/hod.*120hodín = 1562,40€

10 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

1SNSC - Právny expert 

2.1 Expert na 

zodpovednosť subjektov 

(1SNSC-PE21-11)

hodina 22,00 € 120,00 294,10 2345,90 2 640,00 Zosumarizuje orgány verejnej správy, ktoré vstupujú do vzťahov spracúvania 

informácií a dát v registroch. Posudzuje ich zodpovednosť za spracúvanie 

dát z registrov, zodpovednosť za ich správnosť, povinnosti ohľadne foriem 

poskytovania údajov tretím osobám. Skúmanie režimu sankcií za 

neposkytnutie dát, poskytnutie nesprávnych dát apod., posúdenie 

relevantnosti dát s ohľadom na súčasný stav. Pracuje na dohodu o vykonaní 

práce  , 120 hodín za hrubú mzdu 22€/hod.= 2640€ hrubá mzda spolu.

11 610620 osobné náklady 1SNSC - Právny expert 

2.1 Expert na 

zodpovednosť subjektov - 

odvody

hodina 7,74 € 120,00 103,47 825,33 928,80 Odvody Právny expert 2-1.. Hrubá mzda 22€/hod., odvody = 7,74€/hod. ... 

7,74€/hod.*120hodín = 928,80€

12 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

1SNSC - Právny expert 

1.1 Expert na registre 

MNO (1SNSC-PE11-11)

hodina 15,00 € 120,00 200,52 1599,48 1 800,00 Sumarizuje existujúce registre týkajúce sa MNO, zákony s tým súvisiace, 

spôsob a formu zverejňovania údajov. Analýza obsahuje aj prehľad dát v 

registri, frekvencie ich pridávania, aktualizácie a podklady súvisiace zo 

zápisom dát do registrov. Pracuje na dohodu o vykonaní práce, 120 hodín za 

hrubú mzdu 15€/hod.= 1800€ hrubá mzda spolu.

Analýza stavu, potrieb a 

zahraničných 

skúseností s 

akreditáciou MNO 

Aktivita 1 -Zmapovanie 

legislatívno-

inštitucionálneho stavu 

existujúcich registrov, 

sprístupňovania a 

dostupnosti dát, aktérov 

na úrovni verejnej 

správy a zdrojov dát



13 610620 osobné náklady 1SNSC - Právny expert 

1.1 Expert na registre 

MNO - odvody

hodina 5,28 € 120,00 70,58 563,02 633,60 Odvody Právny expert 1-1.. Hrubá mzda 15€/hod., odvody = 5,28€/hod. ... 

5,28€/hod.*120hodín = 633,60€

14 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

1SNSC - Právny expert 

1.2 Expert na iné registre 

(1SNSC-PE12-11)

hodina 15,00 € 80,00 133,68 1066,32 1 200,00 Sumarizuje existujúce registre týkajúce sa iných neziskových organizácií ako 

MNO, zákony s tým súvisiace, spôsob a formu zverejňovania údajov. 

Analýza obsahuje aj prehľad dát v registri, frekvencie ich pridávania, 

aktualizácie a podklady súvisiace zo zápisom dát do registrov. Pracuje na 

dohodu o vykonaní práce, 80 hodín za hrubú mzdu 15€/hod.= 1200€ hrubá 

mzda spolu.
15 610620 osobné náklady 1SNSC - Právny expert 

1.2 Expert na iné registre - 

odvody

hodina 5,28 € 80,00 47,06 375,34 422,40 Odvody Právny expert 1-2.. Hrubá mzda 15€/hod., odvody = 5,28€/hod. ... 

5,28€/hod.*80hodín = 422,40€

16 631001 Tuzemské 

cestovné náhrady

1SNSC - Cestovné cesta 0,00 € 0,00 0,00 0,00 0,00 Úspora prostriedkov, použitie v inej rozpočtovej položke

Medzisúčet za Podaktivitu 2 934,64 € 23 408,56 € 26 343,20 €

Podaktivita 1.2 Popis a analýza zahraničných systémov akreditácie MNO

17 610620 osobné náklady Expert 1.1 CPF expert 

Technical writer -  analýza 

a hodnotenie 

akreditačných modelov 

(CPF-E11-12)

hodina 15,51 € 80,00 138,23 1102,57 1 240,80 CPF expert technical writer v podaktivite 1.2 realizuje prieskum existencie a 

hodnotenie akreditačných modelov používaných v zahraničí s dôrazom na 

krajiny V4. Bude vykonávať činnosť formou pracovnej zmluvy v celkovom 

rozsahu 80 hodín práce za hrubú mzdu 11,47 € / hod. + odvody (na základe 

Organizačnej smernice CPF č.3 Metodika odmeňovania a poskytovania 

náhrad zamestnancom). Počet hodín predstavuje maximálnu hranicu - 

reálny počet odpracovaných hodín bude zaznamenávaný v samostatnom 

výkaze. Celková výška osobných nákladov predstavuje sumu 1 240,80 €.

18 610620 osobné náklady Expert 3.1 CPF expert 

Senior analytik - analýza a 

hodnotenie akreditačných 

modelov (CPF-E31-12)

hodina 22,00 € 150,00 367,62 2932,38 3 300,00 CPF expert Senior analytik v podaktivite 1.2 analyzuje akreditačné modely 

používané v zahraničí v kontexte špecifík neziskového sektora, komunikuje 

so zahraničnými expertmi a facilituje expertné stretnutia. Bude vykonávať 

činnosť formou pracovnej zmluvy v celkovom rozsahu 150 hodín práce za 

hrubú mzdu 16,27 € / hod. + odvody (na základe Organizačnej smernice 

CPF č.3 Metodika odmeňovania a poskytovania náhrad zamestnancom). 

Počet hodín predstavuje maximálnu hranicu - reálny počet odpracovaných 

hodín bude zaznamenávaný v samostatnom výkaze. Celková výška 

osobných nákladov predstavuje sumu 3 300,00 €.

19 610620 osobné náklady Expert 2.1 CPF expert 

Analytik -  analýza a 

hodnotenie akreditačných 

modelov (CPF-E21-12)

hodina 18,93 € 150,00 316,32 2523,18 2 839,50 CPF expert Analytik v podaktivite 1.2 analyzuje akreditačné modely 

používané v zahraničí na základe údajov z prieskumu zahraničných modelov 

z pohľadu použitej metodológie a vypracováva podklady pre vytvorenie 

finálneho analytického dokumentu podaktivity 1.2. Bude vykonávať činnosť 

formou pracovnej zmluvy v celkovom rozsahu 150 hodín práce za hrubú 

mzdu 14 € / hod. + odvody (na základe Organizačnej smernice CPF č.3 

Metodika odmeňovania a poskytovania náhrad zamestnancom). Počet hodín 

predstavuje maximálnu hranicu - reálny počet odpracovaných hodín bude 

zaznamenávaný v samostatnom výkaze. Celková výška osobných nákladov - 

Celková cena práce predstavuje sumu 2 839,50 €.

Analýza stavu, potrieb a 

zahraničných 

skúseností s 

akreditáciou MNO 

Aktivita 2 - Popis a 

analýza zahraničných 

systémov akreditácie 

mimovládnych MNO



20 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

1SNSC - Právny expert 

3.1 Ústavný expert 

(1SNSC-PE31-12)

hodina 37,00 € 88,00 362,72 2893,28 3 256,00 Analyzuje zahraničné ústavné modely ukotvenia MNO a akreditačných 

systémov v nich, popisuje rámcové východiská právnych úprav. V 

nadväznosti na ústavné a rámcové princípy ich zakotvenia a fungovania 

analyzuje judikatúru súdov a postupy ogánov verejnej moci  s ohľadom na 

európske právo a ústavnoprávnu komformitu s ústavou SR. Pracuje na 

dohodu o vykonaní práce, 88 hodín za hrubú mzdu 37€/hod.= 3256€ hrubá 

mzda spolu.
21 610620 osobné náklady 1SNSC - Právny expert 

3.1 Ústavný expert - 

odvody

hodina 13,02 € 88,00 127,64 1018,12 1 145,76 Odvody Právny expert 3-1.. Hrubá mzda 37€/hod., odvody = 13,02€/hod. ... 

13,02€/hod.*88hodín = 1145,76€

22 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

1SNSC - Právny expert 

3.2 Legislatívny expert 

(1SNSC-PE32-12)

hodina 37,00 € 88,00 362,72 2893,28 3 256,00 Popisuje a analyzuje zákonné rámce, východiská úprav registrov MNO. 

Vyhľadáva metodické a konceptuálne popisy riešení akreditácie MNO v 

systémoch iných krajín. Vyhľadáva legislatívne prvky použiteľnosti pre 

systém modelu v SR porovnávaním fungovania a efektívnosti systémov 

registrov iných krajín. Pracuje na dohodu o o vykonaní práce, 88 hodín za 

hrubú mzdu 37€/hod.= 3256€ hrubá mzda spolu.

23 610620 osobné náklady 1SNSC - Právny expert 

3.2 Legislatívny expert - 

odvody

hodina 13,02 € 88,00 127,64 1018,12 1 145,76 Odvody Právny expert 3-2.. Hrubá mzda 37€/hod., odvody = 13,02€/hod. ... 

13,02€/hod.*88hodín = 1145,76€

24 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

1SNSC - Právny expert 

3.3 Expert de lege ferenda 

(1SNSC-PE33-12)

hodina 37,00 € 104,00 428,67 3419,33 3 848,00 Pracuje s výstupmi expertov 3.1 a 3.2, hodnotí systematicky a ktiricky úpravy 

akreditačných postupov iných krajín. Zameriava sa na hodnotenie 

kvalitatívnych a efektívnych prvkov osvedčených v praxi, ktoré v rámci úvah 

de lege ferenda budú mať spôosobilosť využitia v priestore SR. Spoločnou 

diskusiou s expertami svojej úrovne diskutujú a analyzujú získané poznatky, 

režimy, systémy a vytvárajú prostredie úvah de lege ferenda v SR. Pracuje 

na dohodu o vykonaní práce, 104 hodín za hrubú mzdu 37€/hod.= 3848€ 

hrubá mzda spolu.
25 610620 osobné náklady 1SNSC - Právny expert 

3.3 Expert de lege ferenda 

- odvody

hodina 13,02 € 104,00 150,84 1203,24 1 354,08 Odvody Právny expert 3-3.. Hrubá mzda 37€/hod., odvody = 13,02€/hod. ... 

13,02€/hod.*104hodín = 1354,08€

26 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

1SNSC - Právny expert 

2.1 Expert na 

zodpovednosť orgánov 

verejnej moci (1SNSC-

PE21-12)

hodina 22,00 € 120,00 294,10 2345,90 2 640,00 Analyzuje zodpovednosť orgánov verejnej správy za správu dát v 

akreditačných systémoch a registroch. Poznatky získava z dostupných 

zákonov a analýzou súdnych rozhodnutí. Analyzuje prípadné odborné 

zahraničné poublikácie právnej úpravy zodpovednosti. Pracuje na dohodu o 

vykonaní práce, 120 hodín za hrubú mzdu 22€/hod.= 2640€ hrubá mzda 

spolu.
27 610620 osobné náklady 1SNSC - Právny expert 

2.1 Expert na 

zodpovednosť orgánov 

verejnej moci - odvody

hodina 7,74 € 120,00 103,47 825,33 928,80 Odvody Právny expert 2-1.. Hrubá mzda 22€/hod., odvody = 7,74€/hod. ... 

7,74€/hod.*120hodín = 928,80€

28 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

1SNSC - Právny expert 

2.2 Expert na 

zodpovednosť tretích 

strán (1SNSC-PE22-12)

hodina 22,00 € 160,00 392,13 3127,87 3 520,00 Analyzuje zodpovednosť poskytovateľov dát do akreditačných systémoch a 

registrov. Poznatky získava z dostupných zákonov a analýzou súdnych 

rozhodnutí. Analyzuje prípadné odborné zahraničné poublikácie právnej 

úpravy zodpovednosti. Pracuje na dohodu o vykonaní práce, 160 hodín za 

hrubú mzdu 22€/hod.= 3520€ hrubá mzda spolu.



29 610620 osobné náklady 1SNSC - Právny expert 

2.2 Expert na 

zodpovednosť tretích 

strán - odvody

hodina 7,74 € 160,00 137,96 1100,44 1 238,40 Odvody Právny expert 2-1.. Hrubá mzda 22€/hod., odvody = 7,74€/hod. ... 

7,74€/hod.*160hodín = 1238,40€

30 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

1SNSC - Právny expert 

1.1 Expert na registre 

(1SNSC-PE11-12)

hodina 15,00 € 80,00 133,68 1066,32 1 200,00 Sumarizuje aktuálne registre MNO v EÚ, ich formy ziradenia a spôsoby 

poskytovania informácií. Vyhľadáva k nim základe pramene práva v 

zákonoch. Posyktuje podkladové informácie pre expertov úrovne 3 a 2. 

Zameriava sa na vybrané krajiny EÚ. Pracuje na dohodu o vykonaní práce, 

80 hodín za hrubú mzdu 15€/hod.= 1200€ hrubá mzda spolu.

31 610620 osobné náklady 1SNSC - Právny expert 

1.1 Expert na registre - 

odvody

hodina 5,28 € 80,00 47,06 375,34 422,40 Odvody Právny expert 1-1.. Hrubá mzda 15€/hod., odvody = 5,28€/hod. ... 

5,28€/hod.*80hodín = 422,40€

32 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

1SNSC - Právny expert 

1.2 Expert na registre 

(1SNSC-PE12-12)

hodina 15,00 € 40,00 66,84 533,16 600,00 Spolu s expertom 1 sumarizuje aktuálne registre MNO v EÚ, ich formy 

ziradenia a spôsoby poskytovania informácií. Vyhľadáva k nim základe 

pramene práva v zákonoch. Posyktuje podkladové informácie pre exeprtov 

úrpvne 3 a 2. Zameriava sa na  krajiny V4. Pracuje na dohodu o vykonaní 

práce 40 hodín za hrubú mzdu 15€/hod.= 600€ hrubá mzda spolu.

33 610620 osobné náklady 1SNSC - Právny expert 

1.2 Expert na registre - 

odvody

hodina 5,28 € 40,00 23,53 187,67 211,20 Odvody Právny expert 1-2.. Hrubá mzda 15€/hod., odvody = 5,28€/hod. ... 

5,28€/hod.*40hodín = 211,20€

34 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

1SNSC - Ekonomický 

expert 3 - 1 (1SNSC-

EE31-12)

hodina 37,00 € 120,00 494,62 3945,38 4 440,00 Spolupráca na jednotnom popise princípov a fungovania zahraničných 

systémov akreditácie, - Kritická analýza výsledkov zistení a posúdenie 

relevantnosti jednotlivých ekonomických  modelov voči potrebám Slovenska. 

Pracuje na dohodu o vykonaní práce , 120 hodín za hrubú mzdu 37€/hod.= 

4440€ hrubá mzda spolu.
35 610620 osobné náklady 1SNSC - Ekonomický 

expert 3 - 1 - odvody

hodina 13,02 € 120,00 174,05 1388,35 1 562,40 Odvody ekonomický expert 3-1.. Hrubá mzda 37€/hod., odvody = 

13,02€/hod. ... 13,02€/hod.*120hodín = 1562,40€

36 633016 Materiál 

Reprezentačné

CPF výdavky na stravu osoba/deň 80,00 € 1,00 8,91 71,09 80,00 výdavky na poskytnutie stravy a občerstvenia pre účastníkov 

pracovného workshopu so zahraničnými expertmi a na spoločné 

stretnutie/konzultácie so zástupcami projektu

37 637004 Všeobecné 

služby

Expert 3.2 CPF 

zahraničný expert na 

akreditačný mechanizmus 

(CPF-E32-12) (ÚSVROS)

osoba 518,00 € 3,00 173,12 1380,88 1 554,00 Traja zahraniční experti na akreditáciu v podaktivite 1.2 absolvujú 2-dňové (á 

7 hodín) pracovné stretnutie na Slovensku , v rámci ktorého poskytnú popis 

a skúsenosti s obdobnými akreditačnými mechanizmami v zahraničí a 

konzultáciu obsahových a technických aspektov vytváraného modelu 

akreditácie v kontexte týchto poznatkov.  CPF zahraničný expert na 

akreditáciu bude vykonávať činnosť  formou fakturácie dodaných služieb v 

celkovom rozsahu 14 hodín práce za cenu 37 € / hod. (na základe prieskumu 

trhu - viď. Prieskum trhu CPF zahraničný expert na akreditáciu). Obstaráva 

ÚSVROS



38 637007 Cestovné 

náhrady iným ako 

vlastným 

zamestnancom

Expert 3.2 CPF 

zahraničný expert na 

akreditačný 

mechanizmus (CPF-E32-

12) - cestovné

projekt 604,54 € 1,00 67,35 € 537,19 € 604,54 € Súčasťou faktúry za dodanú službu zahraničných expertov budú aj 

náklady na cestovné (reálna suma nákladov predstavuje výšku 604,54 

EUR)

39 631001 Tuzemské 

cestovné náhrady

1SNSC - Cestovné cesta 0,00 € 0,00 0,00 0,00 0,00 

Úspora prostriedkov, použitie v inej rozpočtovej položke

Medzisúčet za Podaktivitu 4 499,22 € 35 888,42 € 40 387,64 €

Podaktivita 1.3 Analýza potrieb špecifických cieľových skupín

40 610620 osobné 

náklady

Expert 1.1 CPF expert 

Technical writer -  

analýza potrieb MNO 

(CPF-E11-13)

hodina 15,51 € 163,50 282,50 2253,39 2 535,89 CPF expert technical writer v podaktivite 1.3 vypracováva finálny 

dokument aktivity 1.3 na základe správ z čiastkových analýz potrieb 

jednotlivých cieľových skupín. Bude vykonávať činnosť formou 

pracovnej zmluvy v celkovom rozsahu 168 hodín práce za hrubú mzdu 

11,47 € / hod. + odvody (na základe Organizačnej smernice CPF č.3 

Metodika odmeňovania a poskytovania náhrad zamestnancom). Počet 

hodín predstavuje maximálnu hranicu - reálny počet odpracovaných 

hodín bude zaznamenávaný v samostatnom výkaze. Celková výška 

osobných nákladov predstavuje sumu 2 605,68 €.

41 610620 osobné 

náklady

PDCS Expert 3.1. 

Facilitátor (PDCS - EF 

31-13)

hodina 34,99 € 202,00 787,37 6280,61 7 067,98 Zamestnanec PDCS. Hodinová sadzba vychádza zo štandardných 

honorárov vyplácaných v organizácii za obdobnú činnosť. Facilitátor - 

príprava a realizácia, vedenie 4 stretnutí v rozsahu  64 hodín (Analýza 

potrieb poskytovateľov verejných zdrojov - Diskusie s predstaviteľmi 

verejnej správy). Hodinová dotácia 64 hodín je stanovená nasledovne = 

4 stretnutia x 2 hodiny na realizáciu stretnutí (8 hod) + 4 x 8 hodín na 

prípravu stretnutí (32 hodín) + 4 x 6 hodín na vyhodnotenie stretnutí 

(24 hodín). Príprava a facilitácia 5 diskusií s MNO v rozsahu 80 hodín 

(Analýza potrieb prijímateľov verejných zdrojov - Fokusové skupiny). 

Hodinová dotácia je stanovená 5 stretnutí x 2 hodiny na realizáciu 

stretnutí + 5x8 hodín na prípravu stretnutí + 5x6 hodín na 

vyhodnotenie stretnutí    Spracovanie výstupov - expert 3 v rozsahu 58 

hodín  (Analýza potrieb prijímateľov verejných zdrojov  - Fokusové 

skupiny) Celková cena práce na hodinu 34,99 €/hod.*202 hod= 7 067,98 

€ celková cena práce.

Analýza stavu, potrieb a 

zahraničných 

skúseností s 

akreditáciou MNO 

Aktivita 3 - Analýza 

potrieb špecifických 

cieľových skupín



42 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

ÚSVROS Expert 3.1 

Expert na mechanizmus 

poskytovania verejných 

zdrojov (USVROS-E31-

13)

hodina 20,00 € 180,00 401,04 3198,96 3 600,00 Odborne zastrešuje prípravu a realizáciu štruktúrovaných rozhovorov, 

dotazníkového zisťovania a iných metód výskumu, na odbornej úrovni 

komunikuje s predstaviteľmi verejnej správy ako cieľovej skupiny a dobre sa 

orientuje v skúmanej téme, čím dokáže flexibilne reagovať na rôzne témy a 

podnety zo strany respondentov a klásť vhodné typy otázok. Na príprave a 

realizácii podaktivity úzko spolupracuje s expertom na metódy kvalitatívneho 

výskumu a zisťovania. Po ukončení primárneho výskumu spracúva výstupy 

výskumu do analytického dokumentu a zapracováva doň výstupy z 

workshopov. 1 osoba (pracuje na dohodu o vykonaní práce), odmena 20 

€/hod. stanovená na základe mzdovej politiky ÚSVROS (viď príslušný vzor 

DVP) x 180 hodín počas 3 mesiacov = 3600 € hrubá mzda.

43 610620 osobné náklady ÚSVROS Expert 3.1 

Expert na mechanizmus 

poskytovania verejných 

zdrojov - odvody

hodina 7,04 € 180,00 141,17 1126,03 1 267,20 Odvody za 1 osobu (pracujúcu na dohodu o vykonaní práce): 20 € x 0,352 = 

7,04 € x 180 hodín = 1267,20 €.

44 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

ÚSVROS Expert 3.2 

Expert na metodológiu 

kvalitatívneho výskumu a 

zisťovania a ich 

interpretácie (USVROS-

E32-13)

hodina 20,00 € 180,00 401,04 3198,96 3 600,00 Navrhuje dizajn a metódy kvalitatívneho výskumu, metodologicky zastrešuje 

prípravu a realizáciu zisťovacích a výskumných metód a nástrojov. Orientuje 

sa v dynamike cieľovej skupiny, preto dokáže podľa potreby upraviť alebo 

zmeniť metódu práce na typ, ktorý by vhodne reagoval na jej potreby. Na 

príprave a realizácii podaktivity úzko spolupracuje s expertom na 

mechanizmus poskytovania verejných zdrojov. Po ukončení primárneho 

výskumu spolu s týmto expertom spracúva výstupy výskumu do analytického 

dokumentu a zapracováva doň výstupy z workshopov. 1 osoba (pracuje na 

dohodu o vykonaní práce), odmena 20 €/hod. stanovená na základe mzdovej 

politiky ÚSVROS (viď príslušný vzor DVP) x 180 hodín počas 3 mesiacov = 

3600 € hrubá mzda.

45 610620 osobné náklady ÚSVROS Expert 3.2 

Expert na metodológiu 

kvalitatívneho výskumu a 

zisťovania a ich 

interpretácie - odvody

hodina 7,04 € 180,00 141,17 1126,03 1 267,20 Odvody za 1 osobu (pracujúcu na dohodu o vykonaní práce): 20 € x 0,352 = 

7,04 € x 180 hodín = 1267,20 €.

46 610620 osobné náklady SOCIA -Analytička dát v 

oblasti grantov a dotácií 

(SOCIA-AD11-13)

hodina 20,28 € 240,00 542,21 4324,99 4 867,20 Úlohou analytičky v aktivite 1.3  bude  získavanie údajov o informačných  

potrebách verejnej správy a nadácií pre posúdenie žiadateľov o granty a 

dotácie z verejných zdrojov; posúdenie zistených potrieb s realitou; 

zisťovanie potrieb sa bude realizovať  individuálnymi a skupinovými 

rozhovormi. Spolupracuje pri tom s expertkou pre nadácie.                                              

Analytička spĺňa kvalifikačné podmienky pre experta 1. V podaktivite 1.3  

odpracuje  240 hodín za hrubú mzdu 15,00 €/hod.. Celková cena práce za 1 

hodinu je 20,28 €, čiže spolu za podaktivitu 1.3 je to  4 867,20 €.

47 610620 osobné náklady SOCIA - Špecialistka pre 

nadácie -  ODVODY

hodina 5,24 € 100,00 58,37 465,63 524,00 Obsahom riadku sú odvody za špecialistku pre nadácie, ktorá na podaktivite 

1.3 odpracuje 3 mesiace spolu 100 hodín.  Odvody sú v zníženej výške 23,8 

% = 5,24 € (seniorka)*100 hodín=524 €.



48 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

SOCIA - Špecialistka pre 

nadácie (SOCIA-ŠN21-

13)

hodina 22,00 € 100,00 245,08 1954,92 2 200,00 Špecialistka pre nadácie v podaktivite 1.3 analyzuje a hodnotí  získané údaje 

o informačných potrebách verejnej správy a nadácií z hľadiska ich 

dostupnosti, možnej elektroniizácie  a začlenenia do e-systémov;   spracúva 

podklady pre výstupovú  správu k aktivite 1  o analýze potrieb MNO a 

verejnej správy 

Špecialistka pre nadácie spĺňa kvalifikačné požiadavky na experta 2. Bude 

vykonávať prácu formou dohody o pracovnej činnosti v celkovom 

rozsahu 100 hodín za hrubú mzdu   22,00 € /hod.  Odvody sú v zníženej 

výške 23,8 % = 5,24 € (seniorka). Celková výška osobných nákladov 

predstavuje sumu 2 724 €.
49 631001 Tuzemské 

cestovné náhrady

SOCIA - tuzemské 

cestovné náhrady

cesta 45,00 € 6,00 30,08 239,92 270,00 Cestovné pre 2 osoby na stretnutia s komunitnými nadáciami v Nitre, so 

skupinou grantových nadácií v Košiciach a na workshop s medzinárodnou 

účasťou; počíta sa priemerný náklad na 1 cestu 45 €, celkový počet ciest: 6.

50 631001 Tuzemské 

cestovné náhrady

CPF cestovné na 

Poradu analýzy potrieb

cesta 416,54 € 1,00 46,40 370,14 416,54 2 experti CpF participujúci na podaktivite 1.3 x cestovné náhrady 

vynaložené za účelom realizácie fokusových skupín v SR max. v sume 

310,45 EUR.

51 631001 Tuzemské 

cestovné náhrady

PDCS Cestovné 

facilitátor a asistenti 

facilitátora

projekt 1 023,00 € 1,00 113,96 € 909,04 € 1 023,00 € Cestovné a ubytovanie pre facilitátora a asistentov facilitátora ktorí sú 

pracovníkmi partnera projektu, takže im prináležia cestovné náhrady a 

preplatenie nákladov podla zákona.(Analýza potrieb prijímateľov 

verejných zdrojov  - Fokusové skupiny)- ubytovanie 48€/noc, cestovné 

priemer 45€ na cestu a stravné 9,3€ pre  2 zástupcov PDCS na 5 dní

52 636001 Nájomné za 

nájom budov, objektov 

alebo ich častí

ÚSVROS Prenájom 

priestorov na workshop

hodina 17,30 € 20,00 38,54 307,46 346,00 Prenájom priestorov na workshopy/pracovné stretnutia s poskytovateľmi 

verejných zdrojov; v Bratislave á 10 účastníkov; celkom 5 workshopov, 1 

workshop - trvanie 4 hod., 5 x 4 = 20 hod. Cena za prenájom na 1 hod. 

17,30 € (viď prieskum trhu), 20 hod. x 17,30 € = 346,00 €.

53 636001 Nájomné za 

nájom budov, objektov 

alebo ich častí

PDCS zabezpečenie 

priestorov na focusovú 

skupinu (ÚSVROS)

deň 97,50 € 5,00 54,31 433,19 487,50 PDCS zabezpečenie  priestorov na focusové skupiny  (Analýza potrieb 

prijímateľov verejných zdrojov  - Fokusové skupiny) - vychádza z prieskumu 

priestorov mimo Bratislavy. Obstaráva ÚSVROS

54 637014 Stravovanie PDCS výdavky na stravu 

na focusovej skupine

osobodeň 0,00 € 75,00 0,00 0,00 0,00 Použite prostriedkov v inej položke. 

55 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

Expert 3.3 CPF expert pre 

mimovládne neziskové 

organizácie - analýza 

potrieb MNO (CPF-E33-

13)

hodina 16,27 € 90,00 163,12 1301,18 1 464,30 CPF expert pre mimovládne neziskové organizácie v podaktivite 1.3 

analyzuje potreby prijímateľov prostriedkov z verejných zdrojov - 

mimovládnych neziskových organizácií, najmä vzhľadom na súčasný stav 

systémov,registrov a databáz dát využiteľných pre potreby posúdenia 

legitimity, transparentnosti a  výkonnosti konkrétneho subjektu. Bude 

vykonávať činnosť formou dohody o vykonaní práce v celkovom rozsahu 90 

hodín práce za hrubú mzdu 16,27, € / hod. + odvody (na základe 

Organizačnej smernice CPF č.3 Metodika odmeňovania a poskytovania 

náhrad zamestnancom). Počet hodín predstavuje maximálnu hranicu - 

reálny počet odpracovaných hodín bude zaznamenávaný v samostatnom 

výkaze. Celková výška osobných nákladov predstavuje sumu 1 980,00 €.



56 610620 osobné náklady Expert 3.3 CPF expert pre 

mimovládne neziskové 

organizácie - analýza 

potrieb MNO - Odvody

hodina 5,73 € 90,00 57,45 458,25 515,70 Odvody za 1 experta na MNO za 90 hodín práce na podaktivite 1.3. 5,73 

€/hod.*90 hodín = 515,70 €

57 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

PDCS Expert 1.3. Asistent 

facilitátora (PDCS-ZE-13-

31)

hodina 14,91 € 120,00 199,32 1589,88 1 789,20 Asistenti facilitátora počas prípravy a realizácie 5 diskusií s MNO 5x24 hodín 

prípravy = 120 hodín (Focusové skupiny), honorár vychádza zo štandardne 

vyplácaných súm za obdobnú činnosť v organizácii. Na prípravu focusových 

skupín, zapisovanie a je nevyhnutný asistent facilitítora s vysokoškolským 

vzdelaním orientujúci sa v téme stretnutia, aby bol schopný kvalifikovane 

zaznamenávať priebeh focusových skupín. Hrubá mzda 14,91€/hod. * 120 

hod.=1789,20€; celková cena práce= 20.25€/hod*120hodín= 2430€ spolu 

celková cena práce                                                    
58 610620 osobné náklady PDCS Expert 1.3. Asistent 

facilitátora (PDCS-ZE-13-

31) - odvody

hodina 5,34 € 120,00 71,39 569,41 640,80 Odvody asistentov facilitátora na fokusových skupinách, 120 hodín*5,34€ 

odvody= 640,80€

59 637005 Špeciálne 

služby

USVROS - výsledky 

deliberačného fóra

projekt 41 766,80 € 1,00 4652,82 37113,98 41 766,80 Zabezpečenie výsledkov deliberačného fóra vo forme záverečnej správy z 

deliberačného fóra na témy súvisiace s transparentnosťou MNO ako 

prijímateľov verejných zdrojov. Záverečná správa bude využitá expertmi ako 

podklad na zapracovanie do navrhovaného modelu akreditácie. Aktivita 

zabezpečená dodávateľsky.
60 637036 

Reprezentačné 

výdavky

ÚSVROS Reprezentačné 

výdavky na pracovné 

stretnutia/workshopy

projekt 255,00 € 1,00 28,41 226,59 255,00 Reprezentačné výdavky - workshopy/pracovné stretnutia s 

poskytovateľmi verejných zdrojov; v Bratislave á 10 účastníkov; 

celkom 5 workshopov; jednotková cena občerstvenia pre 1 osobu 3,40 

€ (viď prieskum trhu) - občerstvenie pre 5 x 15 osôb (10 účastníkov + 1 

facilitátor + 1 asistent facilitátora + 3 zástupcovia ÚSVROS) = 75 osôb x 

3,40 € = 255 €. Uvedená suma je maximálna, v prípade menšieho počtu 

účastníkov stretnutia budú vyúčtované skutočné náklady.

Medzisúčet za 

Podaktivitu 1.3

8 455,75 € 67 448,56 € 75 904,31 €

61 920 – Rezerva na 

nepredvídané výdavky

Aktivita 1 Aktivita 1 6 000,00 € 1,00 668,40 € 5 331,60 € 6 000,00 €

SPOLU ZA AKTIVITU 1 16 558,01 € 132077,14 148635,15

Hlavná aktivita 2 - Návrh obsahovej náplne modelového informačného systému

Podaktivita 2.1 Vytvorenie návrhu konceptu systému akreditácie MNO



62 610620 osobné náklady Expert 3.1 CPF expert 

Senior analytik - 

Vytvorenie konceptu 

systému akreditácie (CPF-

E31-21)

hodina 22,00 € 125,00 306,35 2443,65 2 750,00 CPF expert Senior analytik v podaktivite 2.1 vytvára návrh niekoľkých variant 

modelu akreditačného mechanizmu na základe zistených poznatkov z 

aktivity 1. Bude vykonávať činnosť formou pracovnej zmluvy v celkovom 

rozsahu 125 hodín práce za hrubú mzdu 16,27 € / hod. + odvody (na základe 

Organizačnej smernice CPF č.3 Metodika odmeňovania a poskytovania 

náhrad zamestnancom). Počet hodín predstavuje maximálnu hranicu - 

reálny počet odpracovaných hodín bude zaznamenávaný v samostatnom 

výkaze. Celková výška osobných nákladov predstavuje sumu 2 750,00 €.

63 610620 osobné náklady Expert 1.1 CPF expert 

Technical writer - 

Vytvorenie konceptu 

systému akreditácie (CPF-

E11-21)

hodina 15,51 € 240,00 414,68 3307,72 3 722,40 CPF expert technical writer v podaktivite 2.1 vypracováva dokument 

popisujúci formu a funkčnosť modelu/modelov na základe zistených 

poznatkov z aktivity 1. Bude vykonávať činnosť formou pracovnej zmluvy v 

celkovom rozsahu 240 hodín práce za hrubú mzdu 11,47 € / hod. + odvody 

(na základe Organizačnej smernice CPF č.3 Metodika odmeňovania a 

poskytovania náhrad zamestnancom). Počet hodín predstavuje maximálnu 

hranicu - reálny počet odpracovaných hodín bude zaznamenávaný v 

samostatnom výkaze. Celková výška osobných nákladov predstavuje sumu 

3 722,40 €.
64 610620 osobné náklady CPF expert Analytik - 

Vytvorenie konceptu 

systému akreditácie (CPF-

E21-21)

hodina 18,93 € 80,00 168,70 1345,70 1 514,40 CPF expert Analytik v podaktivite 2.1  vypracováva dokument popisujúci 

obsah variantov modelu na základe zistených poznatkov z aktivity 1. Bude 

vykonávať činnosť formou pracovnej zmluvy v celkovom rozsahu 80 hodín 

práce za hrubú mzdu 14 € / hod. + odvody (na základe Organizačnej 

smernice CPF č.3 Metodika odmeňovania a poskytovania náhrad 

zamestnancom). Počet hodín predstavuje maximálnu hranicu - reálny počet 

odpracovaných hodín bude zaznamenávaný v samostatnom výkaze. 

Celková výška osobných nákladov predstavuje sumu 1 514,40 €.

65 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

Expert 3.4 CPF 

technologický expert - 

Vytvorenie konceptu 

systému akreditácie (CPF-

E34-21)

hodina 37,00 € 100,00 412,18 3287,82 3 700,00 CPF technologický expert v podaktivite 2.1 vytvára základný návrhu 

architektúry informačného systému akreditácie mimovládnych neziskových 

organizacií, tj. dizajn organizácie, štruktúry a prvkov informačného systému z 

pohľadu jeho technologickej ukutočniteľnosti. Bude vykonávať činnosť 

formou dohody o vykonaní práce v celkovom rozsahu 100 hodín práce za 

hrubú mzdu 37 € / hod. + odvody (na základe Organizačnej smernice CPF 

č.3 Metodika odmeňovania a poskytovania náhrad zamestnancom). Počet 

hodín predstavuje maximálnu hranicu - reálny počet odpracovaných hodín 

bude zaznamenávaný v samostatnom výkaze. Celková výška osobných 

nákladov predstavuje sumu 5 002,00 €.

66 610620 osobné náklady Expert 3.4 CPF 

technologický expert - 

Vytvorenie konceptu 

systému akreditácie - 

Odvody

hodina 13,02 € 100,00 145,04 1156,96 1 302,00 Odvody za 1 experta na architektúru informačných systémov za 100 hodín 

práce na podaktivite 2.1 . 13.02€/hod.*100hodín = 1302€

Návrh obsahovej náplne 

modelového 

informačného systému 

Aktivita 4 - Vytvorenie 

návrhu konceptu 

systému akreditácie 

MNO



67 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

ÚSVROS Expert 3.1 

Expert na mechanizmus 

poskytovania verejných 

zdrojov (USVROS-E31-

21)

hodina 20,00 € 25,00 55,70 444,30 500,00 Na základe informácií a kontextu nadväzujúcich na podaktivitu 1.3 participuje 

na tvorbe návrhu konceptu systému akreditácie MNO, kde odborne 

prezentuje a implementuje do návrhu systému potreby zástupcov verejnej 

správy (poskytovateľov verejných zdrojov). Zároveň tieto komunikuje, 

konzultuje a zlaďuje s podnetmi, ktoré získali experti z ďalších partnerských 

organizácií od zástupcov ďalších cieľových skupín (MNO a nadácií). Spolu s 

ostatnými expertmi dohliada na korektnosť a komplementaritu návrhu. 

Odborne posudzuje návrh konceptu systému. 1 osoba (pracuje na dohodu o 

vykonaní práce), Hrubá mzda 20 €/hod. stanovená na základe mzdovej 

politiky ÚSVROS (viď príslušný vzor DVP) x 25 hodín v rámci 1 mesiaca = 

500 € spolu hrubá mzda.

68 610620 osobné náklady ÚSVROS Expert 3.1 

Expert na mechanizmus 

poskytovania verejných 

zdrojov - odvody

hodina 7,04 € 25,00 19,61 156,39 176,00 Odvody za 1 osobu (pracujúcu na dohodu o vykonaní práce): 20 € x 0,352 = 

7,04 € x 25 hodín = 176 €.

69 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

ÚSVROS Expert 3.2 

Expert na metodológiu 

kvalitatívneho výskumu a 

zisťovania a ich 

interpretácie (USVROS-

E32-21)

hodina 20,00 € 25,00 55,70 444,30 500,00 Na základe informácií a kontextu nadväzujúcich na podaktivitu 1.3 participuje 

na tvorbe návrhu konceptu systému akreditácie MNO, kde odborne vstupuje 

v oblasti metodológie použitej pri zlaďovaní a zlučovaní vstupných informácií 

od cieľových skupín a poskytuje spätnú väzbu k spôsobom interpretácie 

informácií o ich potrebách zozbieraných od cieľových skupín smerom k 

tvorbe návrhu konceptu. Dohliada na správnosť metodológie použitej pri 

tvorbe návrhu. 1 osoba (pracuje na dohodu o vykonaní práce), Hrubá mzda 

20 €/hod. stanovená na základe mzdovej politiky ÚSVROS (viď príslušný 

vzor DVP) x 25 hodín v rámci 1 mesiaca = 500 € hrubá mzda.

70 610620 osobné náklady ÚSVROS Expert 3.2 

Expert na metodológiu 

kvalitatívneho výskumu a 

zisťovania a ich 

interpretácie- odvody

hodina 7,04 € 25,00 19,61 156,39 176,00 Odvody za 1 osobu (pracujúcu na dohodu o vykonaní práce): 20 € x 0,352 = 

7,04 € x 25 hodín = 176 €.

71 610620 osobné náklady SOCIA - Špecialistka pre 

nadácie - ODVODY

hodina 5,24 € 40,00 23,35 186,25 209,60 Obsahom riadku sú odvody za špecialistku pre nadácie, ktorá na podaktivite 

2.1 odpracuje 1 mesiac v rozsahu 40 hodín.   Odvody sú v zníženej výške 

23,8 % = 5,24 €  (seniorka).
72 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

SOCIA - Špecialistka pre 

nadácie (SOCIA-ŠN21-

21)

hodina 22,00 € 40,00 98,03 781,97 880,00 Úlohou špecialistky pre nadácie v podaktivite 2.1 je zúčastniť sa procesu 

vytvárania konceptu modelu a zakomponovať do neho okrem spoločných 

akreditačných kritérií,  aj špecifické indikátory pre nadácie, ktoré sa budú vo 

verejnej súťaži uchádzať o výkon sprostredkovateľskej roly.  Spolupráca sa 

bude realizovať aktívnou účasťou na zasadnutiach skupiny, vypracovaním 

požadovaných podkladov, pripomienkovaním pracovných dokumentov 

ostatných zapojených partnerov. Špecialistka pre nadácie spĺňa kvalifikačné 

požiadavky na experta 2. Bude vykonávať prácu formou dohody o pracovnej 

činnosti v rozsahu 40 hodín za hrubú mzdu 22,00 €/hod.  Odvody sú v 

zníženej výške 23,8 % = 5,24 €  (seniorka). Celková výška osobných 

nákladov predstavuje sumu 1089,60 €.



73 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

1SNSC - Ekonomický 

expert 3 - 1 (1SNSC-

EE31-21)

hodina 37,00 € 25,00 103,04 821,96 925,00 Spolutvorba modelu tvoriaceho základ budúcich zmien v akreditácii 

neziskových organizácii v právnom a ekonomickom prostredí. Pracuje na 

dohodu o vykonani práce, 25 hodín za hrubú mzdu 37€/hod.*25 hodín=925€ 

spolu hrubá mzda.
74 610620 osobné náklady 1SNSC - Ekonomický 

expert 3 - 1 - odvody

hodina 13,02 € 25,00 36,26 289,24 325,50 Odvody ekonomický expert 3-1.. Hrubá mzda 37€/hod., odvody = 

13,024€/hod. ... 13,024€/hod.*25hodín = 325,50€

75 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

1SNSC - Ekonomický 

expert 3 - 2 (1SNSC-

EE32-21)

hodina 37,00 € 25,00 103,04 821,96 925,00 Spolutvorba modelu tvoriaceho základ budúcich zmien v akreditácii 

neziskových organizácii v právnom a ekonomickom prostredí. Pracuje na 

dohodu o vykonani práce, 25 hodín za hrubú mzdu 37€/hod.*25 hodín=925€ 

spolu hrubá mzda.
76 610620 osobné náklady 1SNSC - Ekonomický 

expert 3 - 2 - odvody

hodina 13,02 € 25,00 36,26 289,24 325,50 Odvody ekonomický expert 3-2.. Hrubá mzda 37€/hod., odvody = 

13,024€/hod. ... 13,024€/hod.*25hodín = 325,50€

77 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

1SNSC - Právny expert 

3.1 Ústavný expert 

(1SNSC-PE31-21)

hodina 37,00 € 25,00 103,04 821,96 925,00 Poskytuje právne konzultácie k príprave riešení, aby boli v súlade so 

zisteniami v predošlých fázach projektu. Pracuje na dohodu o vykonani 

práce, 25 hodín za hrubú mzdu 37€/hod.*25 hodín=925€ spolu hrubá mzda.

78 610620 osobné náklady 1SNSC - Právny expert 

3.1 Ústavný expert - 

odvody

hodina 13,02 € 25,00 36,26 289,24 325,50 Odvody Právny expert 3-1.. Hrubá mzda 37€/hod., odvody = 13,024€/hod. ... 

13,024€/hod.*25hodín = 325,50€

79 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

1SNSC - Právny expert 

3.2 Legislatívny expert 

(1SNSC-PE32-21)

hodina 37,00 € 25,00 103,04 821,96 925,00 Poskytuje právne konzultácie k príprave riešení, aby boli v súlade so 

zisteniami v predošlých fázach projektu. Pracuje na dohodu o vykonani 

práce, 25 hodín za hrubú mzdu 37€/hod.*25 hodín=925€ spolu hrubá mzda.

80 610620 osobné náklady 1SNSC - Právny expert 

3.2 Legislatívny expert - 

odvody

hodina 13,02 € 25,00 36,26 289,24 325,50 Odvody Právny expert 3-2.. Hrubá mzda 37€/hod., odvody = 13,024€/hod. ... 

13,024€/hod.*25hodín = 325,50€

81 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

1SNSC - Právny expert 

1.2 Expert asistent 

(1SNSC-PE12-21)

hodina 15,00 € 40,00 66,84 533,16 600,00 Pripravuje podporné argumentačné zistenia z predošlých analýz legislatív, 

judikatúr, rozhodnutí, odborných právnych publikácií. Poskytuje asistenciu 

expertom 3. Pracuje na dohodu o vykonani práce, 40 hodín za hrubú mzdu 

15€/hod.*40 hodín=600€ spolu hrubá mzda.

82 610620 osobné náklady 1SNSC - Právny expert 

1.2 Expert asistent - 

odvody

hodina 5,28 € 40,00 23,53 187,67 211,20 Odvody Právny expert 1-2.. Hrubá mzda 15€/hod., odvody = 5,28€/hod. ... 

5,28€/hod.*40hodín = 211,20€

Medzisúčet za Podaktivitu 2 366,52 € 18 877,08 € 21 243,60 €

Podaktivita 2.2 Právne, ekonomické, technologické a užívateľské posúdenie vybraného modelu

83 Návrh obsahovej náplne 

modelového 

informačného systému 

Aktivita 5 - Právne, 

ekonomické, 

technologické a 

užívateľské posúdenie 

vybraného modelu

610620 osobné náklady Expert 3.1 CPF expert 

Senior analytik - Právne, 

ekonomické, 

technologické a 

užívateľské posúdenie 

vybraného konceptu (CPF-

E31-22)

hodina 22,00 € 70,00 171,56 1368,44 1 540,00 CPF expert Senior analytik v podaktivite 2.2 zapracováva zásadné 

pripomienky vyplývajúce z právneho, ekonomického, technologického a 

užívateľského posúdenia vybraného konceptu a analýzy dopadov posúdenia 

na model. Bude vykonávať činnosť formou pracovnej zmluvy v celkovom 

rozsahu 70 hodín práce za hrubú mzdu 16,27 € / hod. + odvody (na základe 

Organizačnej smernice CPF č.3 Metodika odmeňovania a poskytovania 

náhrad zamestnancom). Počet hodín predstavuje maximálnu hranicu - 

reálny počet odpracovaných hodín bude zaznamenávaný v samostatnom 

výkaze. Celková výška osobných nákladov predstavuje sumu 1 540,00 €.



84 610620 osobné náklady Expert 2.1 CPF expert 

Analytik - Právne, 

ekonomické, 

technologické a 

užívateľské posúdenie 

vybraného konceptu (CPF-

E21-22)

hodina 18,93 € 210,00 442,85 3532,45 3 975,30 CPF expert Analytik v podaktivite 2.2  vypracováva dokument popisujúci 

obsah, formu a funkčnosť modelu v komplexnej podobe a spracováva 

odporúčania z posúdenia modelu v podaktivite 2.2. Bude vykonávať činnosť 

formou pracovnej zmluvy v celkovom rozsahu 210 hodín práce za hrubú 

mzdu 14 € / hod. + odvody (na základe Organizačnej smernice CPF č.3 

Metodika odmeňovania a poskytovania náhrad zamestnancom). Počet hodín 

predstavuje maximálnu hranicu - reálny počet odpracovaných hodín bude 

zaznamenávaný v samostatnom výkaze. Celková výška osobných nákladov 

predstavuje sumu 3 975,30 €.

85 610620 osobné 

náklady

Expert 1.1 CPF expert 

Technical writer - 

Právne, ekonomické, 

technologické a 

užívateľské posúdenie 

vybraného konceptu 

(CPF-E11-22)

hodina 15,51 € 196,00 338,65 2701,31 3 039,96 CPF expert technical writer v podaktivite 2.2 spracováva výstupy z 

technologického posúdenia modelu a vypracováva odporúčania pre 

technickú špecifikáciu modelu. Bude vykonávať činnosť formou 

pracovnej zmluvy v celkovom rozsahu 196 hodín práce za hrubú mzdu 

11,47 € / hod. + odvody (na základe Organizačnej smernice CPF č.3 

Metodika odmeňovania a poskytovania náhrad zamestnancom). Počet 

hodín predstavuje maximálnu hranicu - reálny počet odpracovaných 

hodín bude zaznamenávaný v samostatnom výkaze. Celková výška 

osobných nákladov predstavuje sumu 3 039,96 EUR.

86 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

Expert 3.6. CPF externý 

expert z prostredia MNO - 

Užívateľské posúdenie 

(CPF-E36-22)

hodina 37,00 € 48,00 197,85 1578,15 1 776,00 Šesť CPF externých expertov z prostredia MNO v podaktivite 2.2 vypracuje 

podklady do analýzy dopadov na cieľovú skupinu a zanalyzuje model a jeho 

funkčnosť z pohľadu užívateľa modelu. CPF externý expert z prostredia 

MNO bude vykonávať činnosť formou dohody o vykonaní práce v celkovom 

rozsahu 8 hodín práce (stretnutie cca 4 hodiny a vypracovanie podkladov 

cca 4 hodiny) za hrubú mzdu 37 € / hod. + odvody (na základe Organizačnej 

smernice CPF č.3 Metodika odmeňovania a poskytovania náhrad 

zamestnancom). Počet hodín predstavuje maximálnu hranicu - reálny počet 

odpracovaných hodín bude zaznamenávaný v samostatnom výkaze. 

Celková výška osobných nákladov na jedného experta predstavuje sumu 

400,16 €.

87 610620 osobné náklady Expert 3.6 CPF externý 

expert z prostredia MNO - 

Odvody

hodina 13,02 € 48,00 69,62 555,34 624,96 Odvody za 6 zástupcov MNO x 8 hodín účasti na konzultácii v rámci 

podaktivity 2.2



88 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

SOCIA - Špecialistka pre 

nadácie (SOCIA-ŠN-21-

22)

hodina 22,00 € 70,00 171,56 1368,44 1 540,00 Úlohou špecialistky pre nadácie v podaktivite 2.2 je interná spolupráca na 

tímovom hodnotení potenciálnych ekonomických, užívateľských a 

legislatívnych  dopadov schváleného modelu akreditácie na verejnú správu a 

nadácie, ktoré budú plniť rolu sprostredkovateľa medzi verejnou správou a 

žiadateľmi o finančný príspevok. Spolupráca sa bude realizovať aktívnou 

účasťou na zasadnutiach skupiny, vypracovaním požadovaných podkladov, 

pripomienkovaním pracovných dokumentov ostatných zapojených partnerov. 

.                                                                                                                             

Špecialistka pre nadácie spĺňa kvalifikačné požiadavky na experta 2. Bude 

vykonávať prácu formou dohody o pracovnej činnosti v rozsahu 70 hodín za 

hrubú  mzdu  22,00 €/hod.. Odvody sú v zníženej výške 23.8 % =  5,24 € 

(seniorka). Celková výška osobných nákladov za 70 hodín práce predstavuje 

sumu   1906,8 €.
89 610620 osobné náklady SOCIA - Špecialistka pre 

nadácie - ODVODY

hodina 5,24 € 70,00 40,86 325,94 366,80 Obsahom riadku sú odvody za špecialistku pre nadácie, ktorá na podaktivite 

2.2, odpracuje 2 mesiace v rozsahu 70 hodín.  Odvody sú v zníženej výške 

23.8 % =  5,24 € (seniorka).
90 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

ÚSVROS Expert 3.3 

Expert na proces 

poskytovania verejných 

zdrojov (USVROS-E33-

22)

hodina 20,00 € 25,00 55,70 444,30 500,00 Expert so skúsenosťou z oblasti fungovania riadiaceho orgánu (RO). 

Odborne posudzuje model systému z najvyššieho úžívateľského a 

procesného hľadiska, dohliada na plnenie potrieb RO pri nastavovaní 

pravidiel poskytovania NFP, na rozsah informácií o (potenciálnych) 

prijímateľoch NFP z hľadiska ich oprávnenosti v rámci cieľových skupín 

potrebný pri príprave jednotlivých OP a v celom procese poskytovania 

verejných zdrojov. Pripomienkuje vybraný model a predkladá návrhy na jeho 

skvalitnenie. Spolupracuje pritom s ďalšími expertmi participujúcimi na 

aktivite. 1 osoba (pracuje na dohodu o vykonaní práce), Hrubá mzda 20 

€/hod. stanovená na základe mzdovej politiky ÚSVROS (viď príslušný vzor 

DVP) x 25 hodín v rámci 1 mesiaca = 500 € spolu hrubá mzda.

91 610620 osobné náklady ÚSVROS Expert 3.3 

Expert na proces 

poskytovania verejných 

zdrojov - odvody

hodina 7,04 € 25,00 19,61 156,39 176,00 Odvody za 1 osobu (pracujúcu na dohodu o vykonaní práce): 20 € x 0,352 = 

7,04 € x 25 hodín = 176 €.

92 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

ÚSVROS Expert 3.4 

Expert na proces 

poskytovania verejných 

zdrojov (USVROS-E34-

22)

hodina 20,00 € 25,00 55,70 444,30 500,00 Expert so skúsenosťou z oblasti fungovania centrálneho koordinačného 

orgánu (CKO). Odborne posudzuje model systému z hľadiska praktických 

potrieb CKO pri strategickom plánovaní prerozdeľovania EŠIF. 

Pripomienkuje vybraný model a predkladá návrhy na jeho skvalitnenie. 

Spolupracuje pritom s ďalšími expertmi participujúcimi na aktivite. 1 osoba 

(pracuje na dohodu o vykonaní práce), Hrubá mzda 20 €/hod. stanovená na 

základe mzdovej politiky ÚSVROS (viď príslušný vzor DVP) x 25 hodín v 

rámci 1 mesiaca = 500 € spolu hrubá mzda.

93 610620 osobné náklady ÚSVROS Expert 3.4 

Expert na proces 

poskytovania verejných 

zdrojov - odvody

hodina 7,04 € 25,00 19,61 156,39 176,00 Odvody za 1 osobu (pracujúcu na dohodu o vykonaní práce): 20 € x 0,352 = 

7,04 € x 25 hodín = 176 €.



94 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

ÚSVROS Expert 2.1 

Expert na posudzovanie 

oprávnenosti žiadateľa 

(USVROS-E21-22)

hodina 14,00 € 25,00 38,99 311,01 350,00 Expert so skúsenosťou z oblasti fungovania sprostredkovateľského orgánu 

pod riadiacim orgánom (SORO). Odborne posudzuje model systému z 

hľadiska komplexnosti štruktúry informácií zbieraných modelom a potrieb 

agentúry pri posudzovaní oprávnenosti žiadateľa. Pripomienkuje vybraný 

model a predkladá návrhy na jeho skvalitnenie. Spolupracuje pritom s 

ďalšími expertmi participujúcimi na aktivite. 1 osoba (pracuje na dohodu o 

vykonaní práce), Hrubá mzda 14 €/hod. stanovená na základe mzdovej 

politiky ÚSVROS (viď príslušný vzor DVP pre Experta 3 a Experta 1 - hrubá 

mzda pre Experta 2 je priemerom týchto odmien) x 25 hodín v rámci 1 

mesiaca = 350 € spolu hrubá mzda

95 610620 osobné náklady ÚSVROS Expert 2.1 

Expert na posudzovanie 

oprávnenosti žiadateľa - 

odvody

hodina 4,93 € 25,00 13,73 109,52 123,25 Odvody za 1 osobu (pracujúcu na dohodu o vykonaní práce): 14 € x 0,352 = 

4,93 € x 25 hodín = 123,25 €.

96 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

ÚSVROS Expert 2.2 

Expert na hodnotenie 

žiadateľov o NFP 

(USVROS-E22-22)

hodina 14,00 € 25,00 38,99 311,01 350,00 Právny expert so skúsenosťou s právnymi otázkami prerozdeľovania 

štrukturálnych fondov EÚ. Odborne posudzuje model systému z hľadiska 

potrieb orgánu pri hodnotení žiadateľov o NFP za účelom maximalizácie 

objektívity rozhodovania/hodnotenia. Pripomienkuje vybraný model a 

predkladá návrhy na jeho skvalitnenie. Spolupracuje pritom s ďalšími 

expertmi participujúcimi na aktivite. 1 osoba (pracuje na dohodu o vykonaní 

práce), Hrubá mzda 14 €/hod. stanovená na základe mzdovej politiky 

ÚSVROS (viď príslušný vzor DVP pre Experta 3 a Experta 1 - hrubá mzda 

pre Experta 2 je priemerom týchto odmien) x 25 hodín v rámci 1 mesiaca = 

350 € spolu hrubá mzda.
97 610620 osobné náklady ÚSVROS Expert 2.2 

Expert na hodnotenie 

žiadateľov o NFP - odvody

hodina 4,93 € 25,00 13,73 109,52 123,25 Odvody za 1 osobu (pracujúcu na dohodu o vykonaní práce): 14 € x 0,352 = 

4,93 € x 25 hodín = 123,25 €.

98 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

ÚSVROS Expert 2.3 

Ekonomický expert na 

hodnotenie žiadateľov o 

NFP (USVROS-E23-22)

hodina 14,00 € 25,00 38,99 311,01 350,00 Ekonomický expert so skúsenosťou z oblasti fungovania platobného orgánu. 

Odborne, z mikroekonomického hľadiska posudzuje model systému z 

hľadiska potrieb orgánu pri hodnotení žiadateľov o NFP za účelom 

maximalizácie objektívity rozhodovania/hodnotenia, zabezpečenia výberu 

ekonomicky stabilného a spoľahlivého partnera/organizácie a tvorby 

rozpočtu projektu. Pripomienkuje vybraný model a predkladá návrhy na jeho 

skvalitnenie. Spolupracuje pritom s ďalšími expertmi participujúcimi na 

aktivite. 1 osoba (pracuje na dohodu o vykonaní práce), Hrubá mzda 14 

€/hod. stanovená na základe mzdovej politiky ÚSVROS (viď príslušný vzor 

DVP pre Experta 3 a Experta 1 - hrubá mzda pre Experta 2 je priemerom 

týchto odmien) x 25 hodín v rámci 1 mesiaca = 350 € spolu hrubá mzda.

99 610620 osobné náklady ÚSVROS Expert 2.3 

Ekonomický expert na 

hodnotenie žiadateľov o 

NFP - odvody

hodina 4,93 € 25,00 13,73 109,52 123,25 Odvody za 1 osobu (pracujúcu na dohodu o vykonaní práce): 14 € x 0,352 = 

4,93 € x 25 hodín = 123,25 €.



100 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

ÚSVROS Expert 1.1 

Expert na hodnotenie 

žiadateľov o NFP 

(USVROS-E11-22)

hodina 8,00 € 25,00 22,28 177,72 200,00 Expert so skúsenosťou z oblasti fungovania fondov EÚ. Odborne posudzuje 

model systému z hľadiska potrieb orgánu pri hodnotení žiadateľov o NFP za 

účelom maximalizácie objektívity rozhodovania/hodnotenia. Pripomienkuje 

vybraný model a predkladá návrhy na jeho skvalitnenie. Spolupracuje pritom 

s ďalšími expertmi participujúcimi na aktivite. 1 osoba (pracuje na dohodu o 

vykonaní práce), Hrubá mzda 8 €/hod. stanovená na základe mzdovej 

politiky ÚSVROS (viď príslušný vzor DVP) x 25 hodín v rámci 1 mesiaca = 

200 € spolu hrubá mzda.

101 610620 osobné náklady ÚSVROS Expert 1.1 

Expert na hodnotenie 

žiadateľov o NFP - odvody

hodina 2,82 € 25,00 7,85 62,65 70,50 Odvody za 1 osobu (pracujúcu na dohodu o vykonaní práce): 8 € x 0,352 = 

2,82 € x 25 hodín = 70,50 €.

102 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

1SNSC - Ekonomický 

expert 3 - 1 (1SNSC-EE-

31-22)

hodina 37,00 € 52,00 214,33 1709,67 1 924,00 Analýza ekonomických možností financovania  nového modelu, ekonomické 

posúdenie navrhovaného modelu. Pracuje na Dohodu o vykonaní práce, 

hrubá mzda 37€/hod.*52hodín=1924 € hrubá mzda spolu

103 610620 osobné náklady 1SNSC - Ekonomický 

expert 3 - 1 - odvody

hodina 13,02 € 52,00 75,42 601,62 677,04 Odvody ekonomický expert 3-1.. Hrubá mzda 37€/hod., odvody = 

13,02€/hod. ... 13,02€/hod.*52hodín = 677,04€

104 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

1SNSC - Ekonomický 

expert 3 - 2 (1SNSC-EE-

32-22)

hodina 37,00 € 135,00 556,44 4438,56 4 995,00 Analýza ekonomických možností financovania  nového modelu, ekonomické 

posúdenie navrhovaného modelu, spracovanie výstupov z auditov 

(PodAktivita 4.2). Pracuje na Dohodu o vykonaní práce, hrubá mzda 

37€/hod.*135hodín=4995 € hrubá mzda spolu
105 610620 osobné náklady 1SNSC - Ekonomický 

expert 3 - 2 - odvody

hodina 13,02 € 135,00 195,81 1561,89 1 757,70 Odvody ekonomický expert 3-2.. Hrubá mzda 37€/hod., odvody = 

13,02€/hod. ... 13,02€/hod.*135hodín = 1757,70€

106 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

1SNSC - Právny expert 

3.1 Ústavný expert 

(1SNSC-PE31-22)

hodina 37,00 € 80,00 329,74 2630,26 2 960,00 Spracúva ústavný pohľad na vybraný model akreditácie, výklad inštitútov k 

modelu. Zanalyzuje súladnosť vybranéh omodulu s ústavou a predpismy EÚ 

tak, či nedochádza k porušovaniu práv osôb alebo ochrany ich záujmov. 

Posúdi vzájomný vzťah orgánov verejnej moci a subjektov poskytujúcich 

dáta a informácie cez riešený modul, kontroluje či nedôjde k 

neodôvodneným zásahom do práv a povinností. Pracuje na dohodu o 

vykonaní práce, 80 hodín, hrubá mzda 37€/hod.*80hodín=2960 € hrubá 

mzda spolu
107 610620 osobné náklady 1SNSC - Právny expert 

3.1 Ústavný expert - 

odvody

hodina 13,02 € 80,00 116,03 925,57 1 041,60 Odvody Právny expert 3-1.. Hrubá mzda 37€/hod., odvody = 13,02€/hod. ... 

13,02€/hod.*80hodín = 1041,60€

108 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

1SNSC - Právny expert 

3.2 Legislatívny expert 

(1SNSC-PE32-22)

hodina 37,00 € 80,00 329,74 2630,26 2 960,00 Kontroluje či daný modul je možné právne zosúladiť zo súčasnou 

legislatívou, či bude potrebná zmena zákonov. Spracuje prehľad, kde všade 

odporučí zmeny zákonov. Prehodnotí model z pohľadu slobodného prístupu 

k informáciám a ochrany dát o osobách a subjektoch. Pracuje na dohodu o 

vykonaní práce, 80 hodín, hrubá mzda 37€/hod.*80hodín=2960 € hrubá 

mzda spolu
109 610620 osobné náklady 1SNSC - Právny expert 

3.2 Legislatívny expert - 

odvody

hodina 13,02 € 80,00 116,03 925,57 1 041,60 Odvody Právny expert 3-2.. Hrubá mzda 37€/hod., odvody = 13,02€/hod. ... 

13,02€/hod.*80hodín = 1041,60€



110 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

1SNSC - Právny expert 

3.3 Expert de lege ferenda 

(1SNSC-PE33-22)

hodina 37,00 € 80,00 329,74 2630,26 2 960,00 Zapracuje zistenia expertov úrovne 3 a spracuje komplexný výstup posudkov 

expertov 3. V rámci jeho činnosti doplní návrhy de lege ferenda, aby model 

zohľadnil aj ďalší vývoj do budúcna a bol do budúcna flexibilným nástrojom. 

Pracuje na dohodu o vykonaní práce, 80 hodín, hrubá mzda 

37€/hod.*80hodín=2960 € hrubá mzda spolu
111 610620 osobné náklady 1SNSC - Právny expert 

3.3 Expert de lege ferenda 

- odvody

hodina 13,02 € 80,00 116,03 925,57 1 041,60 Odvody Právny expert 3-3.. Hrubá mzda 37€/hod., odvody = 13,02€/hod. ... 

13,02€/hod.*80hodín = 1041,60€

112 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

1SNSC - Právny expert 

2.1 Expert z praxe MNO 

(1SNSC-PE21-22)

hodina 22,00 € 80,00 196,06 1563,94 1 760,00 Spolupracuje s expertami úrovne 3 a v rámci svojej činnosti hodnotí vybraný 

modul a náhľady expertov úrovne 3 z pohľadu súčasnej právnej praxe. Jeho 

účelom je odstrániť prípadné nezrovnalosti a prakticky neefektívne prvky, 

aby bol model aktívne a jednoducho využívaný verejnosťou. Pracuje na 

dohodu o vykonaní práce, 80 hodín, hrubá mzda 22€/hod.*80hodín=1760 € 

hrubá mzda spolu
113 610620 osobné náklady 1SNSC - Právny expert 

2.1 Expert z praxe MNO - 

odvody

hodina 7,74 € 80,00 68,98 550,22 619,20 Odvody Právny expert 2-1.. Hrubá mzda 22€/hod., odvody = 7,74€/hod. ... 

7,74€/hod.*80hodín = 619,52€

114 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

1SNSC - Právny expert 

1.2 Expert asistent 

(1SNSC-PE12-22)

hodina 15,00 € 40,00 66,84 533,16 600,00 Poskytuje súčinnosť a pomoc s dohľadávaním podporných zistení, 

odborných podkladov  všetkým expertom úrovne 3 a 2, aby došlo k rýchlemu 

spracovaniu zmien a ich odôvodneniu. Pracuje na dohodu o vykonaní práce, 

40 hodín, hrubá mzda 15€/hod.*40hodín=600 € hrubá mzda spolu

115 610620 osobné náklady 1SNSC - Právny expert 

1.2 Expert asistent - 

odvody

hodina 5,28 € 40,00 23,53 187,67 211,20 Odvody Právny expert 1-2.. Hrubá mzda 15€/hod., odvody = 5,28€/hod. ... 

5,28€/hod.*40hodín = 211,20€

116 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

Expert 3.4 CPF 

technologický expert - 

Právne, ekonomické 

technologické a 

užívateľské posúdenie 

vybraného konceptu (CPF-

E34-22)

hodina 37,00 € 60,00 247,31 1972,69 2 220,00 CPF technologický expert v podaktivite 2.2 aplikuje na vzniknutý model 

akreditácie technologický pohľad - posúdenie možných foriem technologickej 

realizácie navrhovaného modelu. Bude vykonávať činnosť formou dohody o 

vykonaní práce v celkovom rozsahu 60 hodín práce za hrubú mzdu 37 € / 

hod. + odvody (na základe Organizačnej smernice CPF č.3 Metodika 

odmeňovania a poskytovania náhrad zamestnancom). Počet hodín 

predstavuje maximálnu hranicu - reálny počet odpracovaných hodín bude 

zaznamenávaný v samostatnom výkaze. Celková výška osobných nákladov 

predstavuje sumu 3 001,20 €.

117 610620 osobné náklady Expert 3.4 CPF 

technologický expert - 

Odvody

hodina 13,02 € 60,00 87,03 694,17 781,20 Odvody za CPF technologického experta na architektúru informačných 

systémov za 60 hodín práce na podaktivite 2.2.

118 631001 Tuzemské 

cestovné náhrady

CPF cestovné na 

konzultáciu

cesta 45,00 € 3,00 15,04 119,96 135,00 3 experti CpF participujúci na podaktivite x náhrada cestovného na stretnutie 

so zástupcami cieľovej skupiny v sume jednej spiatočnej cesty 45 €, 

kalkulované  Bratislava - Košice (rýchlik 2. trieda plus miestna doprava / 

taxi), uvedená suma a destinácia je maximálna, v prípade realizácie 

stretnutia v bližšej lokalite budú vyúčtované skutočné náklady
119 633016 Materiál 

Reprezentačné

CPF výdavky na stravu na 

porade

osoba/deň 4,00 € 9,00 4,01 31,99 36,00 občerstvenie na stretnutie pre 9 osôb, trvanie 5 hodín



120 636001 Nájomné za 

nájom budov, objektov 

alebo ich častí

CPF prenájom priestorov 

na konzultácie (ÚSVROS)

projekt 82,63 € 1,00 9,20 73,43 82,63 5 hodín prenájmu priestorov mimo BA na konzultáciu s externými expertami 

(82,63 € na základe prieskumu trhu - viď. Prieskum trhu CPF prenájom 

priestorov na poradu), analýza potrieb MNO, 15-20 osôb. Obstaráva 

ÚSVROS
121 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

Expert 3.3 CPF expert pre 

mimovládne neziskové 

organizácie - Právne, 

ekonomické, 

technologické a 

užívateľské posúdenie 

vybraného konceptu (CPF-

E33-22)

hodina 16,27 € 80,00 145,00 1156,60 1 301,60 CPF expert pre mimovládne neziskové organizácie v podaktivite 2.2 

spracováva výstupy z užívateľského posúdenia modelu, vypracováva 

analýzu  hlavných dopadov na užívateľov - MNO a facilituje stretnutia so 

zástupcami MNO. Bude vykonávať činnosť formou dohody o vykonaní práce 

v celkovom rozsahu 80 hodín práce za hrubú mzdu 16,27 € / hod. + odvody 

(na základe Organizačnej smernice CPF č.3 Metodika odmeňovania a 

poskytovania náhrad zamestnancom). Počet hodín predstavuje maximálnu 

hranicu - reálny počet odpracovaných hodín bude zaznamenávaný v 

samostatnom výkaze. Celková výška osobných nákladov predstavuje sumu 

1 760,00 €.
122 610620 osobné náklady Expert 3.3 CPF expert pre 

mimovládne neziskové 

organizácie - Právne, 

ekonomické, 

technologické a 

užívateľské posúdenie 

vybraného konceptu - 

Odvody

hodina 5,73 € 80,00 51,07 407,33 458,40 Odvody za 1 experta na MNO za 80 hodín práce na podaktivite 2.2. 5,73 

€/hod.*80 hodín = 485,40 €

123 631001 Tuzemské 

cestovné náhrady

CPF cestovné na 

konzultáciu

cesta 45,00 € 6,00 30,08 239,92 270,00 6 zástupcov MNO zamestnaných na DoVP x náhrada cestovného v sume 

jednej spiatočnej cesty 45 €, kalkulované  Košice - Bratislava (rýchlik 2. 

trieda plus miestna doprava / taxi), uvedená suma a destinácia je 

maximálna, v prípade ralizácie stretnutia v bližšej lokalite budú vyúčtované 

skutočné náklady
124 631001 Tuzemské 

cestovné náhrady

1SNSC - Cestovné cesta 20,00 € 15,00 33,42 266,58 300,00 3x spoločné stretnutie expertov pracujúcich v Podaktivite  2.2 - priemerná 

predpokladaná suma na 1 cestu 1 experta 20€ - vyúčtované podľa reálnych 

nákladov
Medzisúčet za Podaktivitu 5 128,74 € 40 910,30 € 46 039,04 €

Podaktivita 2.3 Finálne expertné vypracovanie podkladu pre obsahové nastavenie informačného systému akreditácie MNO (vrátane zapracovania spätnej väzby od cieľových skupín)

125 Návrh obsahovej náplne 

modelového 

informačného systému 

Aktivita 6 - Finálne 

expertné vypracovanie 

podkladu pre obsahové 

nastavenie 

informačného systému 

akreditácie MNO 

(vrátane zapracovania 

spätnej väzby od 

cieľových skupín)

610620 osobné náklady Expert 3.1 CPF expert 

Senior analytik - Finálne 

vypracovanie podkladu 

pre obsahové nastavenie 

informačného systému 

akreditácie MNO (CPF-

E31-23)

hodina 22,00 € 70,00 171,56 1368,44 1 540,00 CPF expert Senior analytik v podaktivite 2.3 validuje podkladový materiál pre 

účely preklopenia myšlienkového modelu do podoby funkčného softvérového 

nástroja. Bude vykonávať činnosť formou pracovnej zmluvy v celkovom 

rozsahu 70 hodín práce za hrubú mzdu 16,27 € / hod. + odvody (na základe 

Organizačnej smernice CPF č.3 Metodika odmeňovania a poskytovania 

náhrad zamestnancom). Počet hodín predstavuje maximálnu hranicu - 

reálny počet odpracovaných hodín bude zaznamenávaný v samostatnom 

výkaze. Celková výška osobných nákladov predstavuje sumu 1 540,00 €.



126 610620 osobné 

náklady

Expert 2.1 CPF expert 

Analytik - Finálne 

vypracovanie podkladu 

pre obsahové 

nastavenie 

informačného systému 

akreditácie MNO (CPF-

E21-23)

hodina 18,93 € 204,50 431,25 3439,93 3 871,18 CPF expert Analytik v podaktivite 2.3 zapracováva odporúčania z 

právnej, ekonomickej, technologickej a užívateľskej analýzy 

realizovanej v podaktivite 2.2. Bude vykonávať činnosť formou 

pracovnej zmluvy v celkovom rozsahu 204,5 hodín práce za hrubú 

mzdu 14 € / hod. + odvody (na základe Organizačnej smernice CPF č.3 

Metodika odmeňovania a poskytovania náhrad zamestnancom). Počet 

hodín predstavuje maximálnu hranicu - reálny počet odpracovaných 

hodín bude zaznamenávaný v samostatnom výkaze. Celková výška 

osobných nákladov predstavuje sumu  3 871,18 EUR.

127 610620 osobné 

náklady

Expert 1.1 CPF expert 

Technical writer - 

Finálne vypracovanie 

podkladu pre obsahové 

nastavenie 

informačného systému 

akreditácie MNO (CPF-

E11-23)

hodina 15,51 € 270,00 466,51 3721,19 4 187,70 CPF expert technical writer v podaktivite 2.3 vypracováva dokument s 

definíciou, popisom a mechanizmom modelu vychádzajúci z doposiaľ 

zostavených dokumentov a odôvodňujúci programátorom požiadavky 

na obsah, formu a funkcionalitu. Bude vykonávať činnosť formou 

pracovnej zmluvy v celkovom rozsahu 270 hodín práce za hrubú mzdu 

11,47 € / hod. + odvody (na základe Organizačnej smernice CPF č.3 

Metodika odmeňovania a poskytovania náhrad zamestnancom). Počet 

hodín predstavuje maximálnu hranicu - reálny počet odpracovaných 

hodín bude zaznamenávaný v samostatnom výkaze. Celková výška 

osobných nákladov predstavuje 4 187,70 EUR.

128 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

SOCIA - špecialistka pre 

nadácie (SOCIA-ŠN-21-

23)

hodina 22,00 € 40,00 98,03 781,97 880,00 Úlohou špecialistky pre nadácie v podaktivite 2.3 je interná spolupráca a 

oponentúra výsledného produktu - modelu pre akreditáciu MNO ako 

žiadateľov o dotácie z verejných zdrojov, resp. sprostredkovateľov verejných 

zdrojov tretím osobám

Špecialistka pre nadácie spĺňa kvalifikačné požiadavky na experta 2. Bude 

vykonávať prácu formou dohody o pracovnej činnosti v rozsahu 40 hodín za 

hrubú  mzdu/hod.   27,24 € . Odvody sú v zníženej výške 23,8 % = 5,24 €  

(seniorka). Celková výška osobných nákladov predstavuje sumu  1089,60 €.

129 610620 osobné náklady SOCIA - špecialistka pre 

nadácie - ODVODY

hodina 5,24 € 40,00 23,35 186,25 209,60 Obsahom riadku sú odvody za špecialistku pre nadácie, ktorá na podaktivite 

2.3 odpracuje 1 mesiac v rozsahu 40 hodín.  Odvody sú v zníženej výške 

23,8 % = 5,24 €  (seniorka).
130 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

1SNSC - Právny expert 

3.3 Expert MNO (1SNSC-

PE33-23)

hodina 37,00 € 80,00 329,74 2630,26 2 960,00 Spracuje konečný výstup za prácu všetkých právnych expertov, zapracuje 

ústavné, legislatívne prvky, názory ostatných expertov, pohľad právnej 

praxe. Sumárny materiál s odporúčaniami zmien v oblasti súčasnej 

legislatívy by mal byť podkladom pre vytvorenie systému akreditácie 

neziskových organizácií.  Pracuje na dohodu o vykonaní práce, 80 hodín, 

hrubá mzda 37€/hod.*80hodín=2960 € hrubá mzda spolu

131 610620 osobné náklady 1SNSC - Právny expert 

3.3 Expert MNO - odvody

hodina 13,02 € 80,00 116,03 925,57 1 041,60 Odvody Právny expert 3-3.. Hrubá mzda 37€/hod., odvody = 13,02€/hod. ... 

13,02€/hod.*80hodín = 1041,60€



132 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

1SNSC - Ekonomický 

expert 3 - 2 (1SNSC-EE-

32-23)

hodina 37,00 € 60,00 247,31 1972,69 2 220,00 Ekonomický pohľad -  popis a mechanizmus finálneho modelu.  Pracuje na 

dohodu o vykonaní práce, 60 hodín, hrubá mzda 37€/hod.*60hodín=2220 € 

hrubá mzda spolu

133 610620 osobné náklady 1SNSC - Ekonomický 

expert 3 - 2 - odvody

hodina 13,02 € 60,00 87,03 694,17 781,20 Odvody ekonomický expert 3-2.. Hrubá mzda 37€/hod., odvody = 

13,02€/hod. ... 13,02€/hod.*60hodín = 781,20€

134 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

Expert 3.4 CPF 

technologický expert - 

Finálne vypracovanie 

podkladu pre obsahové 

nastavenie informačného 

systému akreditácie MNO 

(CPF-E34-23)

hodina 37,00 € 40,00 164,87 1315,13 1 480,00 CPF technologický expert v podaktivite 2.3 podrobí model finálnej 

oponentúre po vytvorení posledného modelu systému akreditácie s cieľom či 

je model plne realizovateľný po technickej a technologickej stránke. Bude 

vykonávať činnosť formou dohody o vykonaní práce v celkovom rozsahu 40 

hodín práce za hrubú mzdu 37 € / hod. + odvody (na základe Organizačnej 

smernice CPF č.3 Metodika odmeňovania a poskytovania náhrad 

zamestnancom). Počet hodín predstavuje maximálnu hranicu - reálny počet 

odpracovaných hodín bude zaznamenávaný v samostatnom výkaze. 

Celková výška osobných nákladov predstavuje sumu 2 000,80 €.

135 610620 osobné náklady Expert 3.4 CPF 

technologický expert - 

Finálne vypracovanie 

podkladu pre obsahové 

nastavenie informačného 

systému akreditácie MNO

 odvody

hodina 13,02 € 40,00 58,02 462,78 520,80 Odvody Technologický expert 3-3.. Hrubá mzda 37€/hod., odvody = 

13,02€/hod. ... 13,02€/hod.*40hodín = 520,80€

136 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

1SNSC - Právny expert 

1.2 Expert asistent 

(1SNSC-PE12-23)

hodina 15,00 € 40,00 66,84 533,16 600,00 Pripravuje podporné argumentačné zistenia z predošlých analýz legislatív, 

judikatúr, rozhodnutí, odborných právnych publikácií. Poskytuje asistenciu 

expertovi úrovne 3.  Pracuje na dohodu o vykonaní práce, 40 hodín, hrubá 

mzda 15€/hod.*40hodín=600 € hrubá mzda spolu

137 610620 osobné náklady 1SNSC - Právny expert 

1.2 Expert asistent - 

odvody

hodina 5,28 € 40,00 23,53 187,67 211,20 Odvody Právny expert 1-2.. Hrubá mzda 15€/hod., odvody = 5,28€/hod. ... 

5,28€/hod.*40hodín = 211,20€

138 631001 Tuzemské 

cestovné náhrady

1SNSC - Cestovné cesta 20,00 € 5,00 11,14 88,86 100,00 1x stretnutie expertov v rámci Aktivity 2.4 - priemerný náklad na cestu 1 

experta 20€ - vyúčtované podľa reálnych nákladov

Medzisúčet za 

Podaktivitu 2.3

2 295,21 € 18 308,07 € 20 603,28 €

139 920 – Rezerva na 

nepredvídané výdavky

Aktivita 2 Aktivita 2 6 000,00 € 1,00 668,40 € 5 331,60 € 6 000,00 €

SPOLU ZA AKTIVITU 2 10 458,87 € 83427,05 93885,92

Hlavná aktivita 3 - Pracovné workshopy a školiace aktivity pre cieľové skupiny

Podaktivita 3.1 Konzultácie a pilotné overovanie konceptu s cieľovými skupinami



140 Pracovné workshopy a 

školiace aktivity pre 

cieľové skupiny Aktivita 

7 - Konzultácie a pilotné 

overovanie konceptu s 

cieľovými skupinami

610620 osobné náklady Expert 3.1 CPF expert 

Senior analytik - 

Konzultácie a pilotné 

overovanie konceptu s 

cieľovými skupinami (CPF-

E31-31)

hodina 22,00 € 80,00 196,06 1563,94 1 760,00 CPF expert Senior analytik v podaktivite 3.1 predstavuje model akreditácie a 

získava spätnú väzbu od budúcich užívateľov - MNO prijímateľov verejných 

zdrojov. Bude vykonávať činnosť formou pracovnej zmluvy v celkovom 

rozsahu 80 hodín práce za hrubú mzdu 16,27 € / hod. + odvody (na základe 

Organizačnej smernice CPF č.3 Metodika odmeňovania a poskytovania 

náhrad zamestnancom). Počet hodín predstavuje maximálnu hranicu - 

reálny počet odpracovaných hodín bude zaznamenávaný v samostatnom 

výkaze. Celková výška osobných nákladov predstavuje sumu 1 760,00 €.

141 610620 osobné náklady Expert 2.1 CPF expert 

Analytik - Konzultácie a 

pilotné overovanie 

konceptu s cieľovými 

skupinami (CPF-E21-31)

hodina 18,93 € 210,00 442,85 3532,45 3 975,30 CPF expert Analytik v podaktivite 3.1 vypracováva dokumentáciu na 

posúdenie modelu realizovanú v podaktivite 2.2 na základe analýzy výstupov 

z posúdenia jednotlivými cieľovými skupinami a zapracováva výstupy z 

nezávislej oponentúry do modelu. Bude vykonávať činnosť formou pracovnej 

zmluvy v celkovom rozsahu 210 hodín práce za hrubú mzdu 14 € / hod. + 

odvody (na základe Organizačnej smernice CPF č.3 Metodika odmeňovania 

a poskytovania náhrad zamestnancom). Počet hodín predstavuje maximálnu 

hranicu - reálny počet odpracovaných hodín bude zaznamenávaný v 

samostatnom výkaze. Celková výška osobných nákladov predstavuje sumu 

3 975,30 €.

142 610620 osobné 

náklady

Expert 1.1 CPF expert 

Technical writer - 

Konzultácie a pilotné 

overovanie konceptu s 

cieľovými skupinami 

(CPF-E11-31)

hodina 15,51 € 90,00 155,50 1240,40 1 395,90 CPF expert technical writer v podaktivite 3.1 zapracováva feedback do 

modelu s návrhmi na úpravu konceptu modelu zo strany MNO - 

prijímateľov verejných zdrojov. Bude vykonávať činnosť formou 

pracovnej zmluvy v celkovom rozsahu 90 hodín práce za hrubú mzdu 

11,47 € / hod. + odvody (na základe Organizačnej smernice CPF č.3 

Metodika odmeňovania a poskytovania náhrad zamestnancom). Počet 

hodín predstavuje maximálnu hranicu - reálny počet odpracovaných 

hodín bude zaznamenávaný v samostatnom výkaze. Celková výška 

osobných nákladov predstavuje sumu 1 395,90 EUR.

143 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

Expert 3.5 CPF externý 

expert - Nezávislá 

oponentúra (CPF-E35-31)

hodina 37,00 € 40,00 164,87 1315,13 1 480,00 CPF externý expert - Nezávislá oponentúra v podaktivite 3.1 podrobí 

oponentúre výstup z podaktivity 3.1 zo strany odborníka na verejné zdroje a 

neziskové organizácie akceptovaného naprieč sektormi, ktorý aktuálnu 

podobu modelu podrobí nezávislému posúdeniu s cieľom identifikovať 

prípadné problémové oblasti pri implementácii a využívaní akreditačného 

modelu. Bude vykonávať činnosť formou dohody o vykonaní práce v 

celkovom rozsahu 40 hodín práce za hrubú mzdu 37 € / hod. + odvody (na 

základe Organizačnej smernice CPF č.3 Metodika odmeňovania a 

poskytovania náhrad zamestnancom). Počet hodín predstavuje maximálnu 

hranicu - reálny počet odpracovaných hodín bude zaznamenávaný v 

samostatnom výkaze. Celková výška osobných nákladov predstavuje sumu 

2 000,80 €.
144 610620 osobné náklady Expert 3.5 CPF externý 

expert - Nezávislá 

oponentúra - Odvody

hodina 13,02 € 40,00 58,02 462,78 520,80 odvody za CPF externého experta pre nezávislú oponentúru za 40 hodín 

práce na oponentúre výstupu z podaktivity 2.2



145 610620 osobné náklady SOCIA - Analytička dát v 

oblasti grantov a dotácií 

(SOCIA-AD11-31)

hodina 20,24 € 160,00 360,76 2877,64 3 238,40 V podaktivite 3.1 bude analytička v spolupráci so špecialistkou pre nadácie 

organizovať individuálne a skupinové konzultácie a verejné  vypočutia pre 

verejnú správu a nadácie vo fáze posudzovania predložených modelov 

akreditácie ich potenciálnymi užívateľom. S osobitným zreteľom na nadácie 

ako sprostredkovateľov verejných financií ďalším subjektom a na verejnú 

správu ako zadávateľa pre sprostredkovanie. Analytička spĺňa kvalifikačné 

podmienky pre experta 1. V podaktivite  3.1 odpracuje 160 hodín za 15,00 

€/hod. Celková cena práce za 1 hodinu je 20,24 €, čiže spolu za podaktivitu  

3.1 je to  3238,40 €.

146 610620 osobné náklady SOCIA - špecialistka pre 

nadácie - ODVODY

hodina 5,24 € 110,00 64,21 512,19 576,40 Obsahom riadku sú odvody za špecialistku pre nadácie, ktorá na podaktivite 

3.1 odpracuje  110 hodín. Odvody sú v zníženej výške 23,8 % = 5,24 € 

(seniorka).
147 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

SOCIA - špecialistka pre 

nadácie (SOCIA-ŠN21-

31)

hodina 22,00 € 110,00 269,59 2150,41 2 420,00 V podaktivite 3.1 špecialistka pre nadácie prezentuje navrhované varianty 

akreditačného modelu pre MNO budúcim užívateľom, osobitne nadáciám a 

štátnym aj samosprávnym orgánom, ktoré riadia poskytovanie verejných 

domácich a zahraničných zdrojov tretím osobám. Sumarizuje návrhy na 

zmeny, nové  požiadavky a neodstránené rozpory, vypracúva k nim odborné 

stanovisko pre riešiteľský tím. Špecialistka pre nadácie spĺňa kvalifikačné 

požiadavky na experta 2. Bude vykonávať prácu formou dohody o pracovnej 

činnosti v rozsahu 110 hodín za hrubú  mzdu  22,00 €/hod.. Odvody sú v 

zníženej výške 23,8 % = 5,24 € (seniorka). Celková výška osobných 

nákladov predstavuje sumu  2996,40 €.

148 610620 osobné 

náklady

PDCS Expert 3.3. 

Facilitátor (PDCS-EF-33-

31)

hodina 34,99 € 121,00 471,64 3762,15 4 233,79 Zamestnanec PDCS. Hodinová sadzba vychádza zo štandardných 

honorárov vyplácaných v organizácii za obdobnú činnosť.    Odborná 

príprava stretnutí (Spätná väzba od stakeholderov)   1expert x 9 hodín 

obsahovej prípravy. Príprava facilitácie (vedenia stretnutí) a 

facilitovanie stretnutí: 7 stretnutí x 1 facilitátor x 4 hodiny práce priamo 

na stretnutí  + 7 stretnutí x 8 hodín na spracovanie výstupov zo 

stretnutia = 84 hodín práce. Sumarizácia spätnej väzby od 

stakeholderov, spracovanie správy zo 7 regionálnych stretnutí expert 3 

+ 28 hodín práce. Celková cena práce= 34.99 €/hod * 121 hodín= 4 

233,79 € spolu celková cena práce



149 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

PDCS Expert 1.3. 

Asistent facilitátora 

(PDCS-ZE-13-31)

hodina 14,91 € 185,50 308,11 2457,70 2 765,81 Asistenti facilitátora počas prípravy, realizácie a spracovania výstupov 

zo stretnutí (Spätná väzba od stakeholdrov) 7 stretnutí x 4 hodiny + 

7x22,5hodín prípravných prác komunikácie s účastníkmi, prvotné 

spracovanie zápisu pre spracovateľa analýzy, honorár vychádza zo 

štandardne vyplácaných súm za obdobnú činnosť v organizácii. Na 

prípravu stretnutí a zaznamenanie podstatných informácii potrebných 

na ďalšie spracovanie je nevyhnutný asistent facilitátora s 

vysokoškolským vzdelaním orientujúci sa v téme stretnutia, aby bol 

schopný kvalifikovane zaznamenávať priebeh diskusií (vedených často 

v nedopovedaných vetách) a spracovávať podklady zo stretnutí. Hrubá 

mzda: 14,91€/hod. * 185,5hod.=2765,81€. Celková cena práce= 

20.25€/hod*185,5hodín= 3756,38€ spolu celková cena práce

150 610620 osobné 

náklady

PDCS Expert 1.3. 

Asistent facilitátora 

(PDCS-ZE-13-31) - 

odvody

hodina 5,34 € 185,50 110,35 880,22 990,57 Odvody zo mzdy asistentov facilitátora (spätná väzba stakeholderov), 

185,5hod.* 5,34€ odvody = 990,57€

151 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

1SNSC - Ekonomický 

expert 3 - 1 (1SNSC-EE-

31-31)

hodina 37,00 € 25,00 103,04 821,96 925,00 Konzultácie  a overovanie vytvoreného konceptu (modelu) s projektovými 

partnermi. Pracuje na dohodu o vykonaní práce, 25 hodín, hrubá mzda 

37€/hod.*25hodín=925 € hrubá mzda spolu

152 610620 osobné náklady 1SNSC - Ekonomický 

expert 3 - 1 - odvody

hodina 13,02 € 25,00 36,26 289,24 325,50 Odvody ekonomický expert 3-1.. Hrubá mzda 37€/hod., odvody = 

13,02€/hod. ... 13,02€/hod.*25hodín = 325,50€

153 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

1SNSC - Ekonomický 

expert 3 - 2 (1SNSC-EE-

32-31)

hodina 37,00 € 25,00 103,04 821,96 925,00 Konzultácie  a overovanie vytvoreného konceptu (modelu) s projektovými 

partnermi. Pracuje na dohodu o vykonaní práce, 25 hodín, hrubá mzda 

37€/hod.*25hodín=925 € hrubá mzda spolu

154 610620 osobné náklady 1SNSC - Ekonomický 

expert 3 - 2 - odvody

hodina 13,02 € 25,00 36,26 289,24 325,50 Odvody ekonomický expert 3-2.. Hrubá mzda 37€/hod., odvody = 

13,02€/hod. ... 13,02€/hod.*25hodín = 325,50€

155 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

1SNSC - Právny expert 

3.1 Ústavný expert 

(1SNSC-PE31-31)

hodina 37,00 € 25,00 103,04 821,96 925,00 Poskytuje právne konzultácie pri overovaní konceptu modelu, aby boli 

zachované ústávne rámce konceptu riešenia. Spolupracuje s expertom 

úrovne 3, aby argumentačne nedošlo k pochybeniu. Pracuje na dohodu o 

vykonaní práce, 25 hodín, hrubá mzda 37€/hod.*25hodín=925 € hrubá mzda 

spolu
156 610620 osobné náklady 1SNSC - Právny expert 

3.1 Ústavný expert - 

odvody

hodina 13,02 € 25,00 36,26 289,24 325,50 Odvody Právny expert 3-1.. Hrubá mzda 37€/hod., odvody = 13,02€/hod. ... 

13,02€/hod.*25hodín = 325,50€

157 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

1SNSC - Právny expert 

3.2 Legislatívny expert 

(1SNSC-PE32-31)

hodina 37,00 € 25,00 103,04 821,96 925,00 Poskytuje právne konzultácia pri overovaní konceptu modelu, aby boli 

zachované  legislatívne rámce konceptu riešenia. Spolupracuje s expertom 

úrovne 3, aby argumentačne nedošlo k pochybeniu. Pracuje na dohodu o 

vykonaní práce, 25 hodín, hrubá mzda 37€/hod.*25hodín=925 € hrubá mzda 

spolu
158 610620 osobné náklady 1SNSC - Právny expert 

3.2 Legislatívny expert- 

odvody

hodina 13,02 € 25,00 36,26 289,24 325,50 Odvody Právny expert 3-2.. Hrubá mzda 37€/hod., odvody = 13,02€/hod. ... 

13,02€/hod.*25hodín = 325,50€



159 631001 Tuzemské 

cestovné náhrady

CPF cestovné na 

konzultáciu

cesta 45,00 € 18,00 90,23 719,77 810,00 3 experti CpF participujúci na podaktivite 3.1 x 6 stretnutí - náhrada 

cestovného na stretnutia so zástupcami cieľových skupín v sume jednej 

spiatočnej cesty 45 €, kalkulované  Bratislava - Košice (rýchlik 2. trieda plus 

miestna doprava / taxi), uvedená suma a destinácia je maximálna, v prípade 

realizácie stretnutia v bližšej lokalite budú vyúčtované skutočné náklady

160 631001 Tuzemské 

cestovné náhrady

CPF ubytovanie osoba/noc 80,03 € 6,00 53,49 426,69 480,18 ubytovanie pre 3 expertov CpF v sume 80,03 € za noc (viď. CPF prieskum 

trhu ubytovanie) na ubytovanie v trvaní jeden noci na regionálnych 

workshopoch v Banskej Bystrici a Košiciach
161 631001 Tuzemské 

cestovné náhrady

PDCS Cestovné a 

ubytovanie

projekt 409,20 € 1,00 45,58 363,62 409,20 Cestovné a ubytovanie pre facilitátora a asistenta facilitátora, ktorí sú 

pracovníkmi patrnera projektu, takze im prináležia cestovné náhrady a 

preplatenie nákladov podla zákona.Workshopy , B. Bystrica, a Košice - 

ubytovanie 48€/noc, cestovné priemer 45€ na cestu a stravné 9,3€ pre  2 

zástupcov PDCS na 2 dni(facilitátor a asistent facilitátora)
162 631001 Tuzemské 

cestovné náhrady

SOCIA Ubytovanie osoba/noc 47,00 € 2,00 10,47 83,53 94,00 Regionálne workshopy v B. Bystrici a Košiciach - ubytovanie pre 2 

zástupcov SOCIA na 1 noc (2 jednolôžkové izby) = 2 osobonoci = 94 € (viď 

prieskum trhu ÚSVROS).
163 631001 Tuzemské 

cestovné náhrady

ÚSVROS Cestovné na 

workshopy

km 0,30 € 1000,00 33,42 266,58 300,00 Regionálne workshopy v B. Bystrici a Košiciach - cestovné náklady pre 2 

zástupcov ÚSVROS a 2 zástupcov SOCIA (1 auto). V cene sú odhadované 

cestovné náhrady za prejazdené km (predpokladaná spotreba približne 8 

l/100 km, predpokladaná cena 1 l nafty približne 1,39 €) pri trase dlhej 1000 

km vo výške 114 € a základné náhrady a amortizácia vozidla vo výške 186 €. 

114 € + 186 € = 300 €, t.j. priemerne 0,30 €/km.

164 631001 Tuzemské 

cestovné náhrady

ÚSVROS Ubytovanie osoba/noc 47,00 € 2,00 10,47 83,53 94,00 Regionálne workshopy v B. Bystrici a Košiciach - ubytovanie pre 2 

zástupcov ÚSVROS na 1 noc (2 jednolôžkové izby) = 2 osobonocí; cena 

ubytovania na 1 noc pre 1 osobu 47 € (viď príslušný prieskum trhu) x 2 

osobonocí = 94 €.
165 631001 Tuzemské 

cestovné náhrady

PDCS výdavky na stravu 

účastníkov na stretnutí

osobodeň 4,00 € 90,00 40,10 319,90 360,00 15 osôb x1 deň x príspevok na stravu x 6 stretnutí  (Spätná väzba od 

stakeholderov) navrhnutá suma vychádza zo zákona o cestovných 

náhradách (6-12 hodín)
166 636001 Nájomné za 

nájom budov, objektov 

alebo ich častí

PDCS zabezpečenie 

priestorov na seminár 

(USVROS)

stretnutie 97,50 € 2,00 21,72 173,28 195,00 PDCS zabezpečenie  priestorov na  konzultácie Spätná väzba od 

Stakeholderov - vychádza z prieskumu priestorov mimo Bratislavy. 

Obstaráva ÚSVROS

167 631001 Tuzemské 

cestovné náhrady

1SNSC - Cestovné cesta 20,00 € 4,00 8,91 71,09 80,00 1x spoločné stretnutie 4 expertov pracujúcich v Podaktivite  3.1. - priemerná 

predpokladaná suma na 1 cestu 1 experta 20€ - vyúčtované podľa reálnych 

nákladov
168 631001 Tuzemské 

cestovné náhrady

ÚSVROS Stravné na 

workhopy

osoba/deň 9,30 € 4,00 4,14 33,06 37,20 Regionálne workshopy v B. Bystrici a Košiciach - cestovné náhrady 

(stravné/diéty) pre 2 zástupcov ÚSVROS na 2 dni = 4 osobodní; sadzba 

cestovných náhrad (stravné/diéty) pre 1 osobu na pracovnej ceste s trvaním 

nad 18 hod./deň v roku 2013 (podľa opatrenia MPSVR SR) = 9,30 €; 9,30 € 

x 4 osobodní = 37,20 €.



169 637036 

Reprezentačné 

výdavky

ÚSVROS Reprezentačné 

výdavky na pracovné 

stretnutia/workshopy

projekt 102,00 € 1,00 11,36 90,64 102,00 Reprezentačné výdavky - pracovné stretnutia na záver aktivity - 

negociácia, dohodovanie finálnych riešení - samostatné stretnutia s 

predstaviteľmi cieľových skupín. Odhadovaný počet predstaviteľov 

cieľových skupín 30; jednotková cena občerstvenia pre 1 osobu 3,40 € 

(viď prieskum trhu)  = 30 osôb x 3,40 € = 102 €. Uvedená suma je 

maximálna, v prípade menšieho počtu účastníkov stretnutí budú 

vyúčtované skutočné náklady.
Medzisúčet za Podaktivitu 3 489,05 € 27 831,50 € 31 320,55 €

Podaktivita 3.2 - Pracovný workshop s medzinárodnou účasťou

170 Pracovné workshopy a 

školiace aktivity pre 

cieľové skupiny - 

Aktivita 8 - Pracovný 

workshop s 

medzinárodnou účasťou

610620 osobné náklady Expert 3.1 CPF expert 

Senior analytik - Pracovný 

workshop s 

medzinárodnou účasťou 

(CPF-E31-32)

hodina 22,00 € 25,00 61,27 488,73 550,00 CPF expert Senior analytik v podaktivite 3.2 partcipuje na Pracovnom 

workshope s medzinárodnou účasťou. Bude vykonávať činnosť formou 

pracovnej zmluvy v celkovom rozsahu 25 hodín práce za hrubú mzdu 16,27 

€ / hod. + odvody (na základe Organizačnej smernice CPF č.3 Metodika 

odmeňovania a poskytovania náhrad zamestnancom). Počet hodín 

predstavuje maximálnu hranicu - reálny počet odpracovaných hodín bude 

zaznamenávaný v samostatnom výkaze. Celková výška osobných nákladov 

predstavuje sumu 550,00 €.

171 610620 osobné náklady PDCS Expert 3.4. 

Facilitátor (PDCS-EF34-

32)

hodina 34,99 € 188,00 732,80 5845,32 6 578,12 Zamestnanec PDCS. Hodinová sadzba vychádza zo štandarných honorárov 

vyplácaných v organizácii za obdobnú činnosť. Hodinová dotácia vychádza 

zo skúseností z prípravy workshopov.   Odborná príprava workshopu s 

medzinárodnou účasťou expert 3 - 36 

hodín                                                                                   Príprava 

facilitácie a facilitácia workshopu expert 3 (Workshop s medzinárodnou 

účasťou) 4 facilitátori x 8 hodín prípravy + 4 facilitátori x 10 hodín facilitácie + 

4 facilitátori x 6 hodín spracovania podkladov z práce facilitovaných skupín = 

96 hodín                 Spracovanie výstupov - expert 3 (Workshop s 

medzinárodnou účasťou) 1 expert x 56 hodín. Celková cena práce= 

34.99€*188hodín=6578.12€ spol celková cena práceu

172 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

PDCS Expert 1.4 Asistent 

facilitátora (PDCS-EZ14-

32)

hodina 14,91 € 176,00 292,33 2331,83 2 624,16 Príprava a zápis počas workshopu (workshop s medzinárodnou účasťou) 1 

asistent počas prípravy 104 hodín a 3 asistenti facilitátora počas 2 dní x 8 

hodín + 3x8 hodín prvotné spracovanie zápisu pre spracovateľa analýzy, 

honorár vychádza zo štandardne vyplácaných súm za obdobnú činnosť v 

organizácii. Na zaznamenanie podstatných informácii potrebných na ďalšie 

spracovanie je nevyhnutný asistent facilitátora s vysokoškolským vzdelaním 

orientujúci sa v téme stretnutia, aby bol schopný kvalifikovane 

zaznamenávať priebeh diskusií (vedených často v nedopovedaných vetách). 

Hrubá mzda: 14,91€/hod.*176hod= 2624,16€. Celková cena práce= 

20.25€*176 hodín=3564€ spolu celková cena práce 3 asistentov facilitátora

173 610620 osobné náklady PDCS Expert 1.4 Asistent 

facilitátora (PDCS-EZ14-

32) - odvody

hodina 5,34 € 176,00 104,70 835,14 939,84 Odvody za asistentov facilitátora, 176hod.*5,34€=939,84€



174 610620 osobné náklady PDCS Externý expert 3.3 

Zahraniční experti - 

odvody

hodina 13,28 € 57,00 84,33 672,63 756,96 Odvody Honorár zahraničných expertov za vystúpenie na workshope - 3 

experti x 19 hodín prípravy a účasti x 13,28 €.

175 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

PDCS Externý expert 3.3 

Zahraniční experti (PDCS-

EE-33-32)

hodina 37,00 € 57,00 234,94 1874,06 2 109,00 Honorár zahraničných expertov za vystúpenie na workshope - 3 experti x 19 

hodín prípravy a účasti x hrubá mzda 37 €/hod.= 2109€ hrubá mzda spolu 3 

expertov

176 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

1SNSC - Právny expert 3- 

1 (1SNSC-PE31-32)

hodina 37,00 € 8,00 32,97 263,03 296,00 príprava prezentácie, účasť na workshope, vystúpenie, diskusia. Hrubá 

mzda 37 €/hod.*8hodín=296€ hrubá mzda spolu

177 610620 osobné náklady 1SNSC - Právny expert 3 - 

1 - odvody

hodina 13,02 € 8,00 11,60 92,56 104,16 Odvody Právny expert 3-1.. Hrubá mzda 37€/hod., odvody = 13,02€/hod. ... 

13,02€/hod.*8hodín = 104,16€

178 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

1SNSC - Právny expert 3- 

2 (1SNSC-PE32-32)

hodina 37,00 € 8,00 32,97 263,03 296,00 príprava prezentácie, účasť na workshope, vystúpenie, diskusia. Hrubá 

mzda 37 €/hod.*8hodín=296€ hrubá mzda spolu

179 610620 osobné náklady 1SNSC - Právny expert 3 - 

2 - odvody

hodina 13,02 € 8,00 11,60 92,56 104,16 Odvody Právny expert 3-2.. Hrubá mzda 37€/hod., odvody = 13,02€/hod. ... 

13,02€/hod.*8hodín = 104,16€

180 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

1SNSC - Ekonomický 

expert 3 - 1 (1SNSC-EE-

31-32)

hodina 37,00 € 8,00 32,97 263,03 296,00 príprava prezentácie, účasť na workshope, vystúpenie, diskusia. Hrubá 

mzda 37 €/hod.*8hodín=296€ hrubá mzda spolu

181 610620 osobné náklady 1SNSC - Ekonomický 

expert 3 - 1 - odvody

hodina 13,02 € 8,00 11,60 92,56 104,16 Odvody Ekonomický expert 3-1.. Hrubá mzda 37€/hod., odvody = 

13,02€/hod. ... 13,02€/hod.*8hodín = 104,16€

182 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

1SNSC - Ekonomický 

expert 3 - 2 (1SNSC-EE-

32-32)

hodina 37,00 € 8,00 32,97 263,03 296,00 príprava prezentácie, účasť na workshope, vystúpenie, diskusia. Hrubá 

mzda 37 €/hod.*8hodín=296€ hrubá mzda spolu

183 610620 osobné náklady 1SNSC - Ekonomický 

expert 3 - 2 - odvody

hodina 13,02 € 8,00 11,60 92,56 104,16 Odvody Ekonomický expert 3-2.. Hrubá mzda 37€/hod., odvody = 

13,02€/hod. ... 13,02€/hod.*8hodín = 104,16€

184 637001 Školenia, 

kurzy, semináre, 

porady, konferencie, 

sympóziá

PDCS výdavky na 

Pracovný workshop s 

medzinárodnou účasťou 

(ÚSVROS)

projekt 12 513,00 € 1,00 1393,95 11119,05 12 513,00 PDCS výdavky na Pracovný workshop s medzinárodnou účasťou - 

ubytovanie  60 účastníkov, výdavky na stravu 120 účastníkov x 2 dni, 

prenájom technického vybavenia, prenájom priestorov na základe 

doloženého prieskumu trhu. Obstaráva ÚSVROS

185 637001 Školenia, kurzy, 

semináre, porady, 

konferencie, sympóziá

PDCS Materiály pre 

účastníkov (ÚSVROS)

osoba 5,00 € 120,00 66,84 533,16 600,00 materiály pre účastníkov, menovky, záznamové hárky, označenie priestorov, 

navigácia, materiál na spoločný program v sume 5€ na osobu, 120 

účastníkov. Obstaráva ÚSVROS



186 637007 Cestovné 

náhrady iným ako 

vlastným 

zamestnancom

PDCS cestovné náhrady 

zahraničným expertom 

(ÚSVROS)

osoba 2 209,06 € 1,00 246,09 1962,97 2 209,06 cestovné náhrady zahraničným expertom pracujúcim na dohodu o 

vykonaní práce, predpokladané výdavky, napr. 

- spiatočné letenky medzi celkom 1 362,30 EUR (Viedeň – Amsterdam: 

212,00 €, Viedeň – Kanada: 1 150,30 €,) 

- spiatočný lístok/vlak s miestenkou v 1 tr. 45,60 EUR (Praha – 

Bratislava)

- transfery 46,92 EUR (mhd doprava v Prahe 2,32 EUR, z centra mesta 

na letisko v jednotlivých destináciách - Amsterdam centrum – 

Amsterdam letisko 8 € (spiat. cesta  16,- EUR), Montreal centrum – 

Montreal letisko 14,30 € (spiat. cesta 28,60 EUR),

- ceny spiatočných transferov medzi Bratislavou a Viedňou (letisko) 

celkom 52,60 EUR (Slovak Lines 14,30 €, Blaguss 12,00 € (v priemere 

13,15 EUR x 2 cesty = 26,30/osoba/2 osoby),

- cena mestskej dopravy v rámci Bratislavy celkom 18 EUR (6 

EUR/osoba/3osoby)

- ubytovanie celkom 536,64 EUR (44,72 EUR/noc x 4 noci x 3 osoby)

- stravné celkom 147 EUR (9,80 EUR (Opatrenie MPSVR) x 5 dní x 3 

osoby)

Cestovné náhrady budú vyúčtované podľa reálnych nákladov 

súvisiacich s činnosťou expertov na projekte (aj v prípade účasti 

experta z inej krajiny).

187 637001 Školenia, kurzy, 

semináre, porady, 

konferencie, sympóziá

PDCS Tlmočenie 

(ÚSVROS)

projekt 4 084,28 € 1,00 454,99 3629,29 4 084,28 Tlmočenie podľa prieskumu trhu 2892,28, tlmočnícka technika, staničky 

2€/ksx 100ks=200x2dni=400€, kabínky 99€/kabínku/deňx4x2dni=792 

(Pracovný workshop s medzinárodnou účasťou). Obstaráva ÚSVROS

188 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

Expert 3.3  CPF expert 

pre mimovládne 

neziskové organizácie - 

Pracovný workshop s 

medzinárodnou účasťou 

(CPF-E33-32)

hodina 16,27 € 25,00 45,31 361,44 406,75 CPF expert pre mimovládne neziskové organizácie v podaktivite 3.2 

partcipuje na Pracovnom workshope s medzinárodnou účasťou. Bude 

vykonávať činnosť formou dohody o vykonaní práce v celkovom rozsahu 25 

hodín práce za hrubú mzdu 16,27 € / hod. + odvody (na základe 

Organizačnej smernice CPF č.3 Metodika odmeňovania a poskytovania 

náhrad zamestnancom). Počet hodín predstavuje maximálnu hranicu - 

reálny počet odpracovaných hodín bude zaznamenávaný v samostatnom 

výkaze. Celková výška osobných nákladov predstavuje sumu 550,00 €.

189 610620 osobné náklady Expert 3.3  CPF expert 

pre mimovládne 

neziskové organizácie - 

Pracovný workshop s 

medzinárodnou účasťou - 

Odvody

hodina 5,73 € 25,00 15,96 127,29 143,25 Odvody za 1 experta na MNO za 25 hodín práce na podaktivite 3.2. 5,73 

€/hod.*25 hodín = 143,25 €

Medzisúčet za Podaktivitu 3 911,79 € 31 203,27 € 35 115,06 €

Podaktivita 3.3 - Pracovné workshopy pre cieľové skupiny v krajských mestách SR - overovanie podkladu vypracovaného expertami



190 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

1SNSC - Právny expert 2 -

2 (1SNSC-PE22-33)

hodina 22,00 € 50,00 122,54 977,46 1 100,00 Prezentácia  na Pracovných workshopoch pre cieľové skupiny v krajských 

mestách a riešenie otázok a nejasností. Pracuje na základe Dohody o 

pracovnej činnosti. Hrubá mzda 22 €/hod.*50hodín=1100€ hrubá mzda spolu

191 610620 osobné náklady 1SNSC - Právny expert 2 - 

2 - odvody

hodina 7,74 € 50,00 43,11 343,89 387,00 Odvody Expert 2.. Hrubá mzda 22€/hod., odvody = 7,74€/hod. ... 

7,74€/hod.*50hodín = 387,20€

192 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

1SNSC - Právny expert 2 -

1 (1SNSC-PE21-33)

hodina 22,00 € 50,00 122,54 977,46 1 100,00 Prezentácia  na Pracovných workshopoch pre cieľové skupiny v krajských 

mestách a riešenie otázok a nejasností. Pracuje na základe Dohody o 

pracovnej činnosti. Hrubá mzda 22 €/hod.*50hodín=1100€ hrubá mzda spolu

193 610620 osobné náklady 1SNSC - Právny expert 2 - 

1- odvody

hodina 7,74 € 50,00 43,11 343,89 387,00 Odvody Expert 2.. Hrubá mzda 22€/hod., odvody = 7,74€/hod. ... 

7,74€/hod.*50hodín = 387,20€

194 631001 Tuzemské 

cestovné náhrady

ÚSVROS Doprava v 

rámci Pracovných 

workshopov v krajských 

mestách SR

km 0,30 € 2000,00 66,84 533,16 600,00 Pracovné workshopy pre cieľové skupiny v Trnave, Trenčíne, Nitre, Žiline, B. 

Bystrici, Prešove, Košiciach a Bratislave - odhadované cestovné náklady pre 

3 zástupcov ÚSVROS a 2 expertov zo 1.SNSC (1 auto). V cene sú náhrady 

za prejazdené km (predpokladaná spotreba 8 l/100 km, predpokladaná cena 

1 l nafty = 1,39 €) pri trase dlhej 2000 km vo výške 230 € a základné 

náhrady a amortizácia vozidla vo výške 370 €. 230 € + 370 € = 600 €, t.j. 

priemerne 0,30 €/km.

195 631001 Tuzemské 

cestovné náhrady

ÚSVROS Ubytovanie osoba/noc 47,00 € 40,00 209,43 1670,57 1 880,00 Pracovné workshopy pre cieľové skupiny - ubytovanie pre 5 zástupcov 

ÚSVROS na 8 noci (5 jednolôžkových izieb) = 40 osobonocí; cena 

ubytovania na 1 noc pre 1 osobu 47 € (viď príslušný prieskum trhu) x 40 

osobonocí = 1880 €.
196 631001 Tuzemské 

cestovné náhrady

1.SNSC Ubytovanie osoba/noc 47,00 € 8,00 41,89 334,11 376,00 Pracovné workshopy pre cieľové skupiny - ubytovanie pre 1 zástupcu 

1.SNSC na 8 noci - priemerná cena ubytovania 47 € noc - jednolôžková 

izba.
197 636001 Nájomné za 

nájom budov, objektov 

alebo ich častí

ÚSVROS Prenájom 

priestorov na Pracovné 

workshopy v krajských 

mestách vrátane PC

stretnutie 1 166,24 € 8,00 1039,35 8290,57 9 329,92 Prenájom priestorov na 8 Pracovných workshopov pre cieľové skupiny v 

krajských mestách v SR á 50 účastníkov; 1 stretnutie - trvanie 6 hodín, spolu 

8 x 6 hod. = 48 hod. Cena za prenájom na 1 hod. 16,04€ (viď prieskum trhu), 

48 hod. x 16,04 € = 769,92 €. Prenájom 20 PC na 1 stretnutie, spolu 8 x 20 

PC = 160 PC. Cena za prenájom 1 PC 53,50 € (viď prieskum trhu), 160 PC 

x 53,50 € = 8560 €. Prenájom priestorov a PC na 8 stretnutí spolu: 769,92 € 

+ 8560 € = 9329,92 €.

198 637003 Propagácia, 

reklama a inzercia

ÚSVROS Reklamná 

agentúra

projekt 3 920,00 € 1,00 436,69 3483,31 3 920,00 Zadanie pre reklamnú agentúru: príprava a realizácia komunikačnej 

kampane/stratégie pre Pracovné workshopy pre cieľové skupiny. Cena za 

balík služieb v rámci komunikačnej kampane celého projektu 15000 € (viď 

prieskum trhu) - táto cena sa vzťahuje súhrnne k službám v hlavnej aktivite 3 

a v podporných aktivitách (publicita a informovanosť), t.j. všetkým položkám 

označených ako "ÚSVROS Reklamná agentúra". Cena 3920 € je čiastkovou 

sumou z tejto celkovej sumy. Komunikačná kampaň sa vzťahuje špeciálne k 

tejto podaktivite.

Pracovné workshopy a 

školiace aktivity pre 

cieľové skupiny - 

Aktivita 9 Pracovné 

workshopy pre cieľové 

skupiny v krajských 

mestách SR - 

overovanie podkladu 

vypracovaného 

expertami



199 637036 

Reprezentačné 

výdavky

ÚSVROS Reprezentačné 

výdavky na pracovné 

stretnutia/workshopy

osoba 3,40 € 400,00 151,50 1208,50 1 360,00 Reprezentačné výdavky - občerstvenie na Pracovné workshopy pre 

cieľové skupiny v 8 krajských mestách v SR á 50 účastníkov; celkom 8 

stretnutí; jednotková cena občerstvenia pre 1 osobu 3,40 € (viď 

prieskum trhu) - občerstvenie pre 8 x 50 osôb = 400 osôb x 3,40 € = 

1360€. Uvedená suma je maximálna, v prípade menšieho počtu 

účastníkov stretnutia budú vyúčtované skutočné náklady.

200 637014 Stravovanie ÚSVROS Stravné na 

workshopy

osoba/deň 9,30 € 40,00 41,44 € 330,56 € 372,00 € Pracovné workshopy pre cieľové skupiny v 8 krajských mestách v SR - 

cestovné náhrady (stravné/diéty) pre 5 zástupcov ÚSVROS na 8 dní = 40 

osobodní; sadzba cestovných náhrad (stravné/diéty) pre 1 osobu na 

pracovnej ceste s trvaním nad 18 hod./deň v roku 2013 (podľa opatrenia 

MPSVR SR) = 9,30 €; 9,30 € x 40 osobodní = 372 €.
Medzisúčet za Podaktivitu 2 318,44 € 18 493,48 € 20 811,92 €

Podaktivita 3.4 Realizácia školení k obsahovým aspektom nástroja pre potreby cieľových skupín

201 Pracovné workshopy a 

školiace aktivity pre 

cieľové skupiny - 

Aktivita 10 Realizácia 

školení k obsahovým 

aspektom nástroja pre 

potreby cieľových 

skupín

610620 osobné náklady PDCS Expert 3.6. 

Facilitátor (PDCS-EF36-

34)

hodina 34,99 € 120,00 467,75 3731,05 4 198,80 Zamestnanec PDCS. Hodinová sadzba vychádza zo štandarných honorárov 

vyplácaných v organizácii za obdobnú činnosť.    Odborná príprava  školení 

pre verejnú správu a MNO - 1x 16 hod, Realizácia 1 facilitátor  x 8 dní  

stretnutí x 6 hodín= 48 hodín, spracovanie výstupov 56 hodín. Spolu=   

16+48+56=120 hodín*34.99 €/hod.= 4198.8€ celková cena práce

202 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

PDCS Expert 1.5 Asistent 

facilitátora (PDCS-EZ15-

34)

hodina 14,91 € 320,00 531,51 4239,69 4 771,20 Asistenti facilitátora počas prípravy a realizácie školení, počas prípravy 240 

hodín, získavanie spätnej väzby - 8 stretnutí 6 hodín + 8x4 hodiny prvotné 

spracovanie zápisu pre spracovateľa analýzy, honorár vychádza zo 

štandardne vyplácaných súm za obdobnú činnosť v organizácii. Na prípravu, 

zaznamenanie podstatných informácii potrebných na ďalšie spracovanie a 

prvotné spracovanie je nevyhnutný asistent s vysokoškolským vzdelaním 

orientujúci sa v téme stretnutia, aby bol schopný kvalifikovane 

zaznamenávať priebeh diskusií (vedených často v nedopovedaných 

vetách).Hrubá mzda: 14,91€/hod.*320hod.=4771,20€. Spolu: 240 

+48+32=320 hodín*20.25 €/hod.= 6480€ celková cena práce

203 610620 osobné náklady PDCS Expert 1.5 Asistent 

facilitátora (PDCS-EZ15-

34) - odvody

hodina 5,34 € 320,00 190,36 1518,44 1 708,80 Odvody za asistentov facilitátora na školeniach, 

320hod*5,34€/hod.=1708,80€

204 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

1SNSC - Právny expert 3 - 

1 (1SNSC-PE31-34)

hodina 37,00 € 30,00 123,65 986,35 1 110,00 Príprava na školenia, účasť na školeniach, prezentácia a odpovede na 

otázky. Pracuje na dohodu o prac.činnosti, 30hodín za 37 €/hod.= 1110 € 

hrubá mzda spolu.

205 610620 osobné náklady 1SNSC - Právny expert 3 - 

1 - odvody

hodina 13,02 € 30,00 43,51 347,09 390,60 Odvody Právny expert 3-1.. Hrubá mzda 37€/hod., odvody = 13,02€/hod. ... 

13,02€/hod.*30hodín = 390,60€



206 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

1SNSC - Právny expert 3 - 

2 (1SNSC-PE32-34)

hodina 37,00 € 30,00 123,65 986,35 1 110,00 Príprava na školenia, účasť na školeniach, prezentácia a odpovede na 

otázky. Pracuje na dohodu o prac.činnosti, 30hodín za 37 €/hod.= 1110 € 

hrubá mzda spolu.

207 610620 osobné náklady 1SNSC - Právny expert 3 - 

2 - odvody

hodina 13,02 € 30,00 43,51 347,09 390,60 Odvody Právny expert 3-2.. Hrubá mzda 37€/hod., odvody = 13,02€/hod. ... 

13,02€/hod.*30hodín = 390,60€

208 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

1SNSC - Ekonomický 

expert 3 - 1 (1SNSC-EE-

31-34)

hodina 37,00 € 24,00 98,92 789,08 888,00 Príprava na školenia, účasť na školeniach, prezentácia a odpovede na 

otázky. Pracuje na dohodu o prac.činnosti, 24hodín za 37 €/hod.= 888 € 

hrubá mzda spolu.

209 610620 osobné náklady 1SNSC - Ekonomický 

expert 3 - 1 - odvody

hodina 13,02 € 24,00 34,81 277,67 312,48 Odvody Ekonomický expert 3-1.. Hrubá mzda 37€/hod., odvody = 

13,02€/hod. ... 13,02€/hod.*24hodín = 312,48€

210 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

1SNSC - Ekonomický 

expert 3- 2 (1SNSC-EE-

32-34)

hodina 37,00 € 36,00 148,38 1183,62 1 332,00 Príprava na školenia, účasť na školeniach, prezentácia a odpovede na 

otázky. Pracuje na dohodu o prac.činnosti, 36hodín za 37 €/hod.= 1332 € 

hrubá mzda spolu.

211 610620 osobné náklady 1SNSC - Ekonomický 

expert 3 - 2 - odvody

hodina 13,02 € 36,00 52,22 416,50 468,72 Odvody Ekonomický expert 3-2.. Hrubá mzda 37€/hod., odvody = 

13,02€/hod. ... 13,02€/hod.*36hodín = 468,72€

212 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

1SNSC - Právny expert 2 - 

1 (1SNSC-PE21-34)

hodina 22,00 € 30,00 73,52 586,48 660,00 Príprava na školenia, účasť na školeniach, prezentácia a odpovede na 

otázky. Pracuje na dohodu o prac.činnosti, 30hodín za 22 €/hod.= 660 € 

hrubá mzda spolu.

213 610620 osobné náklady 1SNSC - Právny expert 2- 

1 - odvody

hodina 7,74 € 30,00 25,87 206,33 232,20 Odvody Právny expert 2-1.. Hrubá mzda 22€/hod., odvody = 7,74€/hod. ... 

7,74€/hod.*30hodín = 232,20€

214 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

1SNSC - Právny expert 2 - 

2 (1SNSC-PE22-34)

hodina 22,00 € 30,00 73,52 586,48 660,00 Príprava na školenia, účasť na školeniach, prezentácia a odpovede na 

otázky. Pracuje na dohodu o prac.činnosti, 30hodín za 22 €/hod.= 660 € 

hrubá mzda spolu.

215 610620 osobné náklady 1SNSC - Právny expert 2- 

2 - odvody

hodina 7,74 € 30,00 25,87 206,33 232,20 Odvody Právny expert 2-2.. Hrubá mzda 22€/hod., odvody = 7,74€/hod. ... 

7,74€/hod.*30hodín = 232,20€

216 631001 Tuzemské 

cestovné náhrady

PDCS výdavky na 

ubytovanie a stravu

projekt 1 636,80 € 1,00 182,34 1454,46 1 636,80 Školenia - výdavky ubytovanie 48€/noc, cestovné priemer 45€ na cestu a 

stravné 9,3€ pre  2 zástupcov PDCS na 8 dni(facilitátor a asistent 

facilitátora)
217 637001 Školenia, kurzy, 

semináre, porady, 

konferencie, sympóziá

PDCS zabezpečenie 

priestorov (ÚSVROS)

deň 97,50 € 8,00 86,89 693,11 780,00 PDCS prenájom  priestorov na Školenia k obsahovým aspektom nástroja (8 

dní školení v jednotlivých mestách na Slovensku) - vychádza z prieskumu 

priestorov mimo Bratislavy. Obstaráva ÚSVROS

218 637001 Školenia, kurzy, 

semináre, porady, 

konferencie, sympóziá

PDCS výdavky na stravu 

na porade (ÚSVROS)

osobodeň 6,00 € 240,00 160,42 1279,58 1 440,00 30 osôb x1 deň x príspevok na stravu x 8 jednodenných stretnutí  (Školenia) 

navrhnutá suma vychádza zo zákona o cestovných náhradách (6-12hodín). 

Obstaráva ÚSVROS

219 637007 Cestovné 

náhrady iným ako 

vlastným 

zamestnancom

PDCS Cestovné účastníci projekt 3 600,00 € 1,00 401,04 3198,96 3 600,00 Školenia k obsahovým aspektom nástroja - Cestovné 30 účastníkov x 

8stretnutí x v priemere 15€ na spiatočnú cestu



220 631001 Tuzemské 

cestovné náhrady

1SNSC Cestovné, stravné 

a ubytovanie experti

projekt 1 140,80 € 1,00 127,09 1013,71 1 140,80 Cestovné a ubytovanie pre expertov. Školenia k obsahovým aspektom 

nástroja (ubytovanie 48€/noc *7 nocí, cestovné priemer 20€*8 ciest a stravné 

9,3 €/deň * 8 dní) = 570,40€ * 2 experti = 1140,80€
Medzisúčet za Podaktivitu 3 014,83 € 24 048,37 € 27 063,20 €

Podaktivita 3.5 - Záverečný pracovný workshop

221 Pracovné workshopy a 

školiace aktivity pre 

cieľové skupiny - 

Aktivita 11 Záverečný 

pracovný workshop

610620 osobné náklady Expert 3.1 CPF expert 

Senior analytik - 

Záverečný pracovný 

workshop (CPF-E31-35)

hodina 22,00 € 25 61,27 488,73 550,00 CPF expert Senior analytik v podaktivite 3.5 partcipuje na Záverečnom 

pracovnom workshope. Bude vykonávať činnosť formou pracovnej zmluvy v 

celkovom rozsahu 25 hodín práce za hrubú mzdu 16,27 € / hod. + odvody 

(na základe Organizačnej smernice CPF č.3 Metodika odmeňovania a 

poskytovania náhrad zamestnancom). Počet hodín predstavuje maximálnu 

hranicu - reálny počet odpracovaných hodín bude zaznamenávaný v 

samostatnom výkaze. Celková výška osobných nákladov predstavuje sumu 

550,00 €.
222 610620 osobné náklady PDCS Expert 3.7. 

Facilitátor (PDCS-EF-37-

35)

hodina 34,99 € 187 728,9 5814,23 6 543,13 Zamestnanec PDCS. Hodinová sadzba vychádza zo štandarných honorárov 

vyplácaných v organizácii za obdobnú činnosť.     Odborná príprava 

Záverečného pracovného workshopu: expert 3 -príprava, konzultovanie pri 

výbere a formulácii témy, príprava pozvánky pre účastníkov, špecifikácia 

priestorových a technických požiadaviek 1 facilitátorka x 35 

hodín                                                                        Facilitátorská príprava a 

realizácia Záverečného pracovného workshopu, spoločné stretnutie 

facilitátorov 4 facilitátori x 12 hodín prípravy + facilitovanie počas 

pracovného workshopu 4 facilitátori x 10 hodín = 40 hodín,  Spracovanie 

finálneho výstupu zo Záverečného pracovného workshopu 64 hodín. 34.99 

€/hod.*187hodín= 6543.13 € celková cena práce

223 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

PDCS Expert 1.6 Asistent 

facilitátora (PDCS-EZ-16-

35)

hodina 14,91 € 216 358,77 2861,79 3 220,56 Príprava záverečného pracovného workshopu 120 hodín a realizácia 

zapisovania - 4 asistenti facilitátora počas Záverečného pracovného 

workshopu - 2 dní x 8 hodín + prvotné spracovanie zápisu pre spracovateľa 

analýzy, honorár vychádza zo štandardne vyplácaných súm za obdobnú 

činnosť v organizácii. Na prípravu workshopu a zaznamenanie podstatných 

informácii potrebných na ďalšie spracovanie je nevyhnutný asistent s 

vysokoškolským vzdelaním orientujúci sa v téme stretnutia, aby bol schopný 

kvalifikovane komunikovať a pripraviť workshop a zaznamenávať priebeh 

diskusií (vedených často v nedopovedaných vetách). Hrubá mzda: 

14,91€/hod*216hod.=3220,56€. 20.25 €/hod*216hodín= 4374 € celková cena 

práce

224 610620 osobné náklady PDCS Expert 1.6 Asistent 

facilitátora (PDCS-EZ-16-

35) - odvody

hodina 5,34 € 216 128,49 1024,95 1 153,44 Odvody za asistentov facilitátora počas workshopu, 216hod.*5,34€/hod= 

1153,44€

225 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

1SNSC - Právny expert 3 - 

1 (1SNSC-PE-31-35)

hodina 37,00 € 8 32,97 263,03 296,00 Účasť na Záverečnom pracovnom workshope, vystúpenie, diskusia, pracuje 

na základe Dohody o pracovnej činnosti, hrubá mzda 37€/hod.*8hodín=296€ 

hrubá mzda spolu

226 610620 osobné náklady 1SNSC - Právny expert 3 - 

1 - odvody

hodina 13,02 € 8 11,6 92,56 104,16 Odvody Právny expert 3-1.. Hrubá mzda 37€/hod., odvody = 13,02€/hod. ... 

13,02€/hod.*8hodín = 104,16€



227 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

1SNSC - Právny expert 3 - 

2 (1SNSC-PE-32-35)

hodina 37,00 € 8 32,97 263,03 296,00 Účasť na Záverečnom pracovnom workshope, vystúpenie, diskusia, pracuje 

na základe Dohody o pracovnej činnosti, hrubá mzda 37€/hod.*8hodín=296€ 

hrubá mzda spolu

228 610620 osobné náklady 1SNSC - Právny expert 3 - 

2 - odvody

hodina 13,02 € 8 11,6 92,56 104,16 Odvody Právny expert 3-2.. Hrubá mzda 37€/hod., odvody = 13,02€/hod. ... 

13,02€/hod.*8hodín = 104,16€

229 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

1SNSC - Ekonomický 

expert 3 - 1 (1SNSC-EE-

31-35)

hodina 37,00 € 8 32,97 263,03 296,00 Účasť na Záverečnom pracovnom workshope, vystúpenie, diskusia, pracuje 

na základe Dohody o pracovnej činnosti, hrubá mzda 37€/hod.*8hodín=296€ 

hrubá mzda spolu

230 610620 osobné náklady 1SNSC - Ekonomický 

expert 3 - 1 - odvody

hodina 13,02 € 8 11,6 92,56 104,16 Odvody Ekonomický expert 3-1.. Hrubá mzda 37€/hod., odvody = 

13,02€/hod. ... 13,02€/hod.*8hodín = 104,16€

231 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

SOCIA -Špecialistka pre 

nadácie (SOCIA-ŠN-21-

35)

hodina 22,00 € 25,00 61,27 488,73 550,00 Špecialistka pre nadácie, ktorá na podaktivite 3.5 odpracuje 25 hodín - 

príprava a aktívna účasť na Záverečnom pracovnom workshope. Bude 

vykonávať prácu formou dohody o pracovnej činnosti v celkovom  v 

rozsahu 25 hodín za  hrubú  mzdu  22,00 € /hod. .

232 610620 osobné náklady SOCIA - Špecialistka pre 

nadácie -  ODVODY

hodina 5,24 € 25,00 14,59 116,41 131,00 Obsahom riadku sú odvody za špecialistku pre nadácie, ktorá na podaktivite 

3.5 odpracuje 25 hodín - príprava a aktívna účasť na Záverečnom 

pracovnom workshope. Bude vykonávať prácu formou dohody o pracovnej 

činnosti v celkovom  v rozsahu 25 hodín za  hrubú  mzdu  22,00 € /hod. . 

Odvody sú v zníženej výške  23.80 % = 5,24 € (seniorka).

233 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

ÚSVROS Expert 3.3 

Expert na proces 

poskytovania verejných 

zdrojov (USVROS-E33-

35)

hodina 20,00 € 8,00 17,82 142,18 160,00 Expert so skúsenosťou z oblasti fungovania riadiaceho orgánu (RO). Účasť 

na Záverečnom pracovnom workshope, vystúpenie, diskusia. 1 osoba 

(pracuje na dohodu o vykonaní práce), hrubá mzda 20 €/hod. stanovená na 

základe mzdovej politiky ÚSVROS (viď príslušný vzor DVP) x 8 hodín v 

rámci 1 mesiaca = 160 € spolu hrubá mzda.
234 610620 osobné náklady ÚSVROS Expert 3.3 

Expert na proces 

poskytovania verejných 

zdrojov - odvody

hodina 7,04 € 8,00 6,27 50,05 56,32 Odvody za 1 osobu (pracujúcu na dohodu o vykonaní práce): 20 € x 0,352 = 

7,04 € x 8 hodín = 56,32 €.

235 636002 Nájomné za 

nájom prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení a techniky

PDCS Materiál a technika 

a ich doprava (ÚSVROS)

projekt 1 272,00 € 1,00 141,70 1130,30 1 272,00 Prenájom techniky (na zebezpečenie je potrebných 6 notebookov x 53,5= 

321€, 4 dataprojektoryx 45=180€, 8 pinboardov 9=72€, plátno 9€, 6x 

flipchartx 9= 54€) x 2 dni. Obstaráva ÚSVROS

236 637001 Školenia, kurzy, 

semináre, porady, 

konferencie, sympóziá

PDCS výdavky na 

Záverečnom pracovnom 

workshope (ÚSVROS)

projekt 11 856,00 € 1,00 1320,76 10535,24 11 856,00 PDCS výdavky na Záverečný pracovný workshop - ubytovanie  60 

účastníkov, výdavky na stravu 120 účastníkov x 2 dni, prenájom technického 

vybavenia, prenájom priestorov, ozvučenie priestoru na základe doloženého 

prieskumu trhu. Obstaráva ÚSVROS



237 637001 Školenia, kurzy, 

semináre, porady, 

konferencie, sympóziá

PDCS Materiál pre 

účastníkov

účastník 5,00 € 120,00 66,84 533,16 600,00 menovky, záznamové hárky, označenie priestorov, navigácia, materiál na 

spoločný program v sume 5€ na osobu, 120 účastníkov     120x 

2,79(Menovka – 0,87€ + obal na materiály 1,08€ + pero 0,84=334,8/5x  

4,32€ sada fixiek do každej  workshopovej miestnosti=21,6/2€ 5x Flipchart 

papier=10/2x 3,084Označovače na rozhodovanie=24,98/ Papier 2 bal 

farebný mix 9,36, 1 bal biely 80 g

x 6,24=24,98/ Post it 149 x 98,4 x 3 farby a 8,09=24,27/ Pásky krepové  1 x 

do každej skupiny 5x 2,376 + lepiaca páska 1,19=13,08/ Orientačný systém - 

farebná tlač A 3 12x 1,82=21,84/0,06x20strán x 120 účastníkov=144/ Spolu 

600€
238 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

Expert 3.3 CPF expert pre 

mimovládne neziskové 

organizácie - Záverečný 

pracovný workshop (CPF-

E33-35)

hodina 16,27 € 25,00 45,31 361,44 406,75 CPF expert pre mimovládne neziskové organizácie v podaktivite 3.5 

partcipuje na Záverečnom pracovnom workshope. Bude vykonávať činnosť 

formou dohody o vykonaní práce v celkovom rozsahu 25 hodín práce za 

hrubú mzdu 16,27 € / hod. + odvody (na základe Organizačnej smernice 

CPF č.3 Metodika odmeňovania a poskytovania náhrad zamestnancom). 

Počet hodín predstavuje maximálnu hranicu - reálny počet odpracovaných 

hodín bude zaznamenávaný v samostatnom výkaze. Celková výška 

osobných nákladov predstavuje sumu 550,00 €.

239 610620 osobné náklady Expert 3.3 CPF expert pre 

mimovládne neziskové 

organizácie - Záverečný 

pracovný workshop - 

Odvody

hodina 5,73 € 25,00 15,96 127,29 143,25 Odvody za 1 experta na MNO za 25 hodín práce na podaktivite 3.5. 5,73 

€/hod.*25 hodín = 143,25 €

Medzisúčet za 

Podaktivitu 3.5

3 101,66 € 24 741,27 € 27 842,93 €

240 920 – Rezerva na 

nepredvídané výdavky

Aktivita 3 Aktivita 3 6 000,00 € 1,00 668,40 € 5 331,60 € 6 000,00 €

SPOLU ZA AKTIVITU 3 16504,17 131649,49 148153,66

Hlavná aktivita 4 - Vzdelávacie a poradenské aktivity pre účely budúcej akreditácie MNO

Podaktivita 4.1. Vzdelávacie aktivity pre MNO a pre zástupcov verejnej správy

241 Vzdelávacie a 

poradenské aktivity pre 

účely budúcej 

akreditácie MNO - 

Aktivita 12 Vzdelávacie 

aktivity pre MNO a pre 

zástupcov verejnej 

správy

631001 Tuzemské 

cestovné náhrady

ÚSVROS Doprava - 

monitoring školiacich a 

poradenských aktivít pre 

MNO

cesta 45,00 € 14,00 70,18 559,82 630,00 Monitoring školiacich a poradenských aktivít pre MNO zabezpečených 

dodavateľským spôsobom - bude prebiehať v rôznych častiach Slovenska - 

14 ciest s predpokladaným priemerným nákladom 45 €, 14 x 45 € = 630 €. 

Uvedená suma je maximálna, v prípade realizácie stretnutia v bližšej lokalite 

budú vyúčtované skutočné náklady.

242 631001 Tuzemské 

cestovné náhrady

ÚSVROS Ubytovanie - 

monitoring školiacich a 

poradenských aktivít pre 

MNO

osoba/noc 47,00 € 14,00 73,30 584,70 658,00 Monitoring školiacich a poradenských aktivít pre MNO - ubytovanie pre 1 

zástupcu ÚSVROS na 14 nocí (jednolôžková izba) = 14 osobonocí; cena 

ubytovania na 1 noc pre 1 osobu 47 € (viď príslušný prieskum trhu) x 14 

osobonocí = 658 €.



243 637001 Školenia, 

kurzy, semináre, 

porady, konferencie, 

sympóziá

Kurz o manažmente 

verejného obstarávania 

(ÚSVROS)

osoba 76,40 € 225,00 1914,97 15275,03 17 190,00 Zabezpečenie 1dňového (8,5hod) kurzu pre MNO v oblasti manažmentu 

verejného obstarávania. Výber dodávateľa cez VO, cena jedného kurzu 

76,40€ (viď prieskum trhu), počet účastníkov 225... 225*76,40€= 17190€. 

Obstaráva ÚSVROS.

244 637001 Školenia, kurzy, 

semináre, porady, 

konferencie, sympóziá

Kurz pre projektových 

manažérov, úroveň 1 

(ÚSVROS)

osoba 111,40 € 225,00 2792,24 22272,76 25 065,00 Zabezpečenie 3 dňového (24hod) akreditovaného kurzu pre 225 

projektových manažerov MNO. Výber dodávateľa cez VO (viď prieskum 

trhu), cena za 1 kurz je 111,40€, počet účastníkov 225 (môžu byť aj z tej istej 

organizácie)... 111,40€ * 225 = 25065 €. Obstaráva ÚSVROS

245 637001 Školenia, kurzy, 

semináre, porady, 

konferencie, sympóziá

Kurz pre projektových 

manažérov, úroveň 2 

(ÚSVROS)

osoba 80,70 € 225,00 2022,75 16134,75 18 157,50 Zabezpečenie 2 dňového (16 hod) akreditovaného kurzu pre 225 

projektových manažerov MNO. Výber dodávateľa cez VO (viď prieskum 

trhu), cena za 1 kurz je 80,70€, počet účastníkov 225 (môžu byť aj z tej istej 

organizácie)... 80,70€ * 225 = 18157,5€. Obstaráva ÚSVROS

246 637001 Školenia, kurzy, 

semináre, porady, 

konferencie, sympóziá

Kurz pre finančných 

manažérov, úroveň 1 

(ÚSVROS)

osoba 111,40 € 225,00 2792,24 22272,76 25 065,00 Zabezpečenie 3 dňového (24 hod) akreditovaného kurzu pre 225 finančných 

manažerov MNO. Výber dodávateľa cez VO (viď prieskum trhu), cena za 1 

kurz je 111,40€, počet účastníkov 225 (môžu byť aj z tej istej organizácie)... 

114,40€ * 225 = 25065€. Obstaráva ÚSVROS
247 637001 Školenia, kurzy, 

semináre, porady, 

konferencie, sympóziá

Kurz pre finančných 

manažérov, úroveň 2 

(ÚSVROS)

osoba 80,70 € 225,00 2022,75 16134,75 18 157,50 Zabezpečenie 2 dňového (16 hod) akreditovaného kurzu pre 225 finančných 

manažerov MNO. Výber dodávateľa cez VO (viď prieskum trhu), cena za 1 

kurz je 80,70€, počet účastníkov 225 (môžu byť aj z tej istej organizácie)... 

80,70€ * 225 = 18157,50€
248 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

1SNSC - Právne a 

ekonomické minimum o 

MNO pre pracovníkov VS - 

Lektor Špecialista - Právo

hodina 37,00 € 16,00 65,95 526,05 592,00 2x dvojdňové školenie pre 25 zástupcov verejnej správy: Právne minimum a 

Ekonomické minimum fungovania MNO. Zabezpečené expertami 1.SNSC - 

1x Právnik - Lektor Špecialista, 1x Právnik - Lektor Senior, 2x Ekonóm - 

Lektor Senior. Mzda Lektora Špecialistu = 37€/hod (hrubá mzda), Expert 

odpracuje 16 hodín na školení: 16 hod/expert = 37€/hod.*16hodín 

spolu=592€
249 610620 osobné náklady 1SNSC - Právne a 

ekonomické minimum o 

MNO pre pracovníkov VS - 

Lektor Špecialista - Právo - 

odvody

hodina 13,02 € 16,00 23,21 185,11 208,32 Odvody za Právnika - Lektora Špecialistu za prácu na školení: 37€/hod. 

hrubá mzda = 13,02€/hod. odvody*16 hod.= 208,32€

250 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

1SNSC - Právne a 

ekonomické minimum o 

MNO pre pracovníkov VS - 

Senior lektor - právo + 2x 

Senior lektor Ekonóm

hodina 22,00 € 48,00 117,64 938,36 1 056,00 2x dvojdňové školenie pre 25 zástupcov verejnej správy: Právne minimum a 

Ekonomické minimum fungovania MNO. Zabezpečené expertami 1.SNSC - 

1x Právnik - Lektor Špecialista, 1x Právnik - Lektor Senior, 2x Ekonóm - 

Lektor Senior. Mzda Lektora Seniora (1x Právnik, 2x Ekonóm) = 22€/hod 

(hrubá mzda), Experti odpracujú každý po16 hodín na školení: 16 hod/expert 

= 22€/hod.*48hodín spolu=1056€

251 610620 osobné náklady 1SNSC - Právne a 

ekonomické minimum o 

MNO pre pracovníkov VS - 

Senior lektor - právo + 2x 

Senior lektor Ekonóm - 

odvody

hodina 7,74 € 48,00 41,39 330,13 371,52 Odvody za Lektorov Seniorov (1x Právnik, 2x Ekonóm) za prácu na školení: 

22€/hod. hrubá mzda = 7,74€/hod. odvody*48 hod.= 371,52€



252 637001 Školenia, 

kurzy, semináre, 

porady, konferencie, 

sympóziá

Stravné na školiacich 

aktivitách (ÚSVROS)

osoba/deň 4,00 € 100,00 44,56 355,44 400,00 Stravovacie náklady na školiacich aktivitách – školenie právne 

minimum a ekonomické minimum fungovania MNO - 2 dňové školenie 

v trvaní od 5 do 12 hodín = 4€/osoba*50 osôb = 400,- € (odhad 

stravovacích nákladov na 1 osobu max. v sume 4,- EUR, ako pri sume 

stravného pre časové pásmo 5 až 12 hodín/podľa opatrenia MPSVR 

SR). Obstaráva USVROS
253 636001 Nájomné za 

nájom budov, objektov 

alebo ich častí

ÚSVROS - prenájom 

priestorov na školiacu 

aktivitu

kurz 128,32 € 4,00 57,18 456,10 513,28 Prenájom priestorov na školiace aktivity: 4 školenia * 8 hodín * 16,04€/hod. = 

513,28€

254 637001 Školenia, 

kurzy, semináre, 

porady, konferencie, 

sympóziá

Ubytovanie pre 25% 

účastníkov školení 

(ÚSVROS)

osoba 47,00 € 337,00 1764,46 14074,54 15 839,00 Ubytovanie pre max. 25% účastníkov 2 a 3 dňových školení. Spolu sa 

na 2 a 3 dňových školeniach zúčastní 900 účastníkov, max. 25% bude 

potrebovať prespať 1 (v prípade 2 dňového školenia), resp. 2 noci (v 

prípade 3 dňového školenia) = 337 nocí spolu*47€/noc = 15839€. 

Obstaráva USVROS
255 637001 Školenia, 

kurzy, semináre, 

porady, konferencie, 

sympóziá

Stravovacie náklady na 

školiacich aktivitách 

(ÚSVROS)

osoba/deň 4,00 € 225,00 100,26 799,74 900,00 Stravovacie náklady na školiacich aktivitách - kurz verejného 

obstarávania - 1 dňové školenie v trvaní od 5 do 12 hodín = 

4€/osoba*225 osôb = 900 € (odhad stravovacích nákladov na 1 osobu 

max. v sume 4,- EUR, ako pri sume stravného pre časové pásmo 5 až 

12 hodín/podľa opatrenia MPSVR SR). Obstaráva USVROS

256 637001 Školenia, 

kurzy, semináre, 

porady, konferencie, 

sympóziá

Stravovacie náklady na 

školiacich aktivitách 

(ÚSVROS)

osoba/deň 9,30 € 1344,00 1392,41 11106,79 12 499,20 Stravovacie náklady na školiacich aktivitách – 3 dňový a 2 dňový 

finančný manažment a 3 dňový a 2 dňový projektový manažment - pre 

účastníkov, ktorí potrebujú prespať 2 noci resp. 1 noc (max. 25% 

účastníkov): spolu 224 osôb * 6 nocí= 1344 osobodní*9,30€ = (odhad 

stravovacích nákladov na 1 osobu max. v sume 9,30 EUR, ako pri sume 

stravného pre časové pásmo nad 18 hodín/podľa opatrenia MPSVR 

SR). Obstaráva USVROS

257 637001 Školenia, 

kurzy, semináre, 

porady, konferencie, 

sympóziá

Stravné na školiacich 

aktivitách (ÚSVROS)

osoba/deň 4,00 € 1690,00 753,06 6006,94 6 760,00 Stravovacie náklady na školiacich aktivitách – 3 dňový a 2 dňový 

finančný manažment a 3 dňový a 2 dňový projektový manažment - pre 

účastníkov, ktorí nepotrebujú prespať: 10 dni*169 

účastníkov*4EUR/osoba (odhad stravovacích nákladov na 1 osobu 

max. v sume 4,- EUR, ako pri sume stravného pre časové pásmo 5 až 

12 hodín/podľa opatrenia MPSVR SR). Obstaráva USVROS

258 637001 Školenia, 

kurzy, semináre, 

porady, konferencie, 

sympóziá

Stravné na školiacich 

aktivitách (ÚSVROS)

osoba/deň 6,00 € 224,00 149,72 1194,28 1 344,00 Stravovacie náklady na školiacich aktivitách – 3 dňový a 2 dňový 

finančný manažment a 3 dňový a 2 dňový projektový manažment pre 

účastníkov, ktorým je poskytnuté ubytovanie počas prvého dňa 

školení: 4 dni*56účastníkov*6€/osoba=1 344,- EUR (odhad 

stravovacích nákladov na 1 osobu max. v sume 6,- EUR, ako pri sume 

stravného pre časové pásmo nad 12 až 18 hodín/podľa opatrenia 

MPSVR SR). Obstaráva USVROS



259 631001 Tuzemské 

cestovné náhrady

ÚSVROS Stravné - 

monitoring školiacich a 

poradenských aktivít pre 

MNO

osoba/deň 9,30 € 14,00 14,50 115,70 130,20 Monitoring školiacich a poradenských aktivít pre MNO zabezpečených 

dodavateľským spôsobom - bude prebiehať v rôznych častiach Slovenska - 

14 ciest - cestovné náhrady (stravné/diéty) pre 1 zástupcu ÚSVROS na 14 

dní = 14 osobodní; sadzba cestovných náhrad (stravné/diéty) pre 1 osobu na 

pracovnej ceste s trvaním nad 18 hod./deň v roku 2013 (podľa opatrenia 

MPSVR SR) = 9,30 €; 9,30 € x 14 osobodní = 130,20€.

Medzisúčet za Podaktivitu 16 212,77 € 129 323,75 € 145 536,52 €

Podaktivita 4.2 - Poradenské aktivity pre MNO

260 637005 Špeciálne 

služby

USVROS Finančný audit 

MNO - poradenská 

aktivita

audit 1 172,76 € 20,00 2612,91 20842,29 23 455,20 Vykonanie finančného auditu  a spracovanie odporúčaní na odstránenie 

nedostatkov MNO v účtovníctve. Výber dodávateľa cez VO (viď prieskum 

trhu), cena 1 auditu je 1172,76€. Vyhodnotenie úrovne účtovníctva v 20 

MNO. 1172,76€/audit * 20MNO = 23455,20€. Obstaráva USVROS

261 637004 Všeobecné 

služby

USVROS Kontrola 

správnosti a úrovne 

vedenia účtovníctva v 

MNO

hodina 50,00 € 1600,00 8912,00 71088,00 80 000,00 Poskytnutie kontroly vedenia účtovníctva v predpokladanom rozsahu 20 

hodín/ organizácia, pričom cena za hodinu poradenstva je 50€. Očakávaný 

počet kontrolovaných organizácií je 30 = spolu 30.000€. Po vykonaní 

priebežnej kontroly spracovanie najčastejších problémov spolu s návrhom 

riešení, spracovanie výstupov na špeciálnu sekciu web stránky, 

poskytovanie priebežného poradenstva všetkým MNO v očakávanom 

rozsahu 1000hodín spolu = 50000€ Aktivita vykonávaná dodávateľsky. 

Obstaráva USVROS
262 637005 Špeciálne 

služby

ÚSVROS 

Naprogramovanie 

špeciálnej časti webovej 

stránky

Hodina 38,40 € 15,00 64,17 511,83 576,00 Tvorba redakčného systému na zadávanie otázok v rámci poradenstva, ich 

zodpovedania poradcami a umožnenie ich prehliadania všetkými MNO, 

očakávaná práca 15 hodín *32€ + DPH. Obstaráva USVROS

263 637014 Stravovanie USVROS Stravné na 

seminári

účastník 4,00 € 150,00 66,84 € 533,16 € 600,00 € Stravné na seminári pre 3*50 účastníkov. Obstaráva USVROS

264 636001 Nájomné za 

nájom budov, objektov 

alebo ich častí

ÚSVROS Prenájom 

miestností na semináre

seminár 128,32 € 3,00 42,88 342,08 384,96 Prenájom miestností na 3 semináre*8 hodín* 16,04€/hod.=384,96€. 

Obstaráva USVROS

Medzisúčet za Podaktivitu 11 698,80 € 93 317,36 € 105 016,16 €

265 920 – Rezerva na 

nepredvídané výdavky

Aktivita 4 Aktivita 4 12 000,00 € 1,00 1 336,80 € 10 663,20 € 12 000,00 €

Súčet za Aktivitu 4: 29 248,37 € 233 304,31 € 262 552,68 €

Celkom priame 

oprávnené výdavky

72 769,42 € 580 457,99 € 653 227,41 €

Podporné aktivity 

(nepriame oprávnené 

Vzdelávacie a 

poradenské aktivity pre 

účely budúcej 

akreditácie MNO - 

Aktivita 13 Poradenské 

aktivity pre MNO



266 Riadenie projektu 610620 osobné 

náklady

CPF asistent finančného 

manažéra (CPF-AFM)

hodina 9,46 € 780,00 822,00 € 6 556,80 € 7 378,80 € CPF asistent finančného manažéra počas trvania projektu zabezpečuje 

finančnú agendu potrieb projektu v súčinnosti s finančným 

manažérom projektu. Bude vykonávať činnosť formou pracovnej 

zmluvy v celkovom rozsahu 780 hodín práce (v priemere 60 hodín 

mesačne x 12 mesiacov od 4/2014 do 3/2015 + v priemere 30 hodín 

mesačne x 2 mesiace v Q4/2015) za hrubú mzdu 7 € / hod. + odvody (na 

základe Organizačnej smernice CPF č.3 Metodika odmeňovania a 

poskytovania náhrad zamestnancom). Počet hodín predstavuje 

maximálnu hranicu – reálny počet odpracovaných hodín bude 

zaznamenávaný v samostatnom výkaze. Celková výška osobných 

nákladov predstavuje sumu 7378,80 EUR

267 Riadenie projektu 610620 osobné 

náklady

PDCS asistent 

finančného manažéra 

(PDCS-AFM)

hodina 9,29 € 1176,00 1 217,05 € 9 707,99 € 10 925,04 € V priemere 56 hodín x 21 mesiacov, prácu bude vykonávať finančný 

manažér, ktorý má dlhodobo zmluvný vzťah s PDCS. Rozsah v 

priemere 56 hodín vychádza z náročnosti finančného vykazovania 

aktivít PDCS v projekte.

268 Riadenie projektu 610620 osobné náklady ÚSVROS Projektový 

manažér (USVROS-PM)

hodina 12,00 € 864,00 1155,00 9213,00 10 368,00 Zamestnanec Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej 

spoločnosti (ÚSVROS). Manažuje projekt za účelom jeho plynulej realizácie, 

nadväznosti aktivít a riadneho chodu projektu po celú dobu jeho trvania v 

súlade s naplánovaným časovým harmonogramom. Riadi činnosť 

projektového tímu (v ÚSVROS aj u ostatných partnerov), plánuje, kontroluje 

plnenie úloh v rámci jednotlivých aktivít projektu, zodpovedá za jeho celkový 

priebeh, rieši krízové situácie a ad hoc úlohy. Zastrešuje komunikáciu vízie 

projektu, publicitu a informovanosť o projekte. Spolupracuje s finančným 

manažérom, s asistentmi projektového manažéra a so zástupcami všetkých 

partnerských organizácií. 1 osoba (pracuje na pracovnú zmluvu, 30%-ný 

úväzok, t.j. 864 hodín (18 mesiacov)), odmena 10.platová trieda 820 € + 

osobné ohodnotenie 600 € *1,352 (odvody) = 1919,84 € mesačné mzdové 

náklady , z toho hodinová sadzba je 12 €. 864 hodín x 12 € = 10 368 €.

269 Riadenie projektu 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

ÚSVROS Projektový 

manažér (USVROS-PM)

hodina 8,88 € 192,00 189,93 1515,03 1 704,96 Zamestnanec ÚSVROS na Dohodu o vykonaní práce počas prvých 4 

mesiacov od spustenia projektu. Manažuje projekt za účelom jeho plynulej 

realizácie, nadväznosti aktivít a riadneho chodu projektu v súlade s 

naplánovaným časovým harmonogramom. Riadi činnosť projektového tímu 

(v ÚSVROS aj u ostatných partnerov), plánuje, kontroluje plnenie úloh v 

rámci jednotlivých aktivít projektu, zodpovedá za jeho celkový priebeh, rieši 

krízové situácie a ad hoc úlohy. Zastrešuje komunikáciu vízie projektu, 

publicitu a informovanosť o projekte. Spolupracuje s finančným manažérom, 

s asistentmi projektového manažéra a so zástupcami všetkých partnerských 

organizácií. 1 osoba (pracuje na Dohodu o vykonaní práce, 48 

hodín/mesačne počas 4 mesiacov), hrubá hodinová sadzba je 8,88 €. 192 

hodín x 8,88 € = 1 704,96 €.



270 Riadenie projektu 610620 osobné náklady ÚSVROS Projektový 

manažér (USVROS-PM) - 

odvody

hodina 3,12 € 192,00 66,73 532,31 599,04 Odvody za Zamestnanca ÚSVROS pracujúceho na Dohodu o vykonaní 

práce počas prvých 4 mesiacov od spustenia projektu. 8,88€/hod. hrubá 

mzda, t.j. 3,12€/hod. odvody * 192 hodín = 599,04 €
271 Riadenie projektu 610620 osobné náklady ÚSVROS Finančný 

manažér (USVROS-FM)

hodina 12,00 € 3010,00 4023,77 32096,23 36 120,00 Zamestnanec ÚSVROS. Zodpovedá za čerpanie finančných prostriedkov na 

realizáciu jednotlivých aktivít projektu po dobu jeho trvania, vedie účtovnú 

agendu, mzdovú agendu projektu, evidenciu, inventarizáciu, triedi a 

archivuje účtovné doklady súvisiace s plnením úloh v rámci projektu, 

zabezpečuje komunikáciu s ďalšími finančnými inštitúciami (napr. banky) a s 

finančným odborom na strane poskytovateľa NFP aj interne na MV SR. 

Spolupracuje s projektovým manažérom a s asistentmi finančného 

manažéra na strane jednotlivých partnerských organizácií. 1 osoba (pracuje 

na pracovnú zmluvu interne alebo externe, plný úväzok, t.j. 3010 hodín, 18 

mesiacov), odmena 10.platová trieda 820 € + osobné ohodnotenie 600€ 

*1,352 (odvody) = 1919,84 € mesačné mzdové náklady, z toho hodinová 

sadzba je 12 €. 3010 hodín x 12 € = 36120 €.

272 Riadenie projektu 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

ÚSVROS Finančný 

manažér (USVROS-FM)

hodina 8,88 € 350,00 346,23 2761,77 3 108,00 Zamestnanec ÚSVROS na Dohodu o vykonaní práce počas prvých 3,5 

mesiacov od spustenia projektu. Zodpovedá za čerpanie finančných 

prostriedkov na realizáciu jednotlivých aktivít projektu, vedie účtovnú 

agendu, mzdovú agendu projektu, evidenciu, inventarizáciu, triedi a 

archivuje účtovné doklady súvisiace s plnením úloh v rámci projektu, 

zabezpečuje komunikáciu s ďalšími finančnými inštitúciami (napr. banky) a s 

finančným odborom na strane poskytovateľa NFP aj interne na MV SR. 

Spolupracuje s projektovým manažérom a s asistentmi finančného 

manažéra na strane jednotlivých partnerských organizácií. 1 osoba (pracuje 

na Dohodu o vykonaní práce, 350 hodín prvé 4 mes.), 8,88 € hrubá mzda * 

350 hodín = 3108 €.
273 Riadenie projektu 610620 osobné náklady ÚSVROS Finančný 

manažér (USVROS-FM) - 

odvody

hodina 3,12 € 350,00 121,65 970,35 1 092,00 Odvody za Zamestnanca ÚSVROS pracujúceho na Dohodu o vykonaní 

práce počas prvých 4 mesiacov od spustenia projektu. 8,88€/hod. hrubá 

mzda, t.j. 3,12€/hod. odvody * 350 hodín = 1092,- € 
274 Riadenie projektu 610620 osobné náklady ÚSVROS Asistent 

projektového manažéra 

(č.1) (USVROS-APM-1)

hodina 8,66 € 2906,00 2803,49 22362,47 25 165,96 Zabezpečuje komunikáciu medzi jednotlivými partnermi projektu, koordinuje 

priebeh a plnenie úloh v projekte a dohliada na dodržiavanie časového 

harmonogramu aktivít. Zároveň zabezpečuje a koordinuje publicitu a 

informačné aktivity v rámci projektu, komunikáciu s predstaviteľmi cieľových 

skupín. Organizuje a vedie záznamy porád realizačného tímu a stretnutí 

Poradného výboru, dohliada na prácu expertov na aktivitách vykonávaných 

ÚSVROS v projekte. Spolupracuje s projektovým manažérom, na ktorého 

pokyn vykonáva ďalšie práce na projekte. 1 osoba (pracuje na pracovnú 

zmluvu interne alebo externe, plný úväzok, t.j. 2906 hodín (18,16 

mesiacov)), odmena 8.platová trieda 625 € + osobné ohodnotenie 400 € 

*1,352 (odvody) = 1385,80 € mesačné mzdové náklady, z toho hodinová 

sadzba je 8,66€. 2906 hodín x 8,66€ = 26165,96€.



275 Riadenie projektu 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

ÚSVROS Asistent 

projektového manažéra 

(č.1) (USVROS-APM-1)

hodina 6,41 € 454,00 324,19 2585,95 2 910,14 Zamestnanec ÚSVROS na Dohodu o vykonaní práce počas prvých 2,19 

mesiacov od spustenia projektu. Zabezpečuje komunikáciu medzi 

jednotlivými partnermi projektu, koordinuje priebeh a plnenie úloh v projekte 

a dohliada na dodržiavanie časového harmonogramu aktivít. Zároveň 

zabezpečuje a koordinuje publicitu a informačné aktivity v rámci projektu, 

komunikáciu s predstaviteľmi cieľových skupín. Organizuje a vedie záznamy 

porád realizačného tímu a stretnutí Poradného výboru, dohliada na prácu 

expertov na aktivitách vykonávaných ÚSVROS v projekte. Spolupracuje s 

projektovým manažérom, na ktorého pokyn vykonáva ďalšie práce na 

projekte. (pracuje na Dohodu o vykonaní práce, počas 2,84 mesiacov), 6,41 

€ hrubá mzda * 454 hodín = 2910,14 €. (DOVP dve osoby, ktoré sa vymenia 

v priebehu projektu)

276 Riadenie projektu 610620 osobné náklady ÚSVROS Asistent 

projektového manažéra 

(č.1) (USVROS-APM-1) - 

odvody

hodina 2,25 € 454,00 113,80 907,70 1 021,50 Odvody za Zamestnanca ÚSVROS pracujúceho na Dohodu o vykonaní 

práce počas prvých 2,84 mesiacov od spustenia projektu. 6,41€/hod. hrubá 

mzda, t.j. 2,25€/hod. odvody * 454 hodín = 1021,50 € (DOVP dve osoby, 

ktoré sa vymenia v priebehu projektu).
277 Riadenie projektu 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

ÚSVROS Asistent 

projektového manažéra 

(č.2) (USVROS-APM-2)

hodina 6,41 € 270,00 192,80 1537,90 1 730,70 V priebehu hlavnej aktivity 4 (Školiace a poradenské aktivity pre MNO) 

monitoruje priebeh, dĺžku trvania, obsahové a kvalitatívne naplnenie 

školiacich a poradenských aktivít pre MNO zabezpečených dodavateľským 

spôsobom. Spolupracuje s projektovým manažérom, ktorého informuje o 

realizácii obstaraných aktivít, v prípade potreby upozorňuje na ich 

nedostatočné plnenie. 1 osoba (pracuje na dohodu o pracovnej činnosti, 9 

mesiacov v roku 2015, spolu 270 hodín), odmena 8.platová trieda 625 € + 

osobné ohodnotenie 400 € = 1025€ hrubá odmena, z toho hodinová sadzba 

je 6,41 €. 270 hodín x 6,41 € = 1730,70 €.

278 Riadenie projektu 610620 osobné náklady ÚSVROS Asistent 

projektového manažéra 

(č.2)

hodina 1,53 € 270,00 46,02 367,08 413,10 Odvody za 1 osobu (pracujúcu na dohodu o pracovnej činnosti): 6,41 € x 

0,238 (seniorka, odvod 23,8 %) = 1,53€ x 270 hodín = 413,10 €.

279 Riadenie projektu 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

SOCIA - asistent 

finančného manažéra 

(SOCIA-AFM)

hodina 7,00 € 165,00 128,67 € 1 026,33 € 1 155,00 € 1osoba na 11 mesiacov, počas ktorých je SOCIA zahrnutá v aktivitách 

projektu, hrubá mzda 7€/hodina; 11 mesiacov*15h/mesiac(v 

priemere)*7€/hodina=1155€ hrubá mzda ...pracuje na základe Dohody o 

vykonaní práce.

280 Riadenie projektu 610620 osobné 

náklady

SOCIA - asistent 

finančného manažéra 

(SOCIA-AFM) - odvody

hodina 2,46 € 165,00 45,22 € 360,68 € 405,90 € odvody za 1 osobu na 11 mesiacov, počas ktorých je SOCIA zahrnutá v 

aktivitách projektu, hrubá mzda 7€/hodina – odvody 2,46€; 11 

mesiacov*15h/mesiac (v priemere)*2,46€/hodina

281 Riadenie projektu 637027 Odmeny 

zamestnancov 

mimopracovného 

pomeru

1SNSC - Asistent 

finančného manažéra 

(1SNSC-AFM)

hodina 7,00 € 510,00 397,70 € 3 172,30 € 3 570,00 € 1osoba na 18 mesiacov, počas ktorých je 1.SNSC zahrnuté v aktivitách 

projektu, hrubá mzda 7€/hodina; 18 mesiacov*30h/mesiac (v 

priemere)*7€/hodina=3570€ hrubá mzda ...pracuje na základe Dohody o 

vykonaní práce



282 Riadenie projektu 610620 osobné 

náklady

1SNSC - Asistent 

finančného manažéra - 

odvody

hodina 2,46 € 510,00 139,76 € 1 114,84 € 1 254,60 € odvody za 1 osobu na 18 mesiacov, počas ktorých je 1.SNSC zahrnuté 

v aktivitách projektu, hrubá mzda 7€/hodina – odvody 2,46€; 18 

mesiacov*30h/mesiac(v priemere)*2,46€/hodina

283 Riadenie projektu 633006 Všeobecný 

materiál

ÚSVROS Kancelárske 

potreby a ďalší 

kancelársky spotrebný 

materiál

projekt 253,84 € 1,00 29,59 224,25 253,84 V rámci kancelárskych potrieb bude obstarané najmä: kancelársky papier, 

tonery, flipchartové papiere, flipchartové fixy, perá, ceruzky, zvýrazňovače, 

dierkovače, spinkovače, post-ity, euroobaly, zakladače, spinky, lepiace 

pásky, poznámkové bloky a i. Aby nedošlo k deleniu zákazky, budú 

kancelárske potreby a ďalší kancelársky spotrebný materiál pre účely 

projektu obstarávaný pre projekt ako celok, t.j. spoločne pre všetkých 

partnerov. Uvedená suma je maximálna, vyúčtované budú iba skutočné 

náklady.
284 Publicita a informovanosť 637003 Propagácia, 

reklama a inzercia

ÚSVROS Reklamná 

agentúra

projekt 6 600,00 € 1,00 735,24 5864,76 6 600,00 Priebežné informovanie o projekte počas celej doby jeho trvania - zadanie 

pre reklamnú agentúru: navrhnutie obsahu/nápadu kampane, realizácia 

informačnej kampane (návrhy tlačových správ, zabezpečenie regionálneho a 

celoštátneho mediálneho pokrytia), konzultácie pre prezentácie a eventy. 

Cena za balík služieb v rámci komunikačnej kampane celého projektu 15000 

€ (viď prieskum trhu) - táto cena sa vzťahuje súhrnne k službám v hlavnej 

aktivite 3 a v podporných aktivitách (publicita a informovanosť), t.j. všetkým 

položkám označených ako "ÚSVROS Reklamná agentúra". Cena 6600 € je 

čiastkovou sumou z tejto celkovej sumy.

285 Publicita a informovanosť 637003 Propagácia, 

reklama a inzercia

ÚSVROS Reklamná 

agentúra

projekt 3 150,00 € 1,00 350,91 2799,09 3 150,00 Zadanie pre reklamnú agenúru: navrhnutie vizuálu informačnej kampane 

(pre letáky, roll-upy, plagáty atď.). Cena za balík služieb v rámci 

komunikačnej kampane celého projektu 15000 € (viď prieskum trhu) - táto 

cena sa vzťahuje súhrnne k službám v hlavnej aktivite 3 a v podporných 

aktivitách (publicita a informovanosť), t.j. všetkým položkám označených ako 

"ÚSVROS Reklamná agentúra". Cena 3150 € je čiastkovou sumou z tejto 

celkovej sumy.
286 Publicita a informovanosť 637003 Propagácia, 

reklama a inzercia

ÚSVROS Reklamná 

agentúra: Návrh a tlač 

informačných plagátov

kus 10,00 € 30,00 33,42 266,58 300,00 Zadanie pre reklamnú agentúru: tlač 30 ks informačných plagátov A1 pre 

účely informovanosti na workshopoch, iných stretnutiach s predstaviteľmi 

verejnej správy a MNO. Cena za balík služieb v rámci komunikačnej 

kampane celého projektu 15000€ (viď prieskum trhu) - táto cena sa vzťahuje 

súhrnne k službám v hlavnej aktivite 3 a v podporných aktivitách (publicita a 

informovanosť), t.j. všetkým položkám označených ako "ÚSVROS Reklamná 

agentúra". Cena 300 € je čiastkovou sumou z tejto celkovej sumy. Cena 1 ks 

plagátu je 300 € / 30 ks = 10 €. 

287 Publicita a informovanosť 637003 Propagácia, 

reklama a inzercia

ÚSVROS Reklamná 

agentúra: Návrh a výroba 

informačných roll-upov

kus 156,60 € 3,00 52,34 417,46 469,80 Zadanie pre reklamnú agentpru: výroba 3ks roll-upov. Cena za balík služieb 

v rámci komunikačnej kampane celého projektu 15000€ (viď prieskum trhu) - 

táto cena sa vzťahuje súhrnne k službám v hlavnej aktivite 3 a v podporných 

aktivitách (publicita a informovanosť), t.j. všetkým položkám označených ako 

"ÚSVROS Reklamná agentúra". Cena 469,80 € je čiastkovou sumou z tejto 

celkovej sumy. Cena 1 ks roll-upu je 469,70 € / 3 ks = 156,60 €. 



288 Publicita a informovanosť 637004 Všeobecné 

služby

ÚSVROS Reklamná 

agentúra: Návrh a tlač 

informačných letákov

kus 0,08 € 7000,00 62,38 497,62 560,00 Zadanie pre reklamnú agentúru: tlač 7000 ks informačných letákov A5 pre 

účely distribúcie na workshopoch, iných stretnutiach s predstaviteľmi 

verejnej správy a MNO. Cena za balík služieb v rámci komunikačnej 

kampane celého projektu 15000 € (viď prieskum trhu) - táto cena sa 

vzťahuje súhrnne k službám v hlavnej aktivite 3 a v podporných aktivitách 

(publicita a informovanosť), t.j. všetkým položkám označených ako 

"ÚSVROS Reklamná agentúra". Cena 560 € je čiastkovou sumou z tejto 

celkovej sumy. Cena 1 ks letáku je 560 € / 7000 ks = 0,08 €.

289 Publicita a informovanosť 637005 Špeciálne 

služby

ÚSVROS 

Naprogramovanie, 

spustenie a údržba 

webovej stránky

projekt 1 839,00 € 1,00 204,86 1634,14 1 839,00 Priebežné informovanie o projekte počas celej doby jeho trvania - vytvorenie 

a spustenie webovej stránky projektu, superadministrácia a podpora počas 

celej doby trvania projektu.

290 Publicita a informovanosť 637005 Špeciálne 

služby

ÚSVROS Web hosting projekt 161,00 € 1,00 17,94 143,06 161,00 Webový hosting informačnej webstránky projektu počas celej doby trvania 

projektu.

13 620,69 € 108 635,69 € 122 256,38 €

86 390,11 € 689 093,68 € 775 483,79 €

920 – Rezerva na nepredvídané výdavky (spolu) 30 000,00 €

BSK spolu: SVK spolu: Projekt spolu:

Spolu výdavky projektu: 775 483,79 € 86 390,11 € 689 093,68 € 775 483,79 €

z toho:

Priame oprávnené 

výdavky

623 227,41 €

Nepriame oprávnené 

výdavky

122 256,38 €

Rezerva na nepredvídané 

výdavky

30 000,00 € 4,81%

Podiel nepriamych výdavkov na priamych výdavkoch19,62%

Celkom nepriame oprávnené 

Celkom priame + nepriame oprávnené výdavky 


