
Dodatok č. 2 
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 

 

    

V súvislosti so žiadosťou prijímateľa o povolenie vykonania zmeny 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. 4 

Merateľné  ukazovatele Projektu a Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym 

prioritám, 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 sa mení v zmysle prílohy č. 1 tohto Dodatku. 

 

 

 



 

 

II. 

 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy vrátane jej príloh zostávajú nezmenené. 

2. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

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

Prijímateľ a tri 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:                                           V Bratislave dňa:  

 

 

 

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

JUDr. Ján Richter        JUDr. Robert Kaliňák  

       minister   podpredseda vlády a minister  

        V zastúpení:   

Ing. Denisa Saková, PhD., 

        vedúca služobného úradu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy:  

1. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP - Predmet podpory NFP 
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Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 

 

PREDMET PODPORY NFP 
 

 

1. Všeobecné informácie o Projekte  
Názov Projektu 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 budovanie kapacít v 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 
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5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu 

Názov aktivity 
Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov 

merateľného ukazovateľa výsledku) 
Merná jednotka Počet jednotiek 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    

1 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 17 

2 Návrh obsahovej náplne modelového informačného 
systému  

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

počet 1 

3 Pracovné workshopy a vyjednávacie stretnutia Počet osôb vyškolených v projekte počet 13 

Počet úspešne vyškolených osôb počet 13 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do 
podporených projektov - spolu 

počet 50 

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 11/2015 

2 Návrh obsahovej náplne modelového 
informačného systému 

06/2014 11/2015 

3 Pracovné workshopy a vyjednávacie 
stretnutia 

08/2014 10/2015 

4 Vzdelávacie a poradenské aktivity pre účely 
budúcej akreditácie MNO 

09/2014 12/2015 

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 25 275,96 
 

201 617,41 
 

226 893,37 
 

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 
Publicita a informovanosť  
Riadenie projektu 

631001 Tuzemské cestovné náhrady 997,25 
 

7 954,99 
 

8 952,24 
 

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 
Riadenie projektu 

633006 Všeobecný materiál 0,00 0,00 0,00 Vypustená položka 

633016 Materiál Reprezentačné 13,59 
 

108,41 
 

122,00 
 

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 

123,77 
 

987,36 
 

1 111,13 
 

1-Analýza stavu, potrieb a zahraničných 
skúseností s akreditáciou MNO 
2-Návrh obsahovej náplne modelového 
informačného systému 
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3-Pracovné workshopy a školiace aktivity 
pre cieľové skupiny 

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 

21 778,50 
 

173 719,72 
 

195 498,22 
 

3-Pracovné workshopy a školiace aktivity 
pre cieľové skupiny 
4-Vzdelávacie a poradenské aktivity pre 
účely budúcej akreditácie MNO 

637003 Propagácia, reklama a inzercia 420,45 3 353,83 3 774,28 Publicita a informovanosť 

637004 Všeobecné služby 3 178,01 
 

25 349,86 
 

28 527,87 
 

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 8 777,07 
 

70 011,73 
 

78 788,80 
 

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 

313,44 
 

2 500,16 
 

2 813,60 
 

1-Analýza stavu, potrieb a zahraničných 
skúseností s akreditáciou MNO 
3-Pracovné workshopy a školiace aktivity 
pre cieľové skupiny 

637014 Stravovanie 0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

Vypustená položka 

637027 Odmeny zamestnancov mimo 
pracovného pomeru 

20 070,21 
 

160 093,95 
 

180 164,16 
 
 

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 
Publicita a informovanosť  
Riadenie projektu 

637036 Reprezentačné výdavky 
 

39,77 
 

317,23 
 

357,00 
 

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 84 471,72 673 802,95 758 274,67  

 
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 

17 880,42 
 

142 625,64 
 

160 506,06 
 

2 Návrh obsahovej náplne modelového informačného 
systému 

11 118,84 
 

88 691,29 
 

99 810,13 
 

3 Pracovné workshopy a vyjednávacie stretnutia 17 023,59 
 

135 792,58 
 

152 816,17 
 

4 Vzdelávacie a poradenské aktivity pre účely budúcej 
akreditácie MNO 

25 143,89 
 

200 564,26 
 

225 708,15 
 

Podporné aktivity    

Riadenie projektu 12 305,97 
 

98 160,41 
 

110 466,38 
 

Publicita a informovanosť 999,01 
 

7 968,77 
 

8 967,78 
 

CELKOVO 84 471,72 673 802,95 758 274,67 
 


