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DODATOK č. I312041P92801D01 
K ZMLUVE  O POSKYTNUTÍ  NENÁVRATNÉHO  FINANČNÉHO  PRÍSPEVKU 

 
číslo zmluvy: I312041P92801 
názov projektu: Poradenské služby pre ženy a ich deti zažívajúce rodovo podmienené násilie 
kód projektu ITMS2014+: 312041P928 
 
uzavretý medzi 
 
Poskytovateľom nenávratného finančného príspevku (ďalej len „poskytovateľ“): 
 

názov: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
sídlo:  Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava 
IČO:  00 681 156 
DIČ: 2020796338 
konajúci:  Bc. Milan Krajniak, minister  

v zastúpení   
názov:  Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR 
sídlo: Špitálska 6, 814 55 Bratislava 
IČO: 30 854 687 
DIČ: 2021846299 
konajúci:  Ing. Andrej Svitáč, generálny riaditeľ 
na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu 
sprostredkovateľským orgánom zo dňa 11.11.2015 

 
a 
 
Prijímateľom:  
 

názov: Aliancia žien Slovenska 
sídlo: Nábělkova 559/2, 841 05 Bratislava, SR 
konajúci: Katarína Farkašová, štatutárny orgán  
IČO: 30 809 177 
DIČ:  2020814917 

 
    
 
V súlade s čl. 6 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  sa  zmluvné strany dohodli, 
že Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa mení nasledovne: 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sídlo: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Adresa: Špitálska 6 I 814 55 Bratislava 

                          tel.: 02 2043 1100 I e-mail: info@ia.gov.sk I http: www.ia.gov.sk 
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I. 

1. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP - Predmet podpory NFP, sa nahrádza novou prílohou č. 2  
Predmet podpory NFP.  

2. Prijímateľ je oprávnený realizovať činnosti, aktivity, výdavky súvisiace so schválenou zmenou 
dňom: 09.04.2021. 

3. Na zmeny uvedené v článku I tohto dodatku sa vzťahuje aj Metodický pokyn CKO č. 26, najmä 
časť 2.4, ktorá upravuje časový aspekt posudzovania zmien projektu a právne účinky zmeny. 

 
II. 

 
1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku. 

2. Tento dodatok je vyhotovený v 3 identických exemplároch, z ktorých 1 dostane prijímateľ a 2 
poskytovateľ. 

3. Tento dodatok nadobúda účinnosť podľa postupu uvedeného v článku 7, bode 7.1 Zmluvy 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. 

 
 
      
Prílohy:  
Príloha č.2 Predmet podpory NFP k Zmluve o NFP I312041P92801 
 
 
 

Za  poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa: 

 

Podpis: _______________________ 

Ing. Andrej Svitáč, generálny riaditeľ 

 

 

 

Za prijímateľa v Bratislave, dňa: 

 
Podpis: _______________________  
Katarína Farkašová, štatutárny orgán 
 
 



PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

Všeobecné informácie o projekte1.
Poradenské služby pre ženy a ich deti zažívajúce rodovo podmienené násilieNázov projektu:

312041P928Kód projektu:

NFP312040P928Kód ŽoNFP:

Operačný program: 312000 - Operačný program Ľudské zdroje

Spolufinancovaný z: Európsky sociálny fond

Prioritná os: 312040 - 4. Sociálne začlenenie

Konkrétny cieľ: 312040022 - 4.1.2 Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie

Kategórie regiónov: MDR - rozvinutejšie regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ: 312040022 - 4.1.2 Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie

Oblasť intervencie: 109 - Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie
zamestnateľnosti

Hospodárska činnosť: 24 - Iné nešpecifikované služby
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2. Financovanie projektu
Forma financovania:

SK7265000000000020548508 Poštová banka, a.s. 15. 11. 2018 31. 12. 2023

IBANZálohové platby: Banka Platnosť od Platnosť do

SK3565000000000020548495 Poštová banka, a.s. 15. 11. 2018 31. 12. 2023

Refundácia: IBAN Banka Platnosť od Platnosť do

3.A Miesto realizácie projektu
P.č. Štát Región

(NUTS II)
Vyšší územný celok
(NUTS III)

Okres
(NUTS IV)

Obec

Slovensko Bratislavský kraj Bratislavský kraj Bratislava I Bratislava - mestská časť
Staré Mesto

1.

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného
územia OP

Nezaevidované

Popis cieľovej skupiny4.
Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením1.

Aktivity projektu5.
35Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

12.2018Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):

10.2021Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít,
ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):
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Subjekt: ALIANCIA ŽIEN SLOVENSKA 30809177Identifikátor (IČO):

Hlavné aktivity projektu

278P92800001 - Podpora rozvoja služieb, opatrení pre obete násilia, najmä ženy1.

Podporné aktivity projektu

Popis podporných aktivít:

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 312040022 - 4.1.2 Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie

5.1  Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

5.2  Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP
Nezaevidované

Merateľné ukazovatele projektu6.

6.1  Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

30809177ALIANCIA ŽIEN SLOVENSKASubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 312040022 - 4.1.2 Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie

27831204002 - Podpora rozvoja služieb, opatrení pre obete násilia, najmä pre ženyTyp aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 278P92800001 - Podpora rozvoja služieb, opatrení pre obete násilia, najmä ženy 360

Merateľný ukazovateľ: Počet účastníkov ohrozených diskrimináciou
zapojených do vzdelávania alebo využívajúcich
poradenstvo v oblasti prevencie a eliminácie
diskriminácie

Celková cieľová hodnota: 360,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

Kód: P0440 Merná jednotka: počet

30809177ALIANCIA ŽIEN SLOVENSKASubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 312040022 - 4.1.2 Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie

27831204002 - Podpora rozvoja služieb, opatrení pre obete násilia, najmä pre ženyTyp aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 278P92800001 - Podpora rozvoja služieb, opatrení pre obete násilia, najmä ženy 1

Merateľný ukazovateľ: Počet zamestnávateľov/inštitúcií, ktoré po
ukončení projektu poskytujú
vzdelávanie/poradenstvo alebo realizujú opatrenia
v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie

Celková cieľová hodnota: 1,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

Kód: P0551 Merná jednotka: počet
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6.2  Prehľad merateľných ukazovateľov projektu
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová

hodnota
Príznak
rizika

Relevancia k HP Typ závislosti
ukazovateľa

P0440 Počet účastníkov ohrozených
diskrimináciou zapojených do
vzdelávania alebo využívajúcich
poradenstvo v oblasti prevencie a
eliminácie diskriminácie

počet 360,0000 Nie PraN, UR Súčet

P0551 Počet zamestnávateľov/inštitúcií,
ktoré po ukončení projektu poskytujú
vzdelávanie/poradenstvo alebo
realizujú opatrenia v oblasti prevencie
a eliminácie diskriminácie

počet 1,0000 Nie PraN, UR Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt: ALIANCIA ŽIEN SLOVENSKA 30809177Identifikátor (IČO):

Kód Názov Merná jednotka Relevancia k HP

D0128 Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so
zdravotným postihnutím

počet PraN, UR

D0164 Počet realizovaných školiacich, vzdelávacích aktivít počet PraN

D0249 Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo
technickej pomoci OP/OP TP

FTE PraN

D0261 Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer) EUR PraN

D0262 Mzda mužov refundovaná z projektu (medián) EUR PraN

D0263 Mzda žien refundovaná z projektu (priemer) EUR PraN

D0264 Mzda žien refundovaná z projektu (medián) EUR PraN

D0266 Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu % PraN

D0267 Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu % PraN

D0268 Počet absolventov vzdelávacích aktivít projektu počet PraN

D0269 Počet absolventov vzdelávacích aktivít projektu zo
znevýhodnených skupín

počet PraN

D0270 Počet vzdelávacích aktivít projektu zaoberajúcich sa výlučne
problematikou nediskriminácie a rovnosti mužov a žien

počet PraN

D0271 Počet vzdelávacích aktivít projektu zaoberajúcich sa aj
problematikou nediskriminácie a rovnosti mužov a žien

počet PraN
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8. Rozpočet projektu

8.1  Rozpočet prijímateľa
ALIANCIA ŽIEN SLOVENSKASubjekt:

Výška oprávnených výdavkov: 191 622,41 €

30809177Identifikátor (IČO):

Priame výdavky

312040022 - 4.1.2 Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácieKonkrétny cieľ: 191 622,41 €

Celková výška oprávnených výdavkov

Typ aktivity: 27831204002 - Podpora rozvoja služieb, opatrení pre obete násilia, najmä pre ženy 191 622,41 €

Skupina výdavku: 1.1 - 521 - Mzdové výdavky 126 360,00 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.1.1 - Mzdové výdavky Projekt 126 360,00 €

Skupina výdavku: 1.2 - 903 - Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu (nariadenie
1304/2013, čl. 14 ods. 2)

54 749,26 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.2.1 - Paušálna sadzba na ostatné
výdavky projektu (nariadenie
1304/2013, čl. 14 ods. 2)

Projekt 54 749,26 €

Skupina výdavku: 1.3 - 905 - Ostatné spôsoby paušálneho financovania 10 513,15 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.3.1 - Ostatné spôsoby paušálneho
financovania

Projekt 10 513,15 €

Hlavné aktivity projektu: 1. 278P92800001 - Podpora rozvoja služieb, opatrení pre obete násilia, najmä ženy 191 622,41 €

Oprávnený výdavok

Nepriame výdavky

312040022 - 4.1.2 Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácieKonkrétny cieľ: 0,00 €

Celková výška oprávnených výdavkov

Skupina výdavku: nezaevidované

Podporné aktivity: 1. 312P928P0001 - Podporné aktivity 0,00 €

Oprávnený výdavok

8.2  Rozpočty partnerov
Nevzťahuje sa

8.3  Zazmluvnená výška NFP

191 622,41 €Celková výška oprávnených výdavkov:

Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:

100,0000 %Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:

191 622,41 €Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:
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0,00 €Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:
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