
Skratka programu: GGC Číslo Projektu: GGCPP002 Číslo Dodatku: 961/2021

DODATOK č. 1/2022  k

PROJEKTOVEJ ZMLUVE č. 27/2020

na realizáciu projektu v rámci programu 

„Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť / Cezhraničná spolupráca“

spolufinancovaného 

z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej
republiky 
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Skratka programu: GGC Číslo Projektu: GGCPP002 Číslo Dodatku: 961/2021

Článok 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1.  Správca programu

Názov: Ministerstvo  investícií,  regionálneho  rozvoja  a  informatizácie  Slovenskej
republiky

Sídlo: Štefánikova 882/15, 811 05 Bratislava

Právna forma: rozpočtová organizácia

IČO: 50349287

DIČ: 2120287004

Štatutárny orgán: Mgr.  art.  Veronika  Remišová  M.  A.,  ArtD.,  podpredsedníčka  vlády  a
ministerka  investícií,  regionálneho  rozvoja  a  informatizácie  Slovenskej
republiky v zastúpení Ing. Iveta Turčanová, generálna riaditeľka sekcie OP TP
a iných  finančných  mechanizmov,  splnomocnená  podpredsedníčkou  vlády
a ministerkou investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na základe
Plnomocenstva č. 006310/2021/OROPTP-10 zo dňa 7. septembra 2021

(ďalej aj ako „Správca programu“)

a

1.2. Prijímateľ: 

Názov: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Sídlo: Račianska ul. 71, 813 11 Bratislava

Právna forma: rozpočtová organizácia

IČO: 00166073

DIČ: 2020830196

Štatutárny orgán: Mgr. Mária Kolíková, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky

Projektový účet: SK91 8180 0000 0070 0066 2655

 

(ďalej aj ako „Prijímateľ“)  

(spoločne na účely tejto Zmluvy aj ako „Zmluvné strany“)

Článok 2. ÚVODNÉ USTANOVENIA

2.1. Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok  č.  1/2022  k  Projektovej  zmluve č. 27/2020 na realizáciu
projektu  v  rámci  programu  „Dobrá  správa  vecí  verejných,  zodpovedné  inštitúcie,  transparentnosť  /
Cezhraničná spolupráca“  spolufinancovaného z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021 a štátneho
rozpočtu Slovenskej republiky zo dňa 10. 03. 2020 (ďalej len „Dodatok“) podľa ustanovenia § 269 ods. 2
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Článok 3. PREDMET DODATKU
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3.1. Zmluvné strany sa v súlade s  bodom 16.1 Projektovej zmluvy a v súlade s   bodom  9.1  Všeobecných
zmluvných  podmienok dohodli  na  zmene  Zmluvy v nadväznosti  na  schválenie  Podstatnej  zmeny
Projektu spočívajúcej  v zapojení  súdov,  menovite  Okresný  súd  Bratislava  II,  Okresný  súd  Galanta,
Okresný súd Spišská Nová Ves Okresný súd Rožňava, Okresný súd Zvolen, Okresný súd Rimavská Sobota,
Okresný súd Prešov a Krajský súd Prešov, do Projektu v pozícií  Partnerov, v zmene čísla Projektového
účtu a v zmene rozpočtu Prijímateľa a Partnerov.  

3.1.1. Článok 1. bod 1.2.   Zmluvy   sa mení tak, že znie:  

„Názov: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Sídlo: Račianska ul. 71, 813 11 Bratislava

Právna forma: rozpočtová organizácia

IČO: 00166073

DIČ: 2020830196

Štatutárny orgán: Mgr. Mária Kolíková, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky

Projektový účet: SK91 8180 0000 0070 0066 2655“

3.1.2. Článok 6   Zmluvy   sa mení tak, že znie:  

„

Článok 6. ŠPECIFIKÁCIA PROJEKTU A PARTNEROV PROJEKTU

6.1. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby v rámci Projektu bol dosiahnutý Výstup projektu podľa
ods. 1.3.7 Ponuky na poskytnutie grantu, boli dosiahnuté Výsledky projektu podľa ods. 1.3.8 Ponuky na
poskytnutie grantu, zrealizované Aktivity projektu podľa Tabuľky č. 1 bodu 2.6 Ponuky na poskytnutie
grantu,  dosiahnuté  všetky  cieľové  hodnoty  indikátorov  klasifikovaných  ako  záväzné  podľa  bodu  3
Ponuky na  poskytnutie  grantu,  a to  všetko  v   súlade  s harmonogramami  a  Míľnikmi podľa  bodu  4
Ponuky na poskytnutie grantu. 

6.2. Rozpočet projektu je  špecifikovaný v Tabuľke č.  8  bodu 7  Ponuky na poskytnutie grantu.
Ďalšie detailné informácie o Projekte, najmä o spôsobe realizácie a udržaní Výsledkov projektu a Aktivít
projektu, ktoré nie sú uvedené priamo v tejto Zmluve, sú uvedené v  aktuálnej verzii Žiadosti o projekt
registrovanej u Správcu programu. 

6.3. Prijímateľ sa  zaväzuje  realizovať  Projekt spoločne  s partnerom,  resp.  partnermi,  ktorí  sú
špecifikovaní  v bode  1.4  Ponuky  na  poskytnutie  grantu (ďalej  len  „Partner“).  V súlade  s čl.  7.7
Nariadenia  a čl.  3.3  Programovej  dohody sú  vzťahy medzi  Prijímateľom a  Partnerom upravené
osobitnou zmluvou – Partnerskou dohodou medzi prijímateľom a partnerom špecifikovanou v  bode
1.4  Ponuky na poskytnutie grantu (ďalej len „Partnerská dohoda“),  ktorá upravuje najmä práva
a povinnosti  Partnera pri  realizácii  Projektu (vrátane  jeho  zodpovednosti)  a  maximálnu  výšku
Projektového grantu,  ktorú je  Prijímateľ oprávnený poukázať  Partnerovi na realizáciu  Výsledkov
projektu a Aktivít projektu. 

6.4. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť: 

6.4.1. realizáciu Projektu v  súlade s Dohodou,

6.4.2. prevod  časti poskytnutého Projektového  grantu  na  účet  každého  Partnera,
špecifikovaný  v Dohode podľa  schválených  Priebežných  správ  o projekte, a to v lehote  do
pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa pripísania každej platby na Projektový účet; maximálna
výška  Projektového  grantu prevedená  každému  Partnerovi nesmie  presiahnuť  sumu
Projektového grantu určenú  pre  každého  Partnera podľa  bodu 2.4 Ponuky  na  poskytnutie
grantu,

6.4.3. zúčtovanie Opravených výdavkov vynaložených každým Partnerom prostredníctvom
Priebežnej správy o projekte v súlade s Partnerskou dohodou a touto Zmluvou, 
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6.4.4. použitie Projektového grantu Partnerom výlučne na realizáciu  Výsledkov projektu
a Aktivít projektu a v súlade s Partnerskou dohodou, s Právnym rámcom FM EHP a s Pravidlami
implementácie.

6.5. Prijímateľ zabezpečí,  aby  zmluvný  vzťah  založený  Partnerskou  dohodou a jeho  realizácia
prebiehala  počas  účinnosti  tejto  Zmluvy v súlade  s  platnou  národnou  legislatívou  a legislatívou  EÚ
o verejnom obstarávaní, ako aj čl. 8.15 Nariadenia. 

6.6. Zmluvné strany sa dohodli,  že akúkoľvek zmenu  Partnerskej dohody je  Prijímateľ povinný
vopred  predložiť  Správcovi  programu.  Ak  sa  mení  text  Partnerskej dohody predpísaný  Správcom
programu, resp. ustanovenia Partnerskej dohody podľa čl. 7.7.2 Nariadenia, táto zmena môže nadobudnúť
účinnosť najskôr nasledujúci deň po dni zverejnenia dodatku k tejto  Zmluve v Centrálnom registri zmlúv,
ktorým  sa  mení  odkaz  na  Partnerskú dohodu.  Iné  zmeny  Partnerskej dohody je  Prijímateľ povinný
Správcovi programu oznámiť najmenej 5 pracovných dní pred plánovaným nadobudnutím ich účinnosti. 

6.7. Oprávnenosť výdavkov zrealizovaných Partnerom podlieha rovnakým obmedzeniam, ktoré by
sa uplatnili, ak by výdavky boli zrealizované Prijímateľom. 

6.8. Prijímateľ vo vzťahu k Správcovi programu zabezpečí a bude v plnom rozsahu zodpovedať za
koordináciu, vecné a časové riadenie Projektu realizovaného v partnerstve, vrátane tých častí Projektu,
za realizáciu ktorých podľa Partnerskej dohody zodpovedá Partner, za dodržanie Rozpočtu projektu, za
dosiahnutie všetkých Výstupov projektu a Výsledkov projektu, cieľových hodnôt indikátorov, za prevod
prislúchajúcej  časti  Projektového grantu  každému Partnerovi,  za zúčtovanie  Oprávnených výdavkov
realizovaných každým Partnerom a za plnenie povinností každého Partnera vyplývajúcich z Partnerskej
dohody, z tejto Zmluvy a súvisiacich s touto Zmluvou riadne a včas. Týmto ustanovením nie je dotknutá
zodpovednosť  jednotlivých  Partnerov voči  Prijímateľovi alebo  voči  ostatným  Partnerom  podľa
Partnerskej dohody. 

6.9. Ak  je  Prijímateľ v omeškaní  s plnením  povinností  podľa  tohto  článku,  je  povinný,  ak  ho
Správca programu vyzve, vrátiť celý dovtedy poskytnutý  Projektový grant alebo jeho časť podľa bodu
13.5 VZP.“

3.1.3. Bod 10.8   Zmluvy   sa mení tak, že znie:  

„Ak  je  Prijímateľ, resp. Partner  podľa  zákona  č.  222/2004  Z.  z.  o dani  z  pridanej  hodnoty  v  znení
neskorších predpisov platiteľom DPH, DPH nie je oprávneným výdavkom, a preto je  Prijímateľ, resp.
Partner oprávnený  uhradiť  z Projektového  grantu  len  výdavok  vo  výške  bez  DPH.  V prípade,  že
Prijímateľ, resp. Partner v priebehu trvania Zmluvy zmení svoj štatút z platiteľa DPH na osobu, ktorá nie
je platiteľom DPH, výška  Projektového grantu Prijímateľa, resp.  Projektového grantu Partnera podľa
bodu 7.3 tejto  Projektovej zmluvy sa nemení. Ak  Prijímateľ, resp. Partner v priebehu trvania  Zmluvy
zmení svoj štatút z osoby, ktorá nie je platiteľom DPH na osobu, ktorá je platiteľom DPH počas Obdobia
oprávnenosti výdavkov, maximálna výška Projektového grantu Prijímateľa, resp. Projektového grantu
Partnera  podľa bodu 7.3 tejto  Projektovej zmluvy  sa zníži  o percentuálnu sadzbu DPH platnú v čase
zmeny.“

3.2. Doterajšia Príloha č. 1 Zmluvy – Ponuka na poskytnutie grantu sa nahrádza Prílohou č. 1 tohto Dodatku.

3.3. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v celom rozsahu platné, účinné a nezmenené. 

Článok 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

4.2. Tento Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy sú určené pre Prijímateľa a
tri rovnopisy sú určené pre Správcu programu. 
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4.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tomto Dodatku je slobodná a vážna, text Dodatku si
riadne prečítali a jeho obsahu porozumeli, Dodatok neuzatvárajú v tiesni, ani za nápadne nevýhodných
podmienok a ich  zmluvná voľnosť  nie  je  inak  obmedzená.  Svoju  vôľu  byť  viazané týmto  Dodatkom
Zmluvné strany vyjadrujú svojimi podpismi na tomto  Dodatku.

4.4. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

4.5. Tento  Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri

zmlúv.

4.6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:

Príloha č. 1 Ponuka na poskytnutie grantu 

V Bratislave dňa ........................................                 V ..................dňa ...................................

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

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja Ministerstvo spravodlivosti

a informatizácie SR Slovenskej republiky

                                                                                                                                                                            

         v zastúpení v zastúpení

Ing. Iveta Turčanová Mgr. Mária Kolíková
generálna riaditeľka ministerka spravodlivosti

sekcie OP TP a iných finančných mechanizmov Slovenskej republiky
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Skratka programu: GGC Číslo Dodatku: 961/2021 Ponuka na poskytnutie grantu
Číslo Projektu: GGCPP002 Príloha č. 1 k Dodatku č. 1

PRÍLOHA Č.1 - PONUKA NA POSKYTNUTIE GRANTU

1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:

1.1 Identifikácia Prijímateľa:

1.1.1 Obchodné meno Prijímateľa: Ministerstvo spravodlivosti  Slovenskej republiky

1.1.2 Adresa sídla:

Račianska ul. 71

813 11  Bratislava

1.2 Údaje kontaktnej osoby:

1.2.1 Meno a priezvisko:
Ing. Alena Václavová, MSc.

1.2.2 E-mail kontaktnej osoby: alena.vaclavova1@justice.sk

1.3 Identifikácia Projektu:

1.3.1 Názov Projektu:
Zvyšovanie  účinnosti  súdnictva  prostredníctvom  ochrany  /
posilnenia postavenia obetí a zraniteľných strán

1.3.2 Číslo Projektu: GGCPP002

1.3.3 Názov Programovej oblasti:
Dobrá  správa  vecí  verejných,  zodpovedné  inštitúcie,
transparentnosť/Cezhraničná spolupráca

1.3.4 Dátum vydania rozhodnutia 
o schválení Projektu:

8. október 2019

1.3.5 Deň začatia realizácie 
Projektu:

14. október 2019

1.3.6 Plánovaný termín ukončenia 
Projektu:

30. apríl 2024

1.3.7 Výstup projektu: Zvýšená kvalita justičného systému

1.3.8 Výsledky projektu:
Zvýšená kvalita trestného stíhania v rodinnom práve
Zlepšenie prístupu k spravodlivosti pre obete

1.3.9 Komponent/opatrenie: Neuplatňuje sa

1.4 Identifikácia Partnerov

Bod Obchodné meno Partnera IČO alebo ekvivalent
Partnerská

dohoda
uzavretá dňa

Dodatok    č.,
uzavretý dňa

1.4.1

Okresný súd Bratislava II
(ďalej len ako „Partner1a“)
Okresný súd Galanta
(ďalej len ako „Partner1b“)      
spoločne ďalej ako „Partner1“

00039489
00165638

Partner1a:
22.04.2022
Partner1b:
21.04.2022

1.4.2 Okresný súd Spišská Nová Ves  00165948 Partner2a:

1



Skratka programu: GGC Číslo Dodatku: 961/2021 Ponuka na poskytnutie grantu
Číslo Projektu: GGCPP002 Príloha č. 1 k Dodatku č. 1

(ďalej len ako „Partner2a“)
Okresný súd Rožňava 
(ďalej len ako „Partner2b“)      
spoločne ďalej ako „Partner2“

00165930
20.04.2022
Partner2b:
22.04.2022

1.4.3

Okresný súd Zvolen
(ďalej len ako „Partner3a“)
Okresný súd Rimavská Sobota 
(ďalej len ako „Partner3b“)       
spoločne ďalej ako „Partner3“

00165832
00165816

Partner3a:
21.04.2022
Partner3b:
21.04.2022

1.4.4

Krajský súd Prešov
(ďalej len ako „Partner4a“)
Okresný súd Prešov 
(ďalej len ako „Partner4b“)      
spoločne ďalej ako „Partner4“

17068410
00165921

Partner4a:
21.04.2022
Partner4b:
20.04.2022

1.5 Dokumenty

1.5.1 Táto Ponuka na poskytnutie grantu je vypracovaná podľa údajov poskytnutých Prijímateľom vo verzii
č.  5 Žiadosti  o  projekt  vedenej  pod  spisovým  číslom  8856/2019/ONG a nasl.,  ako  aj  na  základe
všetkých Prijímateľom dodatočne poskytnutých informácií.

2 FINANCOVANIE PROJEKTU

2.1 Súhrnné údaje

2.1.1 Celkové oprávnené výdavky Projektu nepresiahnu 1 200 000 eur a sú tvorené súčtom:
a) Priamych výdavkov podľa bodu 2.6 Ponuky na poskytnutie grantu,
b) Príspevku v naturáliách podľa bodu 2.1.5 Ponuky na poskytnutie grant, ak relevantné,
c) Nepriamych nákladov podľa bodu 2.1.6 Ponuky na poskytnutie grantu, ak relevantné,
d) Rezervy podľa bodu 2.1.7 Ponuky na poskytnutie grantu, ak relevantné.

2.1.2 Projektový grant nepresiahne 1 200 000 eur. 
2.1.3 Miera Projektového grantu nepresiahne 100 %.
2.1.4 Spolufinancovanie Projektu z vlastných zdrojov v peňažnej forme sa neuplatňuje.
2.1.5 Spolufinancovanie Projektu z vlastných zdrojov vo forme Príspevku v naturáliách sa neuplatňuje.
2.1.6 Nepriame náklady sa v rámci Projektu neuplatňujú.
2.1.7 Rezerva sa v rámci Projektu neuplatňuje. 
2.1.8 Projektový  grant aj  každá  jeho  časť  je  tvorená  z príspevku  príslušného  finančného  mechanizmu

a príspevku štátneho rozpočtu SR v pomere 85 %/15 %.

2.2 Oprávnenosť výdavkov

2.2.1 Výdavky nesmú byť realizované pred dátumom uvedeným v časti 1.3.5 tejto  Ponuky na poskytnutie
grantu.

2.2.2 Ak  Nariadenie neustanovuje  inak,  výdavky  musia  byť  zrealizované  do  jedného  roka  od  dátumu
uvedeného v časti 1.3.6 tejto  Ponuky na poskytnutie grantu alebo do 30.04.2024, podľa toho, ktorý
z týchto dátumov je skorší. Tento dátum zároveň predstavuje konečný termín oprávnenosti výdavkov.

2.3 Rozdelenie Celkových oprávnených výdavkov

2.3.1 Celkové oprávnené výdavky Prijímateľa nepresiahnu 793 610 eur. 
2.3.2 Celkové  oprávnené  výdavky  Partnera1a nepresiahnu  40  570  eur  a  Celkové  oprávnené  výdavky

Partnera1b nepresiahnu 60 540 eur.
2.3.3 Celkové  oprávnené  výdavky  Partnera2a nepresiahnu  55  580  eur  a  Celkové  oprávnené  výdavky

Partnera2b nepresiahnu 51 400 eur.
2.3.4 Celkové  oprávnené  výdavky  Partnera3a nepresiahnu  61  882  eur  a  Celkové  oprávnené  výdavky

Partnera3b nepresiahnu 38 400 eur.
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2.3.5 Celkové  oprávnené  výdavky  Partnera4a nepresiahnu  48 403  eur  a  Celkové  oprávnené  výdavky
Partnera4b nepresiahnu 49 615 eur.

2.4 Rozdelenie Projektového grantu

2.4.1 Projektový grant Prijímateľa nepresiahne 793 610 eur. 
2.4.2 Projektový grant Partnera1a nepresiahne 40 570 eur a Projektový grant Partnera1b nepresiahne 60

540 eur. 
2.4.3 Projektový  grant  Partnera2a nepresiahne  55 580  eur  a Projektový  grant Partnera2b nepresiahne

51 400 eur. 
2.4.4 Projektový  grant  Partnera3a nepresiahne  61 882  eur  a Projektový  grant Partnera3b nepresiahne

38 400 eur. 
2.4.5 Projektový  grant  Partnera4a nepresiahne  48 403  eur  a Projektový  grant Partnera4b nepresiahne

49 615 eur. 

2.5 Rozdelenie Spolufinancovania

Neuplatňuje sa.

2.6 Rozdelenie Priamych výdavkov

2.6.1 Priame  výdavky predstavujú  všetky  oprávnené  výdavky  projektu,  ktoré  je  možné  priamo  priradiť
k určitej Aktivite.

2.6.2 Indikatívne rozdelenie Priamych výdavkov podľa Aktivít a podľa Prijímateľa a Partnerov (ďalej len ako
„Subjekty“) je uvedené v eurách v tabuľke č. 1.

2.6.3 Subjekty  sú oprávnené  prekročiť  limity  Aktivít presunom  finančných  prostriedkov  z iných  Aktivít.
Tento  presun však  nesmie vyvolať  zmenu žiadneho  z  limitov  Aktivít o viac  ako 15  % z Celkových
oprávnených priamych výdavkov Projektu. 

2.6.4 Odlišne  od  ustanovenia  predchádzajúceho  odseku,  výdavky  na  aktivitu  Riadenie  projektu nesmú
presiahnuť celkovú sumu uvedenú v tabuľke č. 1 pre túto aktivitu.

2.6.5 Presuny  Priamych výdavkov medzi jednotlivými  Subjektmi sú oprávnené za predpokladu, že dôjde
k vzájomnej dohode medzi  týmito  Subjektmi a  že sú dodržané ustanovenia bodov 2.3 a 2.4 tohto
článku. 

Tabuľka č. 1

Aktivita/Subjekt Prijímateľ
Partner1a /
Partner1b

Partner2a /
Partner2b

Partner3a /
Partner3b

Partner4a /
Partner4b

Spolu

Riadenie projektu 131 000 0 0 0 0 131 000

Zriadenie špecializovaných 
miestností

40 490
40 570 / 
60 540

55 580 /
51 400

61 882 /
38 400

48 403 /
49 615 

446 880

Edukačný program pre 
mediátorov a sudcov

39 430 0 0 0 0 39 430

Zvyšovanie ochrany a 
podpory obetí – výmena 
odborných znalostí a 
návštevy v Nórsku

131 975 0 0 0 0 131 975

Mediálna kampaň 295 965 0 0 0 0 295 965

Synergia s programom 
domáceho a rodovo-
podmieneného násilia, 
edukačný program  
zameraný na sudcov a 
prokurátorov

154 750 0 0 0 0 154 750
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Spolu 793 610 101 110 106 980 100 282 98 018 1 200 000

2.7 Rozdelenie a spôsob výpočtu Nepriamych nákladov

Neuplatňuje sa.

2.8 Rozdelenie Rezervy

Neuplatňuje sa.

3 INDIKÁTORY PROJEKTU

3.1 Štandardné indikátory projektu

3.1.1 Prijímateľ je  povinný  zabezpečiť,  že  cieľové  hodnoty  štandardných  indikátorov  Projektu
klasifikovaných  v tabuľke  č.  2  ako  záväzné  indikátory  budú  dosiahnuté  do  schválenia  Záverečnej
správy o projekte.

3.1.2 Prijímateľ je  povinný  zabezpečiť,  že  aktuálne  hodnoty  štandardných  indikátorov  Projektu
klasifikovaných v tabuľke č. 2 ako hlásené indikátory budú oznamované Správcovi programu v rámci
Priebežných správ o projekte.

Tabuľka č. 2

Bod Názov indikátora Typ indikátora
Cieľová
hodnota

a) Počet príjemcov poskytnutých alebo skvalitnených služieb Hlásený 360

b)
Počet prípadov rodinného práva stíhaných súdmi, ktoré sú 
podporované programom

Hlásený 120

c)
Počet vyškolených profesionálov, ktorí uviedli zvýšenú spôsobilosť 
a schopnosť pracovať s obeťami trestných činov a ochranou 
neplnoletých

Hlásený 180

d) Počet zrekonštruovaných priestorov súdov Záväzný 8

e) Počet vzdelávacích programov pre mediátorov a sudcov Záväzný 1

f)
Počet vzdelávacích programov pre sudcov a prokurátorov 
zameraných na zlepšenie zaobchádzania s obeťami

Záväzný 2

g) Počet vyškolených verejných činiteľov činných v trestnom konaní Záväzný 36

h)
Počet medzirezortných stretnutí podporujúcimi spoluprácu na 
ochrane práv obete

Záväzný 30

3.2 Bilaterálne indikátory projektu

Neuplatňuje sa.

Tabuľka č. 3

Neuplatňuje sa. 
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3.3 Indikátory publicity

3.3.1 Prijímateľ je povinný sledovať indikátory publicity uvedené v tabuľke č. 4.
3.3.2 Správca  programu je  oprávnený požadovať,  aby  Prijímateľ vyvinul  maximálne úsilie  o dosiahnutie

cieľových hodnôt uvedených v tabuľke č. 4.
3.3.3 Správca programu je oprávnený podmieniť vyplatenie nasledujúcej zálohovej platby alebo záverečnej

platby splnením podmienky podľa predchádzajúceho bodu zo strany Prijímateľa.
3.3.4 Prijímateľ je  povinný  zabezpečiť,  že  budú  zverejnené  informácie  o útvaroch  zodpovedných  za

realizáciu opatrení pre publicitu a informovanosť, vrátane kontaktnej osoby. 

Tabuľka č. 4

Bod Názov indikátora
Cieľová
hodnota

a) Počet hlavných informačných aktivít 3

b)
Počet mediálnych výstupov (reportáže, články v miestnych, regionálnych alebo 
národných médiách)

7

c) Zvýšený počet návštev webového sídla 100

d) Počet propagačných materiálov vytvorených  v rámci projektu 19 446

e) Počet nových správ/štúdií/oznámení zverejnených na vlastnej webovej stránke 3

f) Počet materiálov sumarizujúcich výsledky projektu 1

g) Počet vytvorených audio-vizuálnych diel 2

3.4 Špecifické projektové indikátory

Neuplatňuje sa. 

Tabuľka č. 5

Neuplatňuje sa. 

4 FINANCOVANIE, PREDKLADANIE SPRÁV A MÍĽNIKY

4.1 Maximálne výšky platieb

4.1.1 Správca  programu poskytne  platby  Prijímateľovi systémom  zálohových  platieb  maximálne  do
percentuálnej výšky uvedenej v tabuľke č. 6. Táto percentuálna výška predstavuje podiel výšky platby
na Projektovom grante.

Tabuľka č. 6

Trvanie
implementácie

projektu

Zálohová
platba

Prvá
priebežná

platba

Druhá
priebežná

platba

Tretia
priebežná

platba

Štvrtá
priebežná

platba

Záverečná
platba

24-36 mesiacov 15 % 30 % 25 % 20 % - 10 %

4.2 Zálohová platba

4.2.1 Správca programu poskytne Prijímateľovi Zálohovú platbu vo výške 180 000 eur.

5



Skratka programu: GGC Číslo Dodatku: 961/2021 Ponuka na poskytnutie grantu
Číslo Projektu: GGCPP002 Príloha č. 1 k Dodatku č. 1

4.3 Zádržné

Zádržné sa uplatní  vo výške posledných 10 %  z Projektového grantu. 

4.4 Harmonogram predkladania správ o projekte

4.4.1 Prijímateľ je  povinný  predložiť  Priebežnú  správu  o projekte do  15  pracovných  dní  od  uplynutia
každého Reportovacieho obdobia.

4.4.2 Prvým  Reportovacím  období je  obdobie  štyroch  mesiacov  od  prvého  dňa  mesiaca,  v ktorom
nadobudla  účinnosť  Projektová  zmluva.  Všetky  ďalšie  Reportovacie  obdobia sú  rovnako
štvormesačné,  ak  nedôjde  k ich  zlúčeniu.  Výdavky  vynaložené  pred  nadobudnutím  účinnosti
Projektovej zmluvy sa zahrnú do prvého mesiaca prvého Reportovacieho obdobia.

4.4.3 K zlúčeniu Reportovacích období môže dôjsť najmä v prípade, ak úplná Priebežná správa o projekte
nebola doručená v stanovenom termíne, ak  Priebežná správa o projekte bola zamietnutá alebo jej
schvaľovanie bolo pozastavené a v iných obdobných prípadoch. 

4.4.4 Priebežná  správa  o projekte za  obdobie  zahrnujúce  december  kalendárneho  roka  predstavuje
Výročnú správu o projekte. 

4.4.5 Záverečnú  správu  o  projekte predloží  Prijímateľ do  30  pracovných  dní  od  uplynutia  príslušného
reportovacieho obdobia. 

4.5 Míľniky
4.5.1 Prijímateľ je povinný realizovať Projekt v súlade s Míľnikmi identifikovanými v Žiadosti o projekt.
4.5.2 Správca programu je oprávnený považovať za nečinnosť  Prijímateľa aj situáciu, ak v rámci  Projektu

nebol dosiahnutý Míľnik identifikovaný v Žiadosti o projekt ako zásadný, a to ani do troch mesiacov od
plánovaného ukončenia jeho realizácie.  

4.5.3 Ak nastane stav podľa predchádzajúceho bodu, Správca programu poskytne Prijímateľovi primeranú
lehotu na odstránenie tohto stavu. Ak daný stav nie je v stanovenej lehote odstránený, Projekt bude
ukončený a Prijímateľ bude povinný vrátiť celý alebo časť dovtedy poskytnutého Projektového grantu.

5 OSOBITNÉ PODMIENKY A UDRŽATEĽNOSŤ PROJEKTU

5.1 Zoznam vyňatého vybavenia

Ak Správca programu neskôr neurčí inak, vyňaté vybavenie nie je relevantné. 

Tabuľka č.7

Neuplatňuje sa. 

5.2 Zabezpečenie 

Neuplatňuje sa. 

5.3 Odkladacie podmienky Zálohovej platby

Neuplatňuje sa. 

5.4 Odkladacie podmienky Záverečnej platby

Neuplatňuje sa. 

5.5 Ďalšie osobitné podmienky
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5.5.1 Ak nastane situácia, v ktorej by pri prenájme OS Galanta bolo potrebné riešiť nakladanie s majetkom
alebo so  zhodnotením  majetku,  Prijímateľ  to osobitne dojedná s prenajímateľom budovy predtým
ako taký výdavok vznikne.  

5.5.2 V rámci  Projektu  budú  zriadené  špecializované  miestnosti  na  nasledujúcich  súdoch:  Krajský  súd
Prešov,  Okresný  súd Prešov,  Okresný súd Bratislava  II,  Okresný súd Galanta,  Okresný súd Zvolen,
Okresný súd Rimavská Sobota, Okresný súd Rožňava, Okresný súd Spišská Nová Ves.

5.5.3 V prípade, ak budú v projekte potrebné stavebné povolenia alebo ohlášky je potrebné ich predložiť
Správcovi programu minimálne jeden mesiac pred realizáciou predmetnej rekonštrukcie.

5.6 Doba udržateľnosti projektu

5.6.1 Doby  udržateľnosti  projektu je  stanovená  na  obdobie  5  rokov  od  schválenia  Záverečnej  správy
o projekte.

5.6.2 Počas  celej  Doby  udržateľnosti  projektu je  Prijímateľ povinný  zabezpečiť,  že  cieľové  hodnoty
indikátorov klasifikovaných v bode 3.1. ako záväzné indikátory budú v zásade v nezmenšenom rozsahu
zachované, resp. napĺňané.

6 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

6.1 Osobitné ustanovenia

6.1.1 Prijímateľ  je  oprávnený predložiť  Správcovi  programu na  kontrolu  dokumentáciu  podľa  Pravidiel
implementácie  pred  vyhlásením  verejného  obstarávania,  ak  predpokladaná  hodnota  zákazky
presiahne 20 000 eur. Správca programu oznámi v primeranej časovej lehote Prijímateľovi, či kontrolu
pred vyhlásením verejného obstarávania vykoná. 

6.1.2 Prijímateľ je  povinný  predložiť  Správcovi  programu dokumentáciu  verejného  obstarávania  podľa
Pravidiel  implementácie pred  podpisom zmluvy  s úspešným  uchádzačom  vždy,  ak  predpokladaná
hodnota zákazky presiahne 5 000 eur. Ak predpokladaná hodnota zákazky nepresiahne 20 000 eur,
Správca  programu v primeranej  časovej  lehote  Prijímateľovi  oznámi,  či  kontrolu  verejného
obstarávania vykoná. 

6.1.3 Prijímateľ je  povinný  predložiť  Správcovi  programu dokumentáciu  verejného  obstarávania  podľa
Pravidiel  implementácie pred  podpisom zmluvy  s úspešným  uchádzačom  vždy,  ak  predpokladaná
hodnota zákazky presiahne 20 000 eur.  Správca programu v primeranej časovej lehote  Prijímateľovi
oznámi, či zmluvu možno uzavrieť. 

6.1.4 Prijímateľ je povinný predložiť Správcovi programu návrh dodatku k zmluve pred jeho uzavretím vždy,
ak predpokladaná hodnota zákazky presiahne 5 000 eur a ak má uzavretím dodatku dôjsť k podstatnej
zmene  zmluvy.  Ak  predpokladaná  hodnota  zákazky  nepresiahne  20 000  eur,  Správca  programu
v primeranej časovej lehote Prijímateľovi oznámi, či kontrolu návrhu dodatku k zmluve vykoná.

6.1.5 Predmetom kontroly zo strany Správcu programu nie je verejné obstarávanie ani kontrola uzavretých
zmlúv ani dodatkov za predpokladu, že suma Deklarovaných výdavkov vynaložených na základe tohto
verejného obstarávania počas celej Doby realizácie Projektu nepresiahne 20 000 eur ani 25 % hodnoty
zákazky.

6.1.6 Na  zmluvy  a ich  prípadné  dodatky  uzatvárané  prostredníctvom  Elektronického  kontraktačného
systému sa predchádzajúce ustanovenia uplatnia primerane. 

7 ROZPOČET PROJEKTU

7.1.1 Rozpočet projektu je uvedený v tabuľke č. 8. 

Tabuľka č. 8 – Rozpočet projektu

Rozpočtová
položka

Jednotka Množstvo
Náklady

na
jednotku

Celková
suma

Aktivita Realizuje

1 projektový 
manažment - 

projekt 1 131 000 131 000 Riadenie
projektu

Prijímateľ
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finančný manažér, 
projektový 
manažér, 
špecialista na 
verejné 
obstarávanie a 
asistent

2

špeciálne 
technologické a 
materiálne  
zabezpečenie na 
súdoch – P1a

súd 1 11 900   11 900 Aktivita1  Partner1

3

Osobitné 
prispôsobenie 
priestorov súdu 
potrebám 
maloletých – P1a

súd 1 4 500 4 500 Aktivita1 Partner1 

4

3x vytvorenie 
jednotnej 
metodiky - 
hodnotenie rizika, 
individuálny 
prístup k 
maloletým, práva 
obetí

osobohodina 1 821 35 63 735 Aktivita5 Prijímateľ

5

Zvyšovanie 
poznatkov o 
výhodách 
prevencie 
opakovanej 
viktimizácie

osobohodina 525 35 18 375 Aktivita3 Prijímateľ

6 Návštevy v Nórsku
cestovné
náklady

38 1 500 57 000 Aktivita3 Prijímateľ

7
Návštevy v Nórsku 
- tlmočník

cesta 2 2 375 4 750 Aktivita3 Prijímateľ

8

Stretnutia 
medzirezortných 
skupín - regionálna
úroveň

 stretnutie 30 150 4 500 Aktivita3 Prijímateľ

9
Konferencie so 
zahraničnou 
účasťou

projekt 1 13 000 13 000 Aktivita4 Prijímateľ

10

Odmeny pre 
domácich a 
zahraničných 
lektorov

osoba 40 502 20 080 Aktivita5 Prijímateľ

11

Dostupné 
informácie o 
právach obetí - 
informačné 
materiály

 kus 9 196 4 36 784 Aktivita4 Prijímateľ

12
Tvorba 
informačných 
materiálov 

osobohodina 390 35 13 650 Aktivita4 Prijímateľ

13

Zjednotená 
informačná 
platforma pre 
odborníkov a 
verejnosť

kus 1 5 006 5 006 Aktivita4 Prijímateľ

14
TV kampaň + PR 
články

projekt 1 200 000 200 000 Aktivita4 Prijímateľ

15 2x tvorba osobohodina 696 35 24 360 Aktivita5 Prijímateľ
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vzdelávacieho 
programu - 
hodnotenie rizika, 
individuálne 
hodnotenie obete 
a vzdelávanie

16

1x tvorba 
vzdelávacieho 
programu - 
individuálny 
prístup k 
maloletým a 
vzdelávanie

osobohodina 348 35 12 180 Aktivita2 Prijímateľ

17

špeciálne 
technologické a 
materiálne  
zabezpečenie na 
súdoch II – P1a

súd 1 24 170 24 170 Aktivita1 Partner1

18
odborný tím a 
garant

osobohodina 1 058 25 26 450 Aktivita1 Prijímateľ

19
odborný tím a 
garant

osobohodina 1 250 25 31 250 Aktivita3 Prijímateľ

20
odborný tím 
a garant – Aktivita 
2

osobohodina 1 090 25 27 250 Aktivita2 Prijímateľ

21
odborný tím a 
garant

osobohodina 1 758 25 43 950 Aktivita5 Prijímateľ

22
odborný tím a 
garant

osobohodina 1 101 25 27 525 Aktivita4 Prijímateľ

23
 asistent pre 
odborný tím a 
garanta

osobohodina 1 610 10 16 100 Aktivita3 Prijímateľ

24 projektant súd 8 1 755  14 040 Aktivita1 Prijímateľ

25

štylistická a 
jazyková korektúra
príručiek, metodík 
a informačných 
materiálov

kus 5 525 2 625 Aktivita5 Prijímateľ

26

špeciálne 
technologické a 
materiálne  
zabezpečenie na 
súdoch – P1b

súd 1 11 900 11 900 Aktivita1 Partner1

27

špeciálne 
technologické a 
materiálne  
zabezpečenie na 
súdoch – P2a

súd 1 11 900 11 900 Aktivita1 Partner2 

28

špeciálne 
technologické a 
materiálne  
zabezpečenie na 
súdoch – P2b

súd 1 11 900 11 900 Aktivita1 Partner2 

29

špeciálne 
technologické a 
materiálne  
zabezpečenie na 
súdoch – P3a

súd 1 11 900 11 900 Aktivita1 Partner3

30 špeciálne 
technologické a 
materiálne  
zabezpečenie na 

súd 1 11 900 11 900 Aktivita1 Partner3
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súdoch – P3b

31

špeciálne 
technologické a 
materiálne  
zabezpečenie na 
súdoch – P4a

súd 1 11 900 11 900 Aktivita1 Partner4

32

špeciálne 
technologické a 
materiálne  
zabezpečenie na 
súdoch – P4b

súd 1 11 900 11 900 Aktivita1 Partner4

33

Osobitné 
prispôsobenie 
priestorov súdu 
potrebám 
maloletých – P1b

súd 1 4 500 4 500 Aktivita1 Partner1

34

Osobitné 
prispôsobenie 
priestorov súdu 
potrebám 
maloletých – P2a

súd 1 4 500 4 500 Aktivita1 Partner2

35

Osobitné 
prispôsobenie 
priestorov súdu 
potrebám 
maloletých – P2b

súd 1 4 500 4 500 Aktivita1 Partner2

36

Osobitné 
prispôsobenie 
priestorov súdu 
potrebám 
maloletých – P3a

súd 1 4 500 4 500 Aktivita1 Partner3

37

Osobitné 
prispôsobenie 
priestorov súdu 
potrebám 
maloletých – P3b

súd 1 4 500 4 500 Aktivita1 Partner3

38

Osobitné 
prispôsobenie 
priestorov súdu 
potrebám 
maloletých – P4a

súd 1 4 500 4 500 Aktivita1 Partner4

39

Osobitné 
prispôsobenie 
priestorov súdu 
potrebám 
maloletých – P4b

súd 1 4 500 4 500 Aktivita1 Partner4

40

špeciálne 
technologické a 
materiálne  
zabezpečenie na 
súdoch II – P1b

súd 1 44 140 44 140 Aktivita1 Partner1

41

špeciálne 
technologické a 
materiálne  
zabezpečenie na 
súdoch II – P2a

súd 1 39 180 39 180 Aktivita1 Partner2

42

špeciálne 
technologické a 
materiálne  
zabezpečenie na 
súdoch II – P2b

súd 1 35 000 35 000 Aktivita1 Partner2

43 špeciálne súd 1 45 482 45 482 Aktivita1 Partner3
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technologické a 
materiálne  
zabezpečenie na 
súdoch II – P3a

44

špeciálne 
technologické a 
materiálne  
zabezpečenie na 
súdoch II – P3b

súd 1 22 000 22 000 Aktivita1 Partner3

45

špeciálne 
technologické a 
materiálne  
zabezpečenie na 
súdoch II – P4a

súd 1 32 003 32 003 Aktivita1 Partner4

46

špeciálne 
technologické a 
materiálne  
zabezpečenie na 
súdoch II – P4b

súd 1 33 215 33 215 Aktivita1 Partner4

8 ŠTÁTNA POMOC

8.1.1 Poskytnutie  Projektového grantu,  resp.  jeho časti  podľa  tejto  Projektovej  zmluvy sa  vo  vzťahu  k
Prijímateľovi ani k Partnerovi nepovažuje za poskytnutie štátnej pomoci, resp. pomoci de minimis. 

8.1.2 Poskytnutím Projektového grantu nesmie dôjsť k poskytnutiu neoprávnenej štátnej pomoci.
8.1.3 Prijímateľ je pri prijatí a použití Projektového grantu povinný vykonať všetky úkony smerujúce k tomu,

aby poskytnutím Projektového grantu nedošlo k poskytnutiu neoprávnenej štátnej pomoci. V prípade,
ak  by  poskytnutie  Projektového  grantu alebo  jeho  časti  bolo  poskytnutím  neoprávnenej  štátnej
pomoci alebo by sa takým ukázalo neskôr,  Prijímateľ je povinný vrátiť  Projektový grant alebo jeho
časť a prípadnú inú neoprávnenú štátnu pomoc.

8.1.4 V  prípade,  ak  poskytnutie  Projektového  grantu je  poskytnutím  štátnej  pomoci  alebo  minimálnej
pomoci podľa osobitných predpisov, Prijímateľ sa zaväzuje, že dodrží všetky podmienky, za ktorých sa
mu pomoc poskytla, a že vráti poskytnutú pomoc, ak takéto podmienky poruší.

8.1.5 V prípade, ak poskytnutie Projektového grantu nie je poskytnutím štátnej pomoci alebo minimálnej
pomoci  podľa osobitných predpisov,  Prijímateľ sa zaväzuje,  že počas doby čerpania  Projektového
grantu nedôjde  k  zmene  skutočností,  na  základe  ktorých  by  bolo  možné  posúdiť  poskytnutie
Projektového grantu ako poskytnutie štátnej pomoci podľa osobitného predpisu. Ak  Prijímateľ túto
podmienku poruší, je povinný Projektový grant alebo jej časť vrátiť.  

8.1.6 Prijímateľ je povinný na žiadosť  Správcu programu predložiť mu všetky potrebné doklady a všetky
informácie nevyhnutné pre posúdenie splnenia pravidiel štátnej pomoci.

8.1.7 V prípade, ak Prijímateľ vykonáva hospodársku aj nehospodársku činnosť, je povinný vykonať všetky
opatrenia  smerujúce  k tomu,  aby  nedošlo  ku  krížovému  financovaniu.  Najmä  je  povinný  viesť
oddelenú účtovnú evidenciu o hospodárskej činnosti a nehospodárskej činnosti.

8.1.8 Správca  programu je  oprávnený  priebežne  kontrolovať,  či  boli  dodržané  podmienky  poskytnutia
Projektového  grantu podľa  tohto  článku.  V prípade,  ak  Prijímateľ porušil  povinnosti  podľa  tohto
článku,  je  povinný  vrátiť  poskytnutý  Projektový  grant alebo jej  časť  ako  aj  inú  oprávnenú štátnu
pomoc.
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	8.1.5 V prípade, ak poskytnutie Projektového grantu nie je poskytnutím štátnej pomoci alebo minimálnej pomoci podľa osobitných predpisov, Prijímateľ sa zaväzuje, že počas doby čerpania Projektového grantu nedôjde k zmene skutočností, na základe ktorých by bolo možné posúdiť poskytnutie Projektového grantu ako poskytnutie štátnej pomoci podľa osobitného predpisu. Ak Prijímateľ túto podmienku poruší, je povinný Projektový grant alebo jej časť vrátiť. 
	8.1.6 Prijímateľ je povinný na žiadosť Správcu programu predložiť mu všetky potrebné doklady a všetky informácie nevyhnutné pre posúdenie splnenia pravidiel štátnej pomoci.
	8.1.7 V prípade, ak Prijímateľ vykonáva hospodársku aj nehospodársku činnosť, je povinný vykonať všetky opatrenia smerujúce k tomu, aby nedošlo ku krížovému financovaniu. Najmä je povinný viesť oddelenú účtovnú evidenciu o hospodárskej činnosti a nehospodárskej činnosti.
	8.1.8 Správca programu je oprávnený priebežne kontrolovať, či boli dodržané podmienky poskytnutia Projektového grantu podľa tohto článku. V prípade, ak Prijímateľ porušil povinnosti podľa tohto článku, je povinný vrátiť poskytnutý Projektový grant alebo jej časť ako aj inú oprávnenú štátnu pomoc.


