
 

 
 

 

 

DODATOK č. 2 

K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

 

 

 

číslo zmluvy :     Z312041T237 zo dňa 24.01.2019 

názov projektu:  „Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III“ 

 
uzavretej medzi 

 

 

Poskytovateľom nenávratného finančného príspevku  

názov: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

sídlo:  Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava 

 Slovenská republika 

IČO:  681156 

DIČ: 2020796338 

konajúci:  Bc. Milan Krajniak 

 minister 

 

(ďalej len „Poskytovateľ“)  

a 

 

 

Prijímateľom 

názov:                 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

sídlo:                   Špitálska 8, 812 67 Bratislava 

zapísaný v:          20.11.2003 podľa Zákona č. 453/2003 Z.z 

konajúci:             Ing. Marián Valentovič, generálny riaditeľ 

IČO:                    30794536 

DIČ:                    2021777780 

 

(ďalej len „Prijímateľ“) 

 

 

 

Kód projektu v ITMS2014+ :   312041T237 

 

Na základe oznámenia  o zmene štatutárneho zástupcu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky a v súlade s článkom 6 Zmluvy o  poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“), sa zmluvné strany dohodli, že 

 

 

Zmluva o poskytnutí NFP sa mení nasledovne: 
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I. 

 

S účinnosťou od 23.3.2020 bol do funkcie štatutárneho zástupcu Ministerstva práce, sociálnych vecí 

a rodiny Slovenskej republiky  menovaný Bc. Milan Krajniak 

 

 

 

II. 

 

 

 

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP 
 

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom: 

a) Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 46 836 976,29 

EUR (slovom: štyridsaťšesť miliónov osemstotridsaťšesťtisícdeväťstosedemdesiatšesť  eur 

a dvadsaťdeväť centov). 

b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 46 836 976,29 EUR 

(slovom: štyridsaťšesť miliónov osemstotridsaťšesťtisícdeväťstosedemdesiatšesť  eur 

a dvadsaťdeväť centov), čo predstavuje 100% z  celkových oprávnených výdavkov na 

realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1. písmeno a) tohto článku zmluvy.   

 

 

III. 

 

2.  Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,  PREDMET PODPORY NFP sa nahrádza v plnom 

rozsahu tak, ako je uvedené v prílohe tohto Dodatku. 

 

 

IV. 

 

3.  Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP – ROZPOČET PROJEKTU  sa nahrádza v plnom 

rozsahu tak,  ako je uvedené v prílohe tohto Dodatku. 

 

 

        V. 

 

1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. 

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

poskytovateľ. 
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3. Tento dodatok nadobúda účinnosť podľa postupu uvedeného v článku 7, bode 7.1 Zmluvy 

o poskytnutí NFP. 

 
 

 

 

 

 

 

 

                    V  Bratislave dňa: 31.3.2020     V  Bratislave dňa: 7.4.2020 

 
 

 

 

 

 

  xxxxxxxxxxxxxxxx                    xxxxxxxxxxxxxxxx      

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

                        Bc. Milan Krajniak                                 Ing. Marián Valentovič 

                             minister                                                                generálny riaditeľ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

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

Príloha č. 3   Zmluvy o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu – Podpora deinštitucionalizácie náhradnej         

starostlivosti III 
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Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 

Predmet podpory NFP1 

1. Všeobecné informácie o Projekte 

Názov Projektu: Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti  III 

Kód Projektu: 312041T237 

Kód ŽoNFP: NFP312040T237 

Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje 

Spolufinancovaný z:  

Prioritná os: 4 Sociálne začlenenie 

Špecifický cieľ: 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť 

Kategórie regiónov: 
LDR – menej rozvinuté regióny 

MDR – rozvinutejšie regióny 

Oblasť intervencie: 
112 – Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti 

a sociálnych služieb všeobecného záujmu 

Hospodárska činnosť: 18 - Verejná správa 

 

2. Financovanie Projektu 

Forma financovania: Číslo účtu vo formáte IBAN/banka: 

Zálohové platby: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Refundácia: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

                                                 
1 Rozsah údajov uvedených v rámci vzorového predmetu podpory bude v rozsahu tohto štandardného formuláru podporovaný výstupnou zostavou ITMS2014+. V prípade 

úpravy údajov zo strany RO nie je možné garantovať plnú kompatibilitu výstupnej zostavy s vlastným vzorom definovaným zo strany RO.  
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3. Miesto realizácie Projektu 

Štát: SR 

Región (NUTS II): Bratislavský kraj, Stredné Slovensko, Východné Slovensko, Západné Slovensko 

Vyšší územný celok 

(NUTS III): 

Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský 

kraj 

Okres ŇUTS IV): -- 

Obec: -- 

 

4.      Popis cieľovej skupiny  

(relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF): 

1. deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

2. subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

3. zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore 

 

5a.  Hlavné Aktivity Projektu Prijímateľa: 

5.1 Celková dĺžka realizácie hlavných 

Aktivít Projektu (v mesiacoch): 
50 

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu 

(začiatok hlavnej Aktivity, ktorá začala ako 

prvá):  

11/2018 

Ukončenie realizácie hlavných aktivít 

Projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej 

Aktivity alebo viacerých Aktivít, ak sa ich 

realizácia ukončuje v rovnaký čas): 

12/2022 

 5.2 Zoznam hlavných Aktivít Projektu: Najskorší možný termín začatia realizácie Termín ukončenia realizácie 
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Názov 1. hlavnejAktivity: Podpora práce 

s dieťaťom a jeho rodinou 
11/2018 12/2022 

Podporné aktivity Projektu 

Podporné aktivity Projektu sú nasledovné:   Podporné aktivity 

 

5b.  Hlavné Aktivity Projektu Hlavného Partnera s 5 % - ným spolufinancovaním: 

5.1 Celková dĺžka realizácie hlavných 

Aktivít Projektu (v mesiacoch): 
50 

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu 

(začiatok hlavnej Aktivity, ktorá začala ako 

prvá):  

11/2018 

Ukončenie realizácie hlavných aktivít 

Projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej 

Aktivity alebo viacerých Aktivít, ak sa ich 

realizácia ukončuje v rovnaký čas): 

12/2022 

 5.2 Zoznam hlavných Aktivít Projektu: Najskorší možný termín začatia realizácie Termín ukončenia realizácie 

Názov 1. hlavnejAktivity: Podpora práce 

s dieťaťom a jeho rodinou 
11/2018 12/2022 

Podporné aktivity Projektu 
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Podporné aktivity Projektu sú nasledovné:   Podporné aktivity 

 

 

5c.  Hlavné Aktivity Projektu Hlavného Partnera bez spolufinancovania: 

5.1 Celková dĺžka realizácie hlavných 

Aktivít Projektu (v mesiacoch): 
50 

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu 

(začiatok hlavnej Aktivity, ktorá začala ako 

prvá):  

11/2018 

Ukončenie realizácie hlavných aktivít 

Projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej 

Aktivity alebo viacerých Aktivít, ak sa ich 

realizácia ukončuje v rovnaký čas): 

12/2022 

 5.2 Zoznam hlavných Aktivít Projektu: Najskorší možný termín začatia realizácie Termín ukončenia realizácie 

Názov 1. hlavnejAktivity: Podpora práce 

s dieťaťom a jeho rodinou 
11/2018 12/2022 

Podporné aktivity Projektu 

Podporné aktivity Projektu sú nasledovné:   Podporné aktivity 
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6. Merateľné ukazovatele Projektu: 

6.1 Príspevok aktivít k Merateľným ukazovateľom Projektu: 

Hlavná Aktivita Projektu Merateľný ukazovateľ Projektu Merná jednotka Cieľová hodnota Čas plnenia 

Podpora práce s dieťaťom 

a jeho rodinou 

P0294 Počet podporených kapacít nových, 

inovatívnych služieb alebo opatrení na 

komunitnej úrovni, v domácom prostredí, 

otvorenom prostredí alebo náhradnom 

prostredí 6 mesiacov po ukončení projektu 

počet 4 861 U – v rámci udržateľnosti 

projektu 

 

P0334 Počet podporovaných kapacít nových, 

inovatívnych služieb alebo opatrení na 

komunitnej úrovni, v domácom prostredí, 

otvorenom prostredí alebo náhradnom 

prostredí 

počet 8 102 K – koniec realizácie projektu  

P0361 Počet projektov zameraných na 

verejné správy alebo sociálne služby na 

vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni  

počet 1 K – koniec realizácie projektu 

 

6.2 Prehľad Merateľných ukazovateľov Projektu: 

Kód Názov Merná 

jednotka 

Celková cieľová 

hodnota 

Príznak rizika Relevancia k HP 

P0294 Počet podporených kapacít nových, 

inovatívnych služieb alebo opatrení na 

komunitnej úrovni, v domácom prostredí, 

otvorenom prostredí alebo náhradnom 

prostredí 6 mesiacov po ukončení projektu 

počet 4 861 Nie PraN, UR 

P0334 Počet podporovaných kapacít nových, 

inovatívnych služieb alebo opatrení na 

komunitnej úrovni, v domácom prostredí, 

otvorenom prostredí alebo náhradnom 

počet 8 102 Nie PraN, UR 
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prostredí 

P0361 Počet projektov zameraných na verejné 

správy alebo sociálne služby na 

vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni 

počet 1 Nie PraN 

 

7. Iné údaje na úrovni projektu: 

Kód Názov Merná jednotka Relevancia k HP 

D0266 

D0266 Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu 

Údaj vyjadruje podiel žien na riadiacich pozíciách, 

zodpovedných za riadenie projektu, alebo časti projektu. 

Za riadiacu pozíciu projektu sa považuje pozícia, z ktorej 

vyplývajú manažérske a koordinačné úlohy so 

zodpovednosťou za projekt ako celok, alebo jeho ucelenú 

čas (zväčša ide o pozície ako projektová manažérka, 

manažérka projektu, finančná manažérka, líniová 

manažérka, manažérka technického zabezpečenia projektu 

a pod.). Započítavajú sa riadiace pozície na projekte jednak 

za prijímateľa, ako aj partnerov projektu, avšak bez 

ohľadu na charakter pozície v danej organizácii (osoba, 

ktorá vykonáva manažérske a koordinačné úlohy v rámci 

riadenia projektu nemusí mať formálnu riadiacu, alebo 

vedúcu pozíciu v danej organizácii). 

Metóda výpočtu: Podiel súčtu žien v riadiacich pozíciách 

projektu na celkovom počte osôb v riadiacich pozíciách 

projektu. Pokiaľ je jedna riadiaca pozícia obsadená 2 

osobami na polovičný úväzok, do celkového počtu osôb v 

riadiacich pozíciách projektu sa započítava hodnota 2. 

% 

RN 

D0267 

D0267 Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách 

projektu  

Údaj vyjadruje podiel žien na iných než riadiacich, 

radových pozíciách projektu, ktoré nezodpovedajú za 

riadenie žiadnej časti projektu ani jeho celku. Započítavajú 

sa radové projektové pracovné pozície za prijímateľa aj 

partnerov projektu, však bez ohľadu na charakter pozície v 

danej organizácii (osoba v danej organizácii môže mať 

počet 

 

 

 

 

 

 

 

RP 
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formálne riadiace alebo vedúce postavenie, avšak v rámci 

projektu vykonáva iné než riadiace úlohy projektu). 

Metóda výpočtu: Podiel súčtu žien v radových pozíciách 

projektu na celkovom počte osôb v radových pozíciách 

projektu. Pokiaľ je jedna pracovná pozícia obsadená 2 

osobami na polovičný úväzok, do celkového počtu osôb v 

radových pozíciách projektu sa započítava hodnota 2. 

D0264 

D0264 Mzda žien refundovaná z projektu (medián) 

Údaj vyjadruje medián (strednú hodnotu) priemerných 

mesačných miezd žien, refundovanú z projektu. Do údaju sa 

nezahŕňa mzda osôb, s ktorými bola uzavretá niektorá z 

dohôd o prácach vykonávanej mimo pracovného pomeru, 

mzda učníc a študentiek na prevádzkovej praxi, príjem 

súkromných podnikateliek (resp. ich spoločníkov, 

spoločníčok), ktoré nemajú uzavretú pracovnú zmluvu v 

danej organizácii.  

Metóda výpočtu na úrovni projektu: Medián priemerných 

mesačných hrubých miezd za všetky pracovníčky 

(priemerná mesačná hrubá mzda pracovníčky sa vypočíta 

ako aritmetický priemer mesačných hrubých miezd za 

odpracované/refundované obdobie), ktorým mzda bola 

refundovaná počas projektu. 

EUR RMŽaND 

D0271 

D0271 Počet vzdelávacích aktivít projektu zaoberajúcich sa 

aj problematikou nediskriminácie a rovnosti mužov a žien 

Údaj vyjadruje celkový počet vzdelávacích aktivít projektu 

za sledované obdobie, ktoré sa zaoberali aj problematikou 

nediskriminácie a rovnosti mužov a žien. 

počet RMŽaND 

D0262  Mzda mužov refundovaná z projektu (medián)  EUR RMŽaND 

D0268  Počet absolventov vzdelávacích aktivít projektu počet RMŽaND 

 

8.a.  Rozpočet Projektu Prijímateľa: 

Priame výdavky: 

Typ aktivity 

Deinštitucionalizácia existujúcich zariadení náhradnej starostlivosti 
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Hlavné Aktivity Projektu Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu 

Podpora práce s dieťaťom a jeho rodinou 
MRR                          

8 176 450,40 EUR 

VRR 

958 793, 74 EUR 

Skupina výdavku  Výška oprávneného výdavku 

521 – Mzdové výdavky MRR                          

7 035 591,17 EUR 

VRR 

805 820,11 EUR 

905 - Ostatné spôsoby paušálneho 

financovania 

MRR 

1 140 859,23  EUR 

VRR 

152 973,63 EUR 

Nepriame výdavky: 

Podporné Aktivity Projektu Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu 

Podporné aktivity MRR        

0,00 EUR 

VRR 

0,00 EUR 

Skupina výdavku  Výška oprávneného výdavku 

   

Zazmluvnená výška NFP 

 

Celková výška oprávnených výdavkov (EUR) 9 135 244,14 

Celková výška oprávnených výdavkov pre Projekty 

generujúce príjem (EUR) 

-- 

Percento spolufinancovania zo zdrojov EU a ŠR (%) 100% 

Maximálna výška nenávratného finančného 

príspevku (EUR) 
 9 135 244,14 

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov 

prijímateľa (EUR) 
 0 

 

8.b.  Rozpočet Projektu Hlavného Partnera s 5 % - ným spolufinancovaním: 

Priame výdavky: 
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Typ aktivity 

Deinštitucionalizácia existujúcich zariadení náhradnej starostlivosti 

Hlavné Aktivity Projektu Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu 

Podpora práce s dieťaťom a jeho rodinou 
MRR                          

1 738 466,52 EUR 

VRR 

138 762,61 EUR 

Skupina výdavku  Výška oprávneného výdavku 

521 – Mzdové výdavky MRR                          

1 501 451,95 EUR 

VRR 

109 903,53 EUR 

905 - Ostatné spôsoby paušálneho 

financovania 

MRR 

237 014,57 EUR 

VRR 

28 859,08 EUR 

Nepriame výdavky: 

Podporné Aktivity Projektu Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu 

Podporné aktivity MRR         

0,00 EUR 

VRR 

0,00 EUR 

Skupina výdavku  Výška oprávneného výdavku (EUR) 

   

Zazmluvnená výška NFP 

 

Celková výška oprávnených výdavkov (EUR) 1 877  229,13 

Celková výška oprávnených výdavkov pre Projekty 

generujúce príjem (EUR) 

-- 

Percento spolufinancovania zo zdrojov EU a ŠR (%) 95% 

Maximálna výška nenávratného finančného 

príspevku (EUR) 
1 783 367,67  

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov 

partnera (EUR) 
93 861,46 

8.c.  Rozpočet Projektu Hlavného Partnera bez spolufinancovania: 

Priame výdavky: 
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Typ aktivity 

Deinštitucionalizácia existujúcich zariadení náhradnej starostlivosti 

Hlavné Aktivity Projektu Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu 

Podpora práce s dieťaťom a jeho rodinou 
MRR        

32 517 008,04 EUR 

VRR 

3 401 356,44 EUR 

Skupina výdavku  Výška oprávneného výdavku 

521 – Mzdové výdavky MRR      

27 911 594,89 EUR 

VRR 

2 923 167,65 EUR 

905 - Ostatné spôsoby paušálneho 

financovania 

MRR 

  4 605 413,15 EUR 

VRR 

    478 188,79 EUR 

Nepriame výdavky: 

Podporné Aktivity Projektu Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu 

Podporné aktivity MRR                    

0,00 EUR 

VRR 

0,00 EUR 

Skupina výdavku  Výška oprávneného výdavku 

   

Zazmluvnená výška NFP 

 

Celková výška oprávnených výdavkov (EUR) 35 918 364,48     

Celková výška oprávnených výdavkov pre Projekty 

generujúce príjem (EUR) 

-- 

Percento spolufinancovania zo zdrojov EU a ŠR (%) 100% 

Maximálna výška nenávratného finančného 

príspevku (EUR) 
35 918 364,48 

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov 

partnera (EUR) 
 0 

 



Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Rozpočet projektu prijímateľa

P. 

č.
Aktivita/  podaktivita

Názov 

výdavkovej 

položky

Skupina výdavkov   Celkom
Menej rozvinutý  

regón 

Viac rozvinutý 

región

Systém 

financovania*

1
Personálne 

výdavky
521 - Mzdové výdavky 7 841 411,28 € 7 035 591,17 € 805 820,11 €

2
Ostatné výdavky 

žiadateľa
905 - Ostatné spôsoby paušálneho financovania

1 293 832,86 € 1 140 859,23 € 152 973,63 €

3 9 135 244,14 € 8 176 450,40 € 958 793,74 €

4 Podporné aktivity

5 0,00 € 0,00 € 0,00 €

9 135 244,14 € 8 176 450,40 € 958 793,74 € X

Rozpočet projektu -Hlavný  Partner bez spolufinancovania

P. 

č.
Aktivita/  podaktivita

Názov 

výdavkovej 

položky

Skupina výdavkov   Celkom
Menej rozvinutý  

regón 

Viac rozvinutý 

región

Systém 

financovania*

1
Personálne 

výdavky
521 - Mzdové výdavky 30 834 762,54 € 27 911 594,89 € 2 923 167,65 €

2
Ostatné výdavky 

žiadateľa
905 - Ostatné spôsoby paušálneho financovania 5 083 601,94 €

4 605 413,15 € 478 188,79 €

3 35 918 364,48 € 32 517 008,04 € 3 401 356,44 €

4 Podporné aktivity

5 0,00 € 0,00 € 0,00 €

35 918 364,48 € 32 517 008,04 € 3 401 356,44 € X

Rozpočet projektu - Partner s 5%-ným spolufinancovaním

P. 

č.
Aktivita/  podaktivita

Názov 

výdavkovej 

položky

Skupina výdavkov   Celkom
Menej rozvinutý  

regón 

Viac rozvinutý 

región

Systém 

financovania*

1
Personálne 

výdavky
521 - Mzdové výdavky 1 611 355,48 € 1 501 451,95 € 109 903,53 €

2
Ostatné výdavky 

žiadateľa
905 - Ostatné spôsoby paušálneho financovania

265 873,65 € 237 014,57 € 28 859,08 €

3 1 877 229,13 € 1 738 466,52 € 138 762,61 €

4 Podporné aktivity

5 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1 877 229,13 € 1 738 466,52 € 138 762,61 € X

0,00 €

0,00 €

0%

* v prípade kombinácie systémov financovania vrátane predfinancovania sa označia položky, ktoré budú uhrádzané formou predfinancovania písmenom P a

položky, ktoré budú realizované zo zálohových platieb písmenom Z

Celkom krížové financovanie:

Pomer nepriamych výdavkov: 

Rezerva na nepredvídané výdavky:

Rozpočet projektu - Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III

Celkom nepriame oprávnené výdavky 

Celkom priame oprávnené výdavky 

Celkom nepriame oprávnené výdavky 

Spolu za Hlavného Partnera 

Spolu za Prijímateľa

Hlavné aktivity (priame oprávnené výdavky)

Hlavné aktivity (priame oprávnené výdavky)

Podporné aktivity (nepriame oprávnené výdavky)

Podporné aktivity (nepriame oprávnené výdavky)

Podpora práce s dieťaťom a jeho rodinou

Podpora práce s dieťaťom a jeho rodinou

Celkom priame oprávnené výdavky 

Celkom priame oprávnené výdavky 

Podporné aktivity (nepriame oprávnené výdavky)

Spolu za  Hlavného Partnera

Celkom nepriame oprávnené výdavky 

Hlavné aktivity (priame oprávnené výdavky)

Podpora práce s dieťaťom a jeho rodinou


