
    
 

Príloha č. 12 IM 
 

 
DODATOK č. DOD/I – 2013//196/2012-IZ-4.0/V 

k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu s kódom ITMS 
27120330013 zo dňa 07.09.2012 

 
ČÍSLO ZMLUVY: 196/2012-IZ-4.0/V 
ZMLUVNÉ STRANY 

           Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku: 
názov  : Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
sídlo : Špitálska 4-6, 8, Bratislava 816 43 
  Slovenská republika 
IČO : 00 681 156 
DIČ : 2020796338 
konajúci : JUDr. Ján Richter   
  minister MPSVR SR 
v zastúpení   
názov : Fond sociálneho rozvoja 
sídlo : Špitálska 6, Bratislava 814 55 
  Slovenská republika 
IČO : 30854687 
DIČ : 2021846299 
konajúci : doc. Ing. PhDr. Alena Bašistová, PhD., 
  generálna riaditeľka FSR 

na základe Splnomocnenia sprostredkovateľského orgánu  

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

a 

           Prijímateľ nenávratného finančného príspevku: 

názov  : Záujmové združenie žien MY MAMY 
sídlo : Okružná 32, 080 01 Prešov, Slovenská republika   
zapísaný v : v registri združení (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai .) 
konajúci : Mgr. Apolónia Sejková, štatutárna zástupkyňa 
IČO : 37787683 
DIČ : 2021630963 

(ďalej len „Prijímateľ“) 

Zmluvné strany v súlade s článkom 8 ods. 1. Všeobecných zmluvných podmienok 
k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva“) 
k projektu s kódom ITMS 27120330013,  zo dňa  07.09.2012. 

uzatvárajú k Zmluve  
tento Dodatok číslo I 

 
 

Článok I. 
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Zmluvné strany berú na vedomie, že v súlade s článkom 8 ods. 7. Všeobecných 
zmluvných podmienok Zmluvy sa ich zmluvný vzťah spravuje aktuálne platným 
a účinným znením Zmluvy, zverejneným na webovej stránke Poskytovateľa. 
 

Článok II. 
 
 

1. Článok 2 PREDMET A ÚČEL ZMLUVY sa mení tak, že odsek . Zmluvy znie  
Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami 
stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr 
v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 12/2013. Ak pred termínom 
ukončenia realizácie aktivít Projektu nastane/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: 
prijímateľ predloží poskytovateľovi vyhlásenie o ukončení projektu záverečnú žiadosť o 
platbu a záverečnú monitorovaciu správu na základe dohody zmluvných strán sa tento 
úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu. 
 

2. V prílohe č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“ sa tabuľka č. 6 s názvom „Časový 
rámec realizácie aktivít Projektu“, nahrádza novou tabuľkou č. 6 s názvom „Časový 
rámec realizácie aktivít Projektu “ , tabuľka č. 7 s názvom „Rozpočet projektu“, nahrádza 
novou tabuľkou č. 7 s názvom „Rozpočet projektu “ .  
 

 
Článok III. 

 
1. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku k Zmluve je Príloha č. 2 Zmluvy – Predmet 

podpory NFP. 
 

2. vypustený 

 
3. Tento Dodatok k Zmluve je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

 
4. Ostatné, týmto Dodatkom k Zmluve nedotknuté ustanovenia Zmluvy, vrátane jej príloh, 

zostávajú v platnosti bez zmien.  

 

5. Dodatok k Zmluve je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane 
prijímateľ a tri poskytovateľ. 
 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok k Zmluve riadne a dôkladne prečítali, 
porozumeli jeho obsahu a sú im známe jeho právne následky. Tento Dodatok k Zmluve 
zrozumiteľným a jednoznačným spôsobom, nevzbudzujúcim pochybnosti o úmysle 
zmluvných strán, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, prostú akýchkoľvek omylov, 
súhlasia s jeho obsahom, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. 
 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že právne účinky súvisiace so zmenou Zmluvy podľa Článku 
II. tohto Dodatku nastali ku dňu 01.03.2013.  Tento deň je taktiež určujúci pre stanovenie 



      

   
 

 3

začiatku obdobia časovej oprávnenosti výdavkov viažucich sa k vykonanej zmene 
projektu. 

 
8. Prijímateľ je povinný zverejniť Dodatok  k Zmluve na svojom webovom sídle alebo 

v obchodnom vestníku. 

9. Tento Dodatok k Zmluve nadobúda platnosť dňom doručenia Prijímateľom prijatého 
návrhu na uzavretie dodatku k Zmluve Poskytovateľovi a účinnosť deň nasledujúci po dni 
jeho zverejnenia Poskytovateľom. 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa                V Prešove, dňa   
 
 
 
 
      
              ................................                                         ..................................          
doc. Ing. PhDr. Alena Bašistová, PhD             Mgr. Apolónia Sejková 
           Fond sociálneho rozvoja                                                     Štatutárna zástupkyňa  
            generálna riaditeľka          ZZZ MY MAMY 
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REDMET PODPORY NFP 
 
 
 
 

 

1. Všeobecné informácie o Projekte  
Názov Projektu Úplne od začiatku a samostatne 
Kód ITMS 27120330013 
Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
Spolufinancovaný z ESF a štátneho rozpočtu 
Prioritná os Č. 2 – Podpora sociálnej inklúzie 
Opatrenie Č. 2.3 –Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života 

Prioritná téma 
Podiel prioritnej témy z celkových 

výdavkov Projektu (%) 
Forma financovania 

Opatrenia na zlepšenie prístupu k zamestnaniu 
a zvýšenie trvalo udržatelnej účasti a pokroku 
žien v oblasti zamestnanosti na zníženie 
segregácie na základe pohlavia na trhu práce 
a zosúladenie pracovného a súkromného 
života, ako napr. opatrenia uľahčujúce 
prístup k starostlivosti o dieťa a k starostlivosti 
o závislé osoby 

100 Nenávratná dotácia 
  
  

Hospodárska činnosť Podiel hospodárskej činnosti 
z celkových výdavkov Projektu (%) 

Územná oblasť 

Neuplatňuje sa 100 Neuplatňuje sa 
   
   
 

 
2. Miesto realizácie Projektu 
NUTS II Východné Slovensko 
NUTS III Prešovský kraj 
Okres  
Obec  
Ulica  
Číslo  
 
 
3. Ciele Projektu 
Cieľ projektu Zvýšenie šance na ekonomické osamostatnenie sa klientiek ZZž MyMamy 

prostredníctvom samopodnikania a zabezpečenie nových služieb v Podnikateľskom 
inkubátore. 

Špecifický cieľ projektu 1 Poskytovať odbornú pomoc klientkám - samoživiteľkám pri zosúlaďovaní rodinného a 
pracovného života pri ceste za nezávislosťou 

Špecifický cieľ projektu 2 Zabezpečiť nové služby pre klientky združenia podporujúce ich plnohodnotné zapojenie sa 
na trh práce 

Špecifický cieľ projektu n x 
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4. Merateľné ukazovatele Projektu 

Typ Názov indikátora 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 

Vý
sl

ed
ok

 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do 
podporených projektov -spolu 

počet 0 2012 
50 

2013 

Počet osôb z cieľových skupín zapojených do 
projektu - ženy 

počet 0 2012 
48 

2013 

Počet osôb vyškolených v projekte počet 0 2012 30 2013 
Počet osôb zapojených do realizácie aktivít 
projektu 

počet 0 2012 
8 

2013 

Počet zamestnávateľov, zapojených do 
realizácie aktivít projektu, ktorí sa nachádzajú 
v regióne s vysokou koncentráciou MRK 

počet 0 2012 
2 

2013 

D
op

ad
 

Počet osôb s rodinnými povinnosťami, ktorým 
sa poskytli aktivity na zosúladenie rodinného 
a pracovného života a zamestnali sa / udržali 
sa v zamestnaní - ženy 

počet 20 2014 10 2018 

Počet úspešne vyškolených osôb počet 15 2014 15 2018 
Počet úspešných absolventov - obyvatelia 
MRK 

počet 2 
2014 

2 
2018 

 
 
Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontáln ym prioritám  

Typ Názov indikátora 
Merná 

jednotka 
Východiskov

á hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 

Horizontálna priorita informačná spoločnosť 

vý
sl

ed
ok       

      
      

D
op

ad
       

      
      

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj 

Vý
sl

ed
ok

 Počet osôb zapojených do realizácie aktivít 
projektu 

Počet 0 2012 8 2013 

      
      

D
op

ad
 Počet úspešne vyškolených osôb Počet 15 2014 15 2018 

      
      

Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity 

Vý
sl

ed
ok

 

Počet zamestnávateľov, zapojených do 
realizácie aktivít projektu, ktorí sa nachádzajú 
v regióne s vysokou koncentráciou MRK 

Počet 0 2012 2 2013 

      
      

D
op

ad
 

Počet úspešných absolventov - obyvatelia 
MRK 

Počet 2 2014 2 2018 
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Horizontálna priorita rovnosť príležitostí 

Vý
sl

ed
ok

 Počet osôb z cieľových skupín zapojených do 
projektu - ženy 

Počet 0 2012 48 2013 

      
      

D
op

ad
 

Počet osôb s rodinnými povinnosťami, ktorým 
sa poskytli aktivity na zosúladenie rodinného 
a pracovného života a zamestnali sa / udržali 
sa v zamestnaní - ženy 

Počet 20 2014 10 2018 

      
      

 
 

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projekt u 

Názov aktivity 
Väzba na merateľný ukazovateľ 
výsledku (názov merateľného 

ukazovateľa výsledku)) 

Merná 
jednotka 

Počet 
jednotiek 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    
1 Podaktivita 1 Zriadiť Podnikateľský 

inkubátor pre ženy - PIŽ 
Počet osôb z cieľových skupín 
zapojených do projektu - ženy 

počet 48 

2 Podaktivita 2 Poskytovať poradenské a 
vzdelávacie služby v PIŽ 

Počet osôb vyškolených v projekte počet 30 

3 Podaktivita 3 Poskytovať služby v 
oblasti „rodinnej školy“ 

Počet osôb zapojených do realizácie 
aktivít projektu 

počet 8 

 
 

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) 

  

Podpora uľahčenia vstupu a udržania 
sa na trhu práce pre osoby s rodinnými 
povinnosťami 

01/2013 12/2013 

Podaktivita 1 Zriadiť Podnikateľský 
inkubátor pre ženy - PIŽ 

01/2013 12/2013 

Podaktivita 2 Poskytovať 
poradenské a vzdelávacie služby v 
PIŽ 

03/2013 12/2013 

Podaktivita 3 Poskytovať služby v 
oblasti „rodinnej školy“ 

01/2013 12/2013 

Podporné aktivity   
Riadenie projektu 11/2012 12/2013 
Publicita a informovanosť 11/2012 12/2013 

 
 
7. Rozpočet projektu 

Skupina výdavkov 
Oprávnené 

výdavky 
(v EUR) 

Neoprávnené výdavky 
(v EUR) 

Celkové výdavky 
projektu (v EUR) 

Názov aktivity 

610620 osobné náklady 
Spolu 
 14 000,00 0,00 14 000,00 

Podpora uľahčenia 
vstupu a udržania sa 

na trhu práce pre 
osoby s rodinnými 

povinnosťami 
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632003 Poštové služby 
a telekomunikačné služby 

600,00 0,00 600,00 

Podpora uľahčenia 
vstupu a udržania sa 
na trhu práce pre 
osoby s rodinnými 
povinnosťami 

633001 Materiál Interiérové 
vybavenie Spolu 
 2 000,00 0,00 2 000,00 

Podpora uľahčenia 
vstupu a udržania sa 
na trhu práce pre 
osoby s rodinnými 
povinnosťami 

633006 Všeobecný materiál 

1 200,00 0,00 1 200,00 

Podpora uľahčenia 
vstupu a udržania sa 
na trhu práce pre 
osoby s rodinnými 
povinnosťami 

633007 Špeciálny materiál 

1 000,00 0,00 1 000,00 

Podpora uľahčenia 
vstupu a udržania sa 
na trhu práce pre 
osoby s rodinnými 
povinnosťami 

633009 Materiál Knihy, 
časopisy, noviny , učebnice, 
učebné pomôcky 
a kompenzačné pomôcky 
Spolu 

1 000,00 0,00 1 000,00 

Podpora uľahčenia 
vstupu a udržania sa 
na trhu práce pre 
osoby s rodinnými 
povinnosťami 

636001 Nájom Budov, 
objektov alebo ich častí 
Spolu 7 200,00 0,00 7 200,00 

Podpora uľahčenia 
vstupu a udržania sa 
na trhu práce pre 
osoby s rodinnými 
povinnosťami 

637001  Školenia, kurzy, 
semináre, porady, 
konferencie, sympóziá Spolu 11 200,00 0,00 11 200,00 

Podpora uľahčenia 
vstupu a udržania sa 
na trhu práce pre 
osoby s rodinnými 
povinnosťami 

637005  Špeciálne služby 
Spolu 

3 000,00 0,00 3 000,00 

Podpora uľahčenia 
vstupu a udržania sa 
na trhu práce pre 
osoby s rodinnými 
povinnosťami 

637007 Cestovné náhrady 
iným ako vlastným 
zamestnancom 1 500,00 0,00 1 500,00 

Podpora uľahčenia 
vstupu a udržania sa 
na trhu práce pre 
osoby s rodinnými 
povinnosťami 

637027 Odmeny 
zamestnancov 
mimopracovného pomeru 19 750,00 0,00 19 750,00 

Podpora uľahčenia 
vstupu a udržania sa 
na trhu práce pre 
osoby s rodinnými 
povinnosťami 

910 – Paušálne nepriame 
výdavky 

11 846,80 0,00 11 846,80 

Podpora uľahčenia 
vstupu a udržania sa 
na trhu práce pre 
osoby s rodinnými 
povinnosťami 

CELKOVO 74 296,80 0,00 74 296,80  
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8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít 

Aktivita Oprávnené výdavky 
Neoprávnené 

výdavky 
Výdavky celkovo 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    
1 Podpora uľahčenia vstupu 

a udržania sa na trhu práce pre 
osoby s rodinnými povinnosťami 

62 450,00 0,00 62 450,00 

     
Podporné aktivity    

Riadenie projektu 10 846,80 0,00 10 846,80 
Publicita a informovanosť 1000,00 0,00 1000,00 

CELKOVO 0,00 74 296,80 
 
 

 


