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                                                                                              Kód projektu v ITMS2014+:312011F308  

 

 

DODATOK č. 3  

K ZMLUVE   O POSKYTNUTÍ   NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO   PRÍSPEVKU  
 

číslo zmluvy: OPĽZ/49/2018 

registračné číslo dodatku: 0182/2018 – D3  

 

uzatvorený medzi: 

 

Poskytovateľom 

názov: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny  Slovenskej republiky 

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

IČO:  00681156 

 

konajúci:            Bc. Milan Krajniak, minister 

 

v zastúpení   

názov:  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

sídlo: Stromová 1, 813 30 Bratislava, Slovenská republika 

IČO: 00164381 

 

konajúci:          Mgr. Branislav Gröhling, minister  

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu 

sprostredkovateľským orgánom zo dňa zo dňa 23.7.2015    

poštová adresa1:  

e-mail:               kami@minedu.sk  

 

(ďalej len „Poskytovateľ“)  

  

a 

   

                                                 
1 Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla 
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Prijímateľom 

názov: E@I  

sídlo: Víťazná 840/67A, 958 04 Partizánske 

zapísaný v: MV SR, dňa 14.11.2005, číslo spisu VVS/1-900/90-26994  

konajúci: Peter Baláž 

IČO: 42013551 

IČ DPH:     -  

poštová adresa1: - 

e-mail: peter.balaz@ikso.net  

 

(ďalej len „Prijímateľ“) 

 (ďalej len „Zmluvné strany“)  
 

   Článok 1 
  

Na základe Žiadosti prijímateľa o povolenie vykonania zmeny zo dňa 8.7.2021 a v súlade                         

s čl. 6 Zmluvy o  poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva  o poskytnutí 

NFP“) sa zmluvné strany dohodli na zmenách Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

č. OPĽZ/49/2018 (ďalej len „Zmluva“), v znení Dodatku č. 1 – registračné číslo Dodatku 0182/2018 – 

D1, v znení Dodatku č. 2 – registračné číslo Dodatku 0182/2018 – D2 uvedenej v článku 2 tohto 

Dodatku. 
   

Článok 2 
   

1. V čl. 2 „Predmet a účel zmluvy“ sa v odsek 2.2  Zmluvy o poskytnutí NFP mení nasledovne: 

 

  „Doba realizácie projektu od 09/2018 do 12/2021“.  

 
Príloha č. 2  Zmluvy „Predmet podpory NFP časť A – Predmet podpory vygenerovaný z ITMS“ 

sa nahrádza  novou prílohou „Predmet podpory NFP časť A – Predmet podpory vygenerovaný z ITMS“.  

 

Nový Predmet podpory NFP je prílohou č. 1 k Dodatku č. 3.  

Príloha č. 1 k Dodatku č. 3 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

 

  

 

Článok 3  

 

1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. 
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2. Tento dodatok je vyhotovený v  3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Dodatku dostane Prijímateľ 1 

rovnopis a  2 rovnopisy dostane Poskytovateľ.  

 

3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom  podpisu oboch Zmluvných strán a v súlade s § 47a ods. 1 

Občianskeho zákonníka nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia 

Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv.  

 
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu 

a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, 

určité a zrozumiteľné, vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu vôľu.  Podpisujúce osoby  sú oprávnené k 

podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.      

 

Príloha č. 1  Predmet podpory NFP časť A – Predmet podpory vygenerovaný z ITMS 

Dodatok je v zmysle usmernenia CKO „Usmernenie pre RO v súvislosti s vyhlásením 

mimoriadnej situácie  v SR“ vypracovaný dodatočne. Zmeny v dodatku v dôsledku mimoriadnej 

situácie kvôli COVID – 19 platia spätne.   

Za  Poskytovateľa v Bratislave dňa: .............. 

 

Podpis: ________________________ 

Mgr. Branislav Gröhling, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu2 Poskytovateľa 

 

Za Prijímateľa v ................. dňa: ............ 

 

Podpis: ________________________ 

Peter Baláž, štatutár 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu3 Prijímateľa 

                                                 
2 Ak sa nehodí,  prečiarknite 
3 Ak sa nehodí,  prečiarknite 



PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

Všeobecné informácie o projekte1.
Počítač pre každého – zlepšenie IKT zručností pre lepšiu uplatniteľnosť na trhu práceNázov projektu:

312011F308Kód projektu:

NFP312010F308Kód ŽoNFP:

Operačný program: 312000 - Operačný program Ľudské zdroje

Spolufinancovaný z: Európsky sociálny fond

Prioritná os: 312010 - 1. Vzdelávanie

Konkrétny cieľ: 312010041 - 1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií,
prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie

Kategórie regiónov: LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ: 312010041 - 1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií,
prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie

Oblasť intervencie: 117 - Zlepšovanie rovnocenného prístupu k celoživotnému vzdelávaniu pre všetky vekové skupiny v rámci
formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania, zvyšovanie vedomostí, zručností a spôsobilostí pracovnej
sily a podpora flexibilných spôsobov vzdelávania

Hospodárska činnosť: 19 - Vzdelávanie
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2. Financovanie projektu
Forma financovania:

SK7552000000000008887398 OTP Banka Slovensko, a.s. 8. 2. 2018 31. 7. 2022

IBANZálohové platby: Banka Platnosť od Platnosť do

SK7552000000000008887398 OTP Banka Slovensko, a.s. 8. 2. 2018 31. 7. 2022

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 Západné Slovensko Nitriansky kraj1.

Slovensko Západné Slovensko Trenčiansky kraj2.

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného
územia OP

Nezaevidované

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

samostatne zárobkovo činné osoby1.

zamestnanci2.

Aktivity projektu5.
40Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

9.2018Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):

12.2021Ukončenie 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: E@I 42013551Identifikátor (IČO):

Hlavné aktivity projektu

203F30800005 - Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky1.

203F30800004 - Koordinácia projektu2.

203F30800002 - Realizácia školení v oblasti IKT pre zamestnancov a SZČO3.

203F30800003 - Tvorba a testing webovej stránky s bezplatne prístupnými vzdelávacími materiálmi4.

203F30800001 - Tvorba a testing vzdelávacích materiálov na rozvoj kľúčových kompetencií IKT5.

Podporné aktivity projektu

Popis podporných aktivít: Medzi podporné aktivity patrí popri riadení projektu propagácia projektu medzi cieľovou skupinou a disseminácia
výsledkov. S ňou má E@I vynikajúce skúsenosti, keďže v mnohých európskych projektoch, na ktorých spolupracuje (tvorba
bezplatných online kurzov), máva na starosti popri tvorbe obsahu aj reklamu a šírenie výsledkov. Najdôležitejšou časťou
bude informovanie cieľovej skupiny o školeniach, ktoré zabezpečí dostatočný počet záujemcov. Tieto aktivity budú
realizovať interní zamestnanci E@I – najmä Katarína Krutá, ktorá nie je členom tímu tohto projektu, ale má na starosti
propagáciu a dissemináciu všetkých projektov E@I. Pri podporných aktivitách sa bude využívať najmä notebook.
 

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 312010041 - 1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových
kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie

5.1  Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

5.2  Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP
Nezaevidované
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Merateľné ukazovatele projektu6.

6.1  Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

42013551E@ISubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 312010041 - 1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií,
prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie

20331201004 - Tvorba a realizácia vzdelávacích programov na rozvoj kompetencií dospelých v súlade s požiadavkami
trhu práce (zvyšovanie, získanie, doplnenie), vrátane IKT, zvyšovania finančnej gramotnosti a pod.

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 203F30800004 - Koordinácia projektu 0

203F30800002 - Realizácia školení v oblasti IKT pre zamestnancov a SZČO 0

203F30800001 - Tvorba a testing vzdelávacích materiálov na rozvoj kľúčových
kompetencií IKT

0

203F30800003 - Tvorba a testing webovej stránky s bezplatne prístupnými
vzdelávacími materiálmi

0

203F30800005 - Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky 0

Merateľný ukazovateľ: Počet partnerstiev medzi poskytovateľmi CŽV,
zamestnávateľmi, organizáciami pracujúcimi so
znevýhodnenými skupinami osôb Celková cieľová hodnota: 0,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Maximálna hodnota

Kód: P0275 Merná jednotka: počet

42013551E@ISubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 312010041 - 1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií,
prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie

20331201004 - Tvorba a realizácia vzdelávacích programov na rozvoj kompetencií dospelých v súlade s požiadavkami
trhu práce (zvyšovanie, získanie, doplnenie), vrátane IKT, zvyšovania finančnej gramotnosti a pod.

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 203F30800004 - Koordinácia projektu 0

203F30800002 - Realizácia školení v oblasti IKT pre zamestnancov a SZČO 0

203F30800001 - Tvorba a testing vzdelávacích materiálov na rozvoj kľúčových
kompetencií IKT

0

203F30800003 - Tvorba a testing webovej stránky s bezplatne prístupnými
vzdelávacími materiálmi

0

203F30800005 - Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky 0

Merateľný ukazovateľ: Počet partnerstiev medzi poskytovateľmi CŽV,
zamestnávateľmi, organizáciami pracujúcimi so
znevýhodnenými skupinami osôb fungujúcich 18
mesiacov po ukončení projektu Celková cieľová hodnota: 0,0000

Čas plnenia: U - v rámci udržateľnosti
projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Maximálna hodnota

Kód: P0276 Merná jednotka: počet
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42013551E@ISubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 312010041 - 1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií,
prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie

20331201004 - Tvorba a realizácia vzdelávacích programov na rozvoj kompetencií dospelých v súlade s požiadavkami
trhu práce (zvyšovanie, získanie, doplnenie), vrátane IKT, zvyšovania finančnej gramotnosti a pod.

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 203F30800004 - Koordinácia projektu 0

203F30800002 - Realizácia školení v oblasti IKT pre zamestnancov a SZČO 0

203F30800001 - Tvorba a testing vzdelávacích materiálov na rozvoj kľúčových
kompetencií IKT

0

203F30800003 - Tvorba a testing webovej stránky s bezplatne prístupnými
vzdelávacími materiálmi

0

203F30800005 - Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky 0

Merateľný ukazovateľ: Počet účastníkov CŽV, ktorí v čase odchodu získali
alebo si zvýšili kvalifikáciu

Celková cieľová hodnota: 0,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Maximálna hodnota

Kód: P0438 Merná jednotka: počet

42013551E@ISubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 312010041 - 1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií,
prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie

20331201004 - Tvorba a realizácia vzdelávacích programov na rozvoj kompetencií dospelých v súlade s požiadavkami
trhu práce (zvyšovanie, získanie, doplnenie), vrátane IKT, zvyšovania finančnej gramotnosti a pod.

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 203F30800004 - Koordinácia projektu 0

203F30800002 - Realizácia školení v oblasti IKT pre zamestnancov a SZČO 0

203F30800001 - Tvorba a testing vzdelávacích materiálov na rozvoj kľúčových
kompetencií IKT

0

203F30800003 - Tvorba a testing webovej stránky s bezplatne prístupnými
vzdelávacími materiálmi

0

203F30800005 - Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky 0

Merateľný ukazovateľ: Počet účastníkov s nízkym vzdelaním/nízkou
kvalifikáciou zapojených do aktivít CŽV

Celková cieľová hodnota: 0,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Maximálna hodnota

Kód: P0443 Merná jednotka: počet
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42013551E@ISubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 312010041 - 1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií,
prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie

20331201004 - Tvorba a realizácia vzdelávacích programov na rozvoj kompetencií dospelých v súlade s požiadavkami
trhu práce (zvyšovanie, získanie, doplnenie), vrátane IKT, zvyšovania finančnej gramotnosti a pod.

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 203F30800004 - Koordinácia projektu 0

203F30800002 - Realizácia školení v oblasti IKT pre zamestnancov a SZČO 0

203F30800001 - Tvorba a testing vzdelávacích materiálov na rozvoj kľúčových
kompetencií IKT

0

203F30800003 - Tvorba a testing webovej stránky s bezplatne prístupnými
vzdelávacími materiálmi

0

203F30800005 - Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky 0

Merateľný ukazovateľ: Počet účastníkov s nízkym vzdelaním/nízkou
kvalifikáciou zapojených do aktivít CŽV, ktorí v
čase odchodu získali alebo si zvýšili kvalifikáciu Celková cieľová hodnota: 0,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Maximálna hodnota

Kód: P0444 Merná jednotka: počet

42013551E@ISubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 312010041 - 1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií,
prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie

20331201004 - Tvorba a realizácia vzdelávacích programov na rozvoj kompetencií dospelých v súlade s požiadavkami
trhu práce (zvyšovanie, získanie, doplnenie), vrátane IKT, zvyšovania finančnej gramotnosti a pod.

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 203F30800004 - Koordinácia projektu 1

203F30800002 - Realizácia školení v oblasti IKT pre zamestnancov a SZČO 150

203F30800001 - Tvorba a testing vzdelávacích materiálov na rozvoj kľúčových
kompetencií IKT

15

203F30800003 - Tvorba a testing webovej stránky s bezplatne prístupnými
vzdelávacími materiálmi

60

203F30800005 - Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky 1

Merateľný ukazovateľ: Počet účastníkov zapojených do aktivít CŽV

Celková cieľová hodnota: 150,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Maximálna hodnota

Kód: P0448 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

P0275 Počet partnerstiev medzi
poskytovateľmi CŽV,
zamestnávateľmi, organizáciami
pracujúcimi so znevýhodnenými
skupinami osôb

počet 0,0000 Nie PraN, UR Maximálna
hodnota

P0276 Počet partnerstiev medzi
poskytovateľmi CŽV,
zamestnávateľmi, organizáciami
pracujúcimi so znevýhodnenými
skupinami osôb fungujúcich 18
mesiacov po ukončení projektu

počet 0,0000 Nie PraN, UR Maximálna
hodnota

P0438 Počet účastníkov CŽV, ktorí v čase
odchodu získali alebo si zvýšili
kvalifikáciu

počet 0,0000 Nie PraN, UR Maximálna
hodnota

P0443 Počet účastníkov s nízkym
vzdelaním/nízkou kvalifikáciou
zapojených do aktivít CŽV

počet 0,0000 Nie PraN, UR Maximálna
hodnota

P0444 Počet účastníkov s nízkym
vzdelaním/nízkou kvalifikáciou
zapojených do aktivít CŽV, ktorí v
čase odchodu získali alebo si zvýšili
kvalifikáciu

počet 0,0000 Nie PraN, UR Maximálna
hodnota

P0448 Počet účastníkov zapojených do
aktivít CŽV

počet 150,0000 Nie PraN, UR Maximálna
hodnota

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt: E@I 42013551Identifikátor (IČO):

Kód Názov Merná jednotka Relevancia k HP

D0162 Počet realizovaných informačných aktivít počet PraN

12.8.2021 8:05
 z 97Predmet podpory



8. Rozpočet projektu

8.1  Rozpočet prijímateľa
E@ISubjekt:

Výška oprávnených výdavkov: 135 530,52 €

42013551Identifikátor (IČO):

Priame výdavky

312010041 - 1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na
rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie

Konkrétny cieľ: 121 652,81 €

Celková výška oprávnených výdavkov

Typ aktivity: 20331201004 - Tvorba a realizácia vzdelávacích programov na rozvoj kompetencií
dospelých v súlade s požiadavkami trhu práce (zvyšovanie, získanie, doplnenie), vrátane
IKT, zvyšovania finančnej gramotnosti a pod.

121 652,81 €

Skupina výdavku: 1.1 - 521 - Mzdové výdavky 20 304,06 €

Hlavné aktivity projektu: 1. 203F30800004 - Koordinácia projektu 20 304,06 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 2.1 - 112 - Zásoby 483,05 €

Skupina výdavku: 2.2 - 512 - Cestovné náhrady 130,00 €

Skupina výdavku: 2.3 - 518 - Ostatné služby 24 200,40 €

Skupina výdavku: 2.4 - 521 - Mzdové výdavky 4 884,60 €

Hlavné aktivity projektu: 2. 203F30800002 - Realizácia školení v oblasti IKT pre zamestnancov a SZČO 29 698,05 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 3.1 - 518 - Ostatné služby 1 862,40 €

Skupina výdavku: 3.2 - 521 - Mzdové výdavky 35 540,48 €

Hlavné aktivity projektu: 3. 203F30800001 - Tvorba a testing vzdelávacích materiálov na rozvoj kľúčových
kompetencií IKT

37 402,88 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 4.1 - 518 - Ostatné služby 96,00 €

Skupina výdavku: 4.2 - 521 - Mzdové výdavky 31 789,02 €

Hlavné aktivity projektu: 4. 203F30800003 - Tvorba a testing webovej stránky s bezplatne prístupnými
vzdelávacími materiálmi

31 885,02 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 5.1 - 112 - Zásoby 2 362,80 €

Hlavné aktivity projektu: 5. 203F30800005 - Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky 2 362,80 €

Oprávnený výdavok
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Nepriame výdavky

312010041 - 1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na
rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie

Konkrétny cieľ: 13 877,71 €

Celková výška oprávnených výdavkov

Skupina výdavku: 1.1 - 902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe
nákladov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 ods. 1, písm. b)

13 877,71 €

Podporné aktivity: 1. 312F308P0001 - Podporné aktivity 13 877,71 €

Oprávnený výdavok

8.2  Rozpočty partnerov
Nevzťahuje sa

8.3  Zazmluvnená výška NFP

135 530,52 €Celková výška oprávnených výdavkov:

0,00 €Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:

95,0000 %Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:

128 753,99 €Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:

6 776,53 €Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:
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