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                                             DODATOK č. I312041F33601D02 

K ZMLUVE   O POSKYTNUTÍ   NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO   PRÍSPEVKU  
 

číslo zmluvy: I312041F33601 

názov projektu: SPODaSK v rodine (TTSK) 

kód projektu ITMS2014+: 312041F336 

 

uzavretej medzi 

 

Poskytovateľom nenávratného finančného príspevku (ďalej len „poskytovateľ“): 
 

názov: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

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

IČO:  00 681 156 

DIČ: 2020796338 

konajúci:  JUDr. Ján Richter, 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. Martin Ružička, generálny riaditeľ 

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh  riadiaceho orgánu 
sprostredkovateľským orgánom zo dňa 11.11.2015 

 poštová adresa1: Nevädzová 5, 814 55 Bratislava 

 

a 

 

Prijímateľom:  

 
názov: TENENET, o. z.    

sídlo: Lichnerova 41, 903 01 Senec 

zapísaný v: registri občianskych združení podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní    
                              občanov v znení neskorších predpisov 

konajúci: PhDr. Elena Kopcová, PhD. 
 Nora Horváthová 

IČO: 42255015 

DIČ: 2023343729 

    

 

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: 
 

 

 

 

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

 

 

 

1. V článku 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP sa bod 3.1 mení nasledovne: 
 

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom: 

a) Neuplatňuje sa, 

b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 477 634,47 

EUR (slovom: štyristosedemdesiatsedemtisíc šesťstotridsaťštyri eur a štyridsaťsedem 

centov),  

c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 453 752,75 EUR (slovom: 

štyristopäťdesiattritisíc sedemstopäťdesiatdva eur a sedemdesiatpäť centov), čo predstavuje 
95 % z  Celkových oprávnených výdavkov (na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1. 

písm. b) tohto článku zmluvy,   

d) Prijímateľ vyhlasuje, že:  

(i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5,00 % (slovom: päť 
percent) z  Celkových oprávnených výdavkov, čo predstavuje sumu 23 881,72 

EUR (slovom: dvadsaťtritisíc osemstoosemdesiatjeden eur a sedemdesiatdva 

centov) na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1. písm. b) tohto článku 
zmluvy a  

(ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov 
na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít 
Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy 

o poskytnutí NFP. 
 
2. V prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP - Predmet podpory NFP sa časť č. 8 s názvom „Rozpočet 

projektu“ nahrádza novou časťou č. 8 s názvom „Rozpočet projektu“ a to z dôvodu zníženia sumy 
nenávratného finančného príspevku. 

  

3. Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu s podrobným komentárom sa nahrádza 
novou prílohou Rozpočet projektu s podrobným komentárom a to z dôvodu zmeny v položke č. 6 
Psychológ/Psychologička a vytvorení novej položky č. 7 Psychológ/Psychologička z dôvodu 
uvedeného v ods. 2 tohto Dodatku. 

 

4. 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. 
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3. Tento dodatok nadobúda účinnosť podľa postupu uvedeného v článku 7, bode 7.1 Zmluvy    
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. 

 

 

 

Za  Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa:                         

 

 

Podpis: ....................................... 

Ing. Martin Ružička, generálny riaditeľ 

 

Za Prijímateľa v Senci, dňa:                       

 

 

Podpis: ....................................... 

PhDr. Elena Kopcová, PhD.,  štatutárna zástupkyňa 

 

 

Za prijímateľa v Senci, dňa: 

 

 

Podpis: ....................................... 

Nora Horváthová, štatutárna zástupkyňa 

  

   

  

       
Prílohy:  

 

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

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP - Rozpočet projektu s podrobným komentárom 



PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

Všeobecné informácie o projekte1.
SPODaSK v rodine (TTSK)Názov projektu:

312041F336Kód projektu:

NFP312040F336Kód ŽoNFP:

Operačný program: 312000 - Operačný program Ľudské zdroje

Spolufinancovaný z: Európsky sociálny fond

Prioritná os: 312040 - 4. Sociálne začlenenie

Konkrétny cieľ: 312040031 - 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

Kategórie regiónov: LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ: 312040031 - 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

Oblasť intervencie: 112 - Zlepšenia prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej
starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu

Hospodárska činnosť: 21 - Sociálna pomoc, služby na úrovni komunít, sociálne a osobné služby
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2. Financovanie projektu

SK320900000000512
9555173

Slovenská sporiteľňa,
a.s.

19.6.2017 31.12.2023

IBANZálohové platby: Banka Platnosť od Platnosť do

SK340900000000512
8707454

Slovenská sporiteľňa,
a.s.

19.6.2017 31.12.2023

Refundácia: BankaIBAN Platnosť od Platnosť do

Forma financovania:

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

(NUTS II)
Vyšší územný celok
(NUTS III)

Okres
(NUTS IV)

Obec

Slovensko Západné Slovensko Trnavský kraj1.

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného
územia OP

Nezaevidované

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

deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately1.

subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately2.

zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore3.

5.9.2018 14:34
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Aktivity projektu5.
48Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

9.2017Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):

8.2021Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít,
ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):

Subjekt: TENENET O.Z. 42255015Identifikátor (IČO):

Hlavné aktivity projektu

289F33600001 - Podpora výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí1.

Podporné aktivity projektu

Popis podporných aktivít:

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 312040031 - 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

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

42255015TENENET O.Z.Subjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 312040031 - 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

28931204003 - Podpora rozvoja vybraných sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately za účelom predchádzania umiestňovania klientov do zariadení

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 289F33600001 - Podpora výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v
prirodzenom rodinnom prostredí

100

Merateľný ukazovateľ: Počet podporených kapacít nových, inovatívnych
služieb alebo opatrení na komunitnej úrovni, v
domácom prostredí, otvorenom prostredí alebo
náhradnom prostredí 6 mesiacov po ukončení
projektu

Celková cieľová hodnota: 100,0000

Čas plnenia: U - v rámci udržateľnosti
projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

Kód: P0294 Merná jednotka: počet

42255015TENENET O.Z.Subjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 312040031 - 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

28931204003 - Podpora rozvoja vybraných sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately za účelom predchádzania umiestňovania klientov do zariadení

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 289F33600001 - Podpora výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v
prirodzenom rodinnom prostredí

100

Merateľný ukazovateľ: Počet podporovaných kapacít nových,
inovatívnych služieb alebo opatrení na komunitnej
úrovni, v domácom prostredí, otvorenom prostredí
alebo náhradnom prostredí

Celková cieľová hodnota: 100,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

Kód: P0334 Merná jednotka: počet

42255015TENENET O.Z.Subjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 312040031 - 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

28931204003 - Podpora rozvoja vybraných sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately za účelom predchádzania umiestňovania klientov do zariadení

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 289F33600001 - Podpora výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v
prirodzenom rodinnom prostredí

1

Merateľný ukazovateľ: Počet projektov zameraných na verejné správy
alebo sociálne služby na vnútroštátnej, regionálnej
a miestnej úrovni Celková cieľová hodnota: 1,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

Kód: P0361 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

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 100,0000 Nie PraN, UR Súčet

P0334 Počet podporovaných kapacít nových,
inovatívnych služieb alebo opatrení
na komunitnej úrovni, v domácom
prostredí, otvorenom prostredí alebo
náhradnom prostredí

počet 100,0000 Nie PraN, UR Súčet

P0361 Počet projektov zameraných na
verejné správy alebo sociálne služby
na vnútroštátnej, regionálnej a
miestnej úrovni

počet 1,0000 Nie PraN Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu
Nezaevidované
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8. Rozpočet projektu

8.1  Rozpočet prijímateľa
Subjekt: TENENET O.Z.

Výška oprávnených výdavkov: 477 634,47 €

42255015Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 312040031 - 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

Oprávnený výdavok

Typ aktivity: 28931204003 - Podpora rozvoja vybraných sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately za účelom predchádzania umiestňovania klientov do zariadení

Hlavné aktivity projektu: 289F33600001 - Podpora výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately v prirodzenom rodinnom prostredí

477 634,47 €

905 - Ostatné spôsoby paušálneho financovania 26 204,89 €

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

136 466,99 €

910 - Jednotkové výdavky 314 962,59 €

Skupina výdavku:

Priame výdavky

Nepriame výdavky

Konkrétny cieľ: 312040031 - 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

Oprávnený výdavok

Podporné aktivity: 312F336P0001 - Podporné aktivity 0,00 €

Skupina výdavku: nezaevidované

8.2  Rozpočty partnerov
Nezaevidované

8.3  Zazmluvnená výška NFP

477 634,47 €Celková výška oprávnených výdavkov:

Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:

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

453 752,75 €Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:

23 881,72 €Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:
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P. č. Názov položky Skupina výdavkov Merná jednotka Jednotková cena Počet jednotiek   Celkom Podrobný komentár k položke a k spôsobu výpočtu položky*

1 Asistent / Asistentka Soc. Prace 910 - Jednotkové výdavky mesiac 866,00 € 0,00 0,00 € x

2 Asistent / Asistentka Soc. Prace 910 - Jednotkové výdavky mesiac 433,00 € 0,00 0,00 € x

3 Soc. Pracovnik / Pracovníčka 910 - Jednotkové výdavky mesiac 1 002,00 € 96,00 96 192,00 €

2 osoby, 48 mesiacov. Opis pracovných činností v projekte: Poskytovanie sociálneho 
poradenstva v rámci komplexných poradenských služieb, sociálna diagnostika, 
tímové plánovanie finančných a nefinančných opatrení na komplexnú pomoc 
klientovi a jeho rodine, zvyšovanie finančnej gramotnosti so zameraním sa na 

oddlžovanie, overovanie skutočností rozhodnujúcich pre vznik a trvanie národku na 
sociálne štátne príspevky a dávky, výkon sociálnej práce s dieťaťom  a fyzickou 

osobou a jej rodinou v ich prirodzenom, otvorenom prostredí, práca s dieťaťom a 
jeho rodinou, ktorým bolo uložené výchovné opatrenie formou opatrení SPODaSK, 

vyhotovenie a vyhodnotenie plánu činností s klientom, kotrý je v súlade s plánom 
sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou. Súvis oprávneného výdavku s 

jednotlivými aktivitami: Podaktivita 1 - mzdové výdavky sú viazané na výkon 
opatrení SPODaSK u minimálne 15 klientov mesačne pri výkone sociálneho 

programu v zmysle §11, v rámci podaktivity 2 výchovného opatrenia v zmysle §12

4 Soc. Pracovnik / Pracovníčka 910 - Jednotkové výdavky mesiac 501,00 € 48,00 24 048,00 €

1 osoba, 48 mesiacov. Opis pracovných činností v projekte: Poskytovanie sociálneho 
poradenstva v rámci komplexných poradenských služieb, sociálna diagnostika, 
tímové plánovanie finančných a nefinančných opatrení na komplexnú pomoc 
klientovi a jeho rodine, zvyšovanie finančnej gramotnosti so zameraním sa na 

oddlžovanie, overovanie skutočností rozhodnujúcich pre vznik a trvanie národku na 
sociálne štátne príspevky a dávky, výkon sociálnej práce s dieťaťom  a fyzickou 

osobou a jej rodinou v ich prirodzenom, otvorenom prostredí, práca s dieťaťom a 
jeho rodinou, ktorým bolo uložené výchovné opatrenie formou opatrení SPODaSK, 

vyhotovenie a vyhodnotenie plánu činností s klientom, kotrý je v súlade s plánom 
sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou. Súvis oprávneného výdavku s 

jednotlivými aktivitami: Podaktivita 1 - mzdové výdavky sú viazané na výkon 
opatrení SPODaSK u minimálne 8 klientov mesačne pri výkone sociálneho 

programu v zmysle §11, v rámci podaktivity 2 výchovného opatrenia v zmysle §12

Rozpočet projektu s podrobným komentárom
Príloha č. 4  Zmluvy o poskytnutí NFP

1



5 Psycholog / Psychologička 910 - Jednotkové výdavky mesiac 1 100,00 € 96,00 105 600,00 €

2 osoby, 48 mesiacov.Opis pracovných činností v projekte: Psychologická 
diagnostika s využívaním špecializovaných odborných metód, postupov a techník 
psychologickej práce vrátane získavania anamnestických údajov a posudzovanie 

sociálnej situácie dieťaťa, resp. dospelej fyzickej osoby, zabezpečovanie 
implementácie týchto informácií v individuálnych plánoch klientov,. Aplikácia 

psychologických postupov a intervencií pri výkone SPODaSK a pri individuálnej a 
skupinovej práci s deťmi, resp. dospelej fyzickej osoby, poskytovanie individuálneho 
a skupinového poradenstva vrátane krízovej intervencie, poskytovanie poradenstva 

individuálnou a skupinovou formou rodinným príslušníkom a blízkym osobám detí a 
dospelým fyzickým osobám; spolupráca s viacerými subjektami a špeicálne 

konzultácie na účely rozhodovania o voľbe a uplatňovaní opatrení SPODaSK pri 
riešení sociálnej situácie dieťaťa, resp. dospelej fyzickej osoby; poskytovanie 

dieťaťu, plnoletej fyzickej osobe a jeho príbuzným a blízkym osobám psychologickej 
pomoci na odstránenie príčin, pre ktoré bolo uložené výchovné opatrenie, resp. 
realizované opatrenia; vyhodnocovanie plnenia účelu výchovného opatrenia; 

vyhotovenie a vyhodnocovanie plánu činností s klientom, ktorý je v súlade s plánom 
sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ak tento plán vypracúva orgán SPODaSK 

v spolupráci s prijímateľom, resp. partnerom. Súvis oprávneného výdavku s 
jednotlivými aktivitami: Podaktivita 1 - mzdové výdavky sú viazané na výkon 
opatrení SPODaSK u minimálne 15 klientov mesačne pri výkone sociálneho 

programu v zmysle §11, v rámci podaktivity 2 výchovného opatrenia v zmysle §12

6 Psycholog / Psychologička 910 - Jednotkové výdavky mesiac 550,00 € 47,00 25 850,00 €

1 osoba, 47 mesiacov. Opis pracovných činností v projekte: Psychologická 
diagnostika s využívaním špecializovaných odborných metód, postupov a techník 
psychologickej práce vrátane získavania anamnestických údajov a posudzovanie 

sociálnej situácie dieťaťa, resp. dospelej fyzickej osoby, zabezpečovanie 
implementácie týchto informácií v individuálnych plánoch klientov,. Aplikácia 

psychologických postupov a intervencií pri výkone SPODaSK a pri individuálnej a 
skupinovej práci s deťmi, resp. dospelej fyzickej osoby, poskytovanie individuálneho 
a skupinového poradenstva vrátane krízovej intervencie, poskytovanie poradenstva 

individuálnou a skupinovou formou rodinným príslušníkom a blízkym osobám detí a 
dospelým fyzickým osobám; spolupráca s viacerými subjektami a špeicálne 

konzultácie na účely rozhodovania o voľbe a uplatňovaní opatrení SPODaSK pri 
riešení sociálnej situácie dieťaťa, resp. dospelej fyzickej osoby; poskytovanie 

dieťaťu, plnoletej fyzickej osobe a jeho príbuzným a blízkym osobám psychologickej 
pomoci na odstránenie príčin, pre ktoré bolo uložené výchovné opatrenie, resp. 
realizované opatrenia; vyhodnocovanie plnenia účelu výchovného opatrenia; 

vyhotovenie a vyhodnocovanie plánu činností s klientom, ktorý je v súlade s plánom 
sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ak tento plán vypracúva orgán SPODaSK 

v spolupráci s prijímateľom, resp. partnerom. Súvis oprávneného výdavku s 
jednotlivými aktivitami: Podaktivita 1 - mzdové výdavky sú viazané na výkon 
opatrení SPODaSK u minimálne 8 klientov mesačne pri výkone sociálneho 

programu v zmysle §11, v rámci podaktivity 2 výchovného opatrenia v zmysle §12
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7 Psycholog / Psychologička 910 - Jednotkové výdavky mesiac 248,59 € 1,00 248,59 €

1 osoba, 1 mesiac. Opis pracovných činností v projekte: Psychologická diagnostika s 
využívaním špecializovaných odborných metód, postupov a techník psychologickej 
práce vrátane získavania anamnestických údajov a posudzovanie sociálnej situácie 

dieťaťa, resp. dospelej fyzickej osoby, zabezpečovanie implementácie týchto 
informácií v individuálnych plánoch klientov,. Aplikácia psychologických postupov a 
intervencií pri výkone SPODaSK a pri individuálnej a skupinovej práci s deťmi, resp. 

dospelej fyzickej osoby, poskytovanie individuálneho a skupinového poradenstva 
vrátane krízovej intervencie, poskytovanie poradenstva individuálnou a skupinovou 

formou rodinným príslušníkom a blízkym osobám detí a dospelým fyzickým 
osobám; spolupráca s viacerými subjektami a špeicálne konzultácie na účely 

rozhodovania o voľbe a uplatňovaní opatrení SPODaSK pri riešení sociálnej situácie 
dieťaťa, resp. dospelej fyzickej osoby; poskytovanie dieťaťu, plnoletej fyzickej osobe 

a jeho príbuzným a blízkym osobám psychologickej pomoci na odstránenie príčin, 
pre ktoré bolo uložené výchovné opatrenie, resp. realizované opatrenia; 

vyhodnocovanie plnenia účelu výchovného opatrenia; vyhotovenie a vyhodnocovanie 
plánu činností s klientom, ktorý je v súlade s plánom sociálnej práce s dieťaťom a 

jeho rodinou, ak tento plán vypracúva orgán SPODaSK v spolupráci s prijímateľom, 
resp. partnerom. Súvis oprávneného výdavku s jednotlivými aktivitami: Podaktivita 1 
- mzdové výdavky sú viazané na výkon opatrení SPODaSK u minimálne 8 klientov 

mesačne pri výkone sociálneho programu v zmysle §11, v rámci podaktivity 2 
výchovného opatrenia v zmysle §12

8 Spec. Pedagog / Pedagogička 910 - Jednotkové výdavky mesiac 1 065,00 € 48,00 51 120,00 €

1 osoba, 48 mesiacov.  Opis pracovných činností v projekte: Špeciálno-pedagogická 
diagnostika s využívaním špecializovaných odborných metód, postupov a techník 
psychologickej práce vrátane získavania anamnestických údajov a posudzovanie 

sociálnej situácie dieťaťa, resp. dospelej fyzickej osoby, zabezpečovanie 
implementácie týchto informácií v individuálnych plánoch klientov,. Aplikácia 

psychologických postupov a intervencií pri výkone SPODaSK a pri individuálnej a 
skupinovej práci s deťmi, resp. dospelej fyzickej osoby, poskytovanie individuálneho 
a skupinového poradenstva vrátane krízovej intervencie, poskytovanie poradenstva 

individuálnou a skupinovou formou rodinným príslušníkom a blízkym osobám detí a 
dospelým fyzickým osobám; spolupráca s viacerými subjektami a špeicálne 

konzultácie na účely rozhodovania o voľbe a uplatňovaní opatrení SPODaSK pri 
riešení sociálnej situácie dieťaťa, resp. dospelej fyzickej osoby; poskytovanie 

dieťaťu, plnoletej fyzickej osobe a jeho príbuzným a blízkym osobám špeciálno-
pedagogickej pomoci na odstránenie príčin, pre ktoré bolo uložené výchovné 

opatrenie, resp. realizované opatrenia; vyhodnocovanie plnenia účelu výchovného 
opatrenia; vyhotovenie a vyhodnocovanie plánu činností s klientom, ktorý je v súlade 
s plánom sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ak tento plán vypracúva orgán 

SPODaSK v spolupráci s prijímateľom, resp. partnerom. Súvis oprávneného výdavku 
s jednotlivými aktivitami: Podaktivita 1 - mzdové výdavky sú viazané na výkon 

opatrení SPODaSK u minimálne 15 klientov mesačne pri výkone sociálneho 
programu v zmysle §11, v rámci podaktivity 2 výchovného opatrenia v zmysle §12

9 Spec. Pedagog / Pedagogička 910 - Jednotkové výdavky mesiac 532,00 € 0,00 0,00 € X

10 Liec. Pedagog / Pedagogička 910 - Jednotkové výdavky mesiac 865,00 € 0,00 0,00 € X
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11 Liec. Pedagog / Pedagogička 910 - Jednotkové výdavky mesiac 432,00 € 0,00 0,00 € X

12 Supervizia - individ. 910 - Jednotkové výdavky hodina 40,00 € 192,00 7 680,00 €

supervizia pre zamestnancov pocas 48 mesiacov realizacie projektu, priemerne 4 

hodiny mesacne - Opis pracovných činností: Poskytovanie individuálnej supervízie v 
zmysle zákona 305/2005 Z.z. o SPODaSK. Súvis oprávneného výdavku s 

jednotlivými aktivitami: Podaktivita 3 - mzdové výdavky sú viazané na supervíziu 
výkonu opatrení SPODaSK odborných zamestnancov projektu. 

13 Supervizia - skupin. 910 - Jednotkové výdavky hodina 44,00 € 96,00 4 224,00 €

supervizia pre zamestnancov pocas 48 mesiacov realizacie projektu, priemerne 2 

hodiny mesacne - Opis pracovných činností: Poskytovanie skupinovej supervízie v 
zmysle zákona 305/2005 Z.z. o SPODaSK. Súvis oprávneného výdavku s 

jednotlivými aktivitami: Podaktivita 3 - mzdové výdavky sú viazané na supervíziu 
výkonu opatrení SPODaSK odborných zamestnancov projektu. 

14 Riadenie proj. 905 - Ostatné spôsoby paušálneho financovania projekt 314 962,59 € 8,32% 26 204,89 € X

15 Ostatné výdavky 903 - Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu 
(nariadenie 1304/2013, čl. 14 ods. 2)

projekt 341 167,48 40,00% 136 466,99 € X

477 634,47 € XSpolu za projekt
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