
ZMLUVA 

o poskytnutí dotácie č. LP/2014/269 

uzatvorená podľa § 6b ods. 3 zákona č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti 
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona 

č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. 
o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších 

predpisov a § 51 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník") na aktivity zamerané na podporu 

a ochranu ľudských práv a slobôd 

(ďalej len „zmluva") 

medzi 

poskytovateľom: 

Sídlo: 

v mene ktorého koná: 

IČO: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu v tvare IBAN: 
BIC/SWIFT: 
(ďalej len poskytovateľ) 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych 
záležitostí Slovenskej republiky 
Hlboká cesta 2 
833 36 Bratislava 
Miroslav Lajčák. minister zahraničných vecí 
a európskych záležitostí Slovenskej republiky 
00699021 

prijímateľom: 
Sídlo: 
v mene ktorého koná: 
IČO: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu v tvare IBAN: 
BIC/SWIFT: 
(ďalej len prijímateľ) 

Základná škola 
P. Jilemnického 1035/2, 960 01 Zvolen 
Mgr. Ľuboslava Bieliková 
037831208 

Článok I. 
Základné ustanovenia 

1. Účelom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán 
pri poskytnutí dotácie na účel podľa § 2 písm. c) a d) zákona č. 545/2010 Z. z. 
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky 
a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci 
a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej 
štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon"), určenej na financovanie 
projektu s názvom CESTY DO INEJ DIMENZIE (bez násilia, diskriminácie a 
intolerancie) (ďalej len „projekt"), schváleného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o 
dotácie na rok 2014 Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2014. 



2. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť prijímateľovi dotáciu 
z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na realizáciu aktivít v zmysle 
schváleného popisu projektu uvedeného v prílohe 1 tejto zmluvy a štruktúrovaného 
rozpočtu a komentára k nemu, uvedeného v prílohe 2 tejto zmluvy v sume 9 994 eur 
(slovom: deväťtisíc deväťstodevädesiatštyri eur) a záväzok prijímateľa poskytnutú dotáciu 
použiť v súlade s podmienkami stanovenými v tejto zmluve a v jej prílohách, výlučne na 
úhradu bežných výdavkov na aktivity podľa schváleného projektu. Prijímateľ zodpovedá 
za účelné a hospodárne použitie dotácie a realizuje aktivity na svoju vlastnú 
zodpovednosť. 

3. Predmetom zmluvy je aj záväzok prijímateľa spolufinancovať projekt z vlastných zdrojov 
prijímateľa alebo z iných zdrojov vo výške 576 eur (slovom: päťstosedemdesiatšesť eur). 

Článok II. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Poskytovateľ poukáže finančné prostriedky uvedené v či. I. ods. 2 tejto zmluvy 
bezhotovostným prevodom na účet prijímateľa, uvedený v záhlaví tejto zmluvy do 20 
kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

2. Poskytnutá dotácia je účelovo viazaná a prijímateľ je povinný použiť ju v zmysle zákona 
a v súlade s § 19 ods. 1 a 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o rozpočtových pravidlách") výlučne na účel, ktorý je uvedený v čl. I. ods. 1 a 
ods. 2 tejto zmluvy. 

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že aktivity projektu v zmysle čl. I. tejto zmluvy, ktoré sú 
financované z dotácie poskytnutej na základe tejto zmluvy, nebudú duplicitne hradené aj 
z iných zdrojov. 

4. Prijímateľ vyhlasuje, že si je vedomý vyvodenia právnych dôsledkov porušenia záväzku 
podľa predchádzajúceho odseku. 

5. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky oznámenia uskutočnené prijímateľom akoukoľvek 
formou a použitím akéhokoľvek média, vrátane internetu, budú obsahovať logo 
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej len 
„ministerstvo") a nasledovné vyhlásenie: „Realizované s finančnou podporou 
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu 
Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne 
zodpovedný Základná škola". To sa nevzťahuje na prijímateľa, ktorý realizuje aktivity 
v rámci projektu pred dňom podpísania tejto zmluvy. 

6. Prijímateľ je povinný písomne informovať poskytovateľa o pripravovaných verejných 
aktivitách a aktivitách zameraných na prácu s cieľovými skupinami v rámci projektu 
najmenej 5 pracovných dní vopred na emailovej adrese: ludskeprava@mzv.sk. -

7. Poskytnutú dotáciu v zmysle čl. I. ods. 2 tejto zmluvy a prostriedky spolufinancovania 
v zmysle čl. I. ods. 3 tejto zmluvy je prijímateľ povinný použiť najneskôr do 31. 12. 
2014 a vyúčtovať najneskôr do 31. 1. 2015, resp. použiť do 31. 3. 2015 a vyúčtovať 
najneskôr do 30. 4. 2015 v zmysle § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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Článok III. 
Zmeny podmienok zmluvy 

1. Zmena účelu, na ktorý bola dotácia poskytnutá, je neprípustná. 

2. Zmeny podmienok tejto zmluvy, ktoré neovplyvnia účel poskytnutej dotácie, možno 
vykonať písomným dodatkom k zmluve. Dodatok musí byť schválený a zverejnený 
rovnakým spôsobom ako zmluva. O zmenu dodatku k zmluve môže prijímateľ písomne 
požiadať odbor ľudských práv ministerstva (ďalej len "odbor ľudských práv") najneskôr 
30 kalendárnych dní pred termínom na použitie dotácie podľa čl. II. ods. 7 tejto zmluvy. 
Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

3. V rámci jednotlivých položiek štruktúrovaného rozpočtu projektu je prijímateľ oprávnený 
vykonať zmenu štruktúry výdavkov do výšky 15 %, pričom celková výška výdavkov 
štruktúrovaného rozpočtu musí byť zachovaná. V tomto prípade sa nevyžaduje dodatok 
k tejto zmluve. 

4. Zmena štruktúry výdavkov vyššia ako 15 % v rámci jednotlivých položiek 
štruktúrovaného rozpočtu projektu je možná len na základe písomného dodatku k tejto 
zmluve. O schválenie zmeny štruktúry výdavkov vyššej ako 15 % v rámci jednotlivých 
položiek štruktúrovaného rozpočtu je prijímateľ povinný písomne požiadať odbor 
ľudských práv najneskôr 30 kalendárnych dní pred uplynutím lehoty na použitie dotácie 
podľa čl. II. ods. 7 tejto zmluvy. 

Článok IV. 
Oprávnené výdavky 

Na účely tejto zmluvy sa za oprávnené výdavky považujú iba výdavky, ktoré: 

(a) sú v súlade so zákonom, príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, a sú 
uvedené v prílohe 2 tejto zmluvy, 

(b) vznikli za účelom realizácie schváleného projektu v období od 1. 1. 2014 a boli 
vynaložené alebo priamo súvisia s obdobím do posledného dňa realizácie projektu, 
najneskôr však do 31. 12. 2014, resp. do 31. 3. 2015 v zmysle § 8 ods. 5 zákona 
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

Článok V. 
Vyúčtovanie dotácie 

1. Pri vyúčtovaní dotácie poskytnutej podľa tejto zmluvy je prijímateľ povinný postupovať 
v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (d'alej 
len „zákon o účtovníctve"). 

2. Vyúčtovanie poskytnutej dotácie musí obsahovať: 

(a) písomné vecné vyhodnotenie projektu vo forme záverečnej správy, z ktorého bude 
zrejmé dodržanie účelu poskytnutej dotácie. 



(b) finančné vyúčtovanie poskytnutej dotácie a prostriedkov spolufinancovania, 
vypracované v súlade so zákonom o účtovníctve, s predložením písomného prehľadu 
a čitateľných fotokópií dokladov preukazujúcich použitie dotácie; súčasťou 
vyúčtovania je tiež: 

a) celková rekapitulácia výdavkov, 

b) vyčíslenie výšky celkovej čerpanej sumy z poskytnutej dotácie, 

c) vyčíslenie výšky celkovej čerpanej sumy spolufinancovania. 

d) písomné potvrdenie (resp. vyhlásenie) štatutárneho zástupcu alebo príslušnej 
zodpovednej osoby prijímateľa o formálnej a vecnej správnosti vyúčtovania, 

e) uvedenie miesta, na ktorom sa nachádzajú originály dokladov súvisiace 
s poskytnutou dotáciou u prijímateľa. 

Za správnosť údajov uvedených vo vyúčtovaní zodpovedá štatutárny zástupca 
prijímateľa, ktorý správnosť vyúčtovania potvrdí svojím podpisom. Súčasťou potvrdenia 
je aj čestné vyhlásenie prijímateľa, že dokumentáciu vyúčtovaných prostriedkov nepoužil 
a ani nepoužije pri vyúčtovaní prostriedkov poskytnutých z iných zdrojov. 

Vyúčtovanie poskytnutej dotácie zasiela prijímateľ na adresu: Ministerstvo zahraničných 
vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, odbor ľudských práv, Hlboká cesta 2, 
833 36 Bratislava . Vecné vyhodnotenie a finančné vyúčtovanie dotácie a ostatné prílohy 
zasiela prijímateľ v jednom vyhotovení. 

Ak poskytovateľ zistí v predloženom vecnom vyhodnotení a finančnom vyúčtovaní 
projektu nedostatky, vyzve prijímateľa na odstránenie zistených nedostatkov a súčasne 
mu stanoví lehotu na ich odstránenie. Ak prijímateľ v stanovenej lehote nedostatky 
neodstráni, je povinný poskytnutú dotáciu, alebo jej časť vrátiť na účet poskytovateľa 
podľa čl. VI ods. 3 tejto zmluvy. 

Článok VI. 
Vrátenie finančných prostriedkov 

Prijímateľ je povinný poskytovateľovi vrátiť: 

(a) dotáciu alebo jej časť, ktorá nebola použitá na účel dohodnutý v čl. I. tejto zmluvy. 
Povinnosť prijímateľa vrátiť dotáciu alebo jej časť sa vzťahuje aj na prípad, ak 
poskytovateľ zistí túto skutočnosť z predložených dokladov (vyúčtovania) v zmysle 
čl. V. ods. 2. tejto zmluvy. Povinnosť sa vzťahuje na vrátenie dotácie alebo jej časti 
vo výške, ktorú vyčísli poskytovateľ. Prijímateľ je povinný vrátiť tieto finančné 
prostriedky najneskôr do 20 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy 
poskytovateľa na vrátenie neoprávneného použitia prostriedkov poskytnutej dotácie, 

(b) dotáciu alebo jej časť, ktorú nevyčerpal do výšky poskytnutej dotácie. Prijímateľ je 
povinný vrátiť tieto finančné prostriedky do 20 kalendárnych dní odo dňa doručenia 
výzvy poskytovateľa na vrátenie neoprávneného použitia prostriedkov poskytnutej 
dotácie, 

(c) dotáciu alebo jej časť, ktorá nebola použitá na dohodnutý účel uvedený v čl. I. tejto 
zmluvy z dôvodu, že voči majetku prijímateľa je vedené konkurzné konanie, 
prijímateľ je v konkurze, v reštrukturalizácii, bol voči prijímateľovi zamietnutý návrh 



na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, prijímateľ je v likvidácii alebo je 
voči nemu vedený výkon rozhodnutia. Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnuté 
finančné prostriedky najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy 
poskytovateľa na vrátenie finančných prostriedkov, 

(d) dotáciu, ak sa preukáže, že v žiadosti alebo v dokumentoch, ktoré sú jej prílohami, 
uviedol nepravdivé alebo neúplné údaje. Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnuté 
finančné prostriedky najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy 
poskytovateľa na vrátenie finančných prostriedkov, 

(e) dotáciu alebo jej časť v prípade porušenia záväzku podľa čl. II ods. 3 tejto zmluvy 
a to v rozsahu výdavkov na aktivitu/aktivity, pri ktorej/ktorých došlo 
k jeho porušeniu. Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnuté finančné prostriedky 
najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy poskytovateľa 
na vrátenie finančných prostriedkov. 

2. Prijímateľ je povinný vrátiť poskytovateľovi všetky výnosy (rozdiel medzi čistým úrokom 
vzniknutým zo sumy pridelenej dotácie po odpočítaní alikvotnej časti poplatku za vedenie 
účtu prijímateľa, prípadne celého poplatku) z finančných prostriedkov, ktoré boli 
pripísané na jeho účet, v termíne najneskôr do 20 kalendárnych dní odo dňa stanoveného 
v čl. II. ods. 7 tejto zmluvy. 

3. Finančné prostriedky z dotácie, ktoré je prijímateľ povinný vrátiť poskytovateľovi podľa 
ods. 1, vráti na depozitný účet ministerstva - SK29 8180 0000 0070 0007 3623, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, s uvedením variabilného symbolu „kód žiadosti" a to aj 
vo všetkých prípadoch porušenia povinností uvedených v čl. II tejto zmluvy. 
Prijímateľ zároveň zašle finančnému odboru ministerstva (ďalej len „finančný odbor") 
avízo o platbe. 

4. Finančné prostriedky z dotácie, ktoré je prijímateľ povinný vrátiť poskytovateľovi podľa 
ods. 2, vráti na depozitný účet ministerstva- SK29 8180 0000 0070 0007 3623, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, s uvedením variabilného symbolu „kód žiadosti". 
Prijímateľ zároveň zašle finančnému odboru ministerstva avízo o platbe. 

Článok VII. 
Kontrola poskytnutých finančných prostriedkov 

1. Prijímateľ je povinný umožniť zamestnancom poskytovateľa a kontrolných orgánov 
Slovenskej republiky kontrolu dodržania rozsahu, účelu a podmienok dohodnutých 
v zmluve o poskytnutí dotácie, dodržania všeobecne záväzných právnych predpisov, ako 
aj správnosti vyúčtovania a vecnej realizácie v zmysle príslušných všeobecne záväzných 
právnych predpisov, najmä zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom 
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

2. Prijímateľ je povinný osobám podľa prvého odseku predložiť originály všetkých 
dokladov súvisiacich s poskytnutou dotáciou a ďalšie dokumenty, ktoré sú potrebné na 
výkon kontroly a poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť pri výkone ich kontrolných 
oprávnení. 

Článok VIII. 
Záverečné ustanovenia 
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1. Prijímateľ podpísaním tejto zmluvy vyhlasuje, že poskytovateľovi udeľuje súhlas so 
spracovaním jeho osobných údajov potrebných na realizáciu tejto zmluvy a že súhlasí so 
zverejnením týchto údajov na účely § 7 ods. 6 písm. c) zákona. 

2. Nedodržanie zmluvne dohodnutých podmienok sa považuje za porušenie finančnej 
disciplíny s právnymi následkami podľa § 31 zákona o rozpočtových pravidlách. 

3. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými 
právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť a voľnosť uzavrieť túto zmluvu, ako aj 
spôsobilosť na súvisiace právne úkony nie sú žiadnym spôsobom obmedzené alebo 
vylúčené. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu 
ju vo vlastnom mene podpisujú. 

6. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis dostane prijímateľ 
a tri rovnopisy dostane poskytovateľ. 

7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je schválený popis projektu (príloha č.l) 
a schválený štruktúrovaný rozpočet a komentár k nemu (príloha č. 2). 

8. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť táto 
zmluva nadobúda dňom nasledujúcim po jej zverejnení v zmysle § 47a ods. 1 
Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

Za poskvtovateľa: Za prijímateľa: 

Meno: Miroslav Lajčák 
Funkcia: minister zahraničných vecí 

a európskych záležitostí 
Slovenskej republiky 

Meno: Mgr. Ľuboslava Bieliková 
Funkcia: riaditeľ 

Podpis: 

Dátum: 

Odtlačok pečiatky: 

Podpis: 
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PRÍLOHA Č. 1 K ZMLUVE 
o poskytnutí dotácie na podporu a ochranu ľudských práv a slobôd 

číslo LP/2014/269 

Popis projektu 
1. Názov projektu 

CESTY DO INEJ DIMENZIE (bez násilia, diskriminácie a intolerancie) 
2. Stručný popis projektu (bez uvedenia akýchkoľvek identifikačných údajov 

žiadateľa!) (uveďte stručný popis súčasného stavu a problém, na ktorý sa projekt 
zameriava - max 800 znakov) 

Sme plnoorganizovaná škola v centre mesta s dochádzajúcimi žiakmi z mestských sídlisk a 
okolitých obcí. Vychovávame žiakov z rôznych sociálnych a občianskych skupín, 
zdravotne i sociálne znevýhodnených. Napriek tomu, že máme profesionálny pedagogický 
zbor a odborné zázemie (školský psychológ, špeciálny pedagóg, asistent učiteľa) 
zaznamenávame nárast agresivity, šikanovania, rodovej necitlivosti, posmeškov 
smerujúcich k národnostným menšinám, skrytého kolektívneho i individuálneho týrania v 
kolektívoch detí a mladistvých. Problémom je nedostatok potrebných zručností detí a 
učiteľov efektívne riešiť konfliktné situácie v dennom živote. Uvedomujeme si, že škola je 
dôležitým miestom na budovanie hodnotového systému, zvlášť keď zlyháva rodina. 
Cieľom predloženého projektuje zaktivizovať deti tak, že budú schopné aj v neprítomnosti 
dospelého profesionálne riešiť aktuálne problémy skupiny. Zároveň im umožníme priamo 
realizovať rovesníčky program v ďalších kolektívoch detí a mládeže. Nevyhnutnou 
súčasťou úspešnej cesty je aj rozvoj kompetencií učiteľov v oblasti ľudských práv. Spolu 
hľadáme/nachádzame cesty do domenzie žitia bez násilia, agresie, bez predsudkov, naopak 
s toleranciou, bezpečnosťou a vzájomným porozumením. 

3. Účel výzvy, na ktorú sa projekt zameriava a typy aktivít (označte jeden alebo viac 
účelov, na ktoré sa projekt zameriava a dominantné/hlavné typy aktivít projektu) 

x Presadzovanie, podpora a ochrana ľudských práv a slobôd: 

Posilnenie efektívnosti vymáhateľnosti ľudských práv a slobôd a podpora aktívnej 
občianskej spoločnosti; 

x Výchova a vzdelávanie detí a mládeže v oblasti ľudských práv a slobôd; 

x Vzdelávanie a školenia v oblasti ľudských práv a slobôd; 

Zvyšovanie informovanosti verejnosti v oblasti poznania svojich práv a povinností; 

Poradenská činnosť, monitorovacia činnosť a bezplatná právna pomoc v oblasti 
ľudských práv a slobôd; 

Analytická, expertná a edičná činnosť v oblasti ľudských práv a slobôd; 

x Podpora spolupráce a partnerstva organizácií a inštitúcií vykonávajúcich činnosť v 
oblasti ľudských práv a slobôd; 

Zaobstaranie publikácií, učebných materiálov a pomôcok; 

Výdavky neziskových organizácií a inštitúcií vykonávajúcich činnosť v oblasti 
ľudských práv a slobôd. 

x Predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie, 
antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie: 
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x Podpora uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania; 

x Zvyšovanie informovanosti verejnosti a vzdelávanie profesijných skupín v oblasti 
predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie, 
antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie; 

Kultúrne aktivity a spoločensko-vedné aktivity; 

Aktivity na základe priorít vlády Slovenskej republiky vo vzťahu k predchádzaniu 
všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným 
prejavom intolerancie; 

Zlepšenie kvality života znevýhodnených skupín obyvateľstva. 

4. Cieľ projektu (bez uvedenia akýchkoľvek identifikačných údajov žiadateľa!) 
(definujte hlavný cieľ a čiastkové ciele projektu - max 800 znakov): 

Hlavný cieľ: Rozvíjať zručnosti žiakov a učiteľov v oblasti ochrany ľudských práv a 
slobôd. 

Čiastkové ciele: 
1. Aktivizovať žiakov/učiteľov v ľudsko-právnej oblasti s dôrazom na rozvoj 

sociálnych zručností v konkrétnych životných situáciách. 
2. Rozvíjať zručnosti žiakov a učiteľov riešiť konfliktné situácie (ovládať sám seba, 

pomáhať druhým, mať okolo seba spoločenstvo a dobre sa do spoločenstva zaradiť). 
3. Získať a vyškoliť aktívnych dobrovoľníkov - žiakov pre rovesníčke učenie v škole i 

mimo nej. 
4. Riadiť vzťahy v skupinách detí kooperatívnym a participatívnym spôsobom používaním 

životných zručností s dosahom na život v dospelej komunite. 
5. Aplikovať získané vedomosti a zručnosti v oblasti stereotypov a predsudkov, rozvíjať 

schopnosť prijímať/tolerovať rodovú, národnostnú, vekovú a rasovú odlišnosť i 
zvládanie emócií v reálnom živote zo strany žiakov a učiteľov. 

6. Variabilnými systémovými aktivitami podporovať partnerstvo i spoluprácu školy a 
organizácií, ktoré realizujú vzdelávacie aktivity/školenia pre deti a mládež v 
oblasti ľudských práv a slobôd. 

5. Cieľová skupina (bez uvedenia akýchkoľvek identifikačných údajov žiadateľa!) 
(uveďte konkrétnu cieľovú skupinu/skupiny, na ktorú je projekt zameraný a prečo, ako aj 
spôsob jej zapojenia ako aktéra aktivít, oslovenie širokej verejnosti) 

x Zraniteľné skupiny definované podľa jednotlivých dôvodov diskriminácie: 
x 1/ pohlavie, 
x 2/ rod, 
x 3/ vek, 
x 4/ zdravotné postihnutie, 

5/ sexuálna orientácia, 
6/ farba pleti. 
7/ rasa, 

x 8/ príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, 
9/jazyk. 

x 10/ národný alebo sociálny pôvod. 
11/ náboženské vyznanie alebo viera, 
12/ politické alebo iné zmýšľanie, 
13/ manželský alebo rodinný stav, 



14/ majetok, 
15/ iné postavenie- uveďte aké 

Verejnosť 
Štátne a verejné inštitúcie 
Samospráva a miestne inštitúcie 
Podnikateľské subjekty 
Odborové organizácie 
Stavovské organizácie 
Novinári, médiá 

x Študenti, žiaci 
x Pedagogické profesie 

Právne profesie 
Mimovládne organizácie 
Deti a mládež 
Iné, špecifikujte: 

Zdôvodnite výber cieľovej skupiny, veľkosť cieľovej skupiny, prípadne uveďte jej 
ďalšiu bližšiu špecifikáciu (max 400 znakov): 

Cieľová skupina sú deti a mládež do 15 rokov. Vyškolených mediátorov je 10, v rámci 
aktivít rovesníckeho programu 450 žiakov našej školy, šírenie rovesníckeho programu na 
školách regiónu cca 300 žiakov a v rámci udržateľnosti projektu stovky ďalších rovesníkov -
peer aktivistov. 
Cieľová skupina učitelia/rodičia. Vyškolených 25 absolventov odborného semnára, cca 150 
účastníkov regionálnej konferencie CESTY DO INEJ DIMENZIE (rodičia/učitelia). 

6. Miesto realizácie a čas realizácie (bez uvedenia akýchkoľvek identifikačných údajov 
žiadateľa!) 
(uveďte miesto alebo oblasť realizácie projektu a obdobie, počas ktorého sa bude projekt 
realizovať) 

Miesto (región) realizácie: základná škola, rekreačné zaraidenie, akademická pôda 
Projekt bude realizovaný v období od: 1.7.2014 do 31.12.2014. 

Zdôvodnite výber miesta realizácie, prípadne uveďte jeho bližšiu špecifikáciu: 
1. Rekreačné stredisko vzdialené do 30 km od sídla 

školy - prostredie mimo školy (motivácia účastníkov) 
2. Sídlo školy, učebne - dostupnosť, potrebné 

technické zázemie, cieľové skupiny. 
3. Školy regiónu, učebne - dostupnosť, potrebné 

technické zázemie, cieľové skupiny. 
4. Kongresové centrum v meste sídla školy - veľký 

počet účastníkov, technické a odborné zázemie 

7. Dosah projektu (bez uvedenia akýchkoľvek identifikačných údajov žiadateľa!) 

regionálny 

8. Udržateľnosť projektu (bez uvedenia akýchkoľvek identifikačných údajov 
žiadateľa!) 
(stručne popíšte aktivity, ktoré budú pokračovať po skončení financovania projektu 
z dotácie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. prípadne aké d'alšie 
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aktivity budú nadväzovať na projekt alebo ako budú využité výstupy z projektu v ďalších 
rokoch atd\) 

1. Pokračovanie v rovesníckom programe CESTY DO INEJ DIMENZIE v ďalších mesiacoch 
na 

školách regiónu. 
2. Vystúpenia účastníkov odborného seminára pre učiteľov/rodičov na slovenských a 

medzinárodných konferenciách. 
3. Vydanie a zverejnenie základného manuálu INŠPIROMAT k rovesníckemu programu do 

konca roku 2015 v digitálnej podobe. 

9. Aktivity a výstupy (bez uvedenia akýchkoľvek identifikačných údajov žiadateľa!) 
(stručne popíšte aktivity projektu, ich výstupy a predpokladaný harmonogram ich realizácie 

povinné uviesť vo formáte: AKTIVITA / MIESTO KONANIA / TERMÍN / VÝSTUP 

1.Stanovenie kritérií úspešnosti projektu/škola/september 2014/kritériá úspešnosti 
2.Rovesníčky program CESTY DO INEJ DIMENZIE 
2.1. Výcvik detských peer mediátorov/rekreačné zariadenie/3 dni v októbri 2014/ 

10 vyškolených peer mediátorov, manuál k aktivitám rovesníckeho programu 
2.2. Rovesníčke vzdelávanie realizované peer mediátormi/škola, triedy/október-

november 2014/ 46 realizovaných zážitkových aktivít pilotného rovesníckeho 
programu, galéria výstupov z aktivít 

2.3. Šírenie posolstva rovesníckeho programu/november - december 2014 realizovaných 
aktivít v školách regiónu, získanie 10 žiakov z iných škôl pre šírenie posolstva 

3. Odborný seminár pre pedagógov /škola/december 2014 /rozvoj kompetencií účastníkov 
seminára v oblasti ľudských práv, dotazník hodnotenia seminára, reflektovanie 
spôsobov vlastného jednania 

4.1. Regionálna konferencia s názvom Cesty do inej dimenzie bez násilia, diskriminácie 
a šikanovania - okrúhle stoly/kongresové centrum/december 2014 prezentácia 
diskusných záverov skupiny 

4.2. Regionálna konferencia Cesty do inej dimenzie - tvorivé dielne/škola/databáza 
kreatívnych riešení zadaných problémov 

5. Vyhodnotenie projektu/december 2014/vyhodnotenie kritérií úspešnosti, návrh opatrení 
pre prax - základný manuál v printovej podobe 

10. Predošlé skúsenosti s realizáciou aktivít a projektov v danej oblasti (bez uvedenia 
akýchkoľvek identifikačných údajov žiadateľa!) 
(uveďte podrobnú informáciu o skúsenostiach žiadateľa, resp. garanta projektu 
s realizáciou podobných aktivít v minulosti a jeho odbornosti v danej oblasti) 

- organizátori regionálnej konferencie UČIACA SA ŠKOLA (2. ročník bol vo februári 
2014), lektori v tvorivých dielňach pre učiteľov a komunitu - Multikultúrna výchova 
v škole, Slnko svieti na všetkých rovnako 

- participácia na projektoch ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM, MODRÝ GOMBÍK. 
VZDELÁVANIE DETÍ A 

MLÁDEŽE Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT FORMOVANIE ICH 
BUDÚCNOSTI, 
- certifikované aktualizačné štúdiá pre 35 zamestnancov - Rodovo citlivá výchova na 

školách. Vzdelávanie v mediácii pre školy, Etnické čistky, genocídy, rasová 
intolerancia v dejinách, Prevencia závislostí a rizikového správania. Vzdelávanie 
detí cudzincov 
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- spolupráca s odbornou komunitou pri organizácii Olympiáde ľudských práv, pri 
ročníkových a celoškolských podujatiach v oblasti ľudskoprávnej (lektori z 
organizácii zbezpečujúci vzdelávanie v oblasti ľudských práv a slobod, zamestnanci 
prokuratúry a polície, členovia občianskych združení a nadácií) 

11. Publicita projektu (bez uvedenia akýchkoľvek identifikačných údajov žiadateľa!) 
(uveďte predpokladané mediálne pokrytie projektu a mediálne výstupy o jeho aktivitách) 

- regionálna tlač 
- regionálna TV, rádio 
- web stránka mesta 
- publikácia Ročenka- moja škola 
- web stránka školy 
- informačná tabuľa v priestoroch školy 
- prezentácia priebehu projektu na veľkoplošnej obrazovke vo vestibule školy so 

spolupracujúcou komunitou 

Zvo len , dňa 0 2 . 1 0 . 2 0 1 4 

O d t l a č o k peč ia tky p r i j íma teľa P o d p i s š t a tu t á rneho o rgánu p r i j íma teľa 
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PRÍLOHA C. 2 K ZMLUVE 
o poskytnutí dotácie na podporu a ochranu ľudských práv a slobôd 

číslo LP/2014/269 

ŠTRUKTUROVANÝ ROZPOČET 
(bežné výdavky) 

Názov projektu: CESTY DO INEJ DIMENZIE (bez násilia, diskriminácie a intolerancie) 

Typ výdavku Jednotka 
Cena 

za jednotku v € 
Počet 

jednotiek 
Výdavky 
spolu v € 

A. Požadovaná dotácia od UV SR X x x x 
1. osobné výdavky 

lektor práca/1 hodina 30 83 2 490 
prednášateľ práca/1 hodina 8 32 256 
asistent projektového 
manažéra/koordinátora 

práca/1 hodina 8 55 440 

vedúci výskumnej skupiny práca/1 hodina 12 100 1 200 
účtovník/účtovníčka práca/1 hodina 8 50 400 
iné (špecifikovať) manažér pre 
verejné obstarávanie 

práca/1 hodina 8 5 40 

iné (špecifikovať) manažér pre 
publicitu práca/l hodina 8 30 240 

iné (špecifikovať) manažér pre 
monitorovanie 

práca/l hodina 8 50 400 

2. cestovné výdavky 
súkromné osobné motorové 
vozidlo 

liter PHM 1.60 200 320 

3. 
výdavky na služby a tovary 
súvisiace s realizáciou projektu 
(špecifikovať) 
stravné, výcvik detských 
mediátorov - 3 dni polpenzia 11 30 330 

občerstvenie, seminár učiteľov, 
detí 1 osoba 5 30 150 

desiata a obed na regionálnej 
konferencii 1 osoba 5 150 750 

obed detí Šírenie posolstva na iné 
ZŠ 1 osoba 

3 
18 54 

tlač povánok na konferenciu 1 kus 1.50 150 225 
plagáty 1 kus 10 5 50 
veľkoplošné fotografie na 
konferenciu 1 kus 8 5 40 

USB kľúče pre výcvik detí 1 kus 9 10 90 
blok, pero pre účastníkov 
konferencie 1 balíček 3 150 450 

náplň do tlačiarne, kopírovanie 
materiálov 1 kus 6 20 120 

fotoaparát 1 kus 220 1 220 
propagácia projektu na tričkách 1 kus 7 15 105 
odborná literatúra pre výcvik detí 1 kus 12 12 144 
brožúra na konferenciu 1 kus 3 160 480 
notebook pre deti 1 kus 500 1 500 
dataprojektor pre výcvik detí 1 kus 500 1 500 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

Spolu - bežné výdavky X x x 9 994 
B. Vlastné zdroje X x x x 

poštovné, kancelársky materiál, 
farebný papier, kancelársky x x x 376 
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papier, baliaci papier, flipchardy, 
fixy, lepidla, euroobaly 
SPOLU X x x 376 

C. Finančné prostriedky z iných 
zdrojov X x x x 

prenájom priestorov a techniky X x x 200 
SPOLU x x x 200 

B+C SPOLUFINANCOVANIE x x x 576 
VÝDAVKY SPOLU 
(Súčet A+B+C) x x x 10 570 

Zvo len , dňa 0 2 . 1 0 . 2 0 1 4 

Od t l ačok peč ia tky p r i j íma teľa Podp i s š t a tu t á rneho o r g á n u p r i j íma teľa 
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