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VÝZVY 2022: TVORBA ROZPOČTU
Rozpočet – povinná príloha žiadosti o poskytnutie dotácie 

Hospodárne nastavenie rozpočtu posudzuje aj hodnotiaca

komisia MZVEZ SR

Povinná podmienka: Spolufinancovanie - zahrnuté do

žiadaného rozpočtu

min 10% zo sumy žiadanej dotácie - rozpočtové a

príspevkové organizácie, mimovládne subjekty

min 20% zo sumy žiadanej dotácie - podnikateľské

subjekty – Program podnikateľských subjektov)



ZÁKLADNÁ ŠTRUKTÚRA ROZPOČTU 

Dve hlavné kategórie 

Priame náklady

Nepriame náklady



PRIAME NÁKLADY
1. Skupina - Osobné náklady na odborný a expertný personál

2. Skupina - Cestovné náhrady a stravné odborného a expertného 
personálu

3. Skupina – Ostatné služby

4. Skupina – Bežné výdavky

5. Skupina – Kapitálové výdavky

6. Skupina – Osobné náklady na riadenie projektu

7. Skupina – Cestovné náhrady a stravné na riadenie projektu



PRIAME NÁKLADY
1. Skupina - Osobné náklady na odborný a expertný personál

Maximálne limity celkovej ceny práce na mzdu zamestnanca, 
resp. sadzbu dodávateľa na prislúchajúce štandardizované 
projektové pozície 

Zoznam štandardizovaných projektových pozícií _ Tabuľka 
4_platná pre Rozvojové a Humanitárne projekty a Tabuľka 5_ 
platná iba pre Humanitárne projekty    



PRIAME NÁKLADY
2. Skupina - Cestovné náhrady a stravné odborného a expertného 
personálu

Letenky/PHM/lokálne cestovné náhrady  

Ubytovanie

Stravné 

Ostatné  vedľajšie výdavky (víza, poistenie , očkovanie)

Zákon o cestovných náhradách č. 283/2002 Z. z. 



PRIAME NÁKLADY
3. Skupina – Ostatné služby

Bežné služby (napr. prenájom externých priestorov,  externej 
techniky, catering)   

Analýzy, metodiky, štúdie

Akreditácie a certifikácie 

Náklady  na ostatný  personál nevyhnutný na aktivity projektu 

(napr. strážna služba,  šofér)



Technické zariadenie Maximálny limit

PC s príslušenstvom 800 Eur

Notebook s príslušenstvom 1000 Eur

Dataprojektor 300 Eur

Tlačiareň 400 Eur

Videokamera 300 Eur

PRIAME NÁKLADY
4. Skupina – Bežné výdavky
Bežné výdavky zahŕňajú výdavky na dlhodobý majetok neodpisovaný podľa § 27 Zákon 
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov okrem kapitálových výdavkov a krátkodobý majetok, 
ktorého doba použiteľnosti je najviac jeden rok (napr. zdravotnícky materiál) a sú 
okamžite spotrebovateľné.



PRIAME NÁKLADY
5. Skupina – Kapitálové výdavky

Dlhodobý majetok odpisovaný (napr. pozemky a stavby, 
hmotný a nehmotný majetok)

Opatrenia MF SR z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42



Limity na kapitálové výdavky 

Nehmotný majetok

výsledky vývojovej činnosti, napríklad dizajn,

softvér,

oceniteľné práva, napríklad výrobno-technické poznatky (knowhow), 
licencie, užívacie práva, právo prechodu cez pozemok, vydavateľské 
práva, vydavateľské tituly, autorské práva, dovozné kvóty a vývozné 
kvóty, obchodné značky, ochranné známky, receptúry, predmety 
priemyselných práv a iné výsledky duševnej práce, ak sa obstarali za 
odplatu. Musí to byť v hodnote nad 2 400 eur.



Limity na kapitálové výdavky 
Technickým zhodnotením sa rozumejú:

výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, 
rekonštrukcie a modernizácie prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom 
a nehmotnom majetku sumu 1 700 eur v úhrne za zdaňovacie 
obdobie (rozpočtový rok). 



PRIAME NÁKLADY
6. Skupina – Riadenie projektu 

Osobné náklady na riadenie projektu

Oprávnené projektové pozície v súlade s požiadavkami v Tabuľke č. 4

a 5. (vrátane ďalších požiadaviek ako je uvedené pri osobných

nákladoch na odborný personál)

Maximálny percentuálny limit pre riadenie projektu v rámci

priamych nákladov projektu je 20% z celkových

oprávnených nákladov projektu (skupina nákladov č. 6 a č. 7

Tabuľky č. 1).



PRIAME NÁKLADY
7. Skupina – Riadenie projektu 

Cestovné náhrady a stravné riadiaceho personálu 

Oprávnené náklady na cestovné a stravné riadiaceho personálu

potrebné napr. na monitorovacie cesty v oprávnenom období trvania

projektu

Maximálny percentuálny limit pre riadenie projektu v rámci

priamych nákladov projektu je 20% z celkových

oprávnených nákladov projektu (skupina nákladov č. 6 a č. 7

Tabuľky č. 1).



Nepriame náklady 

Skupina - Réžia projektu:

 Bežná réžia (prijímateľa)

 Bežná réžia (partnera)

Maximálny percentuálny limit pre nepriame náklady projektu v

rámci režijných nákladov je 7% z celkových oprávnených

nákladov projektu.



Ostatné limity
Maximálne limity celkovej ceny práce na mzdy projektového personálu uvedené vo 
Finančnej príručke (Tabuľka č. 4 a  č. 5 vo Finančnej príručke) 
Počiatočné náklady sú akékoľvek náklady, ktoré nevyhnutne vzniknú prijímateľovi po 
schválení dotácie, ale pred podpisom zmluvy , t.j. od dátumu ministrom schváleného 
záznamu o poskytnutí dotácie. 
Počiatočné náklady môžu predstavovať maximálne 2% z celkových oprávnených 
nákladov projektu.



Ďakujem za pozornosť
Mgr. Renáta Mezeiová
vedúca projektového oddelenia 
tel: + 421 25978 2605
email: renata.mezeiova@slovakaid.sk

Slovenská agentúra pre medzinárodnú
rozvojovú spoluprácu (SAMRS)
Pražská 7 | 811 04 Bratislava | SR
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