
 
 

Zvýšenie jednotkovej ceny od 01.01.2017 v rámci implementácie národného projektu 

Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza 

Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity Slovenskej republiky financuje výkon vybraných sociálnych 

služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni zamestnancov podporovaných národným projektom 

Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza (ďalej len „NP KC“) v komunitných centrách 

(ďalej len „KC“) na základe Štandardnej stupnice jednotkových nákladov (ďalej len „ŠSJN“) pre NP KC. Tento 

dokument stanovuje výšku jednotkovej ceny za mesačný výkon KC a základné podmienky, na ktoré je naviazané 

vyplatenie príslušnej jednotkovej ceny. ŠSJN zároveň stanovuje mechanizmus každoročného rastu celkovej ceny 

práce odborného garanta KC (ďalej aj „OG KC“), odborného pracovníka KC (ďalej aj „OP KC“) a pracovníka KC 

(ďalej aj „P KC“). Ten určuje, že k 1. januáru príslušného roka bude celková cena práce prepočítaná na základe 

indexu nominálnej mzdy v hospodárstve SR, zverejnenom Štatistickým úradom SR za prvý až druhý štvrťrok 

kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku. Z uvedeného, normatívne stanoveného 

mechanizmu vyplýva, že na základe štatistických údajov za rok 2016 bude k 01.01.2017 celková cena práce 

príslušných zamestnancov (OG KC, OP KC a P KC) zvýšená o 3,0 %. 

V nadväznosti na uvedené si Vás dovoľujeme upozorniť, že od 01.01.2017 bude celková cena práce odborného 

garanta KC v sume 1 090,14 € (celková cena práce bez garančného poistenia v sume 1088,12 €), celková cena 

práce odborného pracovníka KC v sume 948,33 € (celková cena práce bez garančného poistenia v sume 946,58 

€) a celková cena práce pracovníka KC v sume 735,20 € (celková cena práce bez garančného poistenia v sume 

733,83 €). Výška ostatných nákladov na zamestnancov poskytujúcich vybrané sociálne služby krízovej intervencie 

na komunitnej úrovni (stravné, cestovné, kancelárske potreby) zostáva nezmenená. 

Celková výška jednotkovej ceny, ktorá bude od 01.01.2017 za výkon KC vyplácaná, je 1 147,22 € pri OG KC 

(jednotková cena bez garančného poistenia je 1145,20 €), 1 005,41 € pri OP KC (jednotková cena bez garančného 

poistenia je 1003,66 €) a 792,28 € pri P KC (jednotková cena bez garančného poistenia je 790,91 €). Jednotlivé 

zmeny oproti roku 2016 sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

Tab. 1 Zmeny oproti roku 2016 

pozícia  rok celková cena práce ostatné náklady jednotková cena 

OG KC 
2016 1058,39 € 57,08 € 1115,47 € 

2017 1090,14 € 57,08 € 1147,22 € 

OP KC 
2016 920,71 € 57,08 € 977,79 € 

2017 948,33 € 57,08 € 1005,41 € 

P KC 
2016 713,79 € 57,08 € 770,87 € 

2017 735,20 € 57,08 € 792,28 € 

Tab. 2 Zmeny oproti roku 2016 (bez garančného poistenia) 

pozícia  rok celková cena práce ostatné náklady jednotková cena 

OG KC 
2016 1056,43 € 57,08 € 1113,51 € 

2017 1088,12 € 57,08 € 1145,20 € 

OP KC 
2016 919,01 € 57,08 € 976,09 € 

2017 946,58 € 57,08 € 1003,66 € 

P KC 
2016 712,46 € 57,08 € 769,54 € 

2017 733,83 € 57,08 € 790,91 € 

 




