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Použitie prijatých prostriedkov z 2-3% z podielu zaplatenej dane z príjmu právnických a 

fyzických osôb v roku 2013 

Najneskôr do konca roka 2013 sme mali povinnosť využiť a vyúčtovať prostriedky prijaté v roku 

2012, tj. zostatok 38,28 € z celkovo prijatých 452,90 €. Mohli sme tiež použiť prostriedky 

prijaté v roku 2013 (2 308,27 €). Spolu sme teda mohli využiť 2 346,55 €. 

Použili sme všetky získané prostriedky, t.j. celkovo sme k 31.12.2012 z prijatých prostriedkov 

použili 2 346,55 € na úhradu nákladov spojených so zásahmi pri udalostiach, na ktoré sme 

nemali zmluvného zadávateľa alebo ktoré nebolo možné z hľadiska miesta, typu, rozsahu alebo 

času zaradiť do realizované projektu podporeného Nadáciou SPP; na nákup materiálno-

technického zabezpečenia tímu, na vzdelávanie nových spolupracovníkov tímu, na úhradu 

nákladov spojených s účasťou našich pracovníkov na súčinnostných cvičeniach (CARESS 2013, 

Tunel Bôrik) a odborných podujatiach (RESCUE FORUM 112). 

  

Použitie prijatých prostriedkov z 2% z podielu zaplatenej dane z príjmu právnických a fyzických 

osôb v roku 2013 

1 
Vzdelávanie spolupracovníkov tímu 2013/2014 (príprava, tlač a väzba 

manuálov; honoráre lektorom) 
1 059,76 € 

2 Honoráre za prácu terénnych pracovníkov KIT MA 800,00 € 

3 Konferencie a semináre (účastnícke poplatky, ubytovanie, refundácia doprava) 328,00 € 

4 
Materiálno-technické zabezpečenie tímu (uniformy - vesty terénnych 

pracovníkov; reflexné vesty pre klientov) 
130,69 € 

5 Súčinnostné cvičenia (Tunel Bôrik - refundácia doprava) 21,50 € 

6 Prevádzka krízovej linky 6,60 € 

Spolu 2 346,55 € 

 

Z prostriedkov prijatých v roku 2013 nám teda ostáva na využitie a zúčtovanie 

do 31.12.2014  0,- €. 

 


