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DODATOK Č. 7 K ZMLUVE   O POSKYTNUTÍ   NENÁVRATNÉHO   

FINANČNÉHO   PRÍSPEVKU 
 
uzatvorený v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov, v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov, v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona 
č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva 
v znení neskorších predpisov.   
  

 
ČÍSLO ZMLUVY: 110/2009/1.1/OPV 

 
Tento Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, registračné číslo 
Dodatku 110/2009/1.1/OPV/D07 (ďalej len „Dodatok“) je uzatvorený v zmysle článku 8 bod 
1 Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Všeobecné zmluvné 
podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „VZP“) 
medzi zmluvnými stranami: 
 

Poskytovateľ 

názov :  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

sídlo:  Stromová 1, 813 30 Bratislava 

  Slovenská republika 

IČO :  00164381 

DIČ :  2020798725 

konajúci :  Ing. Eugen Jurzyca 

 

v zastúpení1   

názov :  Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre 
štrukturálne fondy EÚ 

sídlo : Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava 

 Slovenská republika  

IČO : 31819494 

DIČ : 2022295539 

Konajúci : Ing. Alexandra Drgová 

na základe splnomocnenia zo dňa 30. 11. 2007 

(ďalej len „Poskytovateľ“)  

                                                 
 
1 Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára  sprostredkovateľský orgán pri riadiacom orgáne, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu 
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Prijímateľ 

názov  : Stredná odborná škola strojnícka 

sídlo : Športová 1326, 024 01 Kysucké Nové Mesto 

   Slovenská republika 

zapísaný v : registri organizácií 

konajúci : Ing., Mgr. Ondrej Holienčík 

IČO : 17053722  

DIČ : 2020558155 

 Banka  : Všeobecná úverová banka a.s. 

číslo účtu  (vrátane predčíslia) a kód banky  

 zálohové platby:2  a) 

    b) 

 predfinancovanie:3 a) 

    b) 

 refundácia:4  a) 

 (ďalej len „Prijímateľ“) 

(ďalej aj „Zmluvné strany“)  

 

Článok 1 

 
Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na zmenách Zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku č. 110/2009/1.1/OPV (ďalej len „Zmluva“), kód ITMS Projektu 
26110130141 v znení Dodatku č. 1 – registračné číslo Dodatku 110/2009/1.1/OPV/D01, 
Dodatku č. 2 – registračné číslo Dodatku 110/2009/1.1/OPV/D02, Dodatku č. 3 – registračné 
číslo Dodatku 110/2009/1.1/OPV/D03, Dodatku č. 4 – registračné číslo Dodatku 
110/2009/1.1/OPV/D04, Dodatku č. 5 – registračné číslo Dodatku 110/2009/1.1/OPV/D05, 
Dodatku č. 6 – registračné číslo Dodatku 110/2009/1.1/OPV/D06, Usmernenia 
Poskytovateľa č. 1 zo 07. decembra 2009, Usmernenia Poskytovateľa č. 2 z 11. mája 2010 a 
Usmernenia Poskytovateľa č. 3 z 22. septembra 2010 uvedených v článku 2 tohto Dodatku. 
 
 

Článok 2 

 
(1) Zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa vypúšťajú prílohy č. 3 Podpisové vzory a č. 5 

Plnomocenstvo. 
 
Prílohy zmluvy o poskytnutí NFP sa prečíslujú nasledovne: 
                                                 
 
2 Ak sa nehodí, prečiarknite 
3 Ak sa nehodí, prečiarknite 
4 Ak sa nehodí, prečiarknite 
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Príloha č. 1  Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku,  

Príloha č. 2  Predmet podpory NFP,  
Príloha č. 3  Rozpočet projektu,  
Príloha č. 4  Podrobný popis aktivít projektu.  

  
(2) V nadväznosti na zmenu uvedenú v odseku 1 tohto článku sa mení prvá veta v článku 6 

bod 6.3 Zmluvy o poskytnutí NFP nasledovne: 
 
Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledujúce prílohy: 1. Všeobecné zmluvné 
podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 2. Predmet podpory 
NFP, 3. Rozpočet projektu, 4. Podrobný popis aktivít projektu. 
 
 
(3) Článok 6 bod 6.4 Zmluvy o poskytnutí NFP sa nahrádza novým článkom 6 bod 6.4 

nasledovne: 
 
Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi zmenu alebo doplnenie 
osôb oprávnených konať v mene Prijímateľa a doručiť Poskytovateľovi nové podpisové vzory 
a v prípade zmeny alebo doplnenia zástupcu aj novú plnú moc. V prípade zmeny štatutára je 
Prijímateľ povinný doručiť originál alebo úradne overenú kópiu menovacieho dekrétu alebo 
iný dokument potvrdzujúci vykonanie zmeny v osobe štatutára a v prípade zmeny zástupcu je 
Prijímateľ povinný doručiť aj odvolanie alebo výpoveď plnej moci na predchádzajúceho 
zástupcu. 
 
(4) Zoznam príloh sa mení nasledovne: 
 
Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku 
Príloha č. 2 Predmet podpory NFP 
Príloha č. 3 Rozpočet projektu 
Príloha č. 4 Podrobný popis aktivít projektu  

  
 

Ostatné prílohy Zmluvy 
 
(5) V prílohe č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“ sa tabuľka „Časový rámec realizácie 

Projektu“ nahrádza novou tabuľkou „Časový rámec realizácie Projektu“. 

 
Nová tabuľka je prílohou č. 1 k Dodatku č. 7.  
Príloha č. 1 k Dodatku č. 7 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 
 
 
 

(6) V prílohe č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“ sa tabuľka „Rozpočet projektu“ 
nahrádza novou tabuľkou „Rozpočet projektu“. 

 
Nová tabuľka je prílohou č. 2 k Dodatku č. 7.  
Príloha č. 2 k Dodatku č. 7 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 
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(7) V prílohe č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“ sa tabuľka „Rozpočet realizácie 
jednotlivých aktivít“ nahrádza novou tabuľkou „Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít“. 

 
Nová tabuľka je prílohou č. 3 k Dodatku č. 7.  
Príloha č. 3 k Dodatku č. 7 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 
 

 
 
(8) V prílohe č. 3 Zmluvy  „Rozpočet projektu“ sa tabuľka „Rozpočet projektu a komentár 

k rozpočtu projektu“ nahrádza novou tabuľkou „Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu 
projektu“. 

 
     Nová tabuľka je prílohou č. 4 k Dodatku č. 7.  
     Príloha č. 4 k Dodatku č. 7 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

 
 
 
(9)  Príloha č. 5 Zmluvy „Podrobný popis aktivít projektu“ sa nahrádza novou prílohou  

„Podrobný popis aktivít projektu“. 
 
Nový podrobný popis aktivít projektu je prílohou č. 5 k Dodatku č. 7.  
Príloha č. 5 k Dodatku č. 7 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

 
 

Článok 3 

 

(1)  Pre účely tohto Dodatku sa všeobecné zmluvné podmienky označujú ako „VZP“, Zmluva 
o poskytnutí NFP bez VZP a ostatných príloh sa označuje ako „Zmluva o poskytnutí 
NFP“ a  zmluva o poskytnutí NFP, VZP a ostatné prílohy sa označuje ako „Zmluva“.  

  

(2)  Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho 
obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli. Ich zmluvné prejavy sú 
dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu vôľu. 
Podpisujúce osoby  sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho 
podpísali.  

 

(3)  Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku si Prijímateľ 
ponecháva 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu medzi 
zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu tohto Dodatku uloženého u 
Poskytovateľa. 

 

(4)  Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia 
Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv.  

 

(5)   Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 
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Za  Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 

 

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

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu5 Poskytovateľa 

Ing. Alexandra Drgová 

 

 

Za Prijímateľa v Kysuckom Novom Meste, dňa: 

 

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

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu6 Prijímateľa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy: 
Príloha č. 1: Časový rámec realizácie Projektu 
Príloha č. 2: Rozpočet projektu 
Príloha č. 3: Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít 
Príloha č. 4: Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu 
Príloha č. 5: Podrobný popis aktivít projektu 

 

                                                 
 
5 Ak sa nehodí, prečiarknite 
6 Ak sa nehodí, prečiarknite 
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Príloha č. 1 k Dodatku č. 7 k Zmluve o poskytnutí NFP  
 
Časový rámec realizácie Projektu 

Názov aktivity 
Začiatok realizácie aktivity 
(MM/RRRR) 

Ukončenie realizácie aktivity 
(MM/RRRR) 

Hlavné aktivity (max. 100 
znakov pre každú aktivitu) 

  

1.1 Analýza potrieb 10/2009 04/2010 

1.2 Vytvorenie školského 
vzdelávacieho programu 

11/2009 06/2011 

1.3 Implementácia do 
vyučovania 

10/2010 06/2011 

2.1 Dodávka multimediálnej 
učebne 

10/2009 04/2010 

2.2 Dodávka podporného 
hardvéru pre pedagogických 
zamestnancov 

10/2009 04/2010 

3.1 Školenie koordinátora 
odborných aktivít 

11/2009 04/2010 

3.2 Školenie pedagogických 
zamestnancov 

01/2010 12/2010 

Podporné aktivity   

Riadenie projektu 10/2009 06/2011 

Publicita a informovanosť 10/2009 06/2011 
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Príloha č. 2 k Dodatku č. 7 k Zmluve o poskytnutí NFP  
 
7. Rozpočet projektu 

Skupina výdavkov Oprávnené 
výdavky 
(v EUR) 

Neoprávnené 
výdavky 
(v EUR) 

Celkové 
výdavky 
projektu  
(v EUR) 

Názov aktivity 

610620 osobné náklady 20 538,75 0,00 20 538,75 Riadenie projektu 
610620 osobné náklady 797,00 0,00 797,00 1.1 Analýza potrieb 

610620 osobné náklady 
12 432,00 0,00 12 432,00 1.2 Vytvorenie školského 

vzdelávacieho programu 

610620 osobné náklady 
12 752,00 0,00 12 752,00 1.3 Implementácia do 

vyučovania 
633002 Materiál Výpočtová 
technika 

37 887,22 0,00 37 887,22 Zariadenie a vybavenie 
projektu 

633004 Materiál 
Prevádzkové stroje, prístroje, 
zariadenie, technika a 
náradie 

9 838,68 0,00 9 838,68
Zariadenie a vybavenie 

projektu 

633006  Všeobecný materiál 1 991,64 0,00 1 991,64 Riadenie projektu 

633006  Všeobecný materiál 
66,39 0,00 66,39 3.1 Školenie koordinátora 

odborných aktivít 

633006  Všeobecný materiál 
663,87 0,00 663,87 3.2 Školenie 

pedagogických 
zamestnancov 

633009 Materiál Knihy, 
časopisy, noviny , učebnice, 
učebné pomôcky a 
kompenzačné pomôcky 

89 907,40 0,00 89 907,40
1.2 Vytvorenie školského 
vzdelávacieho programu 

633009 Materiál Knihy, 
časopisy, noviny , učebnice, 
učebné pomôcky a 
kompenzačné pomôcky 

663,81 0,00 663,81
3.1 Školenie koordinátora 

odborných aktivít 

633009 Materiál Knihy, 
časopisy, noviny , učebnice, 
učebné pomôcky a 
kompenzačné pomôcky 

1 659,69 0,00 1 659,69
3.2 Školenie 

pedagogických 
zamestnancov 

637001  Školenia, kurzy, 
semináre, porady, 
konferencie, sympóziá 

3 983,27 0,00 3 983,27
3.1 Školenie koordinátora 

odborných aktivít 

637001  Školenia, kurzy, 
semináre, porady, 
konferencie, sympóziá 

19 916,35 0,00 19 916,35 3.2 Školenie 
pedagogických 
zamestnancov 

637003  Propagácia, reklama 
a inzercia 

5 311,03 0,00 5 311,03
Riadenie projektu 

637004  Všeobecné služby 11 892,85 0,00 11 892,85 Riadenie projektu 
637005  Špeciálne služby 49 790,00 0,00 49 790,00 1.1 Analýza potrieb 
CELKOVO 280 091,95 0,00 280 091,95  
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Príloha č. 3 k Dodatku č. 7 k Zmluve o poskytnutí NFP  
 
8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít 

Aktivita Oprávnené výdavky Neoprávnené 
výdavky 

Výdavky celkovo 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    
1. 1.1 Analýza potrieb 50 587,00 0,00 50 587,00

2. 
1.2 Vytvorenie školského 
vzdelávacieho programu 

102 339,40 0,00 102 339,40

3. 
1.3 Implementácia do 
vyučovania 

12 752,00 0,00 12 752,00

4. 
3.1 Školenie koordinátora 
odborných aktivít 

4 713,47 0,00 4 713,47

5. 
3.2 Školenie pedagogických 
zamestnancov 

22 239,91 0,00 22 239,91

6. Zariadenie a vybavenie projektu 47 725,90 0,00 47 725,90
Podporné aktivity  

Riadenie projektu 34 423,24 0,00 34 423,24
Publicita a informovanosť 5 311,03 0,00 5 311,03

CELKOVO 0,00 280 091,95
  

 
 



Oprávnené výdavky 
projektu

Výška žiadaného 
príspevku

Vlastné zdroje

Rok A B C
1. 2008 0 0,00000 0,00000
2. 2009 3986,433333 3787,11167 199,32167
3. 2010 4190,7 3981,16500 209,53500
4. 2011 260,9166667 247,87083 13,04583
5. 2012 0 0,00000 0,00000
6. 2013 0 0,00000 0,00000
7. 2014 0 0,00000 0,00000
8. 2015 0 0,00000 0,00000

Spolu 8438,05 8016,14750 421,90250
9. % 100 95 5

Oprávnené výdavky 
projektu

Výška žiadaného 
príspevku

Vlastné zdroje

Rok A B C
1. 2008 0 0,00000 0,00000
2. 2009 132,3253447 125,70908 6,61627
3. 2010 139,1057558 132,15047 6,95529
4. 2011 8,660846666 8,22780 0,43304
5. 2012 0 0,00000 0,00000
6. 2013 0 0,00000 0,00000
7. 2014 0 0,00000 0,00000
8. 2015 0 0,00000 0,00000

Spolu 280,0919472 266,08735 14,00460
9. % 100 95 5

                                  OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV PROJEKTU (v tis. EUR)

TABUĽKA č. 1:   PREDPOKLADANÉ ZDROJE FINANCOVANIA
                                  OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV PROJEKTU (v tis. Sk)

TABUĽKA č. 1:   PREDPOKLADANÉ ZDROJE FINANCOVANIA
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Príloha č. 4 k Dodatku č. 7 k Zmluve o poskytnutí NFP

Názov položky rozpočtu
Číselník 
oprávnených 
výdavkov

Jednotka
Počet 

jednotiek
Maximálna 

jednotková cena
Výdavky spolu Komentár k rozpočtu

Priradenie k 
aktivitám 

projektu****

Rizikové 
položky

A B B1 C D E F=D*E G I II
1. Koordinácia projektu a podporné aktivity - nepriame výdavky*** EUR

1.1. Personálne výdavky interné 18 878,75
1.1.1. Administratívny personál 5 598,75

1.1.1.1. Finančný manažér 610620 osobohodina 375 8,30 3 112,50

TPP, interný zamestnanec, jednotková cena = priemerná hrubá 
mzda za štvrťrok + odvody zamestnávateľa + rezerva, rozsah 
práce 375 hodín rozložených nerovnomerne počas trvania 
projektu, s náplňou práce: riadenie finančných tokov v rámci 
projektu, kontrola čerpania rozpočtu, likvidácia všetkých 
finančných operácií súviciacich s realizáciou, účtovanie v 
súlade so zákonom o účtovníctve, príprava finančných častí 
monitorovacích správ a záverečnej monitorovacej správy. 
(27574,33/165)*1,352*1,2=271,13 Sk  - pracovná zmluva, 
rozšírený pracovný pomer. Stanovená maximálna jednotková 
cena 8,30 € nebude prekročená.

1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 
2.2, 3.1, 3.2

1.1.1.2. Administratívny pracovník 610620 osobohodina 375 6,63 2 486,25

TPP, interný zamestnanec, jednotková cena = priemerná hrubá 
mzda za štvrťrok + odvody zamestnávateľa + rezerva, rozsah 
práce 375 hodín rozložených nerovnomerne počas trvania 
projektu, s náplňou práce: príprava písomných podkladov, 
plnenie úloh podľa pokynov projektového manažéra a 
koordinátora odborných aktivít. 
(18810,33/165)*1,352*1,2=184,95 Sk - pracovná zmluva, 
rozšírený pracovný pomer. Stanovená maximálna jednotková 
cena 6,63 € nebude prekročená.

1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 
2.2, 3.1, 3.2

1.1.1.3. … Iné (doplniť) osobohodina 0 0,00 0,00
1.1.2. Riadiaci personál 10 790,00

1.1.2.1. Projektový manažér 610620 osobohodina 400 8,30 3 320,00

TPP, interný zamestnanec, jednotková cena = priemerná hrubá 
mzda za štvrťrok + odvody zamestnávateľa + rezerva, rozsah 
práce 400 hodín rozložených nerovnomerne počas trvania 
projektu, s náplňou práce: riadenie členov projektového tímu, 
kontrola kvality realizácie jednotlivých aktivít, zabezpečenie 
dodržiavania časového harmonogramu projektu, vykonávanie 
interného monitoringu projektu, vypracovanie záverečnej 
správy projektu. (30239,66/165)*1,352*1,2=297,33 Sk - 
pracovná zmluva, rozšírený pracovný pomer. Stanovená 
maximálna jednotková cena 8,30 € nebude prekročená.

1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 
2.2, 3.1, 3.2

Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR na dve desatinné miesta)

1
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1.1.2.2. Koordinátor odborných aktivít č. 1.1, 1.3, 2.1, 2.2 610620 osobohodina 450 8,30 3 735,00

TPP, interný zamestnanec, jednotková cena = priemerná hrubá 
mzda za štvrťrok + odvody zamestnávateľa + rezerva, rozsah 
práce 450 hodín rozložených nerovnomerne počas trvania 
projektu, s náplňou práce: ogranizačné zabezpečenie realizácie 
odborných aktivít, koordinácia odborných zamestnancov pri 
realizácii jednotlivých aktivít. 
(25853,66/165)*1,352*1,2=254,21 Sk - pracovná zmluva, 
rozšírený pracovný pomer. Stanovená maximálna jednotková 
cena 8,30 € nebude prekročená. 1.1, 1.3, 2.1, 2.2

1.1.2.3. Koordinátor odborných aktivít č. 1.2,  3.1, 3.2 610620 osobohodina 450 8,30 3 735,00

TPP, interný zamestnanec, jednotková cena = priemerná hrubá 
mzda za štvrťrok + odvody zamestnávateľa + rezerva, rozsah 
práce 450 hodín rozložených nerovnomerne počas trvania 
projektu, s náplňou práce: ogranizačné zabezpečenie realizácie 
odborných aktivít, koordinácia odborných zamestnancov pri 
realizácii jednotlivých aktivít. 
(27886,66/165)*1,352*1,2=274,20 Sk - pracovná zmluva, 
rozšírený pracovný pomer. Stanovená maximálna jednotková 
cena 8,30 € nebude prekročená. 1.2,  3.1, 3.2

1.1.2.3. .....Iné (doplniť) osobohodina 0 0,00 0,00
1.1.3. Iný personál 2 490,00

1.1.3.1. Manažér publicity 610620 osobohodina 300 8,30 2 490,00

TPP, interný zamestnanec, jednotková cena = priemerná hrubá 
mzda za štvrťrok + odvody zamestnávateľa + rezerva, rozsah 
práce 300 hodín rozložených nerovnomerne počas trvania 
projektu, s náplňou práce: vykonávať všetky činnosti súvisiace 
s informovaní, propagáciou a publicitou projektu podľa 
manuálu pre publicitu. (27574,33/165)*1,352*1,2=279,33 Sk - 
pracovná zmluva, rozšírený pracovný pomer. Stanovená 
maximálna jednotková cena 8,30 € nebude prekročená.

1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 
2.2, 3.1, 3.2

1.1.3.2. Pracovník pre verejné obstarávanie osobohodina 0 0,00 0,00
1.1.3.3. Programovanie webstránok, portálov a údržba IS osobohodina 0 0,00 0,00
1.1.3.4. … Iné (doplniť) osobohodina 0 0,00 0,00

1.2. Cestovné náhrady ** 0,00
1.2.1. Prevádzka vozidla organizácie * projekt 0 0,00 0,00

1.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi) ** projekt 0 0,00 0,00

1.2.3.
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)** v prípade potreby projekt 0 0,00 0,00

1.3. Dodávka služieb - personálne výdavky 11 892,85
1.3.1. Administratívny personál 0,00

1.3.1.1. Finančný manažér osobohodina 0 0,00 0,00
1.3.1.2. Administratívny pracovník osobohodina 0 0,00 0,00
1.3.1.3. … Iné (doplniť) osobohodina 0 0,00 0,00

1.3.2. Riadiaci personál 0,00

2



ITMS kód Projektu: 26110130141

1.3.2.1. Projektový manažér osobohodina 0 0,00 0,00
1.3.2.2. Koordinátor odbornej aktivity č. (doplniť číslo) osobohodina 0 0,00 0,00
1.3.2.3. .....Iné (doplniť) osobohodina 0 0,00 0,00

1.3.3. Iný personál 11 892,85

1.3.3.1. Manažér publicity osobohodina 0 0,00 0,00

1.3.3.2. Pracovník pre verejné obstarávanie 637004 osobohodina 95 16,59 1 576,05

Externý pracovník pre verejné obstarávanie objednaný na 
všetky verejné obstarávania spojené s projektom. Práca 
fakturovaná na základe mandátnej zmluvy - zmluvný vzťah 
mimo pracovnoprávnych vzťahov. Jednotková cena stanovená 
na 500,-Sk (16,59 €) za rozsah maximálne 95 hodín. 1.1, 2.1, 2.2

1.3.3.3. Programovanie webstránok, portálov a údržba IS 637004 osobohodina 620 16,64 10 316,80

Externý pracovník pre programovanie webstránok a portálu 
spojené s projektom. Práca fakturovaná na základe zmluvy o 
dielo - zmluvný vzťah mimo pracovnoprávnych vzťahov. 
Jednotková cena stanovená na 501,30,-Sk (16,64 €) za počet 
620 hodín.

1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 
3.2

1.3.3.4. … Iné (doplniť) osobohodina 0 0,00 0,00
1.4. Ostatné  výdavky - nepriame 1 991,64

1.4.1. Spotrebný tovar a prevádzkový materiál 633006 projekt 1 1 991,64 1 991,64

Spotrebný materiál vynaložený na realizáciu aktivít projektu: 
kancelársky papier, 2 tonery do kopírky, 4 tonery do tlačiarní, 
fólie, hrebeňové väzby, popisovače, prospektové obaly, 
šanóny, zaraďovače, spinkovače, spinky, dierovače, korekčné 
pásky, výkresy, farebné papiere, lepidlá, ... v celkovej hodnote 
60.000,-Sk (1991,64 €). Cena stanovená na základe prieskumu 
trhu, v danom mieste a čase obvyklá.

1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 
2.2, 3.1, 3.2

1.4.2. Nájom priestorov pre administráciu projektu projekt 0 0,00 0,00
1.4.3. Telekomunikačné poplatky, poštovné a internet projekt 0 0,00 0,00
1.4.4. Energie, upratovanie projekt 0 0,00 0,00
1.4.5. Nájom ostatného majetku a lízing projekt 0 0,00 0,00
1.4.6. Právne poradenstvo projekt 0 0,00 0,00
1.4.7. Občerstvenie projekt 0 0,00 0,00

1.4.8. ... Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00
1.5. Monitoring a hodnotenie projektu 1 660,00

1.5.1. Personálne výdavky interné 1 660,00

1.5.1.1. Manažér monitoringu 610620 osobohodina 200 8,30 1 660,00

TPP, interný zamestnanec, jednotková cena = priemerná hrubá 
mzda za štvrťrok + odvody zamestnávateľa + rezerva, rozsah 
práce 200 hodín rozložených nerovnomerne počas trvania 
projektu, s náplňou práce: monitorovanie dopadov na cieľové 
skupiny a okolie, hodnotenie spokojnosti s vykonanými 
aktivitami, vypracovanie a analýza prieskumov, vypracovanie 
monitorovacích správ. (36075,33/165)*1,352*1,2=354,71 Sk - 
pracovná zmluva, rozšírený pracovný pomer. Stanovená 
maximálna jednotková cena 8,30 € nebude prekročená.

1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 
2.2, 3.1, 3.2
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1.5.1.2. Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a hodnotenia osobohodina 0 0,00 0,00
1.5.1.3. … Iné (doplniť) osobohodina 0 0,00 0,00

1.5.2. Cestovné náhrady ** 0,00

1.5.2.1. Prevádzka vozidla organizácie v tuzemsku* projekt 0 0,00 0,00

1.5.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi) ** projekt 0 0,00 0,00

1.5.2.3.
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)** v prípade potreby projekt 0 0,00 0,00

1.5.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti) 0,00

1.5.3.1. Manažér monitoringu osobohodina 0 0,00 0,00

1.5.3.2. Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a hodnotenia osobohodina 0 0,00 0,00
1.5.3.3. … Iné (doplniť) osobohodina 0 0,00 0,00

1.6. Publicita a informovanie 5 311,03

1.6.1. Letáky, skladačky 637003 projekt 1 663,88 663,88

Propagácia projektu pred verejnosťou formou letákov v počte 
1.000 kusov v celkovej cene 20.000,-Sk (663,88 €) pre rodičov 
a žiakov.  Cena stanovená prieskumom trhu.

1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 
2.2, 3.1, 3.2

1.6.2. Plagáty 637003 projekt 1 829,85 829,85

Propagácia projektu pred verejnosťou formou plagátov v počte 
50 kusov v celkovej cene 25.000,-Sk (829,85 €) zahrunutá 
príprava propagačného obsahu a zhotovenie plagátov podľa 
prieskumu trhu v danom mieste a čase.

1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 
2.2, 3.1, 3.2

1.6.3. Brožúrky projekt 0,00 0,00

1.6.4. CDROM 637003 projekt 1 331,94 331,94

Propagácia projektu pred verejnosťou formou CDROMov v 
počte 125 kusov v celkovej cene 10.000,-Sk (331,94 €) 
zahrunutá príprava propagačného obsahu a zhotovenie 
CDROMov podľa prieskumu trhu v danom mieste a čase. 

1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 
2.2, 3.1, 3.2

1.6.5. Označenie projektu 637003 projekt 1 1 825,66 1 825,66

Propagácia projektu pred verejnosťou podľa manuálu pre 
publicitu, inštalácia 3 informačných tabúľ v priestoroch školy 
na miestach vyhradených pre tento účel, samolepky 
označovanie výstupov jednotlivých aktivít, označovanie 
dokumetov súviciacich s projektom v celkovej cene 55.000,-Sk 
(1.825,67 €) stanoveným pomocou prieskumu trhu v danom 
mieste a čase. Vzhľadom na mobilitu aktivít v prietoroch školy 
vyžaduje označenie projektu pokryť širšiu plochu. V projekte 
je potrebné označovať objekt realizácie aktivít projektu 
viditeľne, čo vyžaduje aj určité finančné prostriedky na 
uskutočnenie v dostatočnej miere, aby označenie splnilo svoj 
účel pri efektívnom a ekonomickom riešení.

1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 
2.2, 3.1, 3.2
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1.6.6. Web stránka určená pre publicitu projektu 637003 projekt 1 1 659,70 1 659,70

Propagácia projektu pred verejnosťou, zakúpenie 
štrukturovaného dizajnu a balíka služieb k tvorbe a 
publikovaniu informácii s možnosťou interaktívneho prístupu 
verejnosti k projektu pomocou diskusií a prieskumov, s cieľom 
zvýšiť povedomie verejnosti, celková cena pre projekt 50.000,-
Sk/1.659,70€ stanovená prieskumom trhu v danom mieste a 
čase.

1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 
2.2, 3.1, 3.2

1.6.7.
Tlačové konferencie a workshopy zamerané na publicitu 
projektu projekt 0 0,00 0,00

1.6.8. Inzercia v tlačených alebo intrenetových médiách projekt 0 0,00 0,00
1.6.9. … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

1.  Spolu 39 734,27
2. Zariadenie a vybavenie projektu

2.1.
Zariadenie a vybavenie  (krížové spolufinancovanie -  
obstaranie odpisovaného majetku) 0,00

2.1.1. Stolný počítač alebo notebook ks 0 0,00 0,00
2.1.2. Aplikačný softvér ks 0 0,00 0,00
2.1.3. Kopírovacie zariadenie ks 0 0,00 0,00
2.1.4. Tlačiareň ks 0 0,00 0,00
2.1.5. Multifunkčné zariadenie ks 0 0,00 0,00
2.1.6. Dataprojektor ks 0 0,00 0,00
2.1.7. Digitálny fotoaparát pre účely fotodokumentácie ks 0 0,00 0,00
2.1.8. Skener ks 0 0,00 0,00
2.1.9. … Iné (doplniť) ks 0 0,00 0,00

2.2.
Zariadenie a vybavenie  (mimo krížového 
spolufinancovania) 47 725,90

2.2.1. notebook I. 633002 ks 13 992,50 12 902,50

13 notebookov v cene 29.900,-Sk (992,50 €) určených pre 
tvorbu a implementáciu Školského vzdelávacieho programu z 
toho: 3 notebooky sú súčasťou multimediálnych učební a 10 
notebookov je určených pre prácu učiteľov počas aktivít a sú 
nevyhnutné pre trvalú udržateľnosť projektu aj po jeho 
skončení. Cena vyplýva z prieskumu trhu, v danom mieste a 
čase obvyklá.

1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 
2.2, 3.1, 3.2

2.2.14. notebook II. 633002 ks 36 663,87 23 899,32

36 notebookov v cene 20.000,-Sk (663,87 €)určených pre 
žiakov školy na prácu v rámci aktivity a počas činnosti v rámci 
Školského vzdelávacieho programu, cena stanovená 
prieskumom trhu, v danom čase a mieste obvyklá. 1.3, 2.1

2.2.2. Aplikačný softvér ks 0 0,00 0,00
2.2.3. Kopírovacie zariadenie ks 0 0,00 0,00
2.2.4. Tlačiareň ks 0 0,00 0,00
2.2.5. Multifunkčné zariadenie ks 0 0,00 0,00
2.2.6. USB, kalkulačky ks 0 0,00 0,00
2.2.7. Digitálny fotoaparát pre účely fotodokumentácie ks 0 0,00 0,00
2.2.8. Skener ks 0 0,00 0,00
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2.2.9. Dataprojektor 633004 ks 3 992,50 2 977,50

3 dataprojektory v cene 29 900,-Sk (992,50 €) určené do 
multimediálnych učební na prácu s interaktívnymi systémami, 
cena vyplýva z prieskumu trhu, v danom mieste a čase 
obvyklá. 1.3, 2.1

2.2.10. Interaktívny systém eBeam Whiteboard Unit 633004 ks 3 992,50 2 977,50

3 interaktívne systémy eBeam v jednotkovej cene 29.900,-Sk  
(992,50 €) pre multimediálne učebne s možnosťou digitálneho 
záznamu údajov vo forme statických obrazov alebo videa, 
prenášaných z tabule počas fyzického písania po tabuli. Cena 
vyplýva z prieskumu trhu, v danom mieste a čase obvyklá. 1.3, 2.1

2.2.11. Interaktívny systém eBeam Projection Upgrade 633004 ks 3 331,94 995,82

3 interaktívne systémy eBeam v jednotkovej cene 10.000,-Sk 
(331,94 €) pre multimediálne učebne rozširujúce funkcionalitu 
a interaktivitu systému eBeam. Cena vyplýva z prieskumu 
trhu, v danom mieste a čase obvyklá. 1.3, 2.1

2.2.12. TriumphBoard pre systém eBeam 633004 ks 3 962,62 2 887,86

3 špeciálne magnetické a keramické tabule prispôsobené pre 
využitie s eBeam systémom. Cena (962,62 €) vyplýva z 
prieskumu trhu, v danom mieste a čase obvyklá. 1.3, 2.1

2.2.13. Sada Ethernet + wi-fi router 633002 ks 3 361,80 1 085,40

3 sady zariadeni pre rozvod internetu pomocou silovej siete a 
bezdrôtové spojenie so zariadeniami v multimediálnych 
učebniach, v jednotkovej cene 10.900,-Sk (361,8 €) stanovenej 
prieskumom trhu, v danom mieste a čase obvyklej. 1.3, 2.1

2.3. Odpisy dlhodobého hmotného/nehmotného  majetku 0,00
2.3.1. Odpisy dlhodobého hmotného/nehmotného  majetku mesiac 0 0,00 0,00
2.3.2. Finančný lízing - odpisy mesiac 0 0,00 0,00

2.4. Poistenie, opravy a údržba 0,00
2.4.1 Poistenie projekt 0 0,00 0,00
2.4.2 Údržba a opravy zariadenia/vybavenia projekt 0 0,00 0,00

2. Spolu 47 725,90
3. 1.1 Analýza potrieb

3.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 797,00

3.1.1. Pedagogický zamestnanec pre analýzu potrieb č. 1 610620 osobohodina 10 7,97 79,70

TPP, interný zamestnanec, jednotková cena = priemerná hrubá 
mzda za štvrťrok + odvody zamestnávateľa + rezerva, rozsah 
práce 10 hodín rozložených nerovnomerne počas trvania 
aktivity, s náplňou práce: analýza potrieb trhu práce v danom 
regióne pre získanie zamerania školského vzdelávacieho 
programu. (25761/165)*1,352*1,2=253,30 Sk - pracovná 
zmluva, rozšírený pracovný pomer. Stanovená maximálna 
jednotková cena 7,97 € nebude prekročená. 1.1
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3.1.2. Pedagogický zamestnanec pre analýzu potrieb č. 2 610620 osobohodina 10 7,97 79,70

TPP, interný zamestnanec, jednotková cena = priemerná hrubá 
mzda za štvrťrok + odvody zamestnávateľa + rezerva, rozsah 
práce 10 hodín rozložených nerovnomerne počas trvania 
aktivity, s náplňou práce: analýza potrieb trhu práce v danom 
regióne pre získanie zamerania školského vzdelávacieho 
programu. (23597,33/165)*1,352*1,2=232,02 Sk - pracovná 
zmluva, rozšírený pracovný pomer. Stanovená maximálna 
jednotková cena 7,97 € nebude prekročená. 1.1

3.1.3. Pedagogický zamestnanec pre analýzu potrieb č. 3 610620 osobohodina 10 7,97 79,70

TPP, interný zamestnanec, jednotková cena = priemerná hrubá 
mzda za štvrťrok + odvody zamestnávateľa + rezerva, rozsah 
práce 10 hodín rozložených nerovnomerne počas trvania 
aktivity, s náplňou práce: analýza potrieb trhu práce v danom 
regióne pre získanie zamerania školského vzdelávacieho 
programu. (16756,33/165)*1,352*1,2=164,76 Sk - pracovná 
zmluva, rozšírený pracovný pomer. Stanovená maximálna 
jednotková cena 7,97 € nebude prekročená. 1.1

3.1.4. Pedagogický zamestnanec pre analýzu potrieb č. 4 610620 osobohodina 10 7,97 79,70

TPP, interný zamestnanec, jednotková cena = priemerná hrubá 
mzda za štvrťrok + odvody zamestnávateľa + rezerva, rozsah 
práce 10 hodín rozložených nerovnomerne počas trvania 
aktivity, s náplňou práce: analýza potrieb trhu práce v danom 
regióne pre získanie zamerania školského vzdelávacieho 
programu. (26055/165)*1,352*1,2=256,19 Sk - pracovná 
zmluva, rozšírený pracovný pomer. Stanovená maximálna 
jednotková cena 7,97 € nebude prekročená. 1.1

3.1.5. Pedagogický zamestnanec pre analýzu potrieb č. 5 610620 osobohodina 10 7,97 79,70

TPP, interný zamestnanec, jednotková cena = priemerná hrubá 
mzda za štvrťrok + odvody zamestnávateľa + rezerva, rozsah 
práce 10 hodín rozložených nerovnomerne počas trvania 
aktivity, s náplňou práce: analýza potrieb trhu práce v danom 
regióne pre získanie zamerania školského vzdelávacieho 
programu. (24153,33/165)*1,352*1,2=237,49 Sk - pracovná 
zmluva, rozšírený pracovný pomer. Stanovená maximálna 
jednotková cena 7,97 € nebude prekročená. 1.1
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3.1.6. Pedagogický zamestnanec pre analýzu potrieb č. 6 610620 osobohodina 10 7,97 79,70

TPP, interný zamestnanec, jednotková cena = priemerná hrubá 
mzda za štvrťrok + odvody zamestnávateľa + rezerva, rozsah 
práce 10 hodín rozložených nerovnomerne počas trvania 
aktivity, s náplňou práce: analýza potrieb trhu práce v danom 
regióne pre získanie zamerania školského vzdelávacieho 
programu. (24779,66/165)*1,352*1,2=243,65 Sk - pracovná 
zmluva, rozšírený pracovný pomer. Stanovená maximálna 
jednotková cena 7,97 € nebude prekročená. 1.1

3.1.7. Pedagogický zamestnanec pre analýzu potrieb č. 7 610620 osobohodina 10 7,97 79,70

TPP, interný zamestnanec, jednotková cena = priemerná hrubá 
mzda za štvrťrok + odvody zamestnávateľa + rezerva, rozsah 
práce 10 hodín rozložených nerovnomerne počas trvania 
aktivity, s náplňou práce: analýza potrieb trhu práce v danom 
regióne pre získanie zamerania školského vzdelávacieho 
programu. (24763,66/165)*1,352*1,2=243,49 Sk - pracovná 
zmluva, rozšírený pracovný pomer. Stanovená maximálna 
jednotková cena 7,97 € nebude prekročená. 1.1

3.1.8. Pedagogický zamestnanec pre analýzu potrieb č. 8 610620 osobohodina 10 7,97 79,70

TPP, interný zamestnanec, jednotková cena = priemerná hrubá 
mzda za štvrťrok + odvody zamestnávateľa + rezerva, rozsah 
práce 10 hodín rozložených nerovnomerne počas trvania 
aktivity, s náplňou práce: analýza potrieb trhu práce v danom 
regióne pre získanie zamerania školského vzdelávacieho 
programu. (24763,66/165)*1,352*1,2=243,49 Sk - pracovná 
zmluva, rozšírený pracovný pomer. Stanovená maximálna 
jednotková cena 7,97 € nebude prekročená. 1.1

3.1.9. Pedagogický zamestnanec pre analýzu potrieb č. 9 610620 osobohodina 10 7,97 79,70

TPP, interný zamestnanec, jednotková cena = priemerná hrubá 
mzda za štvrťrok + odvody zamestnávateľa + rezerva, rozsah 
práce 10 hodín rozložených nerovnomerne počas trvania 
aktivity, s náplňou práce: analýza potrieb trhu práce v danom 
regióne pre získanie zamerania školského vzdelávacieho 
programu. (24763,66/165)*1,352*1,2=243,49 Sk - pracovná 
zmluva, rozšírený pracovný pomer. Stanovená maximálna 
jednotková cena 7,97 nebude prekročená. 1.1

8



ITMS kód Projektu: 26110130141

3.1.10. Pedagogický zamestnanec pre analýzu potrieb č. 10 610620 osobohodina 10 7,97 79,70

TPP, interný zamestnanec, jednotková cena = priemerná hrubá 
mzda za štvrťrok + odvody zamestnávateľa + rezerva, rozsah 
práce 10 hodín rozložených nerovnomerne počas trvania 
aktivity, s náplňou práce: analýza potrieb trhu práce v danom 
regióne pre získanie zamerania školského vzdelávacieho 
programu. (24763,66/165)*1,352*1,2=243,49 Sk - pracovná 
zmluva, rozšírený pracovný pomer. Stanovená maximálna 
jednotková cena 7,97 € nebude prekročená. 1.1

3.2. Cestovné náhrady ** 0,00
3.2.1. Prevádzka vozidla organizácie * projekt 0 0,00 0,00

3.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi) ** projekt 0 0,00 0,00

3.2.3.
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)** v prípade potreby projekt 0 0,00 0,00

3.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 
činnosti) 0,00

3.3.1.
Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného 
personálu podľa aktivít projektu osobohodina 0 0,00 0,00

3.3.2. Vývoj portálu projekt 0 0,00 0,00
3.3.3. Tvorba vzdelávacích modulov osobohodina 0 0,00 0,00
3.3.4. … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

3.4. Ostatné výdavky - priame 49 790,00
3.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity 3 projekt 0 0,00 0,00
3.4.2. Nájom ostatného majetku a lízing projekt 0 0,00 0,00

3.4.3.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre lektorov, 
odborný personál (zabezpečené dodávateľsky)***** projekt 0,00 0,00

3.4.4. Grafické spracovanie a tlač publikácie projekt 0 0,00 0,00

3.4.5.
E-learningový vzdelávací portál a zabezpečenie jeho 
implementácie 637005 projekt 1 49 790,00 49 790,00

Dodávka služieb portálu na základe verejného obstarávania z 
výstupov analýzy potrieb. Prevádzka portálu bude zmluvne 
zachytená na dobu trvania súvisiacich aktivít a po skončení 
projektu. Portál musí spľňať všetky náležitosti potrebné pre e-
learningové vzdelávanie vyplývajúce z analýzy. 1.1, 1.2, 1.3

3.5. Podpora frekventantov 0,00

3.5.1.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania v tuzemsku projekt 0 0,00 0,00

3.5.2. Školiaci materiál, školiace potreby projekt 0 0,00 0,00
3.5.3. Príspevky pre frekventantov 0,00 0,00
3.5.4. … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

3. Spolu 50 587,00

4.
1.2 Vytvorenie školského vzdelávacieho 
programu

4.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 12 432,00
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4.1.1.
Pedagogický zamestnanec pre tvorbu školského 
vzdelávacieho programu č. 1 610620 osobohodina 160 7,73 1 236,80

TPP, interný zamestnanec, jednotková cena = priemerná hrubá 
mzda za štvrťrok + odvody zamestnávateľa + rezerva, rozsah 
práce 160 hodín rozložených nerovnomerne počas trvania 
aktivity, s náplňou práce: vytvorenie školského vzdelávacieho 
programu na základe analýzy potrieb trhu práce v danom 
regióne. (23683,15/165)*1,352*1,2=232,87 Sk - pracovná 
zmluva, rozšírený pracovný pomer. Stanovená maximálna 
jednotková cena 7,73 € nebude prekročená. 1.2

4.1.2.
Pedagogický zamestnanec pre tvorbu školského 
vzdelávacieho programu č. 2 610620 osobohodina 160 7,97 1 275,20

TPP, interný zamestnanec, jednotková cena = priemerná hrubá 
mzda za štvrťrok + odvody zamestnávateľa + rezerva, rozsah 
práce 160 hodín rozložených nerovnomerne počas trvania 
aktivity, s náplňou práce: vytvorenie školského vzdelávacieho 
programu na základe analýzy potrieb trhu práce v danom 
regióne. (24763,66/165)*1,352*1,2=243,49 Sk - pracovná 
zmluva, rozšírený pracovný pomer. Stanovená maximálna 
jednotková cena 7,97 € nebude prekročená. 1.2

4.1.3.
Pedagogický zamestnanec pre tvorbu školského 
vzdelávacieho programu č. 3 610620 osobohodina 160 7,87 1 259,20

TPP, interný zamestnanec, jednotková cena = priemerná hrubá 
mzda za štvrťrok + odvody zamestnávateľa + rezerva, rozsah 
práce 160 hodín rozložených nerovnomerne počas trvania 
aktivity, s náplňou práce: vytvorenie školského vzdelávacieho 
programu na základe analýzy potrieb trhu práce v danom 
regióne. (24112,33/165)*1,352*1,2= 237,09 Sk - pracovná 
zmluva, rozšírený pracovný pomer. Stanovená maximálna 
jednotková cena 7,87 € nebude prekročená. 1.2

4.1.4.
Pedagogický zamestnanec pre tvorbu školského 
vzdelávacieho programu č. 4 610620 osobohodina 160 7,67 1 227,20

TPP, interný zamestnanec, jednotková cena = priemerná hrubá 
mzda za štvrťrok + odvody zamestnávateľa + rezerva, rozsah 
práce 160 hodín rozložených nerovnomerne počas trvania 
aktivity, s náplňou práce: vytvorenie školského vzdelávacieho 
programu na základe analýzy potrieb trhu práce v danom 
regióne. (23500,09/165)*1,352*1,2= 231,07 Sk - pracovná 
zmluva, rozšírený pracovný pomer. Stanovená maximálna 
jednotková cena 7,67 € nebude prekročená. 1.2

4.1.5.
Pedagogický zamestnanec pre tvorbu školského 
vzdelávacieho programu č. 5 610620 osobohodina 160 7,97 1 275,20

TPP, interný zamestnanec, jednotková cena = priemerná hrubá 
mzda za štvrťrok + odvody zamestnávateľa + rezerva, rozsah 
práce 160 hodín rozložených nerovnomerne počas trvania 
aktivity, s náplňou práce: vytvorenie školského vzdelávacieho 
programu na základe analýzy potrieb trhu práce v danom 
regióne. (24763,66/165)*1,352*1,2=243,49 Sk - pracovná 
zmluva, rozšírený pracovný pomer. Stanovená maximálna 
jednotková cena 7,97 € nebude prekročená. 1.2
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4.1.6.
Pedagogický zamestnanec pre tvorbu školského 
vzdelávacieho programu č. 6 610620 osobohodina 160 7,72 1 235,20

TPP, interný zamestnanec, jednotková cena = priemerná hrubá 
mzda za štvrťrok + odvody zamestnávateľa + rezerva, rozsah 
práce 160 hodín rozložených nerovnomerne počas trvania 
aktivity, s náplňou práce: vytvorenie školského vzdelávacieho 
programu na základe analýzy potrieb trhu práce v danom 
regióne. (23652,64/165)*1,352*1,2= 232,57 Sk - pracovná 
zmluva, rozšírený pracovný pomer. Stanovená maximálna 
jednotková cena 7,72 € nebude prekročená. 1.2

4.1.7.
Pedagogický zamestnanec pre tvorbu školského 
vzdelávacieho programu č. 7 610620 osobohodina 160 7,27 1 163,20

TPP, interný zamestnanec, jednotková cena = priemerná hrubá 
mzda za štvrťrok + odvody zamestnávateľa + rezerva, rozsah 
práce 160 hodín rozložených nerovnomerne počas trvania 
aktivity, s náplňou práce: vytvorenie školského vzdelávacieho 
programu na základe analýzy potrieb trhu práce v danom 
regióne. (22 274,59/165)*1,352*1,2= 219,02 Sk - pracovná 
zmluva, rozšírený pracovný pomer. Stanovená maximálna 
jednotková cena 7,27 € nebude prekročená. 1.2

4.1.8.
Pedagogický zamestnanec pre tvorbu školského 
vzdelávacieho programu č. 8 610620 osobohodina 160 7,77 1 243,20

TPP, interný zamestnanec, jednotková cena = priemerná hrubá 
mzda za štvrťrok + odvody zamestnávateľa + rezerva, rozsah 
práce 160 hodín rozložených nerovnomerne počas trvania 
aktivity, s náplňou práce: vytvorenie školského vzdelávacieho 
programu na základe analýzy potrieb trhu práce v danom 
regióne. (23 806,21/165)*1,352*1,2= 234,08 Sk - pracovná 
zmluva, rozšírený pracovný pomer. Stanovená maximálna 
jednotková cena 7,77 € nebude prekročená. 1.2

4.1.9.
Pedagogický zamestnanec pre tvorbu školského 
vzdelávacieho programu č. 9 610620 osobohodina 160 7,97 1 275,20

TPP, interný zamestnanec, jednotková cena = priemerná hrubá 
mzda za štvrťrok + odvody zamestnávateľa + rezerva, rozsah 
práce 160 hodín rozložených nerovnomerne počas trvania 
aktivity, s náplňou práce: vytvorenie školského vzdelávacieho 
programu na základe analýzy potrieb trhu práce v danom 
regióne. (24763,66/165)*1,352*1,2=243,49 Sk - pracovná 
zmluva, rozšírený pracovný pomer. Stanovená maximálna 
jednotková cena 7,97 € nebude prekročená. 1.2

4.1.10.
Pedagogický zamestnanec pre tvorbu školského 
vzdelávacieho programu č. 10 610620 osobohodina 160 7,76 1 241,60

TPP, interný zamestnanec, jednotková cena = priemerná hrubá 
mzda za štvrťrok + odvody zamestnávateľa + rezerva, rozsah 
práce 160 hodín rozložených nerovnomerne počas trvania 
aktivity, s náplňou práce: vytvorenie školského vzdelávacieho 
programu na základe analýzy potrieb trhu práce v danom 
regióne. (23 775,70/165)*1,352*1,2= 233,78 Sk - pracovná 
zmluva, rozšírený pracovný pomer. Stanovená maximálna 
jednotková cena 7,76 € nebude prekročená. 1.2

4.2. Cestovné náhrady ** 0,00
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4.2.1. Prevádzka vozidla organizácie * projekt 0 0,00 0,00

4.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi) ** projekt 0 0,00 0,00

4.2.3. 
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)** v prípade potreby projekt 0 0,00 0,00

4.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 
činnosti) 0,00

4.3.1.
Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného 
personálu podľa aktivít projektu osobohodina 0 0,00 0,00

4.3.2. Vývoj portálu projekt 0 0,00 0,00
4.3.3. Tvorba vzdelávacích modulov osobohodina 0 0,00 0,00
4.3.4. … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

4.4. Ostatné výdavky - priame 89 907,40
4.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity 3 projekt 0 0,00 0,00
4.4.2. Nájom ostatného majetku a lízing projekt 0 0,00 0,00

4.4.3.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre lektorov, 
odborný personál (zabezpečené dodávateľsky)***** projekt 0,00 0,00

4.4.4. Grafické spracovanie a tlač publikácie projekt 0 0,00 0,00

4.4.5. Didaktické pomôcky - Slovenský jazyk 633009 projekt 1 6 675,60 6 675,60

Inovácia a modernizácia školských didaktických pomôcok v 
súlade s novým školským vzdelávacím programom a 
súčasnými trendami v modernom vzdelávaní pre predmet 
slovenský jazyk: doplnková literatúra (panoráma slovenskej 
literatúry a iné čítanie pre stredné školy) , odborné slovníky 
(frazeologické, výkladové, synonymické, cudzich slov, 
lingvistické), tematické nástenné tabule (funkčné jazykové 
štýly, skladba vety, slohové postupy, portréty osobností), 
videozáznamy (osobnosti Slovenska, Slovenčina - význam, 
jazyk, folklór, nárečia, komunikácia, Matica slovenská, tvorivé 
písanie, slovenská literatúra, názvy obcí a miest, vývin 
slovenského jazyka) a iné. Cena stanovená prieskumom trhu. 1.2, 1.3

4.4.6. Didaktické pomôcky - Anglický jazyk 633009 projekt 1 6 638,10 6 638,10

Inovácia a modernizácia školských didaktických pomôcok v 
súlade s novým školským vzdelávacím programom a 
súčasnými trendami v modernom vzdelávaní pre predmet 
anglický jazyk: doplnková literatúra, odborné slovníky 
(idiomické, frazeologické, výkladové), tematické nástenné 
tabule (past parciciple, prepositions, present perfect, irregulars 
verbs), e-Blocks (interaktívna multimediálna didaktická 
pomôcka pre výuku anglického jazyka) úroveň 0, úroveň 1, 
úroveň 2, úroveň 3 a iné. Cena stanovená prieskumom trhu. 1.2, 1.3
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4.4.7. Didaktické pomôcky - Nemecký jazyk 633009 projekt 1 6 646,50 6 646,50

Inovácia a modernizácia školských didaktických pomôcok v 
súlade s novým školským vzdelávacím programom a 
súčasnými trendami v modernom vzdelávaní pre predmet 
nemecký jazyk: doplnková literatúra, odborné slovníky 
(idiomické, frazeologické, výkladové), tematické nástenné 
tabule (deutsch, fakty o Rakúsku, unregelmassige verden, 
rechtschreibreform, Deutschland uberblick), magnetické karty 
(trieda, čísla, farby, rodina, oblečenie, ovocie, zelenina) 
nemčina hrou (pexeso na rôzne témy: byt a bývanie, dopravné 
značky, odevy a doplnky, osoby, ovocie a zelenina, 
reštaurácia, škola, zvieratá) a iné. Cena stanovená prieskumom 
trhu. 1.2, 1.3

4.4.8. Didaktické pomôcky - Matematika / Fyzika 633009 projekt 1 10 007,90 10 007,90

Inovácia a modernizácia školských didaktických pomôcok v 
súlade s novým školským vzdelávacím programom a 
súčasnými trendami v modernom vzdelávaní pre prírodovedné 
predmety matematika/fyzika: tematické nástenné tabule 
(obvod a obsah, prevody jednotiek, podobnosť, zhodné 
zobrazenia, kružnica a kruh, modely telies, objem telies), 
stavebnice na aktívnu tvorbu geometrických telies s 
požadovanými vlastnosťami konvexity a pravidelnosti (Lego 
Math, priehľadná geometrická sada) , magnetické skladačky 
pre rozvoj priestorovej kreativity (numerická zostava), 
pomôcky na rozvoj kombinatoriky a logického myslenia (Lego 
science, balík EDU Fyzika), rysovacia sada na keramické a 
magnetické tabule, fóliové mapy na matematiku, geometriu a 
fyziku, drôtené modely a iné. Cena stanovená prieskumom 
trhu. 1.2, 1.3

4.4.9. Didaktické pomôcky - Dejepis 633009 projekt 1 5 020,70 5 020,70

Inovácia a modernizácia školských didaktických pomôcok v 
súlade s novým školským vzdelávacím programom a 
súčasnými trendami v modernom vzdelávaní pre predmet 
dejepis: nástenné mapy a plány (historické, mocenské, dejiny, 
vývoj údalostí), dejepisné atlasy (svetových dejín), 
videozáznamy dejín Slovenska, obrázkové katalógy, súbory 
fólií, antropologické modely a iné. Cena stanovená 
prieskumom trhu. 1.2, 1.3
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4.4.10. Didaktické pomôcky - Elektronika 633009 projekt 1 11 661,30 11 661,30

Inovácia a modernizácia školských didaktických pomôcok v 
súlade s novým školským vzdelávacím programom a 
súčasnými trendami v modernom vzdelávaní pre predmet 
elektronika: didaktické stavebnice (systém elektrických 
súčiastok a obvodov), žiacka súprava elektrina, meracie 
prístroje pre študentov (voltmeter, ampérmeter, galvanometer, 
viacúčelový merací prístoj), školský napájací zdroj, 
frekvenčný generátor, odborné účebnice, nástenné mapy, 
modely  a iné. Cena stanovená prieskumom trhu. 1.2, 1.3

4.4.11. Didaktické pomôcky - Elektrotechnika 633009 projekt 1 11 678,30 11 678,30

Inovácia a modernizácia školských didaktických pomôcok v 
súlade s novým školským vzdelávacím programom a 
súčasnými trendami v modernom vzdelávaní pre predmet 
elektrotechnika: modely súčiastok, častí zariadení, výukové 
videá (bezpečná práca, prvá pomoc pri úraze elektrickým 
prúdom, LPS - systém ochrany pred bleskom), didaktické 
stavebnice (systém elektrických súčiastok a obvodov), žiacka 
súprava elektrina, meracie prístroje pre študentov (voltmeter, 
ampérmeter, galvanometer, viacúčelový merací prístoj), 
školský napájací zdroj, frekvenčný generátor, odborné 
účebnice, nástenné mapy a iné. Cena stanovená prieskumom 
trhu. 1.2, 1.3

4.4.12. Didaktické pomôcky - Mechatronika 633009 projekt 1 11 617,50 11 617,50

Inovácia a modernizácia školských didaktických pomôcok v 
súlade s novým školským vzdelávacím programom a 
súčasnými trendami v modernom vzdelávaní pre predmet 
mechatronika: modely súčiastok, častí zariadení (pneumatika, 
elektro-pneumatika, hydraulika), výukové videá, didaktické 
stavebnice (edu balík mechatronika, Lego plc) a iné. Cena 
stanovená prieskumom trhu. 1.2, 1.3

4.4.13. Didaktické pomôcky - Technické kreslenie / strojníctvo 633009 projekt 1 11 645,80 11 645,80

Inovácia a modernizácia školských didaktických pomôcok v 
súlade s novým školským vzdelávacím programom a 
súčasnými trendami v modernom vzdelávaní pre predmet 
technické kreslenie / strojníctvo: modely súčiastok 
(transparentné modely motorov), častí zariadení (stroje, 
prevody, mechanizmy, inštalačné systémy, vykurovacie 
systémy), výukové videá, didaktické stavebnice (Lego 
Mindstorms Education) a iné. Cena stanovená prieskumom 
trhu. 1.2, 1.3
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4.4.14. Didaktické pomôcky - Technická mechanika 633009 projekt 1 8 315,70 8 315,70

Inovácia a modernizácia školských didaktických pomôcok v 
súlade s novým školským vzdelávacím programom a 
súčasnými trendami v modernom vzdelávaní pre predmet 
technická mechanika: modely strojových súčiastok, častí 
zariadení (hriadeľ, ložisko, ozubené kolesá), výukové videá, 
didaktické stavebnice (Edu balík - sily), odborná literatúra 
(tabuľky pre technické výpočty) a iné. Cena stanovená 
prieskumom trhu. 1.2, 1.3

4.5. Podpora frekventantov 0,00

4.5.1.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania v tuzemsku projekt 0 0,00 0,00

4.5.2. Školiaci materiál, školiace potreby projekt 0 0,00 0,00
4.5.3. Príspevky pre frekventantov 0,00 0,00
4.5.4. … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

4.  Spolu 102 339,40
5. 1.3 Implementácia do vyučovania

5.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 12 752,00

5.1.1.
Pedagogický zamestnanec pre implementáciu školského 
vzdelávacieho programu č. 1 610620 osobohodina 160 7,97 1 275,20

TPP, interný zamestnanec, jednotková cena = priemerná hrubá 
mzda za štvrťrok + odvody zamestnávateľa + rezerva, rozsah 
práce 160 hodín rozložených nerovnomerne počas trvania 
aktivity, s náplňou práce: implementácia vytvoreného 
školského vzdelávacieho programu do vyučovania. 
(24763,66/165)*1,352*1,2=243,49 Sk - pracovná zmluva, 
rozšírený pracovný pomer. Stanovená maximálna jednotková 
cena 7,97 €  nebude prekročená. 1.3

5.1.2.
Pedagogický zamestnanec pre implementáciu školského 
vzdelávacieho programu č. 2 610620 osobohodina 160 7,97 1 275,20

TPP, interný zamestnanec, jednotková cena = priemerná hrubá 
mzda za štvrťrok + odvody zamestnávateľa + rezerva, rozsah 
práce 160 hodín rozložených nerovnomerne počas trvania 
aktivity, s náplňou práce: implementácia vytvoreného 
školského vzdelávacieho programu do vyučovania. 
(24763,66/165)*1,352*1,2=243,49 Sk - pracovná zmluva, 
rozšírený pracovný pomer. Stanovená maximálna jednotková 
cena 7,97 €  nebude prekročená. 1.3

5.1.3.
Pedagogický zamestnanec pre implementáciu školského 
vzdelávacieho programu č. 3 610620 osobohodina 160 7,97 1 275,20

TPP, interný zamestnanec, jednotková cena = priemerná hrubá 
mzda za štvrťrok + odvody zamestnávateľa + rezerva, rozsah 
práce 160 hodín rozložených nerovnomerne počas trvania 
aktivity, s náplňou práce: implementácia vytvoreného 
školského vzdelávacieho programu do vyučovania. 
(24763,66/165)*1,352*1,2=243,49 Sk - pracovná zmluva, 
rozšírený pracovný pomer. Stanovená maximálna jednotková 
cena 7,97 € nebude prekročená. 1.3
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5.1.4.
Pedagogický zamestnanec pre implementáciu školského 
vzdelávacieho programu č. 4 610620 osobohodina 160 7,97 1 275,20

TPP, interný zamestnanec, jednotková cena = priemerná hrubá 
mzda za štvrťrok + odvody zamestnávateľa + rezerva, rozsah 
práce 160 hodín rozložených nerovnomerne počas trvania 
aktivity, s náplňou práce: implementácia vytvoreného 
školského vzdelávacieho programu do vyučovania. 
(24763,66/165)*1,352*1,2=243,49 Sk - pracovná zmluva, 
rozšírený pracovný pomer. Stanovená maximálna jednotková 
cena 7,97 € nebude prekročená. 1.3

5.1.5.
Pedagogický zamestnanec pre implementáciu školského 
vzdelávacieho programu č. 5 610620 osobohodina 160 7,97 1 275,20

TPP, interný zamestnanec, jednotková cena = priemerná hrubá 
mzda za štvrťrok + odvody zamestnávateľa + rezerva, rozsah 
práce 160 hodín rozložených nerovnomerne počas trvania 
aktivity, s náplňou práce: implementácia vytvoreného 
školského vzdelávacieho programu do vyučovania. 
(24763,66/165)*1,352*1,2=243,49 Sk - pracovná zmluva, 
rozšírený pracovný pomer. Stanovená maximálna jednotková 
cena 7,97 €  nebude prekročená. 1.3

5.1.6.
Pedagogický zamestnanec pre implementáciu školského 
vzdelávacieho programu č. 6 610620 osobohodina 160 7,97 1 275,20

TPP, interný zamestnanec, jednotková cena = priemerná hrubá 
mzda za štvrťrok + odvody zamestnávateľa + rezerva, rozsah 
práce 160 hodín rozložených nerovnomerne počas trvania 
aktivity, s náplňou práce: implementácia vytvoreného 
školského vzdelávacieho programu do vyučovania. 
(24763,66/165)*1,352*1,2=243,49 Sk - pracovná zmluva, 
rozšírený pracovný pomer. Stanovená maximálna jednotková 
cena 7,97 € nebude prekročená. 1.3

5.1.7.
Pedagogický zamestnanec pre implementáciu školského 
vzdelávacieho programu č. 7 610620 osobohodina 160 7,97 1 275,20

TPP, interný zamestnanec, jednotková cena = priemerná hrubá 
mzda za štvrťrok + odvody zamestnávateľa + rezerva, rozsah 
práce 160 hodín rozložených nerovnomerne počas trvania 
aktivity, s náplňou práce: implementácia vytvoreného 
školského vzdelávacieho programu do vyučovania. 
(24763,66/165)*1,352*1,2=243,49 Sk - pracovná zmluva, 
rozšírený pracovný pomer. Stanovená maximálna jednotková 
cena 7,97 € nebude prekročená. 1.3

5.1.8.
Pedagogický zamestnanec pre implementáciu školského 
vzdelávacieho programu č. 8 610620 osobohodina 160 7,97 1 275,20

TPP, interný zamestnanec, jednotková cena = priemerná hrubá 
mzda za štvrťrok + odvody zamestnávateľa + rezerva, rozsah 
práce 160 hodín rozložených nerovnomerne počas trvania 
aktivity, s náplňou práce: implementácia vytvoreného 
školského vzdelávacieho programu do vyučovania. 
(24763,66/165)*1,352*1,2=243,49 Sk - pracovná zmluva, 
rozšírený pracovný pomer. Stanovená maximálna jednotková 
cena 7,97 € nebude prekročená. 1.3
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5.1.9.
Pedagogický zamestnanec pre implementáciu školského 
vzdelávacieho programu č. 9 610620 osobohodina 160 7,97 1 275,20

TPP, interný zamestnanec, jednotková cena = priemerná hrubá 
mzda za štvrťrok + odvody zamestnávateľa + rezerva, rozsah 
práce 160 hodín rozložených nerovnomerne počas trvania 
aktivity, s náplňou práce: implementácia vytvoreného 
školského vzdelávacieho programu do vyučovania. 
(24763,66/165)*1,352*1,2=243,49 Sk - pracovná zmluva, 
rozšírený pracovný pomer. Stanovená maximálna jednotková 
cena 7,97 € nebude prekročená. 1.3

5.1.10.
Pedagogický zamestnanec pre implementáciu školského 
vzdelávacieho programu č. 10 610620 osobohodina 160 7,97 1 275,20

TPP, interný zamestnanec, jednotková cena = priemerná hrubá 
mzda za štvrťrok + odvody zamestnávateľa + rezerva, rozsah 
práce 160 hodín rozložených nerovnomerne počas trvania 
aktivity, s náplňou práce: implementácia vytvoreného 
školského vzdelávacieho programu do 
vyučovania.(24763,66/165)*1,352*1,2=243,49 Sk- pracovná 
zmluva, rozšírený pracovný pomer. Stanovená maximálna 
jednotková cena 7,97 € nebude prekročená. 1.3

5.2. Cestovné náhrady ** 0,00
5.2.1. Prevádzka vozidla organizácie * projekt 0 0,00 0,00

5.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi) ** projekt 0 0,00 0,00

5.2.3.
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)** v prípade potreby projekt 0 0,00 0,00

5.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 
činnosti) 0,00

5.3.1.
Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného 
personálu podľa aktivít projektu osobohodina 0 0,00 0,00

5.3.2. Vývoj portálu projekt 0 0,00 0,00
5.3.3. Tvorba vzdelávacích modulov osobohodina 0 0,00 0,00
5.3.4. … Iné (doplniť) 0 0,00 0,00

5.4. Ostatné výdavky - priame 0,00
5.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity 3 projekt 0 0,00 0,00
5.4.2. Nájom ostatného majetku a lízing projekt 0 0,00 0,00

5.4.3.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre lektorov, 
odborný personál (zabezpečené dodávateľsky)***** projekt 0,00 0,00

5.4.4. Grafické spracovanie a tlač publikácie projekt 0 0,00 0,00
5.4.5. … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

5.5. Podpora frekventantov 0,00

5.5.1.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania v tuzemsku projekt 0 0,00 0,00

5.5.2. Školiaci materiál, školiace potreby projekt 0 0,00 0,00
5.5.3. Príspevky pre frekventantov 0,00 0,00
5.5.4. … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

5.  Spolu 12 752,00

6. 3.1 Školenie koordinátora odborných aktivít
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6.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 0,00

6.1.1.
Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného 
personálu podľa aktivít projektu osobohodina 0 0,00 0,00

6.1.2. … Iné (doplniť) osobohodina 0 0,00 0,00
6.2. Cestovné náhrady ** 0,00

6.2.1. Prevádzka vozidla organizácie * projekt 0 0,00 0,00

6.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi) ** projekt 0 0,00 0,00

6.2.3.
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)** v prípade potreby projekt 0 0,00 0,00

6.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 
činnosti) 0,00

6.3.1.
Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného 
personálu podľa aktivít projektu osobohodina 0 0,00 0,00

6.3.2. Vývoj portálu projekt 0 0,00 0,00
6.3.3. Tvorba vzdelávacích modulov osobohodina 0 0,00 0,00
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6.3.4. … Iné (doplniť) 0 0,00 0,00
6.4. Ostatné výdavky - priame 0,00

6.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity 3 projekt 0 0,00 0,00
6.4.2. Nájom ostatného majetku a lízing projekt 0 0,00 0,00

6.4.3.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre lektorov, 
odborný personál (zabezpečené dodávateľsky)***** projekt 0,00 0,00

6.4.4. Grafické spracovanie a tlač publikácie projekt 0 0,00 0,00
6.4.5. … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

6.5. Podpora frekventantov 4 713,47

6.5.1.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania v tuzemsku projekt 0 0,00 0,00

6.5.2. Školiaci materiál, školiace potreby 633006 projekt 1 66,39 66,39

Školiaci materiál a potreby pre 2 frekventantov školiacich sa 
na správu e-learningového portálu a prácu s novými 
informačnými a komunikačnými technológiami: 2x sada 
popisovačov, 2x karisblok, náplne do karisbloku, prospektové 
obaly, 2x perá, 2x verzatilka, náplň do verzatilky, 2x guma. 
Cena bola určená podľa prieskumu trhu, v danom mieste a 
čase obvyklá. 3.1

6.5.3. Príspevky pre frekventantov 637001 projekt 1 3 983,27 3 983,27

Náklady spojené s vyškolením 2 frekventantov školiacich sa na 
správu e-learningového portálu a prácu s novými 
informačnými a komunikačnými technológiami: rezenčné 
školenie odborným personálom v špecializovanej počítačovej 
učebni v dĺžke trvania 5 dní a vzdelávanie dištančnou formou 
v dĺžke trvania minimálne 40 dní, cena školenia jedného 
frekventanta 60.000,-Sk (1.991,64 €) - bude zabezpečené 
externou spoločnosťou. Cena stanovená prieskumom trhu. 3.1

6.5.4. Učebnice, odborná literatúra, časopisy 633009 projekt 1 663,81 663,81

Odborné výukové materiály pre 2 frekventanta školiaceho sa 
na správu e-learningového portálu a prácu s novými 
informačnými a komunikačnými technológiami: sada odbornej 
literatúry pre frekventanta v jednotkovej cene 10.000,-Sk 
(663,81 €). 3.1

6.  Spolu 4 713,47

7. 3.2 Školenie pedagogických zamestnancov
7.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 0,00

7.1.1.
Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného 
personálu podľa aktivít projektu osobohodina 0 0,00 0,00

7.1.2. … Iné (doplniť) osobohodina 0 0,00 0,00
7.2. Cestovné náhrady ** 0,00

7.2.1. Prevádzka vozidla organizácie * projekt 0 0,00 0,00

7.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi) ** projekt 0 0,00 0,00
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7.2.3.
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)** v prípade potreby projekt 0 0,00 0,00

7.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 
činnosti) 0,00

7.3.1.
Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného 
personálu podľa aktivít projektu osobohodina 0 0,00 0,00

7.3.2. Vývoj portálu projekt 0 0,00 0,00
7.3.3. Tvorba vzdelávacích modulov osobohodina 0 0,00 0,00
7.3.4. … Iné (doplniť) 0 0,00 0,00

7.4. Ostatné výdavky - priame 0,00
7.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity 3 projekt 0 0,00 0,00
7.4.2. Nájom ostatného majetku a lízing projekt 0 0,00 0,00

7.4.3.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre lektorov, 
odborný personál (zabezpečené dodávateľsky)***** projekt 0,00 0,00

7.4.4. Grafické spracovanie a tlač publikácie projekt 0 0,00 0,00
7.4.5. … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

7.5. Podpora frekventantov 22 239,91

7.5.1.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania v tuzemsku projekt 0 0,00 0,00

7.5.2. Školiaci materiál, školiace potreby 633006 projekt 1 663,87 663,87

Školiaci materiál a potreby pre 10 frekventantov školiacich sa 
na prácu s e-learningovým portálom a s novými informačnými 
a komunikačnými technológiami: 10x sada popisovačov, 10x 
karisbloky, 20x náplne do karisblokov, prospektové obaly, 20x 
perá, 10x verzatilky, náplň do verzatilky, 10x guma. Cena bola 
určená podľa prieskumu trhu, v danom mieste a čase obvyklá. 3,2

7.5.3. Príspevky pre frekventantov 637001 projekt 1 19 916,35 19 916,35

Náklady spojené s vyškolením 10 frekventantov školiacich sa 
na prácu s e-learningovým portálom a s novými informačnými 
a komunikačnými technológiami: prezenčné školenie 
odborným personálom v počítačovej učebni v dĺžke trvania 3 
dní a dištančnou formou v dĺžke trvania minimálne  5 
mesiacov, predpokladaná jednotková cena školenia 60.000,-Sk 
(19916,35 €) - bude zabezpečené externou spoločnosťou. 
Cena stanovená prieskumom trhu. 3,2

20



ITMS kód Projektu: 26110130141

7.5.4. Učebnice, odborná literatúra, časopisy 633009 projekt 1 1 659,69 1 659,69

Odborné výukové materiály pre 10 frekventantov školiacich sa 
prácu e-learningovým portálom a s novými informačnými a 
komunikačnými technológiami: 10 sád odbornej literatúry pre 
frekventantov v jednotkovej cene 5.000,-Sk. (1659,69 €) 3,2

7.  Spolu 22 239,91
0,00

8. Riadenie rizík (ak relevantné)
8.1. Riziková prirážka projekt 0 0,000

8. Spolu 0,000

CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU 280 091,95

Kontrola kriterii efektivnosti rozpoctu Suma v SKK
1. Nepriame výdavky*** 1 206 250,00 max. 20,00% KONVERZNÝ KURZ 30,126

2a. Zariadenie a vybavenie cez krížové financovanie z 
ERDF (priame výdavky) 0,00

max. 10,00%

2b. Zariadenie a vybavenie cez krížové financovanie z 
ERDF (nepriame výdavky) 0,00

max. 10,00%

3a. Zariadenie a vybavenie (priame výdavky) 1 437 800,00 max. 20,00%
3b. Zariadenie a vybavenie (nepriame výdavky) 0,00 max. 20,00%

4. Dodávky na nepriame výdavky 0,00 max. 30,00%
5. Dodávky na priame výdavky 1 500 000,00 max. 30,00%
6. Riziková prirážka 0,00 max. 5,00%

Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SORO v odôvodnených prípadoch):

*Preplatenie PHM podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze vozidla zaradeného do majetku organizácie na uskutočnenie pracovných ciest

**Preplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verejnou dopravou 

****Žiadateľ uvedie číslo aktivity podľa podrobného opisu aktivít. Niektoré výdavky môžu byť zapojené vo viacerých aktivitách súčasne (napr. zariadenie/vybavenia sa využíva vo viacerých aktivitách)

z priamych výdavkov

z priamych výdavkov

z nepriamych výdavkov

z priamych výdavkov
z nepriamych výdavkov
z nepriamych výdavkov
z priamych výdavkov
z priamych a nepriamych výaavkov

*****Výdavok nesmie byť duplicitný vo vzťahu k výdavkom zahrnutým v položkách cestovné náhrady, v prípade duplicity bude daný výdavok neoprávnený v plnej výške. Pri odbornom personále je možné aplikovať iba na základe 
pracovnoprávnych vzťahov (zamestnanec - prijímateľ). V prípade vzťahu napr. živnostník - prijímateľ sa výdavky neuhrádzajú.

***Nepriame výdavky sú bežné výdavky súvisiace so zabezpečením realizácie riadenia projektu a publicity a informovanosti (výdavky žiadateľa na personál vyčlenený na riadenie projektu (projektový manažér, účtovník,...); tovary a 
služby, ktoré súvisia s administratívnym a technickým zabezpečením realizácie projektu vrátane informovania a publicity (napr. spotrebný materiál, zariadenie/vybavenie pre účely riadenia a administrácie projektu). Obsahujú všetky 
výdavky v hlavnej položke A1  a v prípade hlavnej položky A2 relevantné výdavky. Limit je určený na základe priamych výdavkov na projekt, t.j. 20 % z oprávnených priamych výdavkov projektu (bez započítania rizikovej prirážky). 
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Príloha č. 5 k Dodatku č. 7 k Zmluve o poskytnutí NFP  

 

PODROBNÝ POPIS AKTIVÍT PROJEKTU 
 
 
Cieľové skupiny Projektu 
Cieľová skupina Charakteristika cieľovej skupiny 

Cieľovými skupinami v rámci predmetnej 
výzvy a projektu sú: 

- pedagogickí zamestnanci školy 

 

Cieľová skupina pedagogických 
zamestnancov školy je vo vekovej štruktúre 
od 23 do 64 rokov,   
vzdelanostná úroveň pedagógov je 
vysokoškolské vzdelanie.  

Rozdelenie z hľadiska pohlavia: 
- ženy: 30 
- muži: 36 

 
- žiaci školy Cieľová skupina žiakov školy je vo vekovej 

štruktúre od 15 do 21 rokov. 

Rozdelenie z hľadiska pohlavia: 
- ženy: 176 
- muži: 477 

 
 
Podrobný popis aktivít 
Podrobný popis aktivity č. 1 
Názov aktivity 1.1 Analýza potrieb 

Cieľ aktivity 

 

 

 

 
Trvanie aktivity od – do 
(dd.mm.rrrr) 

01. 10. 2009 – 30. 04. 2010 

Popis aktivity 
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Metodológia aktivity 

 

 

 

 

 

 

 

Cieľová skupina  

Žiaci školy, pedagogickí zamestnanci školy. 

Cieľová skupina pedagogických zamestnancov školy je vo 
vekovej štruktúre od 23 do 64 rokov,  vzdelanostná úroveň 
pedagógov je vysokoškolské vzdelanie.  

Cieľová skupina žiakov školy je vo vekovej štruktúre od 15 do 
21 rokov. 

Výstupy aktivity 

 

 

 

 

 

 

 

 
Spôsob získavania 
spätnej väzby 

 

 
 
 
Podrobný popis aktivity č. 2 
Názov aktivity 1.2 Vytvorenie školského vzdelávacieho programu 

Cieľ aktivity 
 

 

Trvanie aktivity od – do 
(dd.mm.rrrr) 

01. 11. 2009 – 30. 06. 2011 

Popis aktivity 

 

 

 



   ITMS kód Projektu: 26110130141 
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Metodológia aktivity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cieľová skupina  

Pedagogickí zamestnanci školy. 

Cieľová skupina pedagogických zamestnancov školy je vo 
vekovej štruktúre od 23 do 64 rokov,  vzdelanostná úroveň 
pedagógov je vysokoškolské vzdelanie.  

Výstupy aktivity 
 

 

Spôsob získavania 
spätnej väzby 
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Podrobný popis aktivity č. 3 
Názov aktivity 1.3 Implementácia do vyučovania 

Cieľ aktivity 

 

 

 

Trvanie aktivity od – do 
(dd.mm.rrrr) 

01. 10. 2010 – 30. 06. 2011 

Popis aktivity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodológia aktivity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cieľová skupina  

Žiaci školy a pedagogickí zamestnanci školy. 

Cieľová skupina pedagogických zamestnancov školy je vo 
vekovej štruktúre od 23 do 64 rokov,  vzdelanostná úroveň 
pedagógov je vysokoškolské vzdelanie.  

Cieľová skupina žiakov školy je vo vekovej štruktúre od 15 do 
21 rokov. 
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Výstupy aktivity 

 

 

 

Spôsob získavania 
spätnej väzby 

 
 

  
 
 
Podrobný popis aktivity č. 4 
Názov aktivity 2.1 Dodávka multimediálnej učebne 

Cieľ aktivity 

 

 

 

Trvanie aktivity od – do 
(dd.mm.rrrr) 

01. 10. 2009 – 30. 04. 2010 

Popis aktivity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodológia aktivity 

 

 

 

 

 

 

Cieľová skupina  

Žiaci školy a pedagogickí zamestnanci školy. 

Cieľová skupina pedagogických zamestnancov školy je vo 
vekovej štruktúre od 23 do 64 rokov,  vzdelanostná úroveň 
pedagógov je vysokoškolské vzdelanie.  

Cieľová skupina žiakov školy je vo vekovej štruktúre od 15 do 
21 rokov. 

Výstupy aktivity  

Spôsob získavania 
spätnej väzby 
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Podrobný popis aktivity č. 5 

Názov aktivity 
2.2 Dodávka podporného hardvéru pre pedagogických 
zamestnancov 

Cieľ aktivity 

 

 

 

 

Trvanie aktivity od – do 
(dd.mm.rrrr) 

01. 10. 2009 – 30. 04. 2010 

Popis aktivity 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodológia aktivity 

 

 

 

 

 

Cieľová skupina  

Pedagogickí zamestnanci školy. 

Cieľová skupina pedagogických zamestnancov školy je vo 
vekovej štruktúre od 23 do 64 rokov,  vzdelanostná úroveň 
pedagógov je vysokoškolské vzdelanie.  

Výstupy aktivity  

Spôsob získavania 
spätnej väzby 

 
 
 

 
 
Podrobný popis aktivity č. 6 
Názov aktivity 3.1 Školenie koordinátora odborných aktivít 

Cieľ aktivity 
 

 

Trvanie aktivity od – do 
(dd.mm.rrrr) 

01. 11. 2009 – 30. 04. 2010 

Popis aktivity 
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Metodológia aktivity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cieľová skupina  Pedagogický zamestnanec školy (koordinátor odborných aktivít) 

Výstupy aktivity  

Spôsob získavania 
spätnej väzby 

 

 
 
 
Podrobný popis aktivity č. 7 
Názov aktivity 3.2 Školenie pedagogických zamestnancov 

Cieľ aktivity 

 

 

 

Trvanie aktivity od – do 
(dd.mm.rrrr) 

01. 01. 2010 – 31. 12. 2010 

Popis aktivity 
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Metodológia aktivity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cieľová skupina  

Pedagogickí zamestnanci školy. 

Cieľová skupina pedagogických zamestnancov školy je vo 
vekovej štruktúre od 23 do 64 rokov,  vzdelanostná úroveň 
pedagógov je vysokoškolské vzdelanie.  
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Výstupy aktivity 
 

 

Spôsob získavania 
spätnej väzby 
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