
  
 
  ITMS kód Projektu: 26110130177 
 

DODATOK Č. 3 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   

 
ČÍSLO ZMLUVY: 098/2009/1.1/OPV 

 
Tento Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, registračné číslo 
Dodatku 098/2009/1.1/OPV/D03 (ďalej len „Dodatok“) je uzatvorený v zmysle článku 8 bod 
1 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 Slovenskej  
                              republiky 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  : Pedagogická a sociálna akadémia, Engelsova3, Levice 

sídlo : Engelsova 3, 934 29 Levice 

   Slovenská republika 

zapísaný v : registri organizácií 

konajúci : Mgr. Anna Drmlíková 

IČO : 00162795  

DIČ : 202117603 

 

 Banka  : Štátna pokladnica 

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. 098/2009/1.1/OPV (ďalej len „Zmluva“), ITMS kód Projektu 
26110130177,  v znení Dodatku č. 1 – registračné číslo Dodatku 098/2009/1.1/OPV/D01, 
v znení Dodatku č. 2 – registračné číslo Dodatku 098/2009/1.1/OPV/D02 a Usmernenia 
Poskytovateľa č. 1 zo dňa 07. decembra 2009, Usmernenia Poskytovateľa č. 2 zo dňa 11. 
mája 2010 a Usmernenia Poskytovateľa č. 3 zo dňa 22. septembra 2010, uvedených v článku 
2 tohto Dodatku. 

 

Článok 2 
 
Ostatné prílohy Zmluvy 

 

(1) V prílohe č. 4 Zmluvy „Rozpočet projektu“ sa tabuľka „Rozpočet projektu a komentár 
k rozpočtu projektu“  nahrádza novou tabuľkou „Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu 
projektu“. 

                                                 
2 Ak sa nehodí, prečiarknite 
3 Ak sa nehodí, prečiarknite 
4 Ak sa nehodí, prečiarknite 



   ITMS kód Projektu: 26110130177 

 3

     Nová tabuľka je prílohou č. 1  k Dodatku č. 3.  
     Príloha č. 1 k Dodatku č. 3 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

 

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

 
Nový podrobný popis aktivít projektu je prílohou č. 2 k Dodatku č. 3.  
Príloha č. 2 k Dodatku č. 3 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 jeho zverejnenia.  
 
(5) Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 
 
 

Za  Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 

 

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

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu5 Poskytovateľa 

Ing. Alexandra Drgová 

 

 

Za Prijímateľa v Leviciach, dňa: 

 

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

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu6 Prijímateľa 
 

                                                 
5 Ak sa nehodí, prečiarknite 
6 Ak sa nehodí, prečiarknite 
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Prílohy: 
Príloha č. 1: Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu 
Príloha č. 2: Podrobný popis aktivít projektu 
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Príloha č. 1 k Dodatku č. 3 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

B B1 C D E F = D * E G I II II

1. Koordinácia projektu a podporné aktivity - nepriame výdavky***
1.1. Personálne výdavky interné 10 182,10

1.1.1. Administratívny personál 2 708,40

1.1.1.1. Finančný manažér 610620 osobohodina 240 7,21 1 730,40

Hlavný pracovný pomer, 240 h počas trvania projektu. Hod. 
sadzba vrátane odvodov zamestnávateľa : 22 503,55 Sk 
/168*1,2*1,352=217,32 Sk/h Vykonáva kontrolu čerpania 
rozpočtu, pripravuje finančnú časť priebežných 
monitorovacích správ a záverečnej monitorovacej správy. 1.1, 2.1, 3.1

1.1.1.2. Administratívny pracovník 610620 osobohodina 200 4,89 978,00

Hlavný pracovný pomer, 200 h počas trvania projektu. Hod. 
sadzba vrátane odvodov zamestnávateľa : 15 258,14 Sk 
/168*1,2*1,352=147,35 Sk/h Pripravuje písomné podklady, 
zbiera a vykonáva formálnu kontrolu pracovných výkazov 1.1, 2.1, 3.1

1.1.2. Riadiaci personál 4 337,70

1.1.2.1. Projektový manažér 610620 osobohodina 300 9,36 2 808,00

Hlavný pracovný pomer, 240 h počas trvania projektu. Hod. 
sadzba vrátane odvodov zamestnávateľa 29 206,36 Sk 
/168*1,2*1,352=282,05 Sk/h. Zadáva úlohy a riadi členov 
projektového tímu, kontroluje  dodržiavanie časového 
harmonogramu, kvalitu realizácie jednotlivých aktivít, interný 
monitoring projektu, v spolupráci s finančným manažérom 
projektu vypracováva monitorovacie správy a záverečnú 
správu projektu. 1.1, 2.1, 3.1

1.1.2.2. Koordinátor odbornej aktivity č. 1 610620 osobohodina 60 6,10 366,00

Hlavný pracovný pomer, 60 h počas trvania projektu. Hod. 
sadzba vrátane odvodov zamestnávateľa :          19 038,76  Sk 
/168*1,2*1,352=183,86 Sk/h. Organizačne zabezpečuje 
realizáciu aktivity,
- kontroluje súlad realizácie aktivity so zmluvou,
- kontroluje úplnosť administratívnej stránky projektu – súlad 
realizácie s manuálom pre publicitu, prezenčné listiny, 
zápisnice, fotodokumentáciu, pracovné výkazy,
- upozorňuje projektového manažéra na prípadné problémy pri 
implementácii aktivity,
- rieši prípadné problémy pri realizácii aktivity v spolupráci s 
projektovým manažérom a pracovníkmi, vykonávajúcimi 
externý monitoring projektu.

1.1.

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

1
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1.1.2.3. Koordinátor odbornej aktivity č. 2 610620 osobohodina 100 6,10 610,00

Hlavný pracovný pomer, 100 h počas trvania projektu. Hod. 
sadzba vrátane odvodov zamestnávateľa :                                    
19 038,76  Sk /168*1,2*1,352=183,86 Sk/h. Organizačne 
zabezpečuje realizáciu aktivity,
- kontroluje súlad realizácie aktivity so zmluvou,
- kontroluje úplnosť administratívnej stránky projektu – súlad 
realizácie s manuálom pre publicitu, prezenčné listiny, 
zápisnice, fotodokumentáciu, pracovné výkazy,
- upozorňuje projektového manažéra na prípadné problémy pri 
implementácii aktivity,
- rieši prípadné problémy pri realizácii aktivity v spolupráci s 
projektovým manažérom a pracovníkmi, vykonávajúcimi 
externý monitoring projektu.

2.1.

1.1.2.4. Koordinátor odbornej aktivity č. 3 610620 osobohodina 70 7,91 553,70

Hlavný pracovný pomer, 70 h počas trvania projektu. Hod. 
sadzba vrátane odvodov zamestnávateľa :          24 672,93 Sk 
/168*1,2*1,352=238,27 Sk/h Organizačne zabezpečuje 
realizáciu aktivity,
- kontroluje súlad realizácie aktivity so zmluvou,
- kontroluje úplnosť administratívnej stránky projektu – súlad 
realizácie s manuálom pre publicitu, prezenčné listiny, 
zápisnice, fotodokumentáciu, pracovné výkazy,
- upozorňuje projektového manažéra na prípadné problémy pri 
implementácii aktivity,
- rieši prípadné problémy pri realizácii aktivity v spolupráci s 
projektovým manažérom a pracovníkmi, vykonávajúcimi 
externý monitoring projektu.

3.1.

1.1.3. Iný personál 3 136,00

1.1.3.1. Manažér publicity 610620 osobohodina 100 4,89 489,00

Hlavný pracovný pomer, 100 h počas trvania projektu. Hod. 
sadzba vrátane odvodov zamestnávateľa : 15 258,14 Sk 
/168*1,2*1,352=147,35 Sk/h Publicita projektu v súlade s 
manuálom pre publicitu. Písanie článkov o projekte na webovú 
stránku školy. 1.1, 2.1, 3.1

1.1.3.2. Pracovník pre verejné obstarávanie 610620 osobohodina 100 11,22 1 122,00

Hlavný pracovný pomer, 100 h počas trvania projektu. Hod. 
sadzba vrátane odvodov zamestnávateľa : 45 610,76 Sk 
/168*1,2*1,352=440,47Sk/h. V rozpočte je uvedená max. 
sadzba 250 Sk/h + odvody = 338,00 Sk Zabezpečuje verejné 
obstarávanie tovarov a služieb. Je zodpovedný za hospodárne 
vynakladanie prostriedkov. 1.1, 2.1, 3.1

2
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1.1.3.3. Programovanie webstránok, portálov a údržba IS 610620 osobohodina 250 6,10 1 525,00

Hlavný pracovný pomer, 250 h počas trvania projektu. Hod. 
sadzba vrátane odvodov zamestnávateľa : 19 038,76 Sk 
/168*1,2*1,352=183,87Sk/h Programovanie webovej stránky 
školy, inštalácia nového softvéru, starostlivosť o IKT projektu. 1.1, 2.1, 3.1

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 0,00
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

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 0,00

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

1.3.3.2. Pracovník pre verejné obstarávanie osobohodina 0 0,00 0,00

1.3.3.3. Programovanie webstránok, portálov a údržba IS osobohodina 0 0,00 0,00

1.3.3.4. … Iné (doplniť) osobohodina 0 0,00 0,00

1.4. Ostatné  výdavky - nepriame 2 655,51

1.4.1. Spotrebný tovar a prevádzkový materiál 633006 projekt 1 2 655,51 2 655,51

Tonery, kancelársky papier, cartridge, CD, DVD, písacie 
potreby na keramické tabule. Väčšinou na hlavné aktivity 
projektu - na tlač učebných materiálov pre žiakov a pod. Bude 
nakupovaný podľa priebehu aktivít, nepravidelne 1.1, 2.1, 3.1

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 6 307,91
1.5.1. Personálne výdavky interné 0,00

1.5.1.1. Manažér monitoringu osobohodina 0 0,00 0,00

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 ** 497,91

1.5.2.1. Prevádzka vozidla organizácie v tuzemsku* 634001 projekt 1 497,91 497,91

Nákup a dovoz didaktických pomôcok, cesty do škôl a 
zariadení, keď budeme natáčať a fotografovať do e-learningu a 
učebných textov 1.1, 2.1, 3.1

3
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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) 5 810,00

1.5.3.1. Manažér monitoringu 637004 osobohodina 350 16,60 5 810,00

Zmluva podľa Obchodného zákonníka. Konečná fakturovaná 
suma, externý monitoring, 350 h x 500 Sk/h počas trvania 
projektu. Hodinová sadzba bola určená na základe vlastného 
telefonického prieskumu trhu. Je obvyklá v čase a mieste. Po 
podpísaní zmluvy o poskytnutí NFP bude manažér 
monitoringu vybraný v súlade so zákonom o verejnom 
obstarávaní. 1.1, 2.1, 3.1

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 1 327,82
1.6.1. Letáky, skladačky projekt 0 0,00 0,00

1.6.2. Plagáty 637003 ks 20 16,60 332,00 Vrátane grafického dizajnu a tlače 1.1, 2.1, 3.1

1.6.3. Brožúrky projekt 0 0,00 0,00

1.6.4. CDROM projekt 0 0,00 0,00

1.6.5. Označenie projektu 637003 projekt 1 165,97 165,97 1 tabuľa ku vchodu do budovy školy 1.1, 2.1, 3.1

1.6.6. Web stránka určená pre publicitu projektu projekt 0 0,00 0,00

1.6.7.
Tlačové konferencie a workshopy zamerané na publicitu 
projektu 637003 projekt 1 829,85 829,85

5 mediálnych výstupov v regionálnych médiách, priemerná 
cena za zverejnenie 1 výstupu je 5000 Sk. 1.1, 2.1, 3.1

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 20 473,34
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) 25 392,88

2.2.1. Notebook 633002 ks 6 597,48 3 584,88

 Pre odborný personál projektu - 6 notebookov so základným 
softvérom office, windovs, anitivir, taška na notebook, na 
vypracovanie materiálov na inovatívne spôsoby výučby 1.1, 2.1, 3.1

2.2.2. Aplikačný softvér ks 0 0,00 0,00

2.2.3. Kopírovacie zariadenie 633004 ks 1 464,71 464,71
Na kopírovanie učebných materiálov, vytvorených počas 
projektu. 1.1, 2.1, 3.1

4
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2.2.4. Tlačiareň 633002 ks 1 199,15 199,15
Na tlač  pracovných verzií  učebných materiálov vytvorených 
počas projektu, 1.1, 2.1, 3.1

2.2.5. Multifunkčné zariadenie ks 0 0,00 0,00

2.2.6. USB, kalkulačky 633002 ks 6 13,27 79,62
USB, 8 GB na archivovanie a prenášanie učebných materiálov 
vytvorených odborníkmi počas projektu. 1.1, 2.1, 3.1

2.2.7. Digitálny fotoaparát pre účely fotodokumentácie 633004 ks 1 165,96 165,96
Na zhotovovanie fotografií do učebných textov a do e-
learningu 1.1, 2.1, 3.1

2.2.8. Skener ks 0 0,00 0,00

2.2.9. Digitálna kamera 633004 ks 2 315,33 630,66

Na inovatívne spôsoby - natáčanie situácií počas praxe, pre 
takmer všetky odborné predmety napr. sociálno-psychologický 
výcvik, metodika ekukačných činností - nemusia chodiť 
priamo do zariadení, tvorba zdravého životného štýlu .... 1.1, 2.1, 3.1

2.2.10. Dataprojektor 633004 ks 2 730,26 1 460,52
K interaktívnej tabuli  na premietanie novovytvorených 
interaktívnych materiálov študentom počas vyučovania. 1.1, 2.1, 3.1

2.2.11. Interaktívna tabuľa 633004 ks 2 995,81 1 991,62
Na implementáciu inovatívnych spôsobov výučby do 
vyučovania. 1.1, 2.1, 3.1

2.2.12. Bezdrôtové pripojenie interaktívnej tabule 633004 ks 2 232,35 464,70
Doplnok k interaktivnej tabuli  - Na implementáciu 
inovatívnych spôsobov výučby do vyučovania. 1.1, 2.1, 3.1

2.2.13. Spätný projektor 633004 ks 1 464,71 464,71
Na premietanie novovytvorených inovatívnych vyučovacích 
materiálov. 1.1, 2.1, 3.1

2.2.14. Stolný počítač 633002 ks 28 497,91 13 941,48

Pre žiakov - s príslušenstvom: monitor, OS, myš, káble - na 
zvyšovanie digitálnej gramotnosti študentov, na implementáciu 
e-learningu, na tvorbu študentských projektov a pod. na 
využívanie inovatívnych spôsobov výučby. 1.1, 2.1, 3.1

2.2.15. Digitálne piano   633004 ks 1 995,00 995,00

Budú ho používať učitelia aj študenti pri praktickom 
vyučovaní v odbornom predmete metódy edukačných činností - 
EQ osobnosti 1.1, 2.1, 3.1

2.2.16. Aktívny reproduktor  633004 ks 1 335,00 335,00

Budú ho používať učitelia aj študenti pri praktickom 
vyučovaní v odbornom predmete metódy edukačných činností - 
EQ osobnosti 1.1, 2.1, 3.1

2.2.17. flexibilná videokamera 633004 ks 1 614,87 614,87

Budú ju používať učitelia aj študenti pri vyučovaní  v 
predmete tvorba zdravého životného štýlu , ochrana života a 
zdravia a na environmentálnu výchovu 1.1, 2.1, 3.1

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 1 327,76
2.4.1. Poistenie 637015 projekt 1 1 327,76 1 327,76 Poistenie zariadenia vybavenia počas trvania projektu. 1.1, 2.1, 3.1

2.4.2. Údržba a opravy zariadenia/vybavenia projekt 0 0,00 0,00

2. Spolu 26 720,64
3. 1.1 Školenia pre učiteľov

3.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 162,36
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3.1.1. Lektor používanie IKT 637027 osobohodina 36 4,51 162,36

DoVP, vrátane odvodov zamestnávateľa. Hod. sadzba vrátane 
odvodov zamestnávateľa : 14 082,84 Sk/168*1,2=136,00 Sk/h. 
36 h lektorovania.Školenia budú prebiehať vo forme 
niekoľkohodinových blokov po skončení vyučovania. Presná 
náplň školenia bude určená na základe konkrétnych potrieb 
pedagógov. Hlavné zameranie bude na Power Point. Školenia 
bude lektorovať interný pracovník školy. 1.1,

3.1.2. … Iné (doplniť) osobohodina 0 0,00 0,00

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) 2 456,80

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. Lektor 1 školenie mäkkých zručností 637004 osobohodina 64 16,60 1 062,40

Lektor bude vyučovať na školení pre učiteľov - budúcich 
lektorov mäkkých zručností (teambuilding, empatia, asertivita 
...) Zmluva podľa Obchodného zákonníka. Konečná 
fakturovaná suma. Hodinová sadzba bola určená na základe 
vlastného telefonického prieskumu trhu. Je obvyklá v čase a 
mieste. Po podpísaní zmluvy o poskytnutí NFP bude lektor 
vybraný v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 1.1,

3.3.5. Lektor 2 školenie mäkkých zručností 637004 osobohodina 64 16,60 1 062,40

Lektor bude vyučovať na školení pre učiteľov - budúcich 
lektorov mäkkých zručností (teambuilding, empatia, asertivita 
...)  Učitelia budú rozdelení do dvoch skupín, preto sú potrební 
dvaja lektori. Zmluva podľa Obchodného zákonníka. Konečná 
fakturovaná suma. Hodinová sadzba bola určená na základe 
vlastného telefonického prieskumu trhu. Je obvyklá v čase a 
mieste. Po podpísaní zmluvy o poskytnutí NFP bude lektor 
vybraný v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 1.1,

3.3.6. Lektor používanie IKT-interaktívne tabule 637004 osobohodina 20 16,60 332,00

Zmluva podľa Obchodného zákonníka. Konečná fakturovaná 
suma. Hodinová sadzba bola určená na základe vlastného 
telefonického prieskumu trhu. Je obvyklá v čase a mieste. Po 
podpísaní zmluvy o poskytnutí NFP bude lektor vybraný v 
súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Lektor bude školiť 
učiteľov rozdelených do menších skupín prakticky používať 
interaktívne tabule ktoré budú zakúpené v rámci projektu. 1.1,

3.4. Ostatné výdavky - priame 1 593,32
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3.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity 3 636001 deň 4 398,33 1 593,32

Prenájom 2 školiacich miestnosti, každá na 4 dni. Cena 
prenájmu jednej miestnosti na 1 deň je 6000 Sk. Spolu: 2 
miestnosti * 6000 Sk/deň * 4 dni = 48 000 Sk. 36 učiteľov 
bude rozdelených do 2 skupín 1.1,

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. … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

3.5. Podpora frekventantov 7 382,33

3.5.1.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania v tuzemsku 631001 projekt 1 7 143,33 7 143,33

Školenie mäkké zručnosti: ubytovanie 1200 Sk na noc x 4 noci 
x 36 učiteľov = 172 000 Sk, cestovné tam aj späť 400 Sk x 36 
učiteľov = 14 400 Sk, stravné 2 dni 150 Sk x 36 učiteľov = 10 
800 Sk, 2 dni 250 Sk x 36 učiteľov = 18 000 Sk. Spolu 215 
200  Sk. 1.1,

3.5.2. Školiaci materiál, školiace potreby 633009 projekt 1 239,00 239,00 36 učiteľov na školení x 200 Sk = 7200 Sk. Perá, zošity 1.1,

3.5.3. Príspevky pre frekventantov projekt 0 0,00 0,00

… Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

3.  Spolu 11 594,81
4. 2.1 Tvorba a testovanie materiálov pre inovatívne spôsoby výučby

4.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 9 624,50

4.1.1. E-tútor pre učiteľov 610620 osobohodina 200 6,10 1 220,00

HPP - technická pomoc ostatným autorom pri využívaní IKT 
priemerne 10 h mesačne. Hodinová sadzba vrátane odvodov: 
25 740,40 Sk/168*1,2=183,86 Sk 2.1,

4.1.2. Autor inovácií v predmete Pedagogika 1.roč. 637027 osobohodina 150 5,84 876,00

DoVP  na vypracovanie materiálov e-learningových, 
PowerPointových prezentácií, projektové vyučovanie a pod.  
pre 30 h vyučovacích hodín. Na vypracovanie materiálov na  1 
vyučovaciu hodinu predpokladáme 4 h prípravy a 1 h na 
zapracovávanie zmien do materiálov po pilotnom 
testovaní.Výpočet hodinovej sadzby: 24 627,40/168*1,2= 
175,91 Sk vrátane odvodov. 2.1,

4.1.3. Autor inovácií v predmete  Občianske a ľudské práva 637027 osobohodina 150 9,96 1 494,00

DoVP  na vypracovanie materiálov e-learningových, 
PowerPointových prezentácií, projektové vyučovanie a pod.  
pre 30 h vyučovacích hodín. Na vypracovanie materiálov na  1 
vyučovaciu hodinu predpokladáme 4 h prípravy a 1 h na 
zapracovávanie zmien do materiálov po pilotnom 
testovaní.Hodinová mzda za 300 Sk vrátane odvodov bola 
určená na základe toho že spolupracovala pri tvorbe učebnice 
sociológie pre sociálno-výchovného pracovníka PASA  1. roč. 2.1,
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4.1.4. Autor inovácií v predmete  Manažment sociálnej práce 637027 osobohodina 150 4,65 697,50

DoVP  na vypracovanie materiálov e-learningových, 
PowerPointových prezentácií, projektové vyučovanie a pod.  
pre 30 h vyučovacích hodín. Na vypracovanie materiálov na  1 
vyučovaciu hodinu predpokladáme 4 h prípravy a 1 h na 
zapracovávanie zmien do materiálov po pilotnom 
testovaní.Výpočet hodinovej sadzby:     19626,60/168*1,2= 
140,19 Sk vrátane odvodov. 2.1,

4.1.5.
Autor 1 inovácií v predmete Tvorba životného štýlu + 
Ochrana človeka a prírody 637027 osobohodina 150 4,54 681,00

DoVP  na vypracovanie materiálov e-learningových, 
PowerPointových prezentácií, projektové vyučovanie a pod.  
pre 30 h vyučovacích hodín. Na vypracovanie materiálov na  1 
vyučovaciu hodinu predpokladáme 4 h prípravy a 1 h na 
zapracovávanie zmien do materiálov po pilotnom 
testovaní.Výpočet hodinovej sadzby: 19 145,00/168*1,2= 
136,75 Sk vrátane odvodov. 2.1,

4.1.6.
Autor 2 inovácií v predmete Tvorba životného štýlu + 
Ochrana človeka a prírody 637027 osobohodina 150 5,85 877,50

DoVP  na vypracovanie materiálov e-learningových, 
PowerPointových prezentácií, projektové vyučovanie a pod.  
pre 30 h vyučovacích hodín. Na vypracovanie materiálov na  1 
vyučovaciu hodinu predpokladáme 4 h prípravy a 1 h na 
zapracovávanie zmien do materiálov po pilotnom testovaní. 
Výpočet hodinovej sadzby: 24 672,20/168*1,2= 176,23 Sk 
vrátane odvodov. 2.1,

4.1.7. Autor inovácií v predmete  Metodika edukačných činnosti 637027 osobohodina 150 5,24 786,00

DoVP  na vypracovanie materiálov e-learningových, 
PowerPointových prezentácií, projektové vyučovanie a pod.  
pre 30 h vyučovacích hodín. Na vypracovanie materiálov na  1 
vyučovaciu hodinu predpokladáme 4 h prípravy a 1 h na 
zapracovávanie zmien do materiálov po pilotnom 
testovaní.Výpočet hodinovej sadzby: 22 082,20168*1,2= 
157,73 Sk vrátane odvodov. 2.1,

4.1.8. Autor inovácií v predmete Sociálno-právna ochrana 637027 osobohodina 150 5,12 768,00

DoVP  na vypracovanie materiálov e-learningových, 
PowerPointových prezentácií, projektové vyučovanie a pod.  
pre 30 h vyučovacích hodín. Na vypracovanie materiálov na  1 
vyučovaciu hodinu predpokladáme 4 h prípravy a 1 h na 
zapracovávanie zmien do materiálov po pilotnom testovaní. 
Výpočet hodinovej sadzby: 21 585,20168*1,2= 154,18 Sk 
vrátane odvodov. 2.1,

4.1.9. Autor inovácií v predmete Informatika 637027 osobohodina 300 4,51 1 353,00

DoVP  na vypracovanie materiálov e-learningových, 
PowerPointových prezentácií, projektové vyučovanie a pod.  
pre 60 h vyučovacích hodín. Na vypracovanie materiálov na  1 
vyučovaciu hodinu predpokladáme 4 h prípravy a 1 h na 
zapracovávanie zmien do materiálov po pilotnom testovaní. 19 
038,60 Sk/168*1,2=135,99 Sk 2.1,
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4.1.10. Autor inovácií Metódy sociálnej práce 637027 osobohodina 150 5,81 871,50

DoVP  na vypracovanie materiálov e-learningových, 
PowerPointových prezentácií, projektové vyučovanie a pod.  
pre 30 h vyučovacích hodín. Na vypracovanie materiálov na  1 
vyučovaciu hodinu predpokladáme 4 h prípravy a 1 h na 
zapracovávanie zmien do materiálov po pilotnom 
testovaní.Výpočet hodinovej sadzby: 24 
491,60/168*1,2*1,352= 174,94 Sk vrátane odvodov. 2.1,

4.2. Cestovné náhrady ** 0,00
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) 7 968,00

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. Programátor 637004 osobohodina 480 16,60 7 968,00

fa prispôsobenie open-source e-learningového prostredia 
požiadavkám vyučovacieho procesu na škole. Cena je obvyklá 
v mieste a čase. Dodávateľ bude vybraný v súlade so zákonom 
o verejnom obstarávaní 2.1,

4.4. Ostatné výdavky - priame 0,00
4.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity 4 deň 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. … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

4.5. Podpora frekventantov 11 528,11

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 projekt 0 0,00 0,00

4.5.4. Ateliér výtvarných nápadov 633009 ks 1 10,59 10,59

pomôcka v predmete Metódy edukačných činností - 
rozvoj citového prežívania 2.1,

4.5.5. Depresia a ako ju zvládať 633009 ks 1 10,78 10,78

pomôcka v predmete : sociálno-psychologický výcvik - 
aktívne cvičenia 2.1,

4.5.6. Dramatická výchova v kurikulum súčastnej školy 633009 ks 1 9,85 9,85

pomôcka v predmete: metódy edukačných činností - 
aktívne cvičenia 2.1,

4.5.7. Drogy - otázky a odpovede 633009 ks 1 11,72 11,72

pomôcka v predmete : sociálno-psychologický výcvik - 
rozvoj osobnosti 2.1,

4.5.8. Efektívne učenie v škole 633009 ks 1 9,45 9,45 pomôcka v predmete: pedagogika - rozvoj osobnosti 2.1,

4.5.9. Focusing 633009 ks 1 11,91 11,91 pomôcka v predmete: pedagogika - rozvoj osobnosti 2.1,

9



ITMS kód Projektu: 26110130177

4.5.10. Hry do kapsy V 633009 ks 5 6,14 30,70

pomôcka v predmeta: sociálno-psychologický výcvik - 
rozvoj osobnosti a aktívne cvičenia 2.1,

4.5.11. Hry do kapsy VI 633009 ks 5 6,14 30,70

pomôcka v predmeta: sociálno-psychologický výcvik - 
rozvoj osobnosti a aktívne cvičenia 2.1,

4.5.12. Hry do kapsy VII 633009 ks 5 6,14 30,70

pomôcka v predmeta: sociálno-psychologický výcvik - 
rozvoj osobnosti a aktívne cvičenia 2.1,

4.5.13. Hry do kapsy VIII 633009 ks 5 6,14 30,70

pomôcka v predmeta: sociálno-psychologický výcvik - 
rozvoj osobnosti a aktívne cvičenia 2.1,

4.5.14. Hry do kapsy IV 633009 ks 5 6,14 30,70

pomôcka v predmeta: sociálno-psychologický výcvik - 
rozvoj osobnosti a aktívne cvičenia 2.1,

4.5.15. Hry do kapsy X 633009 ks 5 6,14 30,70

pomôcka v predmeta: sociálno-psychologický výcvik - 
rozvoj osobnosti a aktívne cvičenia 2.1,

4.5.16. Hry pre rozvoj emócií a komunikácie 633009 ks 5 9,39 46,95

pomôcka v predmeta: sociálno-psychologický výcvik - 
rozvoj osobnosti a aktívne cvičenia 2.1,

4.5.17. Hry pre rozvoj zdravej osobnosti 633009 ks 5 8,86 44,30

pomôcka v predmeta: sociálno-psychologický výcvik - 
rozvoj osobnosti a aktívne cvičenia 2.1,

4.5.18. Hry pre tvorivé myslenie 633009 ks 5 7,14 35,70

pomôcka v predmeta: sociálno-psychologický výcvik - 
rozvoj osobnosti a aktívne cvičenia 2.1,

4.5.19. Hry pre usmerňovanie agresivity 633009 ks 5 7,14 35,70

pomôcka v predmeta: sociálno-psychologický výcvik - 
rozvoj osobnosti a aktívne cvičenia 2.1,

4.5.20. Hry pre zvládanie agresivity a nepokoja 633009 ks 5 9,46 47,30

pomôcka v predmeta: sociálno-psychologický výcvik - 
rozvoj osobnosti a aktívne cvičenia 2.1,

4.5.21. Ako naučiť deti hodnotám 633009 ks 1 9,39 9,39

pomôcka v predmeta: sociálno-psychologický výcvik - 
rozvoj osobnosti a aktívne cvičenia 2.1,

4.5.22. Ako vytvoriť vzdelávací program pre školské družiny 633009 ks 1 8,53 8,53

pomôcka v predmeta: sociálno-psychologický výcvik - 
rozvoj osobnosti a aktívne cvičenia 2.1,

4.5.23. Kľúčové kompetencie a ich rozvíjanie 633009 ks 1 16,56 16,56

pomôcka v predmeta: sociálno-psychologický výcvik - 
rozvoj osobnosti a aktívne cvičenia 2.1,

4.5.24. Konflikty medzi ľudmi 633009 ks 1 11,92 11,92

pomôcka v predmeta: sociálno-psychologický výcvik - 
rozvoj osobnosti a aktívne cvičenia 2.1,

4.5.25. Lepšie porozumieť sebe a ostatným 633009 ks 1 13,05 13,05

pomôcka v predmeta: sociálno-psychologický výcvik - 
rozvoj osobnosti a aktívne cvičenia 2.1,

4.5.26. Management do kapsy 1 - Marketing 633009 ks 10 6,14 61,40

pomôcka v predmete: manažment a marketing sociálnej 
práce - aktívne cvičenia a rozvoj organizačných 
schopností 2.1,

4.5.27. Management do kapsy 4 - Marketing 633009 ks 10 6,14 61,40

pomôcka v predmete: manažment a marketing sociálnej 
práce - aktívne cvičenia a rozvoj organizačných 
schopností 2.1,

4.5.28. Management do kapsy 8 - Projektový management 633009 ks 10 6,14 61,40

pomôcka v predmete: manažment a marketing sociálnej 
práce - aktívne cvičenia a rozvoj organizačných 
schopností 2.1,

4.5.29. Management do kapsy 10 - Prezentácia 633009 ks 10 6,14 61,40

pomôcka v predmete: manažment a marketing sociálnej 
práce - aktívne cvičenia a rozvoj organizačných 
schopností 2.1,

4.5.30. Mentálna anorexia 633009 ks 1 12,45 12,45

pomôcka v predmete : tvorba zdravého životného štýlu -
rozvoj zdravého životného štýlu 2.1,

4.5.31. Metódy aktívneho vyučovania 633009 ks 3 8,93 26,79 pomôcka v predmete: pedagogika - rozvoj osobnosti 2.1,
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4.5.32. Moderné vyučovanie 633009 ks 5 18,82 94,10 pomôcka v predmete: pedagogika - rozvoj osobnosti 2.1,

4.5.33. Mozok a ako ho precvičovať 633009 ks 1 14,17 14,17 pomôcka v predmete: pedagogika - rozvoj osobnosti 2.1,

4.5.34. Muzikoterapia 633009 ks 1 17,09 17,09

pomôcka v predmete: metódy edukačných činností - 
aktívne cvičenia 2.1,

4.5.35. Nápady pre hodnotenie klúčových kompetencií žiakov 633009 ks 1 8,93 8,93 pomôcka v predmete: pedagogika - rozvoj osobnosti 2.1,

4.5.36. Nedokončené rozprávky 633009 ks 1 8,46 8,46

pomôcka v predmete: metódy edukačných činností - 
aktívne cvičenia 2.1,

4.5.37. Nové nápady pre starý papier 633009 ks 1 12,78 12,78

pomôcka v predmete: metódy edukačných činností - 
aktívne cvičenia 2.1,

4.5.38. Pedagogická diagnostika a IVP 633009 ks 1 11,45 11,45 pomôcka v predmete: pedagogika - rozvoj osobnosti 2.1,

4.5.39. Pedagogický slovník 633009 ks 1 18,82 18,82 pomôcka v predmete: pedagogika - rozvoj osobnosti 2.1,

4.5.40. Pedagogika voľného času 633009 ks 1 14,24 14,24 pomôcka v predmete: pedagogika - rozvoj osobnosti 2.1,

4.5.41. Program podpory zdravia v škole 633009 ks 1 14,24 14,24

pomôcka v predmete : tvorba zdravého životného štýlu -
rozvoj zdravého životného štýlu 2.1,

4.5.42. Predškolská a primárna pedagogika 633009 ks 1 22,21 22,21 pomôcka v predmete: pedagogika - rozvoj osobnosti 2.1,

4.5.43. Prehľad pedagogiky 633009 ks 1 14,17 14,17 pomôcka v predmete: pedagogika - rozvoj osobnosti 2.1,

4.5.44. Prehľad sociológie 633009 ks 1 18,69 18,69

pomôcka pri tvorbe metodického materiálu k vedeniu 
praxe 2.1,

4.5.45. Psychologická encyklopédia - Aplikovaná psych. 633009 ks 1 44,65 44,65

pomôcka v predmeta: sociálno-psychologický výcvik - 
rozvoj osobnosti a aktívne cvičenia 2.1,

4.5.46. Psychologický slovník 633009 ks 1 30,37 30,37

pomôcka v predmeta: sociálno-psychologický výcvik - 
rozvoj osobnosti a aktívne cvičenia 2.1,

4.5.47. Psychológia v školskej praxi 633009 ks 1 16,90 16,90

pomôcka v predmeta: sociálno-psychologický výcvik - 
rozvoj osobnosti a aktívne cvičenia 2.1,

4.5.48. Reedukácia detí so špeciálnymi poruchami učenia 633009 ks 1 9,73 9,73 pomôcka v predmete: pedagogika - rozvoj osobnosti 2.1,

4.5.49. Relaxácia v každodennom živote 633009 ks 1 10,39 10,39

pomôcka v predmete : tvorba zdravého životného štýlu -
rozvoj zdravého životného štýlu 2.1,

4.5.50. Rozvíjanie emocionálnej inteligencie žiakov 633009 ks 3 17,09 51,27

pomôcka v predmete : sociálno-psychologický výcvik - 
rozvoj citového prežívania 2.1,

4.5.51. Reč tela 633009 ks 3 17,89 53,67

pomôcka v predmete: sociálno-psychologický výcvik a 
metódy edukačných činností - aktívne cvičenia 2.1,

4.5.52. Reč tela v praxi 633009 ks 3 7,60 22,80

pomôcka v predmete: sociálno-psychologický výcvik a 
metódy edukačných činností - aktívne cvičenia 2.1,

4.5.53. Riešenie výchovných problémov v škole 633009 ks 3 9,46 28,38 pomôcka v predmete: pedagogika - aktívne cvičenia 2.1,

4.5.54. Sanácia rodiny 633009 ks 1 10,79 10,79 pomôcka v predmete: pedagogika - rozvoj osobnosti 2.1,

4.5.55. Skupinová arteterapia 633009 ks 3 15,10 45,30

pomôcka v predmete: metódy edukačných činností - 
aktívne cvičenia 2.1,
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4.5.56. Skupinové hry a činnosti pre seniorov 633009 ks 1 13,24 13,24

pomôcka v predmeta: sociálno-psychologický výcvik - 
rozvoj osobnosti a aktívne cvičenia 2.1,

4.5.57. Slovník sociálnej práce 633009 ks 1 18,42 18,42

pomôcka pri tvorbe metodického materiálu k vedeniu  
praxe 2.1,

4.5.58. Sociológia 633009 ks 1 9,46 9,46

pomôcka pri tvorbe metodického materiálu k vedeniu  
praxe 2.1,

4.5.59. Sociológia výchovy a školy 633009 ks 1 12,91 12,91

pomôcka pri tvorbe metodického materiálu k vedeniu  
praxe 2.1,

4.5.60. Stres a zdravie 633009 ks 2 10,39 20,78

pomôcka v predmete : tvorba zdravého životného štýlu -
rozvoj zdravého životného štýlu 2.1,

4.5.61. Teambuilding 633009 ks 1 11,45 11,45

pomôcka v predmeta: sociálno-psychologický výcvik -  
aktívne cvičenia 2.1,

4.5.62. Testy každodenného šťastia 633009 ks 3 7,60 22,80

pomôcka v predmeta: sociálno-psychologický výcvik -  
aktívne cvičenia 2.1,

4.5.63. Transakčná analýza 633009 ks 1 16,10 16,10

pomôcka v predmeta: sociálno-psychologický výcvik -  
aktívne cvičenia 2.1,

4.5.64. Trauma a rodinná konštelácia 633009 ks 1 15,77 15,77 pomôcka v predmete: pedagogika - rozvoj osobnosti 2.1,

4.5.65. Tvoríme v štýle známych maliarov 633009 ks 1 10,12 10,12

pomôcka v predmete: metódy edukačných činností - 
rozvoj tvorivosti 2.1,

4.5.66. Umenie konverzácie 633009 ks 2 9,46 18,92

pomôcka v predmeta: sociálno-psychologický výcvik - 
rozvoj osobnosti a aktívne cvičenia 2.1,

4.5.67. Úvod do sociológie 633009 ks 2 11,19 22,38

pomôcka pri tvorbe metodického materiálu k vedeniu  
praxe 2.1,

4.5.68. Vianočné inšpirácie 633009 ks 1 14,77 14,77

pomôcka v predmete: metódy edukačných činností - 
rozvoj tvorivosti 2.1,

4.5.69. Zábavné výtvarné lekcie 633009 ks 1 9,86 9,86

pomôcka v predmete: metódy edukačných činností - 
rozvoj tvorivosti 2.1,

4.5.70. Základy arteterapie 633009 ks 1 11,05 11,05

pomôcka v predmete: metódy edukačných činností - 
rozvoj tvorivosti 2.1,

4.5.71. Zlatý fond hier I 633009 ks 3 9,46 28,38

pomôcka v predmete: sociálno-psychologický výcvik a 
metódy edukačných činností - aktívne cvičenia 2.1,

4.5.72. Zlatý fond hier II 633009 ks 3 8,93 26,79

pomôcka v predmete: sociálno-psychologický výcvik a 
metódy edukačných činností - aktívne cvičenia 2.1,

4.5.73. Zlatý fond hier III 633009 ks 3 10,39 31,17

pomôcka v predmete: sociálno-psychologický výcvik a 
metódy edukačných činností - aktívne cvičenia 2.1,

4.5.74. Taška prvej pomoci s výbavou 633009 ks 1 597,49 597,49 K predmetu Ochrana človeka a prírody - časť prvá pomoc 2.1,

4.5.75. Kostra 633009 ks 1 497,91 497,91 s ohýbateľnými časťami tela 2.1,

4.5.76. Torzos hlavou 633009 ks 1 663,88 663,88 K predmetu Ochrana človeka a prírody - časť prvá pomoc 2.1,

4.5.77. Resuscitačná figurina s bábätkom 633009 ks 1 697,07 697,07
K predmetu Ochrana človeka a prírody - časť prvá pomoc, 
starostlivosť o dieťa 2.1,

4.5.78. Premietacie plátno 633009 ks 1 348,52 348,52 k spätnému projektoru a dataprojektorom 2.1,

4.5.79. Veľká školská ENCYKLOPÉDIA (3x DVD–ROM) 633009 ks 1 132,74 132,74
Na výučbu prírodovedných predmetov  - projektové 
vyučovanie / tvorba zdravého životného štýlu / 2.1,
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4.5.80. MFL - 06  DUO MIKROSKOP 633009 ks 15 18,81 282,15
Na výučbu v predmete tvorba zdravého životného štýlu , 
ochrana života a zdravia a na environmentálnu výchovu 2.1,

4.5.81. MA - 88  DIGICAM 633009 ks 1 1,00 1,00
Na výučbu v predmete tvorba zdravého životného štýlu , 
ochrana života a zdravia a na environmentálnu výchovu 2.1,

4.5.82. 4083-2  EDUCAM flexibilná videokamera 633009 ks 1 1,00 1,00
Na výučbu v predmete tvorba zdravého životného štýlu , 
ochrana života a zdravia a na environmentálnu výchovu 2.1,

4.5.83. Prútené košíky na pečivo 633009 ks 10 2,75 27,50
Na výučbu praktických činností v predmete tvorba zdravého 
životného štýlu - zdravá výživa 2.1,

4.5.84. Podnosy s poklopom - nerez 633009 ks 3 20,45 61,35
Na výučbu praktických činností v predmete tvorba zdravého 
životného štýlu - zdravá výživa 2.1,

4.5.85. Misky na šalát - nerez 633009 ks 5 10,99 54,95
Na výučbu praktických činností v predmete tvorba zdravého 
životného štýlu - zdravá výživa 2.1,

4.5.86. Kliešte na šaláty 633009 ks 2 3,54 7,08
Na výučbu praktických činností v predmete tvorba zdravého 
životného štýlu - zdravá výživa 2.1,

4.5.87. Dosky na krájanie zeleniny a ovocia 633009 ks 5 16,50 82,50
Na výučbu praktických činností v predmete tvorba zdravého 
životného štýlu - zdravá výživa 2.1,

4.5.88. Temperové farby 633009 ks 30 30,00 900,00
Pomôcky na výučbu v predmete metódy edukačných činností - 
výtvarná výchova - pre rozvoj EQ osobnosti 2.1,

4.5.89. Farby na sklo / sada / 633009 ks 3 3,00 9,00
Pomôcky na výučbu v predmete metódy edukačných činností - 
výtvarná výchova - pre rozvoj EQ osobnosti 2.1,

4.5.90. Lepiaca silikónová pištol 633009 ks 2 2,00 4,00
Pomôcky na výučbu v predmete metódy edukačných činností - 
výtvarná výchova - pre rozvoj EQ osobnosti 2.1,

4.5.91. Farebné kriedové pastely 633009 ks 5 5,00 25,00
Pomôcky na výučbu v predmete metódy edukačných činností - 
výtvarná výchova - pre rozvoj EQ osobnosti 2.1,

4.5.92. Čierny tuš / 20 fľastičiek v krabici / 633009 ks 5 5,00 25,00
Pomôcky na výučbu v predmete metódy edukačných činností - 
výtvarná výchova - pre rozvoj EQ osobnosti 2.1,

4.5.93. Farebné tuše / sada / 633009 ks 4 4,00 16,00
Pomôcky na výučbu v predmete metódy edukačných činností - 
výtvarná výchova - pre rozvoj EQ osobnosti 2.1,

4.5.94. Farebné kartóny A1 633009 ks 30 30,00 900,00
Pomôcky na výučbu v predmete metódy edukačných činností - 
výtvarná výchova - pre rozvoj EQ osobnosti 2.1,

4.5.95. Olejové farby 633009 ks 5 5,00 25,00
Pomôcky na výučbu v predmete metódy edukačných činností - 
výtvarná výchova - pre rozvoj EQ osobnosti 2.1,

4.5.96. Akrylové farby 633009 ks 3 3,00 9,00
Pomôcky na výučbu v predmete metódy edukačných činností - 
výtvarná výchova - pre rozvoj EQ osobnosti 2.1,

4.5.97. Latex / krabička / 633009 ks 3 3,00 9,00
Pomôcky na výučbu v predmete metódy edukačných činností - 
výtvarná výchova - pre rozvoj EQ osobnosti 2.1,

4.5.98. Voskové pastely / sada / 633009 ks 5 5,00 25,00
Pomôcky na výučbu v predmete metódy edukačných činností - 
výtvarná výchova - pre rozvoj EQ osobnosti 2.1,
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4.5.99. Farby na textil 633009 ks 15 15,00 225,00
Pomôcky na výučbu v predmete metódy edukačných činností - 
výtvarná výchova - pre rozvoj EQ osobnosti 2.1,

4.5.100. Textil na batikovanie 633009 ks 30 30,00 900,00
Pomôcky na výučbu v predmete metódy edukačných činností - 
výtvarná výchova - pre rozvoj EQ osobnosti 2.1,

4.5.101. Rámy na obrázky a klipy 633009 ks 20 20,00 400,00
Pomôcky na výučbu v predmete metódy edukačných činností - 
výtvarná výchova - pre rozvoj EQ osobnosti 2.1,

4.5.102. Lepidlá 633009 ks 10 10,00 100,00
Pomôcky na výučbu v predmete metódy edukačných činností - 
výtvarná výchova - pre rozvoj EQ osobnosti 2.1,

4.5.103. Fixky / sada / 633009 ks 10 10,00 100,00
Pomôcky na výučbu v predmete metódy edukačných činností - 
výtvarná výchova - pre rozvoj EQ osobnosti 2.1,

4.5.104. Lepidlo na dekupáž 633009 ks 5 5,00 25,00
Pomôcky na výučbu v predmete metódy edukačných činností - 
výtvarná výchova - pre rozvoj EQ osobnosti 2.1,

4.5.105. Lak 633009 ks 2 2,00 4,00
Pomôcky na výučbu v predmete metódy edukačných činností - 
výtvarná výchova - pre rozvoj EQ osobnosti 2.1,

4.5.106. Farebný spray 633009 ks 5 5,00 25,00
Pomôcky na výučbu v predmete metódy edukačných činností - 
výtvarná výchova - pre rozvoj EQ osobnosti 2.1,

4.5.107. Lepiace pásky 633009 ks 10 10,00 100,00
Pomôcky na výučbu v predmete metódy edukačných činností - 
výtvarná výchova - pre rozvoj EQ osobnosti 2.1,

4.5.108. Skladacie sedačky 633009 ks 20 20,00 400,00
Pomôcky na výučbu v predmete metódy edukačných činností - 
výtvarná výchova - pre rozvoj EQ osobnosti 2.1,

4.5.109. Plážové volejbalové lopty 633009 ks 3 3,00 9,00

Náradie a náčinie potrebné na odborné vedenie v predmete - 
metódy edukačných činností - orientované na praktické 
pohybové zručnosti žiakov 2.1,

4.5.110. Bedmintonové košíky 633009 ks 8 8,00 64,00

Náradie a náčinie potrebné na odborné vedenie v predmete - 
metódy edukačných činností - orientované na praktické 
pohybové zručnosti žiakov 2.1,

4.5.111. Bedmintonové rakety 633009 ks 20 20,00 400,00

Náradie a náčinie potrebné na odborné vedenie v predmete - 
metódy edukačných činností - orientované na praktické 
pohybové zručnosti žiakov 2.1,

4.5.112. Tenisové loptičky 633009 ks 4 4,00 16,00

Náradie a náčinie potrebné na odborné vedenie v predmete - 
metódy edukačných činností - orientované na praktické 
pohybové zručnosti žiakov 2.1,

4.5.113. Tenisové rakety 633009 ks 20 20,00 400,00

Náradie a náčinie potrebné na odborné vedenie v predmete - 
metódy edukačných činností - orientované na praktické 
pohybové zručnosti žiakov 2.1,

4.5.114. Volejbalové lopty 633009 ks 4 4,00 16,00

Náradie a náčinie potrebné na odborné vedenie v predmete - 
metódy edukačných činností - orientované na praktické 
pohybové zručnosti žiakov 2.1,

4.5.115. Švihadlá 633009 ks 10 10,00 100,00

Náradie a náčinie potrebné na odborné vedenie v predmete - 
metódy edukačných činností - orientované na praktické 
pohybové zručnosti žiakov 2.1,
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4.5.116. Rozlišovačky 633009 ks 20 20,00 400,00

Náradie a náčinie potrebné na odborné vedenie v predmete - 
metódy edukačných činností - orientované na praktické 
pohybové zručnosti žiakov 2.1,

4.5.117. Počítadlo výsledkov súťaží a športových hier 633009 ks 1 1,00 1,00

Náradie a náčinie potrebné na odborné vedenie v predmete - 
metódy edukačných činností - orientované na praktické 
pohybové zručnosti žiakov 2.1,

4.5.118. Biela tabuľa 633009 ks 2 365,13 730,26 Didaktické pomôcky 2.1,

4.  Spolu 29 120,61

5. 3. 1. Vypracovanie učebných textov pre  študijný odbor 7661 6 sociálno - výchovný pracovník
5.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 42 068,30

5.1.1. Spoluautorka 1 učebných textov Pedagogika pre 1. ročník 637027 osobohodina 150 5,84 876,00

DoVP. Autorka časovo-tematických plánov a učebných textov 
pre 30 vyučovacích h. Na tvorbu a pilotné testovanie textu pre 
1 vyučovaciu hodinu a zapracovanie opráv je potrebných 5 h 
práce  = 150. Čas počas vyučovania sa do toho nezapočítava. 
Výpočet hodinovej sadzby:                                         24 
627,40/168*1,2= 175,91 Sk vrátane odvodov. 3.1, 

5.1.2. Spoluautorka 1 učebných textov Pedagogika pre 2. ročník 637027 osobohodina 150 5,84 876,00

DoVP. Autorka časovo-tematických plánov a učebných textov 
pre 30 vyučovacích h. Na tvorbu a pilotné testovanie textu pre 
1 vyučovaciu hodinu a zapracovanie opráv je potrebných 6 h 
práce  = 180. Čas počas vyučovania sa do toho nezapočítava. 
Výpočet hodinovej sadzby: 24 627,40/168*1,2= 175,91 Sk 
vrátane odvodov. 3.1, 

5.1.3. Spoluautorka 1 učebných textov Pedagogika pre 3. ročník 637027 osobohodina 75 5,84 438,00

DoVP. Autorka časovo-tematických plánov a učebných textov 
pre 15 vyučovacích h. Na tvorbu a pilotné testovanie textu pre 
1 vyučovaciu hodinu a zapracovanie opráv je potrebných 6 h 
práce  = 180. Čas počas vyučovania sa do toho nezapočítava. 
Výpočet hodinovej sadzby: 24 627,40/168*1,2= 175,91 Sk 
vrátane odvodov. 3.1, 

5.1.4. Spoluautorka 2 učebných textov Pedagogika pre 1. ročník 637027 osobohodina 150 5,84 876,00

DoVP. Autorka časovo-tematických plánov a učebných textov 
pre 30 vyučovacích h. Na tvorbu a pilotné testovanie textu pre 
1 vyučovaciu hodinu a zapracovanie opráv je potrebných 5 h 
práce  = 150. Čas počas vyučovania sa do toho nezapočítava. 
Výpočet hodinovej sadzby: 24 627,40/168*1,2= 175,91 Sk 
vrátane odvodov. 3.1, 

5.1.5. Spoluautorka 2  učebných textov Pedagogika pre 2. ročník 637027 osobohodina 150 5,84 876,00

DoVP. Autorka časovo-tematických plánov a učebných textov 
pre 30 vyučovacích h. Na tvorbu a pilotné testovanie textu pre 
1 vyučovaciu hodinu a zapracovanie opráv je potrebných 5 h 
práce  = 150. Čas počas vyučovania sa do toho nezapočítava. 
Výpočet hodinovej sadzby: 24 627,40/168*1,2= 175,91 Sk 
vrátane odvodov. 3.1, 

5.1.6. Spoluautorka 2  učebných textov Pedagogika pre 3. ročník 637027 osobohodina 75 5,84 438,00

DoVP. Autorka časovo-tematických plánov a učebných textov 
pre 30 vyučovacích h. Na tvorbu a pilotné testovanie textu pre 
1 vyučovaciu hodinu a zapracovanie opráv je potrebných 5 h 
práce  = 150. Čas počas vyučovania sa do toho nezapočítava. 
Výpočet hodinovej sadzby: 24 627,40/168*1,2= 175,91 Sk 
vrátane odvodov. 3.1, 

15



ITMS kód Projektu: 26110130177

5.1.7.
Spoluautorka 1 učebných textov Tvorba životného štýlu + 
Ochrana človeka a prírody pre 3. ročník 637027 osobohodina 150 4,54 681,00

DoVP. Autorka časovo-tematických plánov a učebných textov 
pre 15 vyučovacích h. Na tvorbu a pilotné testovanie textu pre 
1 vyučovaciu hodinu a zapracovanie opráv je potrebných 5 h 
práce  = 150. Čas počas vyučovania sa do toho nezapočítava. 
Výpočet hodinovej sadzby: 19 145,00/168*1,2= 136,75 Sk 
vrátane odvodov. 3.1, 

5.1.8.
Spoluautorka 1 učebných textov Tvorba životného štýlu + 
Ochrana človeka a prírody pre 4. ročník 637027 osobohodina 150 4,54 681,00

DoVP. Autorka časovo-tematických plánov a učebných textov 
pre 15 vyučovacích h. Na tvorbu a pilotné testovanie textu pre 
1 vyučovaciu hodinu a zapracovanie opráv je potrebných 5 h 
práce  = 150. Čas počas vyučovania sa do toho nezapočítava. 
Výpočet hodinovej sadzby:  19 145,00/168*1,2= 136,75 Sk 
vrátane odvodov. 3.1, 

5.1.9.
Spoluautorka 2 učebných textov Tvorba životného štýlu + 
Ochrana človeka a prírody pre 3. ročník 637027 osobohodina 150 5,85 877,50

DoVP. Autorka časovo-tematických plánov a učebných textov 
pre 15 vyučovacích h. Na tvorbu a pilotné testovanie textu pre 
1 vyučovaciu hodinu a zapracovanie opráv je potrebných 5 h 
práce  = 150. Čas počas vyučovania sa do toho nezapočítava. 
Výpočet hodinovej sadzby: 24 672,20/168*1,2= 176,23 Sk 
vrátane odvodov. 3.1, 

5.1.10.
Spoluautorka 2 učebných textov Tvorba životného štýlu + 
Ochrana človeka a prírody pre 4. ročník 637027 osobohodina 150 5,85 877,50

DoVP. Autorka časovo-tematických plánov a učebných textov 
pre 15 vyučovacích h. Na tvorbu a pilotné testovanie textu pre 
1 vyučovaciu hodinu a zapracovanie opráv je potrebných 5 h 
práce  = 150. Čas počas vyučovania sa do toho nezapočítava. 
Výpočet hodinovej sadzby: 24 672,20/168*1,2= 176,23 Sk 
vrátane odvodov. 3.1, 

5.1.11.
Spoluautorka 1 učebných textov Sociálno-psychologický 
výcvik pre 1. ročník 637027 osobohodina 150 9,96 1 494,00

DoVP. Hodinová mzda 300 Sk vrátane odvodov bola určená 
na základe toho že je autorkou ocenenej stredoškolskej 
učebnice Biológia a starostlivosť o zdravie pre 1. roč. PaSA. 
Autorka časovo-tematických plánov a učebných textov pre 30 
vyučovacích h. Na tvorbu a pilotné testovanie textu pre 1 
vyučovaciu hodinu a zapracovanie opráv je potrebných 5 h 
práce  = 150. Čas počas vyučovania sa do toho nezapočítava. 3.1, 

5.1.12.
Spoluautorka 1 učebných textov Sociálno-psychologický 
výcvik pre 2. ročník 637027 osobohodina 150 9,96 1 494,00

DoVP. Hodinová mzda 300 Sk vrátane odvodov bola určená 
na základe toho že je autorkou ocenenej stredoškolskej 
učebnice Biológia a starostlivosť o zdravie pre 1. roč. PaSA. 
Autorka časovo-tematických plánov a učebných textov pre 30 
vyučovacích h. Na tvorbu a pilotné testovanie textu pre 1 
vyučovaciu hodinu a zapracovanie opráv je potrebných 5 h 
práce  = 150. Čas počas vyučovania sa do toho nezapočítava. 3.1, 
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5.1.13.
Spoluautorka 1 učebných textov Sociálno-psychologický 
výcvik pre 3. ročník 637027 osobohodina 150 9,96 1 494,00

DoVP. Hodinová mzda 300 Sk vrátane odvodov bola určená 
na základe toho že je autorkou ocenenej stredoškolskej 
učebnice Biológia a starostlivosť o zdravie pre 1. roč. PaSA. 
Autorka časovo-tematických plánov a učebných textov pre 30 
vyučovacích h. Na tvorbu a pilotné testovanie textu pre 1 
vyučovaciu hodinu a zapracovanie opráv je potrebných 5 h 
práce  = 150. Čas počas vyučovania sa do toho nezapočítava. 3.1, 

5.1.14.
Spoluautorka 2 učebných textov Sociálno-psychologický 
výcvik pre 1. ročník 637027 osobohodina 150 5,66 849,00

DoVP. Autorka časovo-tematických plánov a učebných textov 
pre 30 vyučovacích h. Na tvorbu a pilotné testovanie textu pre 
1 vyučovaciu hodinu a zapracovanie opráv je potrebných 5 h 
práce  = 150. Čas počas vyučovania sa do toho nezapočítava. 
Výpočet hodinovej sadzby: 23 874,20/168*1,2= 170,53 Sk 
vrátane odvodov. 3.1, 

5.1.15.
Spoluautorka 2 učebných textov Sociálno-psychologický 
výcvik pre 2. ročník 637027 osobohodina 150 5,66 849,00

DoVP. Autorka časovo-tematických plánov a učebných textov 
pre 30 vyučovacích h. Na tvorbu a pilotné testovanie textu pre 
1 vyučovaciu hodinu a zapracovanie opráv je potrebných 5 h 
práce  = 150. Čas počas vyučovania sa do toho nezapočítava. 
Výpočet hodinovej sadzby: 23 874,20/168*1,2= 170,53 Sk 
vrátane odvodov. 3.1, 

5.1.16.
Spoluautorka 3 učebných textov Sociálno-psychologický 
výcvik pre 3. ročník 637027 osobohodina 150 5,66 849,00

DoVP. Autorka časovo-tematických plánov a učebných textov 
pre 30 vyučovacích h. Na tvorbu a pilotné testovanie textu pre 
1 vyučovaciu hodinu a zapracovanie opráv je potrebných 5 h 
práce  = 150. Čas počas vyučovania sa do toho nezapočítava. 
Výpočet hodinovej sadzby: 23 874,20/168*1,2= 170,53 Sk 
vrátane odvodov. 3.1, 

5.1.17.
Autor učebných textov Sociálno-právna ochrana pre 4. 
ročník 637027 osobohodina 300 5,12 1 536,00

DoVP. Autorka časovo-tematických plánov a učebných textov 
pre 60 vyučovacích h. Na tvorbu a pilotné testovanie textu pre 
1 vyučovaciu hodinu a zapracovanie opráv je potrebných 5 h 
práce  = 300. Čas počas vyučovania sa do toho nezapočítava. 
Výpočet hodinovej sadzby: 21 585,20/168*1,2= 154,18 Sk 
vrátane odvodov. 3.1, 

5.1.18.
Autorka učebných textov  Občianska náuka - ochrana 
ľudských práv 4. ročník 637027 osobohodina 300 9,96 2 988,00

DoVP. Hodinová mzda za 300 Sk vrátane odvodov bola 
určená na základe toho že jespolupracovala pri tvorbe 
učebnice sociológie pre sociálno-výchovného pracovníka 
PASA  1. roč. Autorka časovo-tematických plánov a učebných 
textov pre 60 vyučovacích h. Na tvorbu a pilotné testovanie 
textu pre 1 vyučovaciu hodinu a zapracovanie opráv je 
potrebných 5 h práce  = 300. Čas počas vyučovania sa do toho 
nezapočítava. 3.1, 
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5.1.19.
Spoluautorka 1 učebných textov Metodika edukačných 
činností pre 1. ročník 610620 osobohodina 150 10,81 1 621,50

Hlavný pracovný pomer. Autorka časovo-tematických plánov 
a učebných textov pre 30 vyučovacích h. Na tvorbu a pilotné 
testovanie textu pre 1 vyučovaciu hodinu a zapracovanie 
opráv je potrebných 5 h práce  = 150. Čas počas vyučovania sa 
do toho nezapočítava. Výpočet hodinovej sadzby: 45 
610,60/168*1,2= 325,79 Sk vrátane odvodov. 3.1, 

5.1.20.
Spoluautorka 1 učebných textov Metodika edukačných 
činností pre 2. ročník 610620 osobohodina 150 10,81 1 621,50

Hlavný pracovný pomer. Autorka časovo-tematických plánov 
a učebných textov pre 30 vyučovacích h. Na tvorbu a pilotné 
testovanie textu pre 1 vyučovaciu hodinu a zapracovanie 
opráv je potrebných 5 h práce  = 150. Čas počas vyučovania sa 
do toho nezapočítava. Výpočet hodinovej sadzby: 45 
610,60/168*1,2= 325,79 Sk vrátane odvodov. 3.1, 

5.1.21.
Spoluautorka 1 učebných textov Metodika edukačných 
činností pre 3. ročník 610620 osobohodina 150 10,81 1 621,50

Hlavný pracovný pomer. Autorka časovo-tematických plánov 
a učebných textov pre 30 vyučovacích h. Na tvorbu a pilotné 
testovanie textu pre 1 vyučovaciu hodinu a zapracovanie 
opráv je potrebných 5 h práce  = 150. Čas počas vyučovania sa 
do toho nezapočítava. Výpočet hodinovej sadzby:45 
610,60/168*1,2= 325,79 Sk vrátane odvodov. 3.1, 

5.1.22.
Spoluautorka 2 učebných textov Metodika edukačných 
činností pre 1. ročník 637027 osobohodina 150 5,24 786,00

DoVP. Autorka časovo-tematických plánov a učebných textov 
pre 15 vyučovacích h. Na tvorbu a pilotné testovanie textu pre 
1 vyučovaciu hodinu a zapracovanie opráv je potrebných 5 h 
práce  = 150. Čas počas vyučovania sa do toho nezapočítava. 
Výpočet hodinovej sadzby: 22 082,20/168*1,2= 157,73 Sk 
vrátane odvodov. 3.1, 

5.1.23.
Spoluautorka 2 učebných textov Metodika edukačných 
činností pre 2. ročník 637027 osobohodina 150 5,24 786,00

DoVP. Autorka časovo-tematických plánov a učebných textov 
pre 15 vyučovacích h. Na tvorbu a pilotné testovanie textu pre 
1 vyučovaciu hodinu a zapracovanie opráv je potrebných 5 h 
práce  = 150. Čas počas vyučovania sa do toho nezapočítava. 
Výpočet hodinovej sadzby: 22 082,20/168*1,2= 157,73 Sk 
vrátane odvodov. 3.1, 

5.1.24.
Spoluautorka 2 učebných textov Metodika edukačných 
činností pre 3. ročník 637027 osobohodina 150 5,24 786,00

DoVP. Autorka časovo-tematických plánov a učebných textov 
pre 15 vyučovacích h. Na tvorbu a pilotné testovanie textu pre 
1 vyučovaciu hodinu a zapracovanie opráv je potrebných 5 h 
práce  = 150. Čas počas vyučovania sa do toho nezapočítava. 
Výpočet hodinovej sadzby: 22 082,20/168*1,2= 157,73 Sk 
vrátane odvodov. 3.1, 

5.1.25.

Autorka učebných textov : Metodický materiál k 
vedeniu praxe pre 3. ročník 637027 osobohodina 300 5,12 1 536,00

DoVP. Autorka časovo-tematických plánov a učebných textov 
pre 60 vyučovacích h. Na tvorbu a pilotné testovanie textu pre 
1 vyučovaciu hodinu a zapracovanie opráv je potrebných 5 h 
práce  = 300. Čas počas vyučovania sa do toho nezapočítava. 
Výpočet hodinovej sadzby: 21 585,20/168*1,2= 154,18 Sk 
vrátane odvodov. 3.1, 
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5.1.26.

Autorka učebných textov : Metodický materiál k 
vedeniu praxe pre 4. ročník 637027 osobohodina 300 5,12 1 536,00

DoVP. Autorka časovo-tematických plánov a učebných textov 
pre 60 vyučovacích h. Na tvorbu a pilotné testovanie textu pre 
1 vyučovaciu hodinu a zapracovanie opráv je potrebných 5 h 
práce  = 300. Čas počas vyučovania sa do toho nezapočítava. 
Výpočet hodinovej sadzby: 21 585,20/168*1,2= 154,18 Sk 
vrátane odvodov. 3.1, 

5.1.27.
Autor učebných textiv Manažment a marketing sociálnej 
práce pre 4. ročník 637027 osobohodina 300 4,65 1 395,00

DoVP. Autorka časovo-tematických plánov a učebných textov 
pre 60 vyučovacích h. Na tvorbu a pilotné testovanie textu pre 
1 vyučovaciu hodinu a zapracovanie opráv je potrebných 5 h 
práce  = 300. Čas počas vyučovania sa do toho nezapočítava. 
Výpočet hodinovej sadzby: 19 626,60/168*1,2= 140,19 Sk 
vrátane odvodov. 3.1, 

5.1.28. Ilustrácie k učebným textom pre jednotlivé predmety 637027 osobohodina 900 6,92 6 228,00

DoVP. 300 ilustrácií/fotografií k 15 rôznym učebným textom. 
Na učebný text pre 1 ročník predpokladáme priemerne 20 
ilustrácií/fotografií. Na tvorbu a úpravu 1 fotografie/ilustrácie 
sú potrebné 3 h práce. Výpočet hodinovej sadzby:29 
206,80/168*1,2=208,62 Sk vrátane odvodov. 3.1, 

5.1.29. Odborný oponent k učebným textom Pedagogika 637027 osobohodina 120 7,97 956,40

DoVP. Hodinová sadzba 240 Sk vrátane odvodov 
zamestnávateľa bola určená na základe telefonického 
prieskumu trhu, je v čase a mieste obvyklá. Na tvorbu 
oponentských posudkov pre učebné texty pre 1., 2. a 3. ročník 
je potrebných 120 h práce. 3.1, 

5.1.30.
Odborný oponent k učebným textom Tvorba zdravého 
životného štýlu + Ochrana života a zdravia 637027 osobohodina 80 7,97 637,60

DoVP. Hodinová sadzba 240 Sk vrátane odvodov 
zamestnávateľa bola určená na základe telefonického 
prieskumu trhu, je v čase a mieste obvyklá. Na tvorbu 
oponentských posudkov pre učebné texty pre 3. a 4.  ročník je 
potrebných 80 h práce. 3.1, 

5.1.31.
Odborný oponent k učebným textom Sociálno-
psychologický výcvik 637027 osobohodina 120 7,97 956,40

DoVP. Hodinová sadzba 240 Sk vrátane odvodov 
zamestnávateľa bola určená na základe telefonického 
prieskumu trhu, je v čase a mieste obvyklá. Na tvorbu 
oponentských posudkov pre učebné texty pre 1., 2. a 3. ročník 
je potrebných 120 h práce. 3.1, 

5.1.32.
Odborný oponent k učebným textom Občianska náuka - 
ochrana ľudských práv 4. ročník 637027 osobohodina 40 7,97 318,80

DoVP. Hodinová sadzba 240 Sk vrátane odvodov 
zamestnávateľa bola určená na základe telefonického 
prieskumu trhu, je v čase a mieste obvyklá. Na tvorbu 
oponentského posudku pre učebné texty pre 4. ročník je 
potrebných 40 h práce. 3.1, 

5.1.33.
Odborný oponent k učebným textom Metódy edukačných 
činností 637027 osobohodina 120 7,97 956,40

DoVP. Hodinová sadzba 240 Sk vrátane odvodov 
zamestnávateľa bola určená na základe telefonického 
prieskumu trhu, je v čase a mieste obvyklá. Na tvorbu 
oponentských posudkov pre učebné texty pre 1., 2. a 3. ročník 
je potrebných 120 h práce. 3.1, 

5.1.34.
Odborný oponent k učebným textom Manažment a 
marketing sociálnej práce 637027 osobohodina 120 7,97 956,40

DoVP. Hodinová sadzba 240 Sk vrátane odvodov 
zamestnávateľa bola určená na základe telefonického 
prieskumu trhu, je v čase a mieste obvyklá. Na tvorbu 
oponentských posudkov pre učebné texty pre 1., 2. a 3. ročník 
je potrebných 120 h práce. 3.1, 
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5.1.35.
Odborný oponent k učebným textom Metodický materiál 
k vedeniu praxe 637027 osobohodina 40 7,97 318,80

DoVP. Hodinová sadzba 240 Sk vrátane odvodov 
zamestnávateľa bola určená na základe telefonického 
prieskumu trhu, je v čase a mieste obvyklá. Na tvorbu 
oponentského posudku pre učebné texty pre 4. ročník je 
potrebných 40 h práce. 3.1, 

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 25 891,26

5.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity 5 deň 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 637004 projekt 1 23 899,62 23 899,62

 Tlač učebných materiálov - kombinácia čierno-bielych a 
farebných strán : Priemerne 60 str.*4 Sk/tlač 1 str. * 200 ks na 
1 druh učebných textov= 48 000 Sk * 15 rôznych učebných 
materiálov 3.1, 

5.4.5. Odborná literatúra a odborné CD, DVD 633009 projekt 1 1 991,64 1 991,64

Odborná literatúra, CD, DVD. Pre autorov učebných 
materiálov a pre študentov na prácu na projektoch.  
Budú sa nakupovať najvhodnejšie učebnice, knihy a 
pod., ktoré budú na trhu v čase realizácie aktivity. Preto 
nie je vhodné zostaviť zoznam. Pri priemernej cene 300 
Sk/ks je to približne 200 ks materiálov. 3.1, 

5.5. Podpora frekventantov 0,00

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

5.5.2. Školiaci materiál, školiace potreby projekt 0,00

5.5.3. Príspevky pre frekventantov 
5.5.4. … Iné (doplniť) 0,00

5.  Spolu 67 959,56
X. Riadenie rizík (ak relevantné)

X.1 Riziková prirážka projekt 0 0,00 0,00

X. Spolu 0,00
CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU 155 868,96

Kontrola kriterii efektivnosti rozpoctu Suma v EUR
1. Nepriame výdavky*** 20 473,34 max. 20,00% KONVERZNÝ KURZ 30,126
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2a. Zariadenie a vybavenie cez krížové financovanie z 
ERDF (priame výdavky) 0

max. 10,00%

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

max. 10,00%

3a. Zariadenie a vybavenie (priame výdavky) 26 720,64 max. 20,00%
3b. Zariadenie a vybavenie (nepriame výdavky) 0 max. 20,00%
4. Dodávky na nepriame výdavky 5 810,00 max. 30,00%
5. Dodávky na priame výdavky 10 424,00 max. 30,00%
6. Riziková prirážka 0 max. 5,00%

Priame výdavky

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)

***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)

*****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.

21



   ITMS kód Projektu: 26110130177 
 

1 
 

Príloha č. 2 k Dodatku č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP 

 

PODROBNÝ POPIS AKTIVÍT PROJEKTU 
 
 
Cieľové skupiny Projektu 
Cieľová skupina Charakteristika cieľovej skupiny 
 
Pedagogickí pracovníci Pedagogickej 
a sociálnej akadémie v Leviciach 
 
 

Študenti Pedagogickej a sociálnej 
akadémie v Leviciach  

 
 

 
Pedagogickí pracovníci: 38 
vek 23 – 60 rokov, priemerný vek je 42 rokov. 
Počet: 38 
 
Študenti: 480 
Na našej škole študujú študenti  z rôzneho 
sociálneho prostredia, väčšinou zo stredných  
až slabších sociálnych podmienok 
z Nitrianskeho a Banskobystrického kraja.  
Pohlavie cca 90% dievčatá 
V niektorých triedach študujú aj Rómky, ZŤP 
študenti a deti z detských domovov. 

 
 
 
Podrobný popis aktivít 
Podrobný popis aktivity č. 1 
Názov aktivity 1.1 Školenia pre učiteľov   

Cieľ aktivity 
 
 
 

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

 
01. 10. 2009 – 30. 06. 2011 

Popis aktivity 
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2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodológia aktivity 
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3 
 

Cieľová skupina  
 
Pedagógovia Pedagogickej a sociálnej akadémie v Leviciach, 36 
 

Výstupy aktivity 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spôsob získavania 
spätnej väzby 

 
 
 
 

 
 
 
Podrobný popis aktivity č. 2 

Názov aktivity 
2.1 Tvorba a testovanie materiálov pre inovatívne spôsoby 
výučby 

Cieľ aktivity 
 
 

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

 
01. 11. 2009 – 30. 06. 2011 
 

Popis aktivity 
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4 
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5 
 

 
 
 
 
 
 
 
     

Metodológia aktivity 

 
 
 
 
 
 

Cieľová skupina  

 
Pedagógovia PaSA - 10 
Študenti PaSA - 300 
 

Výstupy aktivity 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spôsob získavania 
spätnej väzby 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Podrobný popis aktivity č. 3 

Názov aktivity 
3.1 Vypracovanie učebných textov pre  študijný odbor 7661 6 
sociálno - výchovný pracovník 

Cieľ aktivity  
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6 
 

 
 
 

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

 
10/2009 – 08/2011 
 

Popis aktivity 
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Metodológia aktivity 

 
 
 
 
 
 

  

Cieľová skupina  
 
Študenti 1. až  4. ročníka PaSA            120 
 

Výstupy aktivity 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spôsob získavania 
spätnej väzby 
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