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DODATOK Č. 2 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: 149/2009/1.1/OPV 

 
Tento Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, registračné číslo 
Dodatku 149/2009/1.1/OPV/D02 (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:  Spojená škola 

sídlo:  Školská 7, 975 90 Banská Bystrica 

                           Slovenská republika 

zapísaný v:   registri organizácií 

konajúci:  Ing. Ján Žuffa 

IČO:  37956108 

DIČ: 2021885690 

banka: Dexia banka Slovensko a.s. 

číslo účtu  (vrátane predčíslia) a kód banky  

 zálohové platby:2  a)  

    b) ––––- 

 predfinancovanie:3 a) 

    b) 

 refundácia:4  a)  

                                                           b)    

(ďalej len „Prijímateľ“) 

(ďalej aj „Zmluvné strany“) 

 

Článok 1 

 
Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na zmenách Zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku č. 149/2009/1.1/OPV (ďalej len „Zmluva“), ITMS kód Projektu 
26110130283, v znení Dodatku č. 1 – registračné číslo Dodatku 149/2009/1.1/OPV/D01, 
Usmernenia Poskytovateľa č. 1 zo dňa 07. 12. 2009, Usmernenia Poskytovateľa č. 2 zo dňa 
11. 05. 2010 a Usmernenia Poskytovateľa č. 3 zo dňa 22. 09. 2010, uvedených v článku 2 
tohto Dodatku.  
 
 

Článok 2 
 

(1) V článku 2 bod 2.1 Zmluvy o poskytnutí NFP sa nasledujúce údaje nahrádzajú novými 
údajmi nasledovne: 
Miesto realizácie projektu: Školská 7, 975 90 Banská Bystrica 
     Zvolenská cesta 18, 975 90 Banská Bystrica 
     Továrenská 29, 976 31 Vlkanová 
 
 
 

                                                 
2
 Ak sa nehodí, prečiarknite 

3 Ak sa nehodí, prečiarknite 
4 Ak sa nehodí, prečiarknite 
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(2) V článku 2 bod 2.4 Zmluvy o poskytnutí NFP sa nahrádza novým bodom: 

 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami 
stanovenými v tejto Zmluve a Projekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr 
v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 31. 01. 2012. Najneskôr do času 
uvedeného v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný predložiť  čestné vyhlásenie 
o ukončení realizácie aktivít Projektu Prijímateľom. 

 
 

(3) V prílohe č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“ sa tabuľka „Miesto realizácie projektu“  
nahrádza novou tabuľkou „Miesto realizácie projektu“ 

Nová tabuľka je prílohou č. 1 k Dodatku č. 2.  
Príloha č. 1 k Dodatku č. 2 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 
 

(4) 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. 2 k Dodatku č. 2.  
Príloha č. 2 k Dodatku č. 2 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 
 

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

Nová tabuľka je prílohou č. 3 k Dodatku č. 2.  
Príloha č. 3 k Dodatku č. 2 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 
 

(6) 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“. 

     Nová tabuľka je prílohou č. 4 k Dodatku č. 2.  
     Príloha č. 4 k Dodatku č. 2 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

 

(7) 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. 2.  
Príloha č. 5 k Dodatku č. 2 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. 
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Príloha č. 1 k Dodatku č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP 
 
 
Miesto realizácie Projektu 
 
NUTS II SK03 Stredné Slovensko 
NUTS III SK032 Banskobystrický kraj 
Okres SK0321 Okres Banská Bystrica 
Obec SK0321508438 Banská Bystrica 
Ulica Školská  
Číslo 7 
Obec SK0321508438 Banská Bystrica 
Ulica Zvolenská cesta 
Číslo 18 
Obec SK0321508438 Vlkanová 
Ulica Továrenská 
Číslo 29 
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Príloha č. 2 k Dodatku č. 2 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. Tvorba a používanie 
elektronických cvičebníc 
vyškolenými učiteľmi  

10/2009 12/2011 

2.1. Tvorba parciálnych 
školských vzdelávacích 
programov pre vybrané 
predmety 1. a 2. ročníka   

10/2009 12/2011 

Podporné aktivity    
Riadenie projektu 10/2009 01/2012 
Publicita a informovanosť 10/2009 01/2012 

 
 
 



   ITMS kód Projektu: 26110130283 
 

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

Skupina výdavkov 
Oprávnené 

výdavky 
(v EUR) 

Neoprávnené 
výdavky 
(v EUR) 

Celkové 
výdavky 

projektu (v 
EUR) 

Názov aktivity 

610620 – Osobné náklady  
37 579,52

0,00
37 579,52 Riadenie 

projektu 

610620 – Osobné náklady  

156 141,40

0,00

156 141,40 1.1. Tvorba 
a používanie 
elektronických 
cvičebníc 
vyškolenými 
učiteľmi 

610620 – Osobné náklady  

11 643,20

0,00

11 643,20 2.1. Tvorba 
parciálnych 
školských 
vzdelávacích 
programov pre 
vybrané 
predmety 1. a 2. 
ročníka 

631001 – Tuzemské 
cestovné náhrady 

1 632,78 0,00 1 632,78 Riadenie 
projektu 

631001 – Tuzemské 
cestovné náhrady 

2 995,82 0,00 2 995,82 1.1. Tvorba 
a používanie 
elektronických 
cvičebníc 
vyškolenými 
učiteľmi 

631001 – Tuzemské 
cestovné náhrady 

500,00 0,00 500,00 2.1. Tvorba 
parciálnych 
školských 
vzdelávacích 
programov pre 
vybrané 
predmety 1. a 2. 
ročníka 

632003 – Poštové služby 
a telekomunikačné služby 

242,31 0,00 242,31 Riadenie 
projektu 

632003 – Poštové služby 
a telekomunikačné služby 

2 490,87 0,00 2 490,87 1.1. Tvorba 
a používanie 
elektronických 
cvičebníc 
vyškolenými 
učiteľmi 

633002 – Materiál 
výpočtová technika 

28 595,68 0,00 28 595,68 Zariadenie a 
vybavenie 

633004 – Materiál 
Výpočtová technika 

11 969,18 0,00 11 969,18 Zariadenie a 
vybavenie 

633006 – Materiál 
všeobecný 

995,82 0,00 995,82 Riadenie 
projektu 

633006 – Materiál 3 503,32 0,00 3 503,32 1.1. Tvorba 
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všeobecný a používanie 
elektronických 
cvičebníc 
vyškolenými 
učiteľmi 

633013 – Materiál Softvér 
a licencie 

5 583,37 0,00 5 583,37 Zariadenie a 
vybavenie 

634001 – Palivo, mazivá 
oleje, špeciálne kvapaliny 

500,00 0,00 500,00 Riadenie 
projektu 

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

1 000,00 0,00 1 000,00 Riadenie 
projektu 

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

500,00 0,00 500,00 1.1. Tvorba 
a používanie 
elektronických 
cvičebníc 
vyškolenými 
učiteľmi 

637003 – Propagácia, 
reklama a inzercia 

1 381,73 0,00 1 381,73 Riadenie 
projektu 

637004 – Všeobecné služby 

7 402,81 0,00 7 402,81 1.1. Tvorba 
a používanie 
elektronických 
cvičebníc 
vyškolenými 
učiteľmi 

637015 – Poistné iné ako do 
ZP, SP a povinného 
poistenia vozidla 

663,88 0,00 663,88 Zariadenie a 
vybavenie 

637027 – Odmeny 
zamestnancov mimo 
pracovného pomeru 

1 252,80 0,00 1 252,80 Riadenie 
projektu 

637027 – Odmeny 
zamestnancov mimo 
pracovného pomeru 

2088,00 0,00 2088,00 1.1. Tvorba 
a používanie 
elektronických 
cvičebníc 
vyškolenými 
učiteľmi 

920 – rezerva na 
nepredvídané výdavky 

13 908,25 0,00 13 908,25 Riadenie rizík 

CELKOVO 292 570,74 0,00 292 570,74  
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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 35 600,96
1.1.1. Administratívny personál 11 682,76

1.1.1.1. Finančný manažér 610620 osobohodina 700 11,23 7 861,00

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 136953vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok 495 hodín čo 
je277 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 
374 po plánovanom 7% zvýšení platov 
pedagogických pracovníkov od 1.1.09je 400 .  
Pedagogický zamestnanec má plný úväzok, práca 
na projekte je práca nadčas po príplatku a 
zaokrúhlení 530.Vypočítaná jednotková cena bola 
vyššia ako limit hrubej mzdy 250,-- Sk, preto bol 
použitý limit hrubej mzdy, čo s odvodmi 
zamestnávateľa robí 338,- Sk .    

Riadenie 
projektu 
Publicita a 
informovanosť x

1.1.1.2. Administratívny pracovník 610620 osobohodina 96 9,29 891,84

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 73231 vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok  495 hodín čo je 
148 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 200
po plánovanom 7% zvýšení platov pedagogických 
pracovníkov od 1.1.09je 214 .  Zamestnanec má 
plný úväzok, práca na projekte je práca nadčas po 
príplatku a zaokrúhlení 280 Sk.  

Riadenie 
projektu x

1.1.1.3. Asistent finančného manažéra pre PAM 610620 osobohodina 384 7,63 2 929,92

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 58184vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok  495 hodín čo je 
118 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 159
po plánovanom 7% zvýšení platov pedagogických 
pracovníkov od 1.1.09 je 170 .  Zamestnanec má 
plný úväzok, práca na projekte je práca nadčas po 
príplatku a zaokrúhlení 230 Sk.  

Riadenie 
projektu x

1.1.2. Riadiaci personál 0,00 17 948,80

Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR na dve desatinné miesta)
Príloha č. 4 k Dodatku č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP

1
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1.1.2.1. Projektový manažér 610620 osobohodina 760 11,22 8 527,20

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 146761 vydelením fondom
pracovného času za IV.štvrťrok 495 hodín čo je2 
96 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 401 
po plánovanom 7% zvýšení platov pedagogických 
pracovníkov od 1.1.09je 429 .  Pedagogický 
zamestnanec má plný úväzok, práca na projekte je 
práca nadčas po príplatku a zaokrúhlení 
560.Vypočítaná jednotková cena bola vyššia ako 
limit hrubej mzdy 250,-- Sk, preto bol použitý 
limit hrubej mzdy, čo s odvodmi zamestnávateľa 
robí 338,- Sk .  

Riadenie 
projektu 
Publicita a 
informovanosť x

1.1.2.2. Koordinátor odbornej aktivity č. (1.1,2.1) 610620 osobohodina 680 11,22 7 629,60

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 157761 vydelením fondom
pracovného času za IV.štvrťrok 495 hodín čo 
je319 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 
431 po plánovanom 7% zvýšení platov 
pedagogických pracovníkov od 1.1.09je 461 .  
Pedagogický zamestnanec má plný úväzok, práca 
na projekte je práca nadčas po príplatku a 
zaokrúhlení 600.Vypočítaná jednotková cena bola 
vyššia ako limit hrubej mzdy 250,-- Sk, preto bol 
použitý limit hrubej mzdy, čo s odvodmi 
zamestnávateľa robí 338,- Sk .  

Riadenie 
projektu 
Publicita a 
informovanosť   x

1.1.2.3. Asistent koordinátora odborných aktivít 610620 osobohodina 200 8,96 1 792,00

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 98093 vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok 495 hodín čo je 
198 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 268
po plánovanom 7% zvýšení platov pedagogických 
pracovníkov od 1.1.09je 287 .  Pedagogický 
zamestnanec má plný úväzok, práca na projekte je 
práca nadčas po príplatku a zaokrúhlení 
380.Vypočítaná jednotková cena bola vyššia ako 
limit hrubej mzdy adm. prac, preto bol použitý 
limit hrubej mzdy, čo s odvodmi zamestnávateľa 
robí 270,- Sk .  

Riadenie 
projektu 
Publicita a 
informovanosť x

1.1.3. Iný personál 0,00 5 969,40
1.1.3.1. Manažér publicity osobohodina 0 0,00 0,00

1.1.3.2. Pracovník pre verejné obstarávanie 610620 osobohodina 420 11,23 4 716,60

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 136953vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok 495 hodín čo 
je277 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 
374 po plánovanom 7% zvýšení platov 
pedagogických pracovníkov od 1.1.09je 400 .  
Pedagogický zamestnanec má plný úväzok, práca 
na projekte je práca nadčas po príplatku a 
zaokrúhlení 530.Vypočítaná jednotková cena bola 
vyššia ako limit hrubej mzdy 250,-- Sk, preto bol 
použitý limit hrubej mzdy, čo s odvodmi 
zamestnávateľa robí 338,-- Sk    

Riadenie 
projektu 
Publicita a 
informovanosť

2
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1.1.3.3. Programovanie webstránok, portálov a údržba IS 637027 osobohodina 144 8,70 1 252,80

Dohoda o vykonaní práce. Externý zamestnanec. 
Jednotková cena je vrátane odvodov zamestnanca 
a zamestnávateľa. Jednotková cena bola 
vypočítaná porovnaním s kmeňovými 
zamestnancami spĺňajúcimi rovnaké kvalifikačné a
praxové kritériá. Preto bol použitý limit 262-- Sk 

Riadenie 
projektu 
Publicita a 
informovanosť x

1.1.3.4. … Iné (doplniť) osobohodina 0 0,00 0,00
1.2. Cestovné náhrady ** 0,00 2 000,00

1.2.1. Prevádzka vozidla organizácie * 634001 projekt 1 500,00 500,00

PHM auta školy na cesty riadiaceho tímu medzi 
organizačnými zložkami školy (vzdialenoť budov 
zložiek 5 a 15 km od centrálnej), zásobovanie 
spotrebným tovarom a zabezpečovanie nákupov 
tovarov a služieb a pre ´dalšie potreby realizácie 
projektu, cca 750,-Sk mesačne (na 140 - 150 km)

Riadenie 
projektu 
Publicita a 
informovanosť x

1.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade 
s platnými limitmi) ** 631001 projekt 1 1 500,00 1 500,00

Cestovné náhrady vrátane stravného a všetkých 
ostatných náhrad v súlade so Zákonom č. 
283/2002 Z.z. o cestovných náhradách 
a opatreniami MPSVaR SR

Riadenie 
projektu 
Publicita a 
informovanosť x

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 0,00
1.3.1. Administratívny personál 0,00 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 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 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 0,00 1 238,13

1.4.1. Spotrebný tovar a prevádzkový materiál 633006 projekt 1 995,82 995,82

Kancelárske potreby ( šanóny, kanc.papier, tonery 
do tlačiarní, CD médiá, spinky, sponky, nožnice, 
euroobaly, perá, bloky, fixky, lepky, zvýrazňovače 
a iné) 

Riadenie 
projektu 
Publicita a 
informovanosť x

1.4.2. Nájom priestorov pre administráciu projektu projekt 0 0,00 0,00

1.4.3. Telekomunikačné poplatky, poštovné a internet 632003 projekt 1 99,58 99,58

Zasielanie monitorovacích správ a ďalšia 
korešpondencia okolo projektu napr. zasielanie 
objednávok, vyžiadanie ponúk, oznámenie 
výsledkov verjného obstarávania a iné.

Riadenie 
projektu 
Publicita a 
informovanosť x

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. Zriadenie elektronických poštových schránok 632003 projekt 1 142,73 142,73

Zriadenie schránok elektronickej pošty pre 3 
pracovníkov na komunikáciu medzi seboua 
odbornými expertami. Vzdialenosti budov školy sú
5 km a 15 km, preto je zriadenie elektronickej 
počty veľmi efektívne. 

Riadenie 
projektu 
Publicita a 
informovanosť x

1.5. Monitoring a hodnotenie projektu 0,00 3 364,14
1.5.1. Personálne výdavky interné 0,00 3 231,36
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1.5.1.1. Manažér monitoringu 610620 osobohodina 288 11,22 3 231,36

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 146761 vydelením fondom
pracovného času za IV.štvrťrok 495 hodín čo je2 
96 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 401 
po plánovanom 7% zvýšení platov pedagogických 
pracovníkov od 1.1.09je 429 .  Pedagogický 
zamestnanec má plný úväzok, práca na projekte je 
práca nadčas po príplatku a zaokrúhlení 
560.Vypočítaná jednotková cena bola vyššia ako 
limit hrubej mzdy 250,-- Sk, preto bol použitý 
limit hrubej mzdy, čo s odvodmi zamestnávateľa 
robí 338,- Sk .  

Riadenie 
projektu x

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 ** 0,00 132,78

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) ** 631001 projekt 1 132,78 132,78

Cestovné náhrady vrátane stravného a všetkých 
ostatných náhrad v súlade so Zákonom č. 
283/2002 Z.z. o cestovných náhradách 
a opatreniami MPSVaR SR

Riadenie 
projektu

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 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 0,00 2 381,73

1.6.1. Letáky, skladačky 637003 projekt 1 500,00 500,00

Letáky a skladačky budú obsahovať informácie 
pre žiakov a rodičov o projekte a možnosti jeho 
použitia a pre účastníkov tlačových konferencií a 
workshopov. Škola ja aj pilotným centrom 
automobilového priemyslu pre samosprávny kraj. 
Letáky a skladačky budú rozdávané aj účastníkom 
školení a podujatí v rámci tejto činnosti.Rovnako 
aj na celoslovenských akciách pilotných centier.

Riadenie 
projektu 
Publicita a 
informovanosť

1.6.2. Plagáty projekt 0 0,00 0,00
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 1 116,18 116,18
Nákup samolepiek, plagátov a iné propagačné 
označenie projektu

Publicita a 
informovanosť

1.6.6. Web stránka určená pre publicitu projektu 637003 projekt 1 265,55 265,55

Predpokladáme využitie web stránky z jednej 
tretiny na propagaciu, publicistiku a informovanie 
verejnosti a z 2 tretín na odbornú činosť ( 
inštruovanie žiakov a pokyny pre pedagógov). V 
takomto pomere sú rozdelené aj náklady medzi 
bodmi 1.6.6. a 3.3.8.

Riadenie 
projektu 
Publicita a 
informovanosť x

1.6.7.
Tlačové konferencie a workshopy zamerané na 
publicitu projektu 637001 projekt 1 1 000,00 1 000,00

Náklady na konferencie, porady a semináre s 
problematikou projektu. Prenájom miestnosti,, 
propagačné materiály, propagačné predmety, 
občerstvenie a ďalšie výdavky súvisiace s 
organizovaním workshopov.

Riadenie 
projektu 
Publicita a 
informovanosť x
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1.6.8. Inzercia v tlačených alebo intrenetových médiách 637003 projekt 1 500,00 500,00
Platené propagačné články a inzercia v regionálnej 
a odbornej tlači 

Publicita a 
informovanosť

1.6.9. … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00
1.  Spolu 0,00 44 584,96
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2. Zariadenie a vybavenie projektu 0,00

2.1.

Zariadenie a vybavenie  (krížové 
spolufinancovanie -  obstaranie odpisovaného 
majetku) 0,00 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) 0,00 46 148,23

2.2.1. Stolný počítač alebo notebook 633002 ks 33 799,64 26 388,12

Notbuky dostanú interní experti pre inovatívne 
vzdelávanie uvedení v personálnej matici pod 
číslom 1 až 33 a v rozpočte pod číslom 3.1.1.. až 
3.1.33.s číslami 1. až 33. Budú ich používať na 
tvorbu elektronických cvičebníc a ich používanie 
na vyučovacích hodinách. Notbuky budú nižšieho 
štandardu, lebo v cene je zahrnutý aj systémový 
softvér (Windows). Na plánované využitie to bude 
dostatočné. Výber v zmysle zákona 25/2006 Z.z.  1.1. x

2.2.2. Aplikačný softvér 633013 ks 33 79,67 2 629,11

Aplikačný softvér je určený pre notbuky z 
predchádzajúceho bodu a bude obsahovať 
základné vybavenie kancelárskzmi programami 
doplnenými o prezentačné. Výber v zmysle zákona
25/2006 Z.z.  1.1. x

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 633002 ks 3 358,49 1 075,47

Pod multifunkčným zariadením rozumieme 
tlačiareň, kopírku a skener v jednom. Zariadenia 
budú slúžiť na prípravu podkladov pre tvorbu 
podkladov elektronických cvičebníc, tlač 
užívateľských príručiek k cvičebniciam a 
pomocných materiálov k elektronickým 
cvičebniciam na vyučovaciu hodinu. Výber v 
zmysle zákona 25/2006 Z.z.  1.1. x

2.2.6. USB, kalkulačky 633002 ks 41 23,24 952,84

Nákup USB kľúčov s veľkou kapacitou kapacitou, 
na uskladnenie a prenášanie podkladových 
materiálov a dát elektronických cvičebníc počas 
tvorby a posudzovania. Výber v zmysle zákona 
25/2006 Z.z.  1.1. x

2.2.7. Digitálny fotoaparát pre účely fotodokumentácie 633004 ks 1 630,68 630,68

Digitálny fotoaparát pre účely zaznamenávania 
priebehu projektu, ale hlavne na tvorbu podkladov 
v elektronickej forme do elektronických cvičebníc 
pri potrebe zobrazenia reálií. Výber v zmysle 
zákona 25/2006 Z.z.  1.1. x

2.2.8. Skener 633002 ks 3 59,75 179,25

Škola má tlačiarne a kopírky aj keď sú niektoré 
staršie, preto boli v rámci šetrenia nákladov do 
rozpočtu zahrnuté len 3 multifunkčné zariadenia a 
dostupnosť digitalizácie papierových podkladov sa 
dosiahne 3 skenermi . Výber v zmysle zákona 
25/2006 Z.z.  1.1. x

2.2.9. Licencia e-portál 633013 ks 1 1 626,50 1 626,50

Nutné na sprístupnenie realizovaných 
elektronických cvičebníc. Výber v zmysle zákona 
25/2006 Z.z.  1.1. x
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2.2.10. Licencia e-škola 633013 ks 1 1 327,76 1 327,76

Nutné na sprístupnenie realizovaných 
elektronických cvičebníc. Výber v zmysle zákona 
25/2006 Z.z.  1.1. x

2.2.11. Datavideoprojektor 633004 ks 11 855,45 9 409,95

y p y
cvičebnice na hodinách v učebniach, ktoré nie sú 
vybavené počítačmi a zosieťované je potrebný 
dataprojektor. Niektoré budú trvalo zabudované, 
niektoré sa budú prenášať z triedy do triedy. Kľúč 
bol na 3 tvorcov cvičebníc 1 dataprojektor. Výber 
v zmysle zákona 25/2006 Z.z.  1.1. x

2.2.12. Televízor 633004 ks 2 597,49 1 194,98

Potrebný na niektoré prezentáciu niektorých tém z
elektronických cvičebníc pre jazyky. Výber v 
zmysle zákona 25/2006 Z.z.  1.1. x

2.2.13. Univerzály video prehrávač kazety, CD, DVD 633004 ks 2 199,16 398,32

Potrebný na niektoré prezentáciu niektorých tém z
elektronických cvičebníc pre jazyky. Výber v 
zmysle zákona 25/2006 Z.z.  1.1. x

2.2.14. Viazač hrebeňovej väzby 633004 ks 1 76,35 76,35

Na viazanie príručiek k elektronickým 
cvičebniciam. Výber v zmysle zákona 25/2006 
Z.z.  1.1. x

2.2.15. Projekčné plátno 633004 ks 3 86,30 258,90

V niektorých učebniach sú biele steny s 
dostatočnou optickou kvalitou na použitie 
dataprojektora. Do tých v ktorých nie je sa bude 
nosiť projekčné plátno, alebo sa namontuje, aby 
bola dobrá kvalita obrazu. Výber v zmysle zákona 
25/2006 Z.z.  1.1. x

2.3.
Odpisy dlhodobého hmotného/nehmotného  
majetku 0,00 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 0,00 663,88

2.4.1 Poistenie 637015 projekt 1 663,88 663,88

Poistenie hmotného majetku obstaraného pre 
potreby projektu na 24 mesiacov. Výber v zmysle 
zákona 25/2006 Z.z.  1.1. x

2.4.2 Údržba a opravy zariadenia/vybavenia projekt 0 0,00 0,00
2. Spolu 0,00 46 812,11
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3.
 1.1. Tvorba a používanie elektronických cvičebníc 
vyškolenými učiteľmi 0,00

3.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 0,00 158 229,40

3.1.1. Interný expert pre inovatívne vzdelávanie 1 610620 osobohodina 300 8,96 2 688,00

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná z hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 70 593 vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok  495 hodín čo je 
143 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 193
po plánovanom 7% zvýšenia platov 
pedagogických pracovníkov od 1.1.09je 207 .  
Pedagogický zamestnanec má plný úväzok, práca 
na projekte je práca nadčas po príplatku a 
zaokrúhlení 270 Sk.   1.1. x

3.1.2. Interný expert pre inovatívne vzdelávanie 2 610620 osobohodina 300 8,63 2 589,00

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 66959 vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok  495 hodín čo je 
135 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 183
po plánovanom 7% zvýšení platov pedagogických 
pracovníkov od 1.1.09je 196 .  Pedagogický 
zamestnanec má plný úväzok, práca na projekte je 
práca nadčas po príplatku a zaokrúhlení 260 Sk.   1.1. x

3.1.3. Interný expert pre inovatívne vzdelávanie 3 610620 osobohodina 520 10,62 5 522,40

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 84164 vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok  495 hodín čo je 
170 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 230
po plánovanom 7% zvýšení platov pedagogických 
pracovníkov od 1.1.09je 246 .  Pedagogický 
zamestnanec má plný úväzok, práca na projekte je 
práca nadčas po príplatku a zaokrúhlení 320. Sk   1.1. x

3.1.4. Interný expert pre inovatívne vzdelávanie 4 610620 osobohodina 260 8,96 2 329,60

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 69451vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok  495 hodín čo je 
140 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 190
po plánovanom 7% zvýšení platov pedagogických 
pracovníkov od 1.1.09je 203 .  Pedagogický 
zamestnanec má plný úväzok, práca na projekte je 
práca nadčas po príplatku a zaokrúhlení 270 Sk.   1.1. x
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3.1.5. Interný expert pre inovatívne vzdelávanie 5 610620 osobohodina 260 7,30 1 898,00

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 57840 vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok  495 hodín čo je 
117 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 158
po plánovanom 7% zvýšení platov pedagogických 
pracovníkov od 1.1.09je 169 .  Pedagogický 
zamestnanec má plný úväzok, práca na projekte je 
práca nadčas po príplatku a zaokrúhlení 220 Sk.   1.1. x

3.1.6. Interný expert pre inovatívne vzdelávanie 6 610620 osobohodina 520 9,63 5 007,60

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 75156 vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok 495 hodín čo 
je152 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 
205 po plánovanom 7% zvýšení platov 
pedagogických pracovníkov od 1.1.09je 219 .  
Pedagogický zamestnanec má plný úväzok, práca 
na projekte je práca nadčas po príplatku a 
zaokrúhlení 290 Sk.   1.1. x

3.1.7. Interný expert pre inovatívne vzdelávanie 7 610620 osobohodina 520 10,62 5 522,40

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 83997 vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok 495 hodín čo 
je170 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 
229 po plánovanom 7% zvýšení platov 
pedagogických pracovníkov od 1.1.09je 245 .  
Pedagogický zamestnanec má plný úväzok, práca 
na projekte je práca nadčas po príplatku a 
zaokrúhlení 320 Sk.   1.1. x

3.1.8 Interný expert pre inovatívne vzdelávanie 8 610620 osobohodina 520 10,95 5 694,00

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 85773 vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok 495 hodín čo 
je173 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 
234 po plánovanom 7% zvýšení platov 
pedagogických pracovníkov od 1.1.09je 250 .  
Pedagogický zamestnanec má plný úväzok, práca 
na projekte je práca nadčas po príplatku a 
zaokrúhlení 330 Sk.   1.1. x

3.1.9. Interný expert pre inovatívne vzdelávanie 9 610620 osobohodina 520 6,98 3 629,60

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 54662vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok 495 hodín čo 
je110 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 
149 po plánovanom 7% zvýšení platov 
pedagogických pracovníkov od 1.1.09je 159 .  
Pedagogický zamestnanec má plný úväzok, práca 
na projekte je práca nadčas po príplatku a 
zaokrúhlení 210 Sk.   1.1. x
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3.1.10. Interný expert pre inovatívne vzdelávanie 10 610620 osobohodina 520 10,95 5 694,00

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 84659 vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok 495 hodín čo 
je171 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 
231 po plánovanom 7% zvýšení platov 
pedagogických pracovníkov od 1.1.09je 247 .  
Pedagogický zamestnanec má plný úväzok, práca 
na projekte je práca nadčas po príplatku a 
zaokrúhlení 330 Sk.   1.1. x

3.1.11. Interný expert pre inovatívne vzdelávanie 11 610620 osobohodina 520 10,95 5 694,00

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 84410 vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok 495 hodín čo 
je171 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 
231 po plánovanom 7% zvýšení platov 
pedagogických pracovníkov od 1.1.09je 247 .  
Pedagogický zamestnanec má plný úväzok, práca 
na projekte je práca nadčas po príplatku a 
zaokrúhlení 330 Sk.   1.1. x

3.1.12. Interný expert pre inovatívne vzdelávanie 12 610620 osobohodina 520 10,95 5 694,00

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 85699 vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok 495 hodín čo 
je173 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 
234 po plánovanom 7% zvýšení platov 
pedagogických pracovníkov od 1.1.09je 250 .  
Pedagogický zamestnanec má plný úväzok, práca 
na projekte je práca nadčas po príplatku a 
zaokrúhlení 330 Sk.   1.1. x

3.1.13. Interný expert pre inovatívne vzdelávanie 13 610620 osobohodina 520 8,96 4 659,20

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 68897 vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok 495 hodín čo 
je139 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 
188 po plánovanom 7% zvýšení platov 
pedagogických pracovníkov od 1.1.09je 201 .  
Pedagogický zamestnanec má plný úväzok, práca 
na projekte je práca nadčas po príplatku a 
zaokrúhlení 270 Sk.   1.1. x
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3.1.14. Interný expert pre inovatívne vzdelávanie 14 610620 osobohodina 520 11,22 5 834,40

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 136953vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok 495 hodín čo 
je277 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 
374 po plánovanom 7% zvýšení platov 
pedagogických pracovníkov od 1.1.09je 400 .  
Pedagogický zamestnanec má plný úväzok, práca 
na projekte je práca nadčas po príplatku a 
zaokrúhlení 530.Vypočítaná jednotková cena bola 
vyššia ako limit hrubej mzdy 250,-- Sk, preto bol 
použitý limit hrubej mzdy, čo s odvodmi 
zamestnávateľa robí 338,- Sk .     1.1. x

3.1.15. Interný expert pre inovatívne vzdelávanie 15 610620 osobohodina 520 11,22 5 834,40

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 146761 vydelením fondom
pracovného času za IV.štvrťrok 495 hodín čo je2 
96 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 401 
po plánovanom 7% zvýšení platov pedagogických 
pracovníkov od 1.1.09je 429 .  Pedagogický 
zamestnanec má plný úväzok, práca na projekte je 
práca nadčas po príplatku a zaokrúhlení 
560.Vypočítaná jednotková cena bola vyššia ako 
limit hrubej mzdy 250,-- Sk, preto bol použitý 
limit hrubej mzdy, čo s odvodmi zamestnávateľa 
robí 338,- Sk .   1.1. x

3.1.16. Interný expert pre inovatívne vzdelávanie 16 610620 osobohodina 520 7,63 3 967,60

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 59895 vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok 495 hodín čo 
je121 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 
164 po plánovanom 7% zvýšení platov 
pedagogických pracovníkov od 1.1.09je 175 .  
Pedagogický zamestnanec má plný úväzok, práca 
na projekte je práca nadčas po príplatku a 
zaokrúhlení 230 Sk.   1.1. x

3.1.17. Interný expert pre inovatívne vzdelávanie 17 610620 osobohodina 520 8,96 4 659,20

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 69621 vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok 495 hodín čo 
je141 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 
190 po plánovanom 7% zvýšení platov 
pedagogických pracovníkov od 1.1.09je 203 .  
Pedagogický zamestnanec má plný úväzok, práca 
na projekte je práca nadčas po príplatku a 
zaokrúhlení 270 Sk.   1.1. x
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3.1.18. Interný expert pre inovatívne vzdelávanie 18 610620 osobohodina 520 10,29 5 350,80

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 80206 vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok 495 hodín čo 
je162 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 
219 po plánovanom 7% zvýšení platov 
pedagogických pracovníkov od 1.1.09je 234 .  
Pedagogický zamestnanec má plný úväzok, práca 
na projekte je práca nadčas po príplatku a 
zaokrúhlení 310 Sk.   1.1. x

3.1.19. Interný expert pre inovatívne vzdelávanie 19 610620 osobohodina 520 10,29 5 350,80

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 68331 vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok 422 hodín (PN) čo 
je162 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 
219 po plánovanom 7% zvýšení platov 
pedagogických pracovníkov od 1.1.09je 234 .  
Pedagogický zamestnanec má plný úväzok, práca 
na projekte je práca nadčas po príplatku a 
zaokrúhlení 310 Sk.   1.1. x

3.1.20.1 Interný expert pre inovatívne vzdelávanie 20 637027 osobohodina 120 8,70 1 044,00

Dohoda o vykonaní práce. Externý zamestnanec. 
Jednotková cena je vrátane odvodov zamestnanca 
a zamestnávateľa. Jednotková cena bola 
vypočítaná porovnaním s kmeňovými 
zamestnancami spĺňajúcimi rovnaké kvalifikačné a
praxové kritériá. Cena obvyklá v mieste a čase 262
Sk.  1.1. x

3.1.20.2 Interný expert pre inovatívne vzdelávanie 20 610620 osobohodina 400 8,70 3 480,00

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 68954 vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok 495 hodín čo 
je139 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 
188 po plánovanom 7% zvýšení platov 
pedagogických pracovníkov od 1.1.09 je 201,2 .  
Pedagogický zamestnanec má plný úväzok, práca 
na projekte je práca nadčas po príplatku a 
zaokrúhlení 262 Sk.  Jednotková cena bola 
vypočítaná porovnaním s kmeňovými 
zamestnancami spĺňajúcimi rovnaké kvalifikačné a
praxové kritériá, nakoľko je pracovník nový. Cena 
obvyklá v mieste a čase tvorby projektu. 1.1. x

3.1.21 Interný expert pre inovatívne vzdelávanie 21 610620 osobohodina 520 8,63 4 487,60

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 67792 vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok 495 hodín čo 
je137 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 
185 po plánovanom 7% zvýšení platov 
pedagogických pracovníkov od 1.1.09je 198 .  
Pedagogický zamestnanec má plný úväzok, práca 
na projekte je práca nadčas po príplatku a 
zaokrúhlení 260 Sk.   1.1. x
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3.1.22. Interný expert pre inovatívne vzdelávanie 22 610620 osobohodina 520 10,29 5 350,80

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 81321 vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok 495 hodín čo 
je164 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 
222 po plánovanom 7% zvýšení platov 
pedagogických pracovníkov od 1.1.09je 238 .  
Pedagogický zamestnanec má plný úväzok, práca 
na projekte je práca nadčas po príplatku a 
zaokrúhlení310 Sk.   1.1. x

3.1.23. Interný expert pre inovatívne vzdelávanie 23 610620 osobohodina 260 7,97 2 072,20

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 62966 vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok 495 hodín čo 
je127 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 
172 po plánovanom 7% zvýšení platov 
pedagogických pracovníkov od 1.1.09je 184 .  
Pedagogický zamestnanec má plný úväzok, práca 
na projekte je práca nadčas po príplatku a 
zaokrúhlení 240 Sk.   1.1. x

3.1.24. Interný expert pre inovatívne vzdelávanie 24 610620 osobohodina 520 10,29 5 350,80

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 80278 vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok 495 hodín čo 
je162 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 
219 po plánovanom 7% zvýšení platov 
pedagogických pracovníkov od 1.1.09je 234 .  
Pedagogický zamestnanec má plný úväzok, práca 
na projekte je práca nadčas po príplatku a 
zaokrúhlení 310 Sk.   1.1. x

3.1.25. Interný expert pre inovatívne vzdelávanie 25 610620 osobohodina 520 11,22 5 834,40

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 89625 vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok 495 hodín čo 
je181 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 
245 po plánovanom 7% zvýšení platov 
pedagogických pracovníkov od 1.1.09je 262 .  
Pedagogický zamestnanec má plný úväzok, práca 
na projekte je práca nadčas po príplatku a 
zaokrúhlení 338 Sk.   1.1. x

3.1.26. Interný expert pre inovatívne vzdelávanie 26 610620 osobohodina 520 10,29 5 350,80

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 79081 vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok 495 hodín čo 
je160 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 
216 po plánovanom 7% zvýšení platov 
pedagogických pracovníkov od 1.1.09je 231 .  
Pedagogický zamestnanec má plný úväzok, práca 
na projekte je práca nadčas po príplatku a 
zaokrúhlení 310 Sk.   1.1. x
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3.1.27. Interný expert pre inovatívne vzdelávanie 27 610620 osobohodina 520 9,96 5 179,20

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 78840 vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok 495 hodín čo 
je159 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 
215 po plánovanom 7% zvýšení platov 
pedagogických pracovníkov od 1.1.09je 230 .  
Pedagogický zamestnanec má plný úväzok, práca 
na projekte je práca nadčas po príplatku a 
zaokrúhlení 300 Sk.   1.1. x

3.1.28. Interný expert pre inovatívne vzdelávanie 28 610620 osobohodina 520 9,96 5 179,20

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola určená vo výške 300 Sk 
porovnaním s platom pracovníkov rovnakého 
zaradenia, vzdelania a rovnakej praxe, nakoľko je 
pracovníčka 3 roky na materskej dovolenka a 
plánuje nastúpiť od 1.9.2009 do práce.   1.1. x

3.1.29. Interný expert pre inovatívne vzdelávanie 29 610620 osobohodina 520 7,63 3 967,60

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 59477 vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok 495 hodín čo 
je120 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 
162 po plánovanom 7% zvýšení platov 
pedagogických pracovníkov od 1.1.09je 173 .  
Pedagogický zamestnanec má plný úväzok, práca 
na projekte je práca nadčas po príplatku a 
zaokrúhlení 230. Sk   1.1. x

3.1.30. Interný expert pre inovatívne vzdelávanie 30 610620 osobohodina 520 10,95 5 694,00

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 86229 vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok 495 hodín čo 
je174 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 
236 po plánovanom 7% zvýšení platov 
pedagogických pracovníkov od 1.1.09je 253 .  
Pedagogický zamestnanec má plný úväzok, práca 
na projekte je práca nadčas po príplatku a 
zaokrúhlení 330 Sk  1.1. x

3.1.31. Interný expert pre inovatívne vzdelávanie 31 610620 osobohodina 260 8,30 2 158,00

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 65719 vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok 495 hodín čo 
je133 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 
179 po plánovanom 7% zvýšení platov 
pedagogických pracovníkov od 1.1.09je 192 .  
Pedagogický zamestnanec má plný úväzok, práca 
na projekte je práca nadčas po príplatku a 
zaokrúhlení 250 Sk.   1.1. x
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3.1.32. Interný expert pre inovatívne vzdelávanie 32 610620 osobohodina 260 7,97 2 072,20

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 61658 vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok 495 hodín čo 
je125 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 
168 po plánovanom 7% zvýšení platov 
pedagogických pracovníkov od 1.1.09je 180 .  
Pedagogický zamestnanec má plný úväzok, práca 
na projekte je práca nadčas po príplatku a 
zaokrúhlení 240 Sk.   1.1. x

3.1.33. Interný expert pre inovatívne vzdelávanie 33 610620 osobohodina 260 7,63 1 983,80

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 58670 vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok 495 hodín čo 
je119 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 
160 po plánovanom 7% zvýšení platov 
pedagogických pracovníkov od 1.1.09je 171 .  
Pedagogický zamestnanec má plný úväzok, práca 
na projekte je práca nadčas po príplatku a 
zaokrúhlení 230Sk.   1.1. x

3.1.34
Interný expert pre inovatívne vzdelávanie konzultant 
1 610620 osobohodina 80 10,95 876,00

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 84608 vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok 495 hodín čo 
je171 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 
231po plánovanom 7% zvýšení platov 
pedagogických pracovníkov od 1.1.09je 247 .  
Pedagogický zamestnanec má plný úväzok, práca 
na projekte je práca nadčas po príplatku a 
zaokrúhlení330 Sk.   1.1. x

3.1.35.
Interný expert pre inovatívne vzdelávanie konzultant 
2 610620 osobohodina 40 10,62 424,80

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 83997 vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok 495 hodín čo 
je170 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 
229 po plánovanom 7% zvýšení platov 
pedagogických pracovníkov od 1.1.09je 245 .  
Pedagogický zamestnanec má plný úväzok, práca 
na projekte je práca nadčas po príplatku a 
zaokrúhlení 320 Sk.   1.1. x

3.1.36..
Interný expert pre inovatívne vzdelávanie konzultant 
3 610620 osobohodina 80 9,63 770,40

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 75156 vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok 495 hodín čo 
je152 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 
205 po plánovanom 7% zvýšení platov 
pedagogických pracovníkov od 1.1.09je 219 .  
Pedagogický zamestnanec má plný úväzok, práca 
na projekte je práca nadčas po príplatku a 
zaokrúhlení 290 Sk.   1.1. x
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3.1.37.
Interný expert pre inovatívne vzdelávanie konzultant 
4 610620 osobohodina 120 7,97 956,40

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 15000 vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok 120 hodín (PN) čo 
je125 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 
169 po plánovanom 7% zvýšení platov 
pedagogických pracovníkov od 1.1.09 je 181 .  
Pedagogický zamestnanec má plný úväzok, práca 
na projekte je práca nadčas po príplatku a 
zaokrúhlení 240 Sk.   1.1. x

3.1.38.
Interný expert pre inovatívne vzdelávanie konzultant 
5 610620 osobohodina 80 11,22 897,60

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 136953vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok 495 hodín čo 
je277 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 
374 po plánovanom 7% zvýšení platov 
pedagogických pracovníkov od 1.1.09je 400 .  
Pedagogický zamestnanec má plný úväzok, práca 
na projekte je práca nadčas po príplatku a 
zaokrúhlení 530 Sk.  Vypočítaná jednotková cena 
bola vyššia ako limit hrubej mzdy 250,-- Sk, preto 
bol použitý limit hrubej mzdy, čo s odvodmi 
zamestnávateľa robí 338,- Sk  1.1. x

3.1.39.
Interný expert pre inovatívne vzdelávanie konzultant 
6 637027 osobohodina 120 8,70 1 044,00

Dohoda o vykonaní práce. Externý zamestnanec. 
Jednotková cena je vrátane odvodov zamestnanca 
a zamestnávateľa. Jednotková cena bola 
vypočítaná porovnaním s kmeňovými 
zamestnancami spĺňajúcimi rovnaké kvalifikačné a
praxové kritériá. Preto bol použitý limit 262,-- Sk  1.1. x

3.1.40.
Interný expert pre inovatívne vzdelávanie konzultant 
7 610620 osobohodina 80 11,22 897,60

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 95323vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok 495 hodín čo je 
193 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 260
po plánovanom 7% zvýšení platov pedagogických 
pracovníkov od 1.1.09je 278 .  Pedagogický 
zamestnanec má plný úväzok, práca na projekte je 
práca nadčas po príplatku a zaokrúhlení 
370.Vypočítaná jednotková cena bola vyššia ako 
limit hrubej mzdy 250,-- Sk, preto bol použitý 
limit hrubej mzdy, čo s odvodmi zamestnávateľa 
robí 338,- Sk .     1.1. x

3.1.41.
Interný expert pre inovatívne vzdelávanie konzultant 
8 610620 osobohodina 40 10,29 411,60

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 79745vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok 495 hodín čo je 
161 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce218 
po plánovanom 7% zvýšení platov pedagogických 
pracovníkov od 1.1.09je 233 .  Pedagogický 
zamestnanec má plný úväzok, práca na projekte je 
práca nadčas po príplatku a zaokrúhlení 310 Sk.   1.1. x
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3.1.42.
Interný expert pre inovatívne vzdelávanie konzultant 
9 610620 osobohodina 40 7,63 305,20

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 59895 vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok 495 hodín čo 
je121 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 
164 po plánovanom 7% zvýšení platov 
pedagogických pracovníkov od 1.1.09je 175 .  
Pedagogický zamestnanec má plný úväzok, práca 
na projekte je práca nadčas po príplatku a 
zaokrúhlení 230 Sk.   1.1. x

3.1.43.
Interný expert pre inovatívne vzdelávanie konzultant 
10 610620 osobohodina 120 10,29 1 234,80

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 68331 vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok 422 hodín (PN) čo 
je162 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 
219 po plánovanom 7% zvýšení platov 
pedagogických pracovníkov od 1.1.09je 234 .  
Pedagogický zamestnanec má plný úväzok, práca 
na projekte je práca nadčas po príplatku a 
zaokrúhlení 310 Sk.   1.1. x

3.1.44.
Interný expert pre inovatívne vzdelávanie konzultant 
11 610620 osobohodina 100 11,22 1 122,00

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 157761 vydelením fondom
pracovného času za IV.štvrťrok 495 hodín čo 
je319 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 
431 po plánovanom 7% zvýšení platov 
pedagogických pracovníkov od 1.1.09je 461 .  
Pedagogický zamestnanec má plný úväzok, práca 
na projekte je práca nadčas po príplatku a 
zaokrúhlení 600.Vypočítaná jednotková cena bola 
vyššia ako limit hrubej mzdy 250,-- Sk, preto bol 
použitý limit hrubej mzdy, čo s odvodmi 
zamestnávateľa robí 338,- Sk .   1.1. x

3.1.45.
Interný expert pre inovatívne vzdelávanie konzultant 
12 610620 osobohodina 60 11,22 673,20

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 73161 vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok 495 hodín čo 
je148 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 
200 po plánovanom 7% zvýšení platov 
pedagogických pracovníkov od 1.1.09je 262 .  
Pedagogický zamestnanec má plný úväzok, práca 
na projekte je práca nadčas po príplatku a 
zaokrúhlení 338 Sk.   1.1. x
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3.1.46.
Interný expert pre inovatívne vzdelávanie konzultant 
13 610620 osobohodina 60 9,29 557,40

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 73161 vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok 495 hodín čo 
je148 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 
200 po plánovanom 7% zvýšení platov 
pedagogických pracovníkov od 1.1.09je 214 .  
Pedagogický zamestnanec má plný úväzok, práca 
na projekte je práca nadčas po príplatku a 
zaokrúhlení280 Sk.   1.1. x

3.1.47.
Interný expert pre inovatívne vzdelávanie konzultant 
14 610620 osobohodina 80 10,29 823,20

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 79128 vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok 495 hodín čo 
je160 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 
216 po plánovanom 7% zvýšení platov 
pedagogických pracovníkov od 1.1.09je 231 .  
Pedagogický zamestnanec má plný úväzok, práca 
na projekte je práca nadčas po príplatku a 
zaokrúhlení 310 Sk.   1.1. x

3.1.48.
Interný expert pre inovatívne vzdelávanie konzultant 
15 610620 osobohodina 40 10,29 411,60

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 80278 vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok 495 hodín čo 
je162 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 
219 po plánovanom 7% zvýšení platov 
pedagogických pracovníkov od 1.1.09je 234 .  
Pedagogický zamestnanec má plný úväzok, práca 
na projekte je práca nadčas po príplatku a 
zaokrúhlení 310 Sk.   1.1. x

3.2. Cestovné náhrady ** 0,00 2 000,00
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) ** 631001 projekt 1 2 000,00 2 000,00

Cestovné náhrady (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi) interných expertov na semináre, 
konferencie, porady a iné počas realizácie projektu  1.1. x

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 6 575,05

3.3.1. 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. Implementácia licencie eportálu a e-škola 637004 projekt 1 2 987,45 2 987,45
Zmluva o poskytnutí služby, výber podľa zákona 
25/2006  1.1. 

3.3.5. Expert 1pre naplňanie cvičebníc do e-portálu 637004 osobohodina 80 19,92 1 593,60

Zmluva o poskytnutí služby, výber v zmysle 
zákona 25/2006 Z.z. (20 mesiacov- 2 školské roky 
po 4 hodiny mesačne)  1.1. 

3.3.6. Expert 2 pre napĺňanie cvičebníc do e-portálu 637004 osobohodina 40 19,92 796,80

Zmluva o poskytnutí služby, výber v zmysle 
zákona 25/2006 Z.z.( prvých 10 mesiacov- prvý 
školský rok po 4 hodiny mesačne)  1.1. 

3.3.7. Zaškolenie s obsluhou eportálu a e-skoly 637004 osobohodina 35 19,92 697,20

subdodávka -Zmluva o poskytnutí služby, výber v 
zmysle zákona 25/2006 Z.z., zaškolenie expertov 
pre obsluhu modulov e-portálu v rozsahu 7 kurzov 
po 5 hodín  1.1. 
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3.3.8.
Úvodné zaškolenie do metodiky tvorby a používania 
elektronických učebných pomôcok a cvičebníc 637001 projekt 1 500,00 500,00

Subdodávka - Zmluva o poskytnutí služby, výber v
zmysle zákona 25/2006 Z.z.  1.1. 

3.4. Ostatné výdavky - priame 0,00 6 821,95
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 0,00 0,00

3.4.4. Grafické spracovanie a tlač publikácie 637004 projekt 1 1 327,76 1 327,76

 Grafika a spracovanie textov 1 ks elektronickej 
cvičebnice vydanej aj v tlačenej forme  5000,-Sk + 
tlač a väzba 100 ks cvičebníc po 350 Sk. Spolu 40 
000,– Sk  1.1. x

3.4.5. Spotrebný tovar a prevádzkový materiál 633006 projekt 1 3 003,32 3 003,32

Kancelárske potreby ( šanóny,zakladače, obaly, , 
CD médiá, spinky, sponky, nožnice,hrebeňové 
väzby, euroobaly, perá, bloky, fixy, zvýrazňovače, 
fotopapier a iné podtreby na tvorbu podkladov pre 
elektronizáciu a dokumentácie o vykonanej práci v 
elektronickej forme a užívateľských príručiek)  1.1. x

3.4.6.
Prenájom domény na zriadenie schránok 
elektronickej pošty 632003 projekt 1 1 959,77 1 959,77

Zmluva o poskytnutí služby, výber v zmysle 
zákona 25/2006 Z.z. Zriadenie schránok 
elektronickej pošty pre interných expertov na 
komunikáciu medzi sebou, vedením a 
administratívou projektu. Vzdialenosti budov 
školy sú 5 km a 15 km, preto je zriadenie 
elektronickej počty veľmi efektívna.  1.1. 

3.4.7
Web stránka určená na komunikáciu s cieľovými 
skupinami projektu 63203 projekt 1 531,10 531,10

Zmluva o poskytnutí služby, výber v zmysle 
zákona 25/2006 Z.z.  Predpokladáme využitie web 
stránky z jednej tretiny na propagaciu, publicistiku 
a informovanie verejnosti a z 2 tretín na odbornú 
činosť pre cieľové skupiny ( inštruovanie žiakov a 
pokyny pre pedagógov). V takomto pomere sú 
rozdelené aj náklady medzi bodmi 1.6.6. a 3.3.8.  1.1. x

3.5. Podpora frekventantov 0,00 1 495,82

3.5.1.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre 
frekventantov vzdelávania v tuzemsku 631001 projekt 1 995,82 995,82

Ubytovanie, stravovanie a cestovné pre účastníkov 
projektu počas úvodného školenia  1.1. x

3.5.2. Školiaci materiál, školiace potreby 633006 projekt 1 500,00 500,00

Pre 33 + 16 účastníkov poznámkové bloky, perá, 
tušky,- všetko s logom a ďalšie pomôcky ako napr.
pravítka, zakladače, euroobaly a iné  1.1. 

3.5.3. Príspevky pre frekventantov 0 0,00 0,00
3.5.4. … Iné (doplniť) 0 0,00 0,00

3. Spolu 0,00 175 122,22

4

2.1 Tvorba parciálnych školských vzdelávacích
programov pre vybrané predmety 1. a 2. ročníka  

0,00

4.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 0,00 11 643,20
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4.1.1 Interný expert pre inovatívne vzdelávanie 1 610620 osobohodina 20 8,96 179,20

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná z hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 70 593 vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok  495 hodín čo je 
143 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 193
po plánovanom 7% zvýšenia platov 
pedagogických pracovníkov od 1.1.09 je 207 .  
Pedagogický zamestnanec má plný úväzok, práca 
na projekte je práca nadčas po príplatku a 
zaokrúhlení 270 Sk.  2.1 x

4.1.2. Interný expert pre inovatívne vzdelávanie 2 610620 osobohodina 20 8,63 172,60

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 66959 vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok  495 hodín čo je 
135 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 183
po plánovanom 7% zvýšení platov pedagogických 
pracovníkov od 1.1.09 je 196 .  Pedagogický 
zamestnanec má plný úväzok, práca na projekte je 
práca nadčas po príplatku a zaokrúhlení 260 Sk.  2.1 x

4.1.3. Interný expert pre inovatívne vzdelávanie 3 610620 osobohodina 40 10,62 424,80

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 84164 vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok  495 hodín čo je 
170 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 230
po plánovanom 7% zvýšení platov pedagogických 
pracovníkov od 1.1.09 je 246 .  Pedagogický 
zamestnanec má plný úväzok, práca na projekte je 
práca nadčas po príplatku a zaokrúhlení 320. Sk  2.1 x

4.1.4. Interný expert pre inovatívne vzdelávanie 4 610620 osobohodina 20 8,96 179,20

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 69451vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok  495 hodín čo je 
140 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 190
po plánovanom 7% zvýšení platov pedagogických 
pracovníkov od 1.1.09 je 203 .  Pedagogický 
zamestnanec má plný úväzok, práca na projekte je 
práca nadčas po príplatku a zaokrúhlení 270 Sk.  2.1 x

4.1.5. Interný expert pre inovatívne vzdelávanie 5 610620 osobohodina 20 7,30 146,00

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 57840 vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok  495 hodín čo je 
117 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 158
po plánovanom 7% zvýšení platov pedagogických 
pracovníkov od 1.1.09 je 169 .  Pedagogický 
zamestnanec má plný úväzok, práca na projekte je 
práca nadčas po príplatku a zaokrúhlení 220 Sk.  2.1 x
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4.1.6. Interný expert pre inovatívne vzdelávanie 6 610620 osobohodina 40 9,63 385,20

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 75156 vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok 495 hodín čo 
je152 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 
205 po plánovanom 7% zvýšení platov 
pedagogických pracovníkov od 1.1.09 je 219 .  
Pedagogický zamestnanec má plný úväzok, práca 
na projekte je práca nadčas po príplatku a 
zaokrúhlení 290 Sk.  2.1 x

4.1.7. Interný expert pre inovatívne vzdelávanie 7 610620 osobohodina 40 10,62 424,80

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 83997 vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok 495 hodín čo 
je170 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 
229 po plánovanom 7% zvýšení platov 
pedagogických pracovníkov od 1.1.09 je 245 .  
Pedagogický zamestnanec má plný úväzok, práca 
na projekte je práca nadčas po príplatku a 
zaokrúhlení 320 Sk.  2.1 x

4.1.8. Interný expert pre inovatívne vzdelávanie 8 610620 osobohodina 40 10,95 438,00

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 85773 vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok 495 hodín čo 
je173 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 
234 po plánovanom 7% zvýšení platov 
pedagogických pracovníkov od 1.1.09 je 250 .  
Pedagogický zamestnanec má plný úväzok, práca 
na projekte je práca nadčas po príplatku a 
zaokrúhlení 330 Sk.  2.1 x

4.1.9. Interný expert pre inovatívne vzdelávanie 9 610620 osobohodina 40 6,97 278,80

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 54662vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok 495 hodín čo 
je110 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 
149 po plánovanom 7% zvýšení platov 
pedagogických pracovníkov od 1.1.09 je 159 .  
Pedagogický zamestnanec má plný úväzok, práca 
na projekte je práca nadčas po príplatku a 
zaokrúhlení 210 Sk.  2.1 x

4.1.10. Interný expert pre inovatívne vzdelávanie 10 610620 osobohodina 40 10,95 438,00

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 84659 vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok 495 hodín čo 
je171 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 
231 po plánovanom 7% zvýšení platov 
pedagogických pracovníkov od 1.1.09 je 247 .  
Pedagogický zamestnanec má plný úväzok, práca 
na projekte je práca nadčas po príplatku a 
zaokrúhlení 330 Sk.  2.1 x
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4.1.11. Interný expert pre inovatívne vzdelávanie 11 610620 osobohodina 40 10,95 438,00

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 84410 vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok 495 hodín čo 
je171 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 
231 po plánovanom 7% zvýšení platov 
pedagogických pracovníkov od 1.1.09 je 247 .  
Pedagogický zamestnanec má plný úväzok, práca 
na projekte je práca nadčas po príplatku a 
zaokrúhlení 330 Sk.  2.1 x

4.1.12. Interný expert pre inovatívne vzdelávanie 12 610620 osobohodina 40 10,95 438,00

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 85699 vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok 495 hodín čo 
je173 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 
234 po plánovanom 7% zvýšení platov 
pedagogických pracovníkov od 1.1.09 je 250 .  
Pedagogický zamestnanec má plný úväzok, práca 
na projekte je práca nadčas po príplatku a 
zaokrúhlení 330 Sk.  2.1 x

4.1.13. Interný expert pre inovatívne vzdelávanie 13 610620 osobohodina 60 8,96 537,60

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 68897 vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok 495 hodín čo 
je139 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 
188 po plánovanom 7% zvýšení platov 
pedagogických pracovníkov od 1.1.09 je 201 .  
Pedagogický zamestnanec má plný úväzok, práca 
na projekte je práca nadčas po príplatku a 
zaokrúhlení 270 Sk.  2.1 x

4.1.14. Interný expert pre inovatívne vzdelávanie 14 610620 osobohodina 60 11,22 673,20

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 136953vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok 495 hodín čo 
je277 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 
374 po plánovanom 7% zvýšení platov 
pedagogických pracovníkov od 1.1.09 je 400 .  
Pedagogický zamestnanec má plný úväzok, práca 
na projekte je práca nadčas po príplatku a 
zaokrúhlení 530.Vypočítaná jednotková cena bola 
vyššia ako limit hrubej mzdy 250,-- Sk, preto bol 
použitý limit hrubej mzdy, čo s odvodmi 
zamestnávateľa robí 338,- Sk .    2.1 x
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4.1.15. Interný expert pre inovatívne vzdelávanie 15 610620 osobohodina 40 11,22 448,80

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 146761 vydelením fondom
pracovného času za IV.štvrťrok 495 hodín čo je2 
96 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 401 
po plánovanom 7% zvýšení platov pedagogických 
pracovníkov od 1.1.09 je 429 .  Pedagogický 
zamestnanec má plný úväzok, práca na projekte je 
práca nadčas po príplatku a zaokrúhlení 
560.Vypočítaná jednotková cena bola vyššia ako 
limit hrubej mzdy 250,-- Sk, preto bol použitý 
limit hrubej mzdy, čo s odvodmi zamestnávateľa 
robí 338,- Sk .  2.1 x

4.1.16. Interný expert pre inovatívne vzdelávanie 16 610620 osobohodina 40 7,63 305,20

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 59895 vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok 495 hodín čo 
je121 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 
164 po plánovanom 7% zvýšení platov 
pedagogických pracovníkov od 1.1.09 je 175 .  
Pedagogický zamestnanec má plný úväzok, práca 
na projekte je práca nadčas po príplatku a 
zaokrúhlení 230 Sk.  2.1 x

4.1.17. Interný expert pre inovatívne vzdelávanie 17 610620 osobohodina 40 8,96 358,40

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 69621 vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok 495 hodín čo 
je141 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 
190 po plánovanom 7% zvýšení platov 
pedagogických pracovníkov od 1.1.09 je 203 .  
Pedagogický zamestnanec má plný úväzok, práca 
na projekte je práca nadčas po príplatku a 
zaokrúhlení 270 Sk.  2.1 x

4.1.18. Interný expert pre inovatívne vzdelávanie 18 610620 osobohodina 40 10,29 411,60

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 80206 vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok 495 hodín čo 
je162 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 
219 po plánovanom 7% zvýšení platov 
pedagogických pracovníkov od 1.1.09 je 234 .  
Pedagogický zamestnanec má plný úväzok, práca 
na projekte je práca nadčas po príplatku a 
zaokrúhlení 310 Sk.  2.1 x

4.1.19. Interný expert pre inovatívne vzdelávanie 19 610620 osobohodina 40 10,29 411,60

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 68331 vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok 422 hodín (PN) čo 
je162 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 
219 po plánovanom 7% zvýšení platov 
pedagogických pracovníkov od 1.1.09 je 234 .  
Pedagogický zamestnanec má plný úväzok, práca 
na projekte je práca nadčas po príplatku a 
zaokrúhlení 310 Sk.  2.1 x
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4.1.20. Interný expert pre inovatívne vzdelávanie 20 610620 osobohodina 40 8,70 348,00

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 68954 vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok 495 hodín čo 
je139 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 
188 po plánovanom 7% zvýšení platov 
pedagogických pracovníkov od 1.1.09 je 201,2 .  
Pedagogický zamestnanec má plný úväzok, práca 
na projekte je práca nadčas po príplatku a 
zaokrúhlení 262 Sk.  Jednotková cena bola 
vypočítaná porovnaním s kmeňovými 
zamestnancami spĺňajúcimi rovnaké kvalifikačné a
praxové kritériá, nakoľko je pracovník nový. Cena 
obvyklá v mieste a čase tvorby projektu 2.1 x

4.1.21. Interný expert pre inovatívne vzdelávanie 21 610620 osobohodina 40 8,63 345,20

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 67792 vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok 495 hodín čo 
je137 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 
185 po plánovanom 7% zvýšení platov 
pedagogických pracovníkov od 1.1.09 je 198 .  
Pedagogický zamestnanec má plný úväzok, práca 
na projekte je práca nadčas po príplatku a 
zaokrúhlení 260 Sk.  2.1 x

4.1.22. Interný expert pre inovatívne vzdelávanie 22 610620 osobohodina 40 10,29 411,60

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 81321 vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok 495 hodín čo 
je164 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 
222 po plánovanom 7% zvýšení platov 
pedagogických pracovníkov od 1.1.09 je 238 .  
Pedagogický zamestnanec má plný úväzok, práca 
na projekte je práca nadčas po príplatku a 
zaokrúhlení310 Sk.  2.1 x

4.1.23. Interný expert pre inovatívne vzdelávanie 23 610620 osobohodina 20 7,97 159,40

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 62966 vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok 495 hodín čo 
je127 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 
172 po plánovanom 7% zvýšení platov 
pedagogických pracovníkov od 1.1.09 je 184 .  
Pedagogický zamestnanec má plný úväzok, práca 
na projekte je práca nadčas po príplatku a 
zaokrúhlení 240 Sk.  2.1 x
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4.1.24. Interný expert pre inovatívne vzdelávanie 24 610620 osobohodina 40 10,29 411,60

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 80278 vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok 495 hodín čo 
je162 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 
219 po plánovanom 7% zvýšení platov 
pedagogických pracovníkov od 1.1.09 je 234 .  
Pedagogický zamestnanec má plný úväzok, práca 
na projekte je práca nadčas po príplatku a 
zaokrúhlení 310 Sk.  2.1 x

4.1.25. Interný expert pre inovatívne vzdelávanie 25 610620 osobohodina 40 11,22 448,80

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 89625 vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok 495 hodín čo 
je181 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 
245 po plánovanom 7% zvýšení platov 
pedagogických pracovníkov od 1.1.09 je 262 .  
Pedagogický zamestnanec má plný úväzok, práca 
na projekte je práca nadčas po príplatku a 
zaokrúhlení 338 Sk.  2.1 x

4.1.26. Interný expert pre inovatívne vzdelávanie 26 610620 osobohodina 40 10,29 411,60

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 79081 vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok 495 hodín čo 
je160 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 
216 po plánovanom 7% zvýšení platov 
pedagogických pracovníkov od 1.1.09 je 231 .  
Pedagogický zamestnanec má plný úväzok, práca 
na projekte je práca nadčas po príplatku a 
zaokrúhlení 310 Sk.  2.1 x

4.1.27. Interný expert pre inovatívne vzdelávanie 27 610620 osobohodina 40 9,96 398,40

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 78840 vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok 495 hodín čo 
je159 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 
215 po plánovanom 7% zvýšení platov 
pedagogických pracovníkov od 1.1.09 je 230 .  
Pedagogický zamestnanec má plný úväzok, práca 
na projekte je práca nadčas po príplatku a 
zaokrúhlení 300 Sk.  2.1 x

4.1.28. Interný expert pre inovatívne vzdelávanie 28 610620 osobohodina 40 9,96 398,40

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola určená vo výške 300 Sk 
porovnaním s platom pracovníkov rovnakého 
zaradenia, vzdelania a rovnakej praxe, nakoľko je 
pracovníčka 3 roky na materskej dovolenka a 
plánuje nastúpiť od 1.9.2009 do práce.  2.1 x
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4.1.29. Interný expert pre inovatívne vzdelávanie 29 610620 osobohodina 40 7,63 305,20

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 59477 vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok 495 hodín čo 
je120 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 
162 po plánovanom 7% zvýšení platov 
pedagogických pracovníkov od 1.1.09 je 173 .  
Pedagogický zamestnanec má plný úväzok, práca 
na projekte je práca nadčas po príplatku a 
zaokrúhlení 230. Sk  2.1 x

4.1.30. Interný expert pre inovatívne vzdelávanie 30 610620 osobohodina 40 10,95 438,00

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 86229 vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok 495 hodín čo 
je174 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 
236 po plánovanom 7% zvýšení platov 
pedagogických pracovníkov od 1.1.09 je 253 .  
Pedagogický zamestnanec má plný úväzok, práca 
na projekte je práca nadčas po príplatku a 
zaokrúhlení 330 Sk 2.1 x

4.1.31. Interný expert pre inovatívne vzdelávanie 31 610620 osobohodina 20 8,30 166,00

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 65719 vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok 495 hodín čo 
je133 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 
179 po plánovanom 7% zvýšení platov 
pedagogických pracovníkov od 1.1.09 je 192 .  
Pedagogický zamestnanec má plný úväzok, práca 
na projekte je práca nadčas po príplatku a 
zaokrúhlení 250 Sk.  2.1 x

4.1.32. Interný expert pre inovatívne vzdelávanie 32 610620 osobohodina 20 7,97 159,40

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 61658 vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok 495 hodín čo 
je125 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 
168 po plánovanom 7% zvýšení platov 
pedagogických pracovníkov od 1.1.09 je 180 .  
Pedagogický zamestnanec má plný úväzok, práca 
na projekte je práca nadčas po príplatku a 
zaokrúhlení 240 Sk.  2.1 x

4.1.33. Interný expert pre inovatívne vzdelávanie 33 610620 osobohodina 20 7,63 152,60

Dodatok k pracovnej zmluve. Jednotková cena je 
vrátane odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. 
Jednotková cena bola vypočítaná hrubej mzdy za 
IV. Štvrťrok 2008 čo je 58670 vydelením fondom 
pracovného času za IV.štvrťrok 495 hodín čo 
je119 vynásobením 1,352 dostaneme cenu práce 
160 po plánovanom 7% zvýšení platov 
pedagogických pracovníkov od 1.1.09 je 171 .  
Pedagogický zamestnanec má plný úväzok, práca 
na projekte je práca nadčas po príplatku a 
zaokrúhlení 230Sk.  2.1 x

4.2. Cestovné náhrady ** 0,00 500,00
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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) ** 631001 projekt 1 500,00 500,00

Cestovné náhrady (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi) interných expertov na semináre, 
konferencie, porady a iné počas realizácie projektu 2.1

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 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 0,00 0,00

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 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 0,00 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 0,00 0,00
4.5.4. … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

4.  Spolu 0,00 12 143,20
X. Riadenie rizík (ak relevantné) 0,00

X.1 Riziková prirážka 920 projekt 1 13 908,25 13 908,25
X. Spolu 0,00 13 908,25

CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU 0,00 292 570,74

Kontrola kriterii efektivnosti rozpoctu Suma v EUR
1. Nepriame výdavky*** 44 584,96 max. 20,00% KONVERZNÝ KURZ 30,126

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

max. 10,00%

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

max. 10,00%

3a. Zariadenie a vybavenie (priame výdavky) 46 812,11 max. 20,00%
3b. Zariadenie a vybavenie (nepriame výdavky) max. 20,00%

4. Dodávky na nepriame výdavky 0,00 max. 30,00%
5. Dodávky na priame výdavky 6 575,05 max. 30,00%
6. Riziková prirážka 13 908,25 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)

******Maximálna jednotková cena

*****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. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP  

 

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

Pedagogickí zamestnanci strednej školy 
a žiaci strednej školy  

 

Pedagogickí zamestnanci Spojenej školy 
v Banskej Bystrici vo veku od 25 do 61 rokov, 
z okresov B. Bystrica, Zvolen, v počte 42, 
ktorí majú ukončené VŠ vzdelanie 2.stupňa 
(okrem 2 majstrov odborného výcviku s VŠ 
vzdelaním 1.stupňa a 1 majstra odborného 
výcviku so SŠ vzdelaním),  29 žien a 13 
mužov  
 
610 žiakov 1. a 2.ročníka SŠ v Banskej 
Bystrici vo veku 15-17 rokov z celého 
Banskobystrického samosprávneho kraja, 
v štruktúre 495 chlapcov a 115 dievčat. 
  
Medzi študentmi sú aj študenti rómskeho 
etnika ( 16 študentov). 

 
 
 
Podrobný popis aktivít 
 
Podrobný popis aktivity č. 1  

Názov aktivity 
1.1 Tvorba a používanie elektronických cvičebníc vyškolenými 
učiteľmi 

Cieľ aktivity 

 
 
 
 
 
 
 

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

01. 10. 2009 – 31. 12. 2011 

Popis aktivity 
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Metodológia aktivity 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Cieľová skupina  

Pedagogickí pracovníci Spojenej školy v počte 41 z toho 38 
učiteľov a 3 majstri odborného výcviku. 
 
Študenti 1. a 2. ročníka Spojenej školy v počte 610, z toho 495 
chlapcov a 115 dievčat 
Medzi študentmi sú aj študenti rómskeho etnika v počte 16. 

Výstupy aktivity 
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Spôsob získavania 
spätnej väzby 
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Podrobný popis aktivity č. 2  

Názov aktivity 
2.1. Tvorba parciálnych školských vzdelávacích programov pre 
vybrané predmety 1. a 2. ročníka  

Cieľ aktivity 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

1. 10. 2009 – 31. 12. 2011 

Popis aktivity 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodológia aktivity 
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Cieľová skupina  
Študenti 1. a 2. ročníka Spojenej školy v počte cca 610 z toho 495 
chlapcov a 115 dievčat 
Medzi študentmi sú aj študenti rómskeho etnika ( 16 ) 

Výstupy aktivity 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spôsob získavania 
spätnej väzby 
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