
  
 
  ITMS kód Projektu: 26110130164 
 
          

DODATOK Č. 4 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: 139/2009/1.1/OPV 

 
Tento Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, registračné číslo 
Dodatku 139/2009/1.1/OPV/D04 (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 : Športová 1, 979 01 Rimavská Sobota 

   Slovenská republika 

zapísaný v : registri organizácií 

konajúci : PaedDr. Jaroslav Bagačka 

IČO : 42007569 

DIČ : 2022234038 
 

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 zmene Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku č. 139/2009/1.1/OPV (ďalej len „Zmluva“), ITMS kód Projektu 26110130164, 
v znení Dodatku č. 1 – registračné číslo Dodatku 139/2009/1.1/OPV/D01, v znení Dodatku č. 
2 – registračné číslo Dodatku 139/2009/1.1/OPV/D02, v znení Dodatku č. 3 – registračné 
číslo Dodatku 139/2009/1.1/OPV/D03 a 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, uvedenej 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 
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     Nová tabuľka je prílohou č. 1 k Dodatku č. 4.  
     Príloha č. 1 k Dodatku č. 4 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 Rimavskej Sobote, dňa: 

 

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

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu6 Prijímateľa 
 
 
 
 
Prílohy: 
Príloha č. 1: Rozpočet projektu a komentár rozpočtu projektu  

                                                 
5 Ak sa nehodí, prečiarknite 
6 Ak sa nehodí, prečiarknite 
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Príloha č. 1 k Dodatku č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP

Názov položky rozpočtu

Číselník 
oprávnených 

výdavkov Jednotka Komentár k rozpočtu

Priradenie k 
aktivitám 

projektu****

Rizikové 
položky

A B B1 C D D´ E E´ F = D * E F´ G I II
pôvodne zmena pôvodne zmena pôvodne zmena

1. Koordinácia projektu a podporné aktivity - nepriame výdavky*** EUR EUR EUR EUR
1.1. Personálne výdavky interné 19 042,10 0,00

1.1.1. Administratívny personál 10 805,30 0,00

1.1.1.1. Finančný manažér 610620 osobohodina 1 430 0 5,31 0,00 7 593,30 0,00

Odmena Finančného manažéra (vrátane povinných odvodov 
zamestnávateľa)  pre zabezpečenie príslušnej aktivity projektu a 
na dosiahnutie merateľných ukazovateľov pri daných aktivitách
zamestnaného formou rozšírenia pracovnej náplne hlavného 
pracovného pomeru u žiadateľa v zmysle aktuálne platného 
zákonníka práce, vyrátané na základe hodinovej mzdy. Hrubý 
plat 798,31 EUR delené 150 (Hrubá mzda / fond pracovného 
času. V cene práce sú zahrnuté aj odvody zamestnávateľa vo 
výške 35,2 % a cena uvedená v rozpočte je konečná.) = 5,31 
EUR  hrubá hodinová mzda. 65 hodín mesačne x 22 mesiacov -
1430 hodín x 5,31 EUR cena práce 100% odpracovanej na 
projekte.
 
Bude zodpovedný za riadenie finančných tokov v projekte, 
prípravu finančných správ, zodpovedná za realizáciu a 
správnosť účtovných operácií. 1.1, 2.1, 3.1, 4.1

1.1.1.2. Administratívny pracovník 610620 osobohodina 880 0 3,65 0,00 3 212,00 0,00

Odmena Administratívneho pracovníka (vrátane povinných 
odvodov zamestnávateľa)  pre zabezpečenie príslušnej aktivity 
projektu a na dosiahnutie merateľných ukazovateľov pri daných 
aktivitách, zamestnaného formou rozšírenia pracovnej náplne 
hlavného pracovného pomeru u žiadateľa v zmysle aktuálne 
platného zákonníka práce, vyrátané na základe hodinovej mzdy. 
Hrubý plat 548,36 EUR delené 150 (Hrubá mzda / fond 
pracovného času. V cene práce sú zahrnuté aj odvody 
zamestnávateľa vo výške 35,2 % a cena uvedená v rozpočte je 
konečná.) = 3,65 EUR  hrubá hodinová mzda. 40 hodín 
mesačne x 22 mesiacov -880 hodín x 3,65 EUR cena práce 
100% odpracovanej na projekte.
Bude vykonávať všetky administratívne práce súvisiace s 
manažmentom projektu. 1.1, 2.1, 3.1, 4.1

1.1.1.3. .....Iné (doplniť) osobohodina 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2. Riadiaci personál 8 236,80 0,00

1.1.2.1. Projektový manažér 610620 osobohodina 660 0 7,80 0,00 5 148,00 0,00

Odmena Projektového manažéra (vrátane povinných odvodov 
zamestnávateľa)  pre zabezpečenie príslušnej aktivity projektu a 
na dosiahnutie merateľných ukazovateľov pri daných aktivitách
zamestnaného formou rozšírenia pracovnej náplne hlavného 
pracovného pomeru u žiadateľa v zmysle aktuálne platného 
zákonníka práce, vyrátané na základe hodinovej mzdy. Hrubý 
plat 1168,43 EUR, delené 150 (Hrubá mzda / fond pracovného 
času. V cene práce sú zahrnuté aj odvody zamestnávateľa vo 
výške 35,2 % a cena uvedená v rozpočte je konečná.) = 7,80 
EUR hrubá hodinová mzda. 30 hodín mesačne x 22 mesiacov -
660 hodín x 7,80 EUR cena práce 100% odpracovanej na 
projekte.
Náplň práce: celková zodpovednosť za plynulý chod projektu 
(efektívne manažovanie všetkých aktivít projektu), riadenie 
projektových zdrojov (ľudských, finančných aj technických) 
tak, aby sa dosiahli plánované výsledky a vytvorili produkty 
projektu komunikácia so SORO, príprava správ o priebehu 
projektu. 1.1, 2.1, 3.1, 4.1

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

Počet jednotiek Maxim. jednotková cena Výdavky spolu

1
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1.1.2.2. Koordinátor odbornej aktivity č. 3.1 610620 osobohodina 660 0 4,68 0,00 3 088,80 0,00

Odmena Koordinátor odbornej aktivity č. 3.1 (vrátane 
povinných odvodov zamestnávateľa)  pre zabezpečenie 
príslušnej aktivity projektu a na dosiahnutie merateľných 
ukazovateľov pri daných aktivitách, zamestnaného formou 
rozšírenia pracovnej náplne hlavného pracovného pomeru u 
žiadateľa v zmysle aktuálne platného zákonníka práce, vyrátané 
na základe hodinovej mzdy. Hrubý plat 702,05 EUR  delené 
150 (Hrubá mzda / fond pracovného času. V cene práce sú 
zahrnuté aj odvody zamestnávateľa vo výške 35,2 % a cena 
uvedená v rozpočte je konečná.) = 4,68 EUR hrubá hodinová 
mzda. 30 hodín mesačne x 22 mesiacov -660 hodín x 4,68 EUR 
k cena práce 100% odpracovanej na projekte.
Koordinácia pri vzniku nového predmetu, s tým súvisiaca 
administratívna činnosť.  3.1

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

1.1.3. Iný personál 0,00 0,00

1.1.3.1. Manažér publicity osobohodina 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

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

1.3.1.2. Administratívny pracovník osobohodina 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.3. .....Iné (doplniť) osobohodina 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2. Riadiaci personál 0,00 0,00

1.3.2.1. Projektový manažér osobohodina 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.2. Koordinátor odbornej aktivity č. (doplniť číslo) osobohodina 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.3.3. Iný personál 0,00 0,00

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

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

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

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

1.4. Ostatné  výdavky - nepriame 5 178,25 0,00

1.4.1. Spotrebný tovar a prevádzkový materiál 633006 projekt 1 0 5 178,25 0,00 5 178,25 0,00

Výdavky na spotrebu prevádzkového materiálu potrebného pre 
riadenie a administratívu projektu, výdavky na spotrebný tovar 
a prevádzkový materiál určený na inováciu foriem a metód  
vzdelávania, na zriadenie nového inovatívneho predmetu: 
Trvalo udržateľný život v praxi a na praktickú aplikáciu 
inovatívnych foriem a metód vzdelávania do vyučovacieho 
procesu.
Výdavky na spotrebu prevádzkového materiálu potrebného pre 
dané aktivity (vrátane: kanc. papiera, náplní do tlačiarne a 
kopírky, výdavkové doklady, obaly, zakladače a iné) ktorý bude 
plne využívaný na maximálne dosiahnutie merateľných 
ukazovateľov pri podporných aktivitách. Vychádzali sme z 
reálnych trhových cien. Cena bola určená na základe cenového 
prieskumu. Celková suma bude čerpaná počas trvania daných 
aktivít projektu.

SPOLU: 5 178,25 EUR
1.1, 2.1, 3.1, 4.1

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

1.4.3. Telekomunikačné poplatky, poštovné a internet projekt 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.4. Energie, upratovanie projekt 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.5. Nájom ostatného majetku a lízing projekt 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.6. Právne poradenstvo projekt 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.7. Občerstvenie projekt 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.8. ... Iné (doplniť) projekt 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.5. Monitoring a hodnotenie projektu 7 304,00 0,00
1.5.1. Personálne výdavky interné 0,00 0,00

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

1.5.1.2. Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a hodnotenia osobohodina 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.5.2. Cestovné náhrady ** 0,00 0,00

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

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

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

1.5.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti) 7 304,00 0,00

1.5.3.1. Manažér monitoringu 637004 osobohodina 440 0 16,60 0,00 7 304,00 0,00

Zmluva pracovného charakteru, externý ekonóm, monitorovanie 
projektu. Zabezpečene formou zmluvy na základe obchodného 
zákonníka. Vychádzali sme z reálnych trhových cien. Cena bola 
určená na základe telefonického a  internetového cenového 
prieskumu a je konečná vrátane cestovných a stravných 
nákladov. Jednotková cena 16,60 EUR, 5 hodín týždenne, 20 
hodín mesačne x 22 mesiacov, spolu 440 hodín, odmena za 
hodinu -16,60 EUR.
Vypracovávanie pravidelných monitorovacích a záverečnej 
monitorovacej správy   
Nakoľko sa bude jednať o externú osobu, zabezpečí sa 
nestrannosť a objektivita pri tvorbe monitorovacích správ.

1.1,2.1,3.1,4.1

1.5.3.2. Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a hodnotenia osobohodina 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.6. Publicita a informovanie 4 314,94 0,00

1.6.1. Letáky, skladačky 637003 projekt 1 0 896,23 0,00 896,23 0,00

Obstaranie 900 ks informačných letákov v približnej  cene 1,00 
EUR, pre účely publicity projektu. Budú vylepované a 
rozdávané na miestach, kde sa budú realizovať aktivity 
projektu.
Propagácia projektu a poskytovateľa NFP podľa manuálu pre 
informovanie a publicitu. Vychádzali sme z reálnych trhových 
cien. Cena bola určená na základe cenového prieskumu. 1.1,2.1,3.1,4.1

1.6.2. Plagáty 637003 projekt 1 0 165,96 0,00 165,96 0,00

Obstaranie 100 ks informačných plagátov v približnej cene 1,66
EUR.  Budú vylepované a rozdávané na miestach, kde sa budú 
realizovať aktivity projektu.
Propagácia projektu a poskytovateľa NFP podľa manuálu pre 
informovanie a publicitu. Vychádzali sme z reálnych trhových 
cien. Cena bola určená na základe cenového prieskumu. 1.1,2.1,3.1,4.1

1.6.3. Brožúrky 637003 projekt 1 0 796,64 0,00 796,64 0,00

Obstaranie 200 ks informačných brožúrok v približnej  cene 
3,98 EUR  pre účely publicity projektu.  Budú rozdávané na 
miestach, kde sa budú realizovať aktivity projektu.
Propagácia projektu a poskytovateľa NFP podľa manuálu pre 
informovanie a publicitu. Vychádzali sme z reálnych trhových 
cien. Cena bola určená na základe cenového prieskumu. 1.1,2.1,3.1,4.1

1.6.4. CDROM 637003 projekt 1 0 165,96 0,00 165,96 0,00

Obstaranie elektronickej verzie informačných materiálov k 
projektu , vrátane výsledkov, záverov a zhodnotenia v počte 
100 kusov, približná cena za kus 1,66 EUR.
Propagácia projektu a poskytovateľa NFP podľa manuálu pre 
informovanie a publicitu. Vychádzali sme z reálnych trhových 
cien. Cena bola určená na základe cenového prieskumu.K77 1.1,2.1,3.1,4.1

1.6.5. Označenie projektu 637003 projekt 1 0 198,96 0,00 198,96 0,00

Obstaranie informačných plagátov pre označenie projektu podľa
zverejneného manuálu pre publicitu.
Propagácia projektu a poskytovateľa NFP podľa manuálu pre 
informovanie a publicitu. Vychádzali sme z reálnych trhových 
cien. Cena bola určená na základe cenového prieskumu. 1.1,2.1,3.1,4.1

1.6.6. Web stránka určená pre publicitu projektu projekt 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.6.7. Tlačové konferencie a workshopy zamerané na publicitu projektu 637003 projekt 1 0 995,81 0,00 995,81 0,00

Organizácia Odborného workshopu na konci projektu, budú 
pozvaní predstavitelia škôl z Banskobystrického a Košického 
kraja, bude trvať jeden deň, každý účastník dostane „balíček“: 
písacie potreby, prezentáciu projektu atd. V cene je zahrnuté 
občerstvenie, prenájom priestorov, písacie potreby. 
Odborný workshop bude zameraný na disemináciu výsledkov 
projektu pre ďalších potencionálnych žiadateľov z 
Banskobystrického kraja. Ceny boli kalkulované s ohľadom na 
doterajšie skúsenosti žiadateľa s organizovaním rôznych 
školení, konferencií a workshopov. 
Vychádzali sme z reálnych trhových cien. Cena bola určená na 
základe cenového prieskumu. 1.1,2.1,3.1,4.1

1.6.8. Inzercia v tlačených alebo intrenetových médiách 637003 projekt 1 0 896,23 0,00 896,23 0,00

Inzercia projektu v rámci jeho publicity. Uverejnenie troch 
článkov, kde budeme informovať širokú verejnosť o našom 
projekte, o jeho cieľoch, priebehu a výsledkoch.
Propagácia projektu a poskytovateľa NFP podľa manuálu pre 
informovanie a publicitu. Vychádzali sme z reálnych trhových 
cien. Cena bola určená na základe cenového prieskumu. 1.1,2.1,3.1,4.1

1.6.9. Perá 637003 projekt 1 0 199,15 0,00 199,15 0,00

Reklamné perá s logom EU a operačného programu vzdelávanie
určené na propagáciu projektu spolufinancovaného z EU v 
počte 200 kusov v približnej cene  1,00 EUR za kus. 
Propagácia projektu a poskytovateľa NFP podľa manuálu pre 
informovanie a publicitu. Vychádzali sme z reálnych trhových 
cien. Cena bola určená na základe cenového prieskumu. 1.1,2.1,3.1,4.1

1.  Spolu 35 839,29 0,00
2. Zariadenie a vybavenie projektu

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

2.1.1. Stolný počítač alebo notebook ks 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2. Aplikačný softvér ks 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3. Kopírovacie zariadenie ks 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4. Tlačiareň ks 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.5. Multifunkčné zariadenie ks 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.6. Dataprojektor ks 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.7. Digitálny fotoaparát pre účely fotodokumentácie ks 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.8. Skener ks 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.9. … Iné (doplniť) ks 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Zariadenie a vybavenie  (mimo krížového spolufinancovania) 35 840,04 0,00

2.2.1. Stolný počítač alebo notebook 633002 ks 23 0 746,85 0,00 17 177,55 0,00

Nákup 21 kusov štandardných počítačových zostáv a 2x 
notebook s operačným systémom pre účely projektu. V cene je 
zahrnuté: počítač, klávesnica, myš, repro, monitor a operačný 
systém Windows . Nákup didaktickej techniky na účely aktivít 
projektu, ktorá bude plne využívaná na maximálne dosiahnutie 
merateľných ukazovateľov pri vzdelávacích aktivitách. 
Vychádzali sme z reálnych trhových cien. Cena bola určená na 
základe cenového prieskumu.
Počítače budú slúžiť počas implementácie inovatívnych metód a
foriem vzdelávania pre zadefinované cieľové skupiny. Spolu 23 
kusov. 1.1,2.1,3.1,4.1

2.2.2. Aplikačný softvér 633013 ks 23 0 198,82 0,00 4 572,86 0,00

Zakúpenie balíka kancelárskych aplikácií nevyhnutného na 
aktivity projektu. Software
Office academic (približná cena 182,56 EUR), antivírus 
(približná cena 16,26 EUR). Balík nie je základnou súčasťou 
výbavy počítača. Nákup didaktickej techniky na účely aktivít 
projektu, ktorá bude plne využívaná na maximálne dosiahnutie 
merateľných ukazovateľov pri vzdelávacích aktivitách. 
Vychádzali sme z reálnych trhových cien. Cena bola určená na 
základe cenového prieskumu. Spolu 23x. 1.1,2.1,3.1,4.1

2.2.3. Kopírovacie zariadenie ks 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.2.4. Tlačiareň 633002 ks 1 0 596,98 0,00 596,98 0,00

Nákup tlačiarne A3, ktorá bude použitá pre tlač učebných 
materiálov a pri realizácii plánovaných aktivít projektu.
Nákup didaktickej techniky na účely aktivít projektu, ktorá bude
plne využívaná na maximálne dosiahnutie merateľných 
ukazovateľov pri vzdelávacích aktivitách. Vychádzali sme z 
reálnych trhových cien. Cena bola určená na základe cenového 
prieskumu. 1.1,2.1,3.1,4.1

2.2.5. Multifunkčné zariadenie 633002 ks 2 0 657,23 0,00 1 314,46 0,00

Nákup multifunkčnej laserovej tlačiarne, ktorá bude použitá pre 
tlač učebných materiálov a pri realizácii plánovaných aktivít 
projektu a administratívnych činností.
Nákup didaktickej techniky na účely aktivít projektu, ktorá bude
plne využívaná na maximálne dosiahnutie merateľných 
ukazovateľov pri vzdelávacích aktivitách. Vychádzali sme z 
reálnych trhových cien. Cena bola určená na základe cenového 
prieskumu. 1.1,2.1,3.1,4.1

2.2.6. USB kľúč 633002 ks 50 0 6,63 0,00 331,50 0,00

Nákup 50x USB Handy - Nákup didaktickej techniky na účely 
aktivít projektu. 
Nákup didaktickej techniky na účely aktivít projektu, ktorá bude
plne využívaná na maximálne dosiahnutie merateľných 
ukazovateľov pri vzdelávacích aktivitách. Vychádzali sme z 
reálnych trhových cien. Cena bola určená na základe cenového 
prieskumu. 1.1,2.1,3.1,4.1

2.2.7. Digitálny fotoaparát pre účely fotodokumentácie 633004 ks 1 0 348,55 0,00 348,55 0,00

Nákup 1x Fotoaparát - Nákup didaktickej techniky na účely 
fotodokumentácie.
Nákup didaktickej techniky na účely aktivít projektu, ktorá bude
plne využívaná na maximálne dosiahnutie merateľných 
ukazovateľov pri vzdelávacích aktivitách. Vychádzali sme z 
reálnych trhových cien. Cena bola určená na základe cenového 
prieskumu. 1.1,2.1,3.1,4.1

2.2.8. Skener ks 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.9. Dataprojektor 633004 ks 11 0 823,21 0,00 9 055,31 0,00

Nákup 11x dataprojektor (DLP, SVGA, 2000ANSI, 2000:1) 
pre každý inovovaný predmet, na realizáciu plánovaných 
aktivít.
Nákup didaktickej techniky na účely aktivít projektu, ktorá bude
plne využívaná na maximálne dosiahnutie merateľných 
ukazovateľov pri vzdelávacích aktivitách. Vychádzali sme z 
reálnych trhových cien. Cena bola určená na základe cenového 
prieskumu. 1.1,2.1,3.1,4.1

2.2.10. Tablet k PC 633002 ks 23 0 106,21 0,00 2 442,83 0,00

Tablet k PC 23x - Nákup didaktickej techniky na účely aktivít 
projektu, ktorá bude plne využívaná na maximálne dosiahnutie 
merateľných ukazovateľov pri vzdelávacích aktivitách. 
Vychádzali sme z reálnych trhových cien. Cena bola určená na 
základe cenového prieskumu. 1.1,2.1,3.1,4.1

2.2.11.
2.3. Odpisy dlhodobého hmotného/nehmotného  majetku 0,00 0,00

2.3.1. Odpisy dlhodobého hmotného/nehmotného  majetku mesiac 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.2. Finančný lízing - odpisy mesiac 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4. Poistenie, opravy a údržba
2.4.1 Poistenie projekt 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2. Spolu 35 840,04 0,00

3.
Odborné vzdelávanie pedagogických pracovníkov na Spojenej škole
v RS

3.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 0,00 0,00

3.1.1.
Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného personálu podľa aktivít 
projektu osobohodina 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

3.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti) 1 699,20 0,00
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3.3.1. Lektor 1 637001 osobohodina 32 0 26,55 0,00 849,60 0,00

Kurz inovatívnych foriem a metód vzdelávania v trvaní 2 x 2 
hodiny týždenne počas dvoch mesiacov. Lektor zodpovedný za 
teoretickú a praktickú prípravu pedagógov v rámci 
implementácie inovatívnych foriem a metód a výučby. 
Zabezpečenie formou zmluvy na základe obchodného 
zákonníka. Vychádzali sme z reálnych trhových cien. Cena bola 
určená na základe telefonického a  internetového cenového 
prieskumu a je konečná vrátane cestovných a stravných 
nákladov. Spolu 32 hodín. Jednotková cena 26,55 EUR. 1.1

3.3.2. Vývoj portálu osobohodina 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3. Tvorba vzdelávacích modulov osobohodina 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.4. Lektor 2 637001 osobohodina 32 0 26,55 0,00 849,60 0,00

Kurz pedagogickej psychológie v trvaní 2 x 2 hodiny týždenne 
počas dvoch mesiacov. Lektor zodpovedný za teoretickú a 
praktickú prípravu pedagógov v rámci implementácie 
inovatívnych foriem a metód a výučby. Zabezpečenie formou 
zmluvy na základe obchodného zákonníka. Vychádzali sme z 
reálnych trhových cien. Cena bola určená na základe 
telefonického a  internetového cenového prieskumu a je konečná
vrátane cestovných a stravných nákladov. Spolu 32 hodín. 
Jednotková cena 26,55 EUR. 1.1

3.4. Ostatné výdavky - priame 0,00 0,00
3.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity 3 projekt 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.2. Nájom ostatného majetku a lízing projekt 0 0 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00

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

3.5. Podpora frekventantov 1 633,81 0,00

3.5.1.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov vzdelávania (domáce, 
zahraničné cesty) projekt 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.2. Školiaci materiál, školiace potreby 633009 projekt 1 0 1 633,81 0,00 1 633,81 0,00

Výdavky na obstaranie školiacich potrieb a pomôcok pre 18 
pedagógov podľa potreby v projekte, nákup školiaceho balíčku 
v hodnote 42,82 EUR:
3 poznámkové bloky v celkovej hodnote 5,31 EUR, 2 perá v 
celkovej hodnote 1,00 EUR, DVD-ROM nosiče v celkovej 
hodnote 6,64 EUR, 3x odborná literatúra ku vzdelávacím 
kurzom v celkovej hodnote 29,87 EUR; počet účastníkov: 18. 
Spolu: 770,76 EUR
Nákup odbornej literatúry zameranej na nové formy 
vzdelávania, implementáciu týchto foriem do vyučovacieho 
procesu, premenu tradičnej školy na modernú. Jedná sa o rôzne 
odborné publikácie v počte 40 kusov a približnej cene 21,58 
EUR.  Spolu: 863,05 EUR.
Nákup pomôcok a iných potrieb na účely aktivít projektu, ktoré 
budú plne využívané na maximálne dosiahnutie merateľných 
ukazovateľov pri vzdelávacích aktivitách. Vychádzali sme z 
reálnych trhových cien. Cena bola určená na základe cenového 
prieskumu.
SPOLU: 1 633,81 EUR. 1.1

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

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

3.  Spolu 3 333,01 0,00

4.
Inovácia  foriem a metód vzdelávania, 
zabezpečenie didaktických a IKT pomôcok

4.1 Personálne výdavky interné - odborné činnosti 28 385,28 0,00
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4.1.1. Pedagóg 1 610620 osobohodina 336 0 7,80 0,00 2 620,80 0,00

Odmena Pedagóg 1 (vrátane povinných odvodov 
zamestnávateľa)  pre zabezpečenie príslušnej aktivity projektu, 
zamestnaného formou rozšírenia pracovnej náplne hlavného 
pracovného pomeru u žiadateľa v zmysle aktuálne platného 
zákonníka práce, vyrátané na základe hodinovej mzdy. Hrubý 
plat 1 168,43 EUR delené 150 (Hrubá mzda / fond pracovného 
času. V cene práce sú zahrnuté aj odvody zamestnávateľa vo 
výške 35,2 % a cena uvedená v rozpočte je konečná.) = 7,80 
EUR hrubá hodinová mzda. 42 hodín mesačne x 8 mesiacov -
336 hodín x  7,80 EUR cena práce 100% odpracovanej na 
projekte.
Náplň práce: inovácia osnov, príprava didaktických pomôcok, 
zadaní a študijných textov,  zber a spracovanie spätnej väzby, 
výučba pomocou inovatívnych foriem a metód. 2.1

4.1.2. Pedagóg 2 610620 osobohodina 336 0 3,65 0,00 1 226,40 0,00

Odmena Pedagóg 2 (vrátane povinných odvodov 
zamestnávateľa)  pre zabezpečenie príslušnej aktivity projektu, 
zamestnaného formou rozšírenia pracovnej náplne hlavného 
pracovného pomeru u žiadateľa v zmysle aktuálne platného 
zákonníka práce, vyrátané na základe hodinovej mzdy. Hrubý 
plat 548,36 EUR delené 150 (Hrubá mzda / fond pracovného 
času. V cene práce sú zahrnuté aj odvody zamestnávateľa vo 
výške 35,2 % a cena uvedená v rozpočte je konečná.) = 3,65 
EUR  hrubá hodinová mzda. 42 hodín mesačne x 8 mesiacov -
336 hodín x  3,65 EUR cena práce 100% odpracovanej na 
projekte.
Náplň práce: inovácia osnov, príprava didaktických pomôcok, 
zadaní a študijných textov,  zber a spracovanie spätnej väzby, 
výučba pomocou inovatívnych foriem a metód. 2.1

4.1.3. Pedagóg 3 610620 osobohodina 336 0 4,81 0,00 1 616,16 0,00

Odmena Pedagóg 3 (vrátane povinných odvodov 
zamestnávateľa)  pre zabezpečenie príslušnej aktivity projektu, 
zamestnaného formou rozšírenia pracovnej náplne hlavného 
pracovného pomeru u žiadateľa v zmysle aktuálne platného 
zákonníka práce, vyrátané na základe hodinovej mzdy. Hrubý 
plat 720,41 EUR delené 150 (Hrubá mzda / fond pracovného 
času. V cene práce sú zahrnuté aj odvody zamestnávateľa vo 
výške 35,2 % a cena uvedená v rozpočte je konečná.)= 4,81 
EUR  hrubá hodinová mzda. 42 hodín mesačne x 8 mesiacov -
336 hodín x  4,81 EUR cena práce 100% odpracovanej na 
projekte.
Náplň práce: inovácia osnov, príprava didaktických pomôcok, 
zadaní a študijných textov,  zber a spracovanie spätnej väzby, 
výučba pomocou inovatívnych foriem a metód. 2.1

4.1.4. Pedagóg 4 610620 osobohodina 336 0 4,75 0,00 1 596,00 0,00

Odmena Pedagóg 4  (vrátane povinných odvodov 
zamestnávateľa)  pre zabezpečenie príslušnej aktivity projektu, 
zamestnaného formou rozšírenia pracovnej náplne hlavného 
pracovného pomeru u žiadateľa v zmysle aktuálne platného 
zákonníka práce, vyrátané na základe hodinovej mzdy. Hrubý 
plat 713,01 EUR delené 150 (Hrubá mzda / fond pracovného 
času. V cene práce sú zahrnuté aj odvody zamestnávateľa vo 
výške 35,2 % a cena uvedená v rozpočte je konečná.) = 4,75 
EUR hrubá hodinová mzda. 42 hodín mesačne x 8 mesiacov -
336 hodín x  4,75 EUR cena práce 100% odpracovanej na 
projekte.
Náplň práce: inovácia osnov, príprava didaktických pomôcok, 
zadaní a študijných textov,  zber a spracovanie spätnej väzby, 
výučba pomocou inovatívnych foriem a metód. 2.1
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4.1.5. Pedagóg 5 610620 osobohodina 336 0 4,78 0,00 1 606,08 0,00

Odmena Pedagóg 5 (vrátane povinných odvodov 
zamestnávateľa)  pre zabezpečenie príslušnej aktivity projektu, 
zamestnaného formou rozšírenia pracovnej náplne pracovného 
pomeru u žiadateľa v zmysle aktuálne platného zákonníka 
práce, vyrátané na základe hodinovej mzdy. Hrubý plat 716,32 
EUR delené 150 (Hrubá mzda / fond pracovného času. V cene 
práce sú zahrnuté aj odvody zamestnávateľa vo výške 35,2 % a 
cena uvedená v rozpočte je konečná.)= 4,78 EUR hrubá 
hodinová mzda. 42 hodín mesačne x 8 mesiacov -336 hodín x  
4,78 EUR  cena práce 100% odpracovanej na projekte.
Náplň práce: inovácia osnov, príprava didaktických pomôcok, 
zadaní a študijných textov,  zber a spracovanie spätnej väzby, 
výučba pomocou inovatívnych foriem a metód. 2.1

4.1.6. Pedagóg 6 610620 osobohodina 336 0 4,91 0,00 1 649,76 0,00

Odmena Pedagóg 6   (vrátane povinných odvodov 
zamestnávateľa)  pre zabezpečenie príslušnej aktivity projektu, 
zamestnaného formou rozšírenia pracovnej náplne hlavného 
pracovného pomeru u žiadateľa v zmysle aktuálne platného 
zákonníka práce, vyrátané na základe hodinovej mzdy. Hrubý 
plat 738,90  EUR delené 150 (Hrubá mzda / fond pracovného 
času. V cene práce sú zahrnuté aj odvody zamestnávateľa vo 
výške 35,2 % a cena uvedená v rozpočte je konečná.) = 4,91 
EUR hrubá hodinová mzda. 42 hodín mesačne x 8 mesiacov -
336 hodín x  4,91 EUR cena práce 100% odpracovanej na 
projekte.
Náplň práce: inovácia osnov, príprava didaktických pomôcok, 
zadaní a študijných textov,  zber a spracovanie spätnej väzby, 
výučba pomocou inovatívnych foriem a metód. 2.1

4.1.7. Pedagóg 7 610620 osobohodina 336 0 4,41 0,00 1 481,76 0,00

Odmena Pedagóg 7   (vrátane povinných odvodov 
zamestnávateľa)  pre zabezpečenie príslušnej aktivity projektu, 
zamestnaného formou rozšírenia pracovnej náplne hlavného 
pracovného pomeru u žiadateľa v zmysle aktuálne platného 
zákonníka práce, vyrátané na základe hodinovej mzdy. Hrubý 
plat 661,22 EUR delené 150 (Hrubá mzda / fond pracovného 
času. V cene práce sú zahrnuté aj odvody zamestnávateľa vo 
výške 35,2 % a cena uvedená v rozpočte je konečná.) = 
4,41EUR  hrubá hodinová mzda. 42 hodín mesačne x 8 
mesiacov -336 hodín x  4,41 EUR cena práce 100% 
odpracovanej na projekte.
Náplň práce: inovácia osnov, príprava didaktických pomôcok, 
zadaní a študijných textov,  zber a spracovanie spätnej väzby, 
výučba pomocou inovatívnych foriem a metód. 2.1

4.1.8. Pedagóg 8 610620 osobohodina 336 0 4,61 0,00 1 548,96 0,00

Odmena Pedagóg 8   (vrátane povinných odvodov 
zamestnávateľa)  pre zabezpečenie príslušnej aktivity projektu, 
zamestnaného formou rozšírenia pracovnej náplne hlavného 
pracovného pomeru u žiadateľa v zmysle aktuálne platného 
zákonníka práce, vyrátané na základe hodinovej mzdy. Hrubý 
plat 691,43 EUR  delené 150 (Hrubá mzda / fond pracovného 
času. V cene práce sú zahrnuté aj odvody zamestnávateľa vo 
výške 35,2 % a cena uvedená v rozpočte je konečná.) = 4,61 
EUR  hrubá hodinová mzda. 42 hodín mesačne x 8 mesiacov -
336 hodín x  4,61 EUR cena práce 100% odpracovanej na 
projekte.
Náplň práce: inovácia osnov, príprava didaktických pomôcok, 
zadaní a študijných textov,  zber a spracovanie spätnej väzby, 
výučba pomocou inovatívnych foriem a metód. 2.1

8



ITMS kód Projektu: 26110130164

4.1.9. Pedagóg 9 610620 osobohodina 336 0 4,18 0,00 1 404,48 0,00

Odmena Pedagóg 9   (vrátane povinných odvodov 
zamestnávateľa)  pre zabezpečenie príslušnej aktivity projektu, 
zamestnaného formou rozšírenia pracovnej náplne hlavného 
pracovného pomeru u žiadateľa v zmysle aktuálne platného 
zákonníka práce, vyrátané na základe hodinovej mzdy. Hrubý 
plat 626,04 EUR delené 150 (Hrubá mzda / fond pracovného 
času. V cene práce sú zahrnuté aj odvody zamestnávateľa vo 
výške 35,2 % a cena uvedená v rozpočte je konečná.) = 4,18 
EUR  hrubá hodinová mzda. 42 hodín mesačne x 8 mesiacov -
336 hodín x  4,18 EUR cena práce 100% odpracovanej na 
projekte.
Náplň práce: inovácia osnov, príprava didaktických pomôcok, 
zadaní a študijných textov,  zber a spracovanie spätnej väzby, 
výučba pomocou inovatívnych foriem a metód. 2.1

4.1.10. Pedagóg 10 610620 osobohodina 336 0 4,32 0,00 1 451,52 0,00

Odmena Pedagóg 10   (vrátane povinných odvodov 
zamestnávateľa)  pre zabezpečenie príslušnej aktivity projektu, 
zamestnaného formou rozšírenia pracovnej náplne hlavného 
pracovného pomeru u žiadateľa v zmysle aktuálne platného 
zákonníka práce, vyrátané na základe hodinovej mzdy. Hrubý 
plat 648,94 EUR  delené 150 (Hrubá mzda / fond pracovného 
času. V cene práce sú zahrnuté aj odvody zamestnávateľa vo 
výške 35,2 % a cena uvedená v rozpočte je konečná.) = 4,32 
EUR  hrubá hodinová mzda. 42 hodín mesačne x 8 mesiacov -
336 hodín x  4,32 EUR  cena práce 100% odpracovanej na 
projekte.
Náplň práce: inovácia osnov, príprava didaktických pomôcok, 
zadaní a študijných textov,  zber a spracovanie spätnej väzby, 
výučba pomocou inovatívnych foriem a metód. 2.1

4.1.11. Pedagóg 11 610620 osobohodina 336 0 4,85 0,00 1 629,60 0,00

Odmena Pedagóg 11   (vrátane povinných odvodov 
zamestnávateľa)  pre zabezpečenie príslušnej aktivity projektu, 
zamestnaného formou rozšírenia pracovnej náplne hlavného 
pracovného pomeru u žiadateľa v zmysle aktuálne platného 
zákonníka práce, vyrátané na základe hodinovej mzdy. Hrubý 
plat 727,28 EUR delené 150 (Hrubá mzda / fond pracovného 
času. V cene práce sú zahrnuté aj odvody zamestnávateľa vo 
výške 35,2 % a cena uvedená v rozpočte je konečná.) = 4,85 
EUR  hrubá hodinová mzda. 42 hodín mesačne x 8 mesiacov -
336 hodín x  4,85 EUR  cena práce 100% odpracovanej na 
projekte.
Náplň práce: inovácia osnov, príprava didaktických pomôcok, 
zadaní a študijných textov,  zber a spracovanie spätnej väzby, 
výučba pomocou inovatívnych foriem a metód. 2.1

4.1.12. Pedagóg 12 610620 osobohodina 336 0 4,08 0,00 1 370,88 0,00

Odmena Pedagóg 12   (vrátane povinných odvodov 
zamestnávateľa)  pre zabezpečenie príslušnej aktivity projektu, 
zamestnaného formou rozšírenia pracovnej náplne hlavného 
pracovného pomeru u žiadateľa v zmysle aktuálne platného 
zákonníka práce, vyrátané na základe hodinovej mzdy. Hrubý 
plat 611,76 EUR delené 150 (Hrubá mzda / fond pracovného 
času. V cene práce sú zahrnuté aj odvody zamestnávateľa vo 
výške 35,2 % a cena uvedená v rozpočte je konečná.) = 4,08 
EUR  hrubá hodinová mzda. 42 hodín mesačne x 8 mesiacov -
336 hodín x  4,08 EUR cena práce 100% odpracovanej na 
projekte.
Náplň práce: inovácia osnov, príprava didaktických pomôcok, 
zadaní a študijných textov,  zber a spracovanie spätnej väzby, 
výučba pomocou inovatívnych foriem a metód. 2.1
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4.1.13. Pedagóg 13 610620 osobohodina 336 0 3,85 0,00 1 293,60 0,00

Odmena Pedagóg 13   (vrátane povinných odvodov 
zamestnávateľa)  pre zabezpečenie príslušnej aktivity projektu, 
zamestnaného formou rozšírenia pracovnej náplne hlavného 
pracovného pomeru u žiadateľa v zmysle aktuálne platného 
zákonníka práce, vyrátané na základe hodinovej mzdy. Hrubý 
plat 577,57 EUR  delené 150 (Hrubá mzda / fond pracovného 
času. V cene práce sú zahrnuté aj odvody zamestnávateľa vo 
výške 35,2 % a cena uvedená v rozpočte je konečná.) = 3,85 
EUR hrubá hodinová mzda. 42 hodín mesačne x 8 mesiacov -
336 hodín x  3,85 EUR  cena práce 100% odpracovanej na 
projekte.
Náplň práce: inovácia osnov, príprava didaktických pomôcok, 
zadaní a študijných textov,  zber a spracovanie spätnej väzby, 
výučba pomocou inovatívnych foriem a metód. 2.1

4.1.14. Pedagóg 14 610620 osobohodina 336 0 4,68 0,00 1 572,48 0,00

Odmena Pedagóg 14   (vrátane povinných odvodov 
zamestnávateľa)  pre zabezpečenie príslušnej aktivity projektu, 
zamestnaného formou rozšírenia pracovnej náplne hlavného 
pracovného pomeru u žiadateľa v zmysle aktuálne platného 
zákonníka práce, vyrátané na základe hodinovej mzdy. Hrubý 
plat 702,05 EUR  delené 150 (Hrubá mzda / fond pracovného 
času. V cene práce sú zahrnuté aj odvody zamestnávateľa vo 
výške 35,2 % a cena uvedená v rozpočte je konečná.) = 4,68 
EUR  hrubá hodinová mzda. 42 hodín mesačne x 8 mesiacov -
336 hodín x  4,68 EUR  cena práce 100% odpracovanej na 
projekte.
Náplň práce: inovácia osnov, príprava didaktických pomôcok, 
zadaní a študijných textov,  zber a spracovanie spätnej väzby, 
výučba pomocou inovatívnych foriem a metód. 2.1

4.1.15. Pedagóg 15 610620 osobohodina 336 0 4,95 0,00 1 663,20 0,00

Odmena Pedagóg 15   (vrátane povinných odvodov 
zamestnávateľa)  pre zabezpečenie príslušnej aktivity projektu, 
zamestnaného formou rozšírenia pracovnej náplne hlavného 
pracovného pomeru u žiadateľa v zmysle aktuálne platného 
zákonníka práce, vyrátané na základe hodinovej mzdy. Hrubý 
plat 742,22 EUR  delené 150 (Hrubá mzda / fond pracovného 
času. V cene práce sú zahrnuté aj odvody zamestnávateľa vo 
výške 35,2 % a cena uvedená v rozpočte je konečná.) = 4,95 
EUR  hrubá hodinová mzda. 42 hodín mesačne x 8 mesiacov -
336 hodín x 4,95 EUR  cena práce 100% odpracovanej na 
projekte.
Náplň práce: inovácia osnov, príprava didaktických pomôcok, 
zadaní a študijných textov,  zber a spracovanie spätnej väzby, 
výučba pomocou inovatívnych foriem a metód. 2.1

4.1.16. Pedagóg 16 610620 osobohodina 336 0 4,25 0,00 1 428,00 0,00

Odmena Pedagóg 16  (vrátane povinných odvodov 
zamestnávateľa)  pre zabezpečenie príslušnej aktivity projektu, 
zamestnaného formou rozšírenia pracovnej náplne hlavného 
pracovného pomeru u žiadateľa v zmysle aktuálne platného 
zákonníka práce, vyrátané na základe hodinovej mzdy. Hrubý 
plat 638,98 EUR  delené 150 (Hrubá mzda / fond pracovného 
času. V cene práce sú zahrnuté aj odvody zamestnávateľa vo 
výške 35,2 % a cena uvedená v rozpočte je konečná.) = 4,25 
EUR  hrubá hodinová mzda. 42 hodín mesačne x 8 mesiacov -
336 hodín x  4,25 EUR cena práce 100% odpracovanej na 
projekte.
Náplň práce: inovácia osnov, príprava didaktických pomôcok, 
zadaní a študijných textov,  zber a spracovanie spätnej väzby, 
výučba pomocou inovatívnych foriem a metód. 2.1
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4.1.17. Pedagóg 17 610620 osobohodina 336 0 4,75 0,00 1 596,00 0,00

Odmena Pedagóg 17   (vrátane povinných odvodov 
zamestnávateľa)  pre zabezpečenie príslušnej aktivity projektu, 
zamestnaného formou rozšírenia pracovnej náplne hlavného 
pracovného pomeru u žiadateľa v zmysle aktuálne platného 
zákonníka práce, vyrátané na základe hodinovej mzdy. Hrubý 
plat 714,00 EUR  delené 150 (Hrubá mzda / fond pracovného 
času. V cene práce sú zahrnuté aj odvody zamestnávateľa vo 
výške 35,2 % a cena uvedená v rozpočte je konečná.) = 4,75 
EUR  hrubá hodinová mzda. 42 hodín mesačne x 8 mesiacov -
336 hodín x  4,75 EUR cena práce 100% odpracovanej na 
projekte.
Náplň práce: inovácia osnov, príprava didaktických pomôcok, 
zadaní a študijných textov,  zber a spracovanie spätnej väzby, 
výučba pomocou inovatívnych foriem a metód. 2.1

4.1.18. Pedagóg 18 610620 osobohodina 336 0 4,85 0,00 1 629,60 0,00

Odmena Pedagóg 18   (vrátane povinných odvodov 
zamestnávateľa)  pre zabezpečenie príslušnej aktivity projektu, 
zamestnaného formou rozšírenia pracovnej náplne hlavného 
pracovného pomeru u žiadateľa v zmysle aktuálne platného 
zákonníka práce, vyrátané na základe hodinovej mzdy. Hrubý 
plat 725,29 EUR  delené 150 (Hrubá mzda / fond pracovného 
času. V cene práce sú zahrnuté aj odvody zamestnávateľa vo 
výške 35,2 % a cena uvedená v rozpočte je konečná.) = 4,85 
EUR  hrubá hodinová mzda. 42 hodín mesačne x 8 mesiacov -
336 hodín x  4,85 EUR  cena práce 100% odpracovanej na 
projekte.
Náplň práce: inovácia osnov, príprava didaktických pomôcok, 
zadaní a študijných textov,  zber a spracovanie spätnej väzby, 
výučba pomocou inovatívnych foriem a metód. 2.1

4.2. Cestovné náhrady ** 0,00 0,00

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

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

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

4.3.2. Vývoj portálu projekt 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3. Tvorba vzdelávacích modulov osobohodina 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4. … Iné (doplniť) 0 0 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.2. Nájom ostatného majetku a lízing projekt 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

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

4.4.4. Grafické spracovanie a tlač publikácie projekt 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.5. Spotrebný tovar a prevádzkový materiál projekt 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

4.5. Podpora frekventantov 51 853,56 0,00

4.5.1.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov vzdelávania v 
tuzemsku projekt 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
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4.5.2. Školiaci materiál, školiace potreby 633009 projekt 1 0 51 853,56 0,00 51 853,56 0,00

Lineárne pomôcky (učebnice, školské knihy, slovníky)  -
14597,69 EUR; Symbolické zobrazenia (nástenné mapy, plány, 
atlasy) - 8925,18 EUR; Učebné pomôcky ( prírodniny, kostry, 
vypchaniny, pomôcky sluchové,  hmatové,  čuchové,  chuťové, 
zrakové ) - 15923,45 EUR; Výukové programy na CD - 
6409,75EUR; Zobrazenia (obrazy, nákresy, tabule) - 4328,16 
EUR; Dotykové pomôcky (reliéfne obrazy) – 1669,33 EUR.
Pre predmety:  občianska náuka, anglický jazyk, matematika, 
technológia, etická výchova, slovenský jazyk a literatúra, 
ekonomika, regionálna gastronómia, nemecký jazyk, 
informatika.
Nákup didaktických pomôcok na účely aktivít projektu, ktoré 
budú plne využívané na maximálne dosiahnutie merateľných 
ukazovateľov pri vzdelávacích aktivitách. Vychádzali sme z 
reálnych trhových cien. Cena bola určená na základe cenového 
prieskumu. Všetky pomôcky budú plne využívané vo 
vyučovacom procese na rozvoj kľúčových kompetencií a 
vychádzajú z reálnych potrieb pedagógov.
Využívanie učebných pomôcok v rámci inovácie foriem a metód
vzdelávania a implementácie ŠKVP do vyučovacieho procesu.
SPOLU: 51 853,56 EUR

2.1
4.5.3. Príspevky pre frekventantov 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5.4. … Iné (doplniť) 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

4.  Spolu 80 238,84 0,00

5. Zriadenie inovatívneho predmetu: Trvalo udržateľný život v praxi
5.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 1 843,20

5.1.1. Pedagóg 4  610620 osobohodina 192 0 4,75 0,00 912,00 0,00

Odmena Pedagóg 4   (vrátane povinných odvodov 
zamestnávateľa)  za prípravu a tvorbu učebných osnov a textov 
nového inovatívneho predmetu: Trvalo udržateľný život v praxi 
a pre zabezpečenie príslušnej aktivity projektu, zamestnaného 
formou rozšírenia pracovnej náplne hlavného pracovného 
pomeru u žiadateľa v zmysle aktuálne platného zákonníka 
práce, vyrátané na základe hodinovej mzdy. Hrubý plat 713,01 
EUR  delené 150 (Hrubá mzda / fond pracovného času. V cene 
práce sú zahrnuté aj odvody zamestnávateľa vo výške 35,2 % a 
cena uvedená v rozpočte je konečná.) = 4,75 EUR  hrubá 
hodinová mzda. 24 hodín mesačne x 8 mesiacov -192 hodín x 
4,75 EUR  cena práce 100% odpracovanej na projekte. 3.1

5.1.2. Pedagóg 18 610620 osobohodina 192 0 4,85 0,00 931,20 0,00

Odmena Pedagóg 18   (vrátane povinných odvodov 
zamestnávateľa)  za prípravu a tvorbu učebných osnov a textov 
nového inovatívneho predmetu: Trvalo udržateľný život v praxi 
a pre zabezpečenie príslušnej aktivity  projektu, zamestnaného 
formou rozšírenia pracovnej náplne hlavného pracovného 
pomeru u žiadateľa v zmysle aktuálne platného zákonníka 
práce, vyrátané na základe hodinovej mzdy. Hrubý plat 725,29 
EUR  delené 150 (Hrubá mzda / fond pracovného času. V cene 
práce sú zahrnuté aj odvody zamestnávateľa vo výške 35,2 % a 
cena uvedená v rozpočte je konečná.) = 4,85 EUR  hrubá 
hodinová mzda. 24 hodín mesačne x 8 mesiacov -192 hodín x 
4,85 EUR  cena práce 100% odpracovanej na projekte. 3.1

5.2. Cestovné náhrady ** 0,00 0,00

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

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

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

5.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti) 5 843,20 0,00
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5.3.1. Odborný konzultant pre nový predmet: Trvalo udržateľný rozvoj v praxi 637004 osobohodina 192 0 16,60 0,00 3 187,20 0,00

Zmluva pracovného charakteru, odborný konzultant pre nový 
predmet: Trvalo udržateľný život v praxi. Zabezpečene formou 
zmluvy na základe Obchodného zákonníka. Vychádzali sme z 
reálnych trhových cien. Cena bola určená na základe 
telefonického a  internetového cenového prieskumu a je konečná
vrátane cestovných a stravných nákladov. Jednotková cena 
16,60 EUR, 8 hodín týždenne, 24 hodín mesačne x 8 mesiacov, 
spolu 192 hodín, odmena za hodinu -16,60 EUR 3.1

5.3.2. Vývoj portálu 637004 osobohodina 160 0 16,60 0,00 2 656,00 0,00

Zmluva pracovného charakteru, vývoj internetového výukového 
portálu (E-Learning) pre nový predmet: Trvalo udržateľný život 
v praxi. Zabezpečene formou zmluvy na základe Obchodného 
zákonníka. Vychádzali sme z reálnych trhových cien. Cena bola 
určená na základe telefonického a  internetového cenového 
prieskumu a je konečná vrátane cestovných a stravných 
nákladov. Jednotková cena 16,60 EUR,       5 hodín týždenne, 
20 hodín mesačne x 8 mesiacov, spolu 160 hodín, odmena za 
hodinu -16,60 EUR. 3.1

5.3.3. Tvorba vzdelávacích modulov osobohodina 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4. … Iné (doplniť) 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

5.4. Ostatné výdavky - priame 1 792,48 0,00

5.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity 3 projekt 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2. Nájom ostatného majetku a lízing projekt 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

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

5.4.4. Grafické spracovanie a tlač publikácie 637004 projekt 1 0 1 792,48 0,00 1 792,48 0,00

Grafické spracovanie a tlač publikácie pre nový inovatívny 
predmet Trvalo udržateľný život v počte 200 kusov, výsledná 
približná cena na jeden kus  -    8,96 EUR, spolu: 1 792,48 
EUR. Vychádzali sme z reálnych trhových cien. Cena bola 
určená na základe cenového prieskumu. Všetky pomôcky budú 
plne využívané vo vyučovacom procese na rozvoj kľúčových 
kompetencií a vychádzajú z reálnych potrieb pedagógov. 3.1

5.4.5. Spotrebný tovar a prevádzkový materiál projekt 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5. Podpora frekventantov 14 836,03 0,00

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

5.5.2. Školiaci materiál, školiace potreby 633009 projekt 1 0 13 840,21 0,00 13 840,21 0,00

Lineárne pomôcky (učebnice, školské knihy, slovníky) -3387,44
EUR; Symbolické zobrazenia (nástenné mapy, plány, atlasy) - 
1523,60 EUR ; Učebné pomôcky (prírodniny, kostry, 
vypchaniny, pomôcky sluchové, hmatové, čuchové, chuťové, 
zrakové) -6399,79 EUR; Výukové programy na CD  - 527,78 
EUR; Zobrazenia  (obrazy, nákresy, tabule) - 1334,40 EUR; 
Dotykové pomôcky (reliéfne obrazy) – 667,20 EUR;.
Pre predmet trvalo udržateľný život v praxi.
Nákup didaktických pomôcok na účely aktivít projektu, ktoré 
budú plne využívané na maximálne dosiahnutie merateľných 
ukazovateľov pri vzdelávacích aktivitách. Vychádzali sme z 
reálnych trhových cien. Cena bola určená na základe cenového 
prieskumu. Všetky pomôcky budú plne využívané vo 
vyučovacom procese na rozvoj kľúčových kompetencií a 
vychádzajú z reálnych potrieb pedagógov.
Využívanie učebných pomôcok v rámci inovácie foriem a metód
vzdelávania a implementácie ŠKVP do vyučovacieho procesu.
SPOLU: - 13 840,21 EUR 3.1

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

5.5.4. Náklady na akreditáciu 637004 projekt 1 0 995,82 0,00 995,82 0,00

Predpokladané náklady spojené s akreditáciou nového predmetu 
Trvalo udržateľný život v praxi. Vychádzali sme z reálnych 
trhových cien. Cena bola určená na základe cenového 
prieskumu. 3.1

5.5.5. … Iné (doplniť) 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
5.  Spolu 24 314,91 0,00
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6.
Implementácia inovatívnych foriem a metód vzdelávania do
vyučovacie procesu

6.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 35 481,60 0,00

6.1.1. Pedagóg 1 610620 osobohodina 420 0 7,80 0,00 3 276,00 0,00

Odmena Pedagóg 1   (vrátane povinných odvodov 
zamestnávateľa)  pre zabezpečenie príslušnej aktivity projektu, 
zamestnaného formou rozšírenia pracovnej náplne hlavného 
pracovného pomeru u žiadateľa v zmysle aktuálne platného 
zákonníka práce, vyrátané na základe hodinovej mzdy. Hrubý 
plat 1 080,99 EUR delené 150 (Hrubá mzda / fond pracovného 
času. V cene práce sú zahrnuté aj odvody zamestnávateľa vo 
výške 35,2 % a cena uvedená v rozpočte je konečná.) = 7,80 
EUR  hrubá hodinová mzda. 42 hodín mesačne x 10 mesiacov -
420 hodín x 7,80 EUR  cena práce 100% odpracovanej na 
projekte.
Náplň práce: Implementovať v praxi, t.j. priamo do edukačného 
procesu  novozískané zručnosti v oblasti inovatívnych metód a 
foriem vzdelávania s využitím nových didaktických 
prostriedkov. 4.1

6.1.2. Pedagóg 2 610620 osobohodina 420 0 3,65 0,00 1 533,00 0,00

Odmena Pedagóg 2   (vrátane povinných odvodov 
zamestnávateľa)  pre zabezpečenie príslušnej aktivity projektu, 
zamestnaného formou rozšírenia pracovnej náplne hlavného 
pracovného pomeru u žiadateľa v zmysle aktuálne platného 
zákonníka práce, vyrátané na základe hodinovej mzdy. Hrubý 
plat 548,36 EUR  delené 150 (Hrubá mzda / fond pracovného 
času. V cene práce sú zahrnuté aj odvody zamestnávateľa vo 
výške 35,2 % a cena uvedená v rozpočte je konečná.) = 3,65 
EUR  hrubá hodinová mzda. 42 hodín mesačne x 10 mesiacov -
420 hodín x 3,65 EUR cena práce 100% odpracovanej na 
projekte.
Náplň práce: Implementovať v praxi, t.j. priamo do edukačného 
procesu  novozískané zručnosti v oblasti inovatívnych metód a 
foriem vzdelávania s využitím nových didaktických 
prostriedkov. 4.1

6.1.3. Pedagóg 3 610620 osobohodina 420 0 4,81 0,00 2 020,20 0,00

Odmena Pedagóg 3   (vrátane povinných odvodov 
zamestnávateľa)  pre zabezpečenie príslušnej aktivity projektu, 
zamestnaného formou rozšírenia pracovnej náplne hlavného 
pracovného pomeru u žiadateľa v zmysle aktuálne platného 
zákonníka práce, vyrátané na základe hodinovej mzdy. Hrubý 
plat 720,41 EUR delené 150 (Hrubá mzda / fond pracovného 
času. V cene práce sú zahrnuté aj odvody zamestnávateľa vo 
výške 35,2 % a cena uvedená v rozpočte je konečná.) = 4,81 
EUR  hrubá hodinová mzda. 42 hodín mesačne x 10 mesiacov -
420 hodín x 4,81 EUR  cena práce 100% odpracovanej na 
projekte.
Náplň práce: Implementovať v praxi, t.j. priamo do edukačného 
procesu  novozískané zručnosti v oblasti inovatívnych metód a 
foriem vzdelávania s využitím nových didaktických 
prostriedkov. 4.1

6.1.4. Pedagóg 4 610620 osobohodina 420 0 4,75 0,00 1 995,00 0,00

Odmena Pedagóg 4   (vrátane povinných odvodov 
zamestnávateľa)  pre zabezpečenie príslušnej aktivity projektu, 
zamestnaného formou rozšírenia pracovnej náplne hlavného 
pracovného pomeru u žiadateľa v zmysle aktuálne platného 
zákonníka práce, vyrátané na základe hodinovej mzdy. Hrubý 
plat 713,01 EUR delené 150 (Hrubá mzda / fond pracovného 
času. V cene práce sú zahrnuté aj odvody zamestnávateľa vo 
výške 35,2 % a cena uvedená v rozpočte je konečná.) = 4,75  
EUR  hrubá hodinová mzda. 42 hodín mesačne x 10 mesiacov -
420 hodín x 4,75 EUR cena práce 100% odpracovanej na 
projekte.
Náplň práce: Implementovať v praxi, t.j. priamo do edukačného 
procesu  novozískané zručnosti v oblasti inovatívnych metód a 
foriem vzdelávania s využitím nových didaktických 
prostriedkov. 4.1
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6.1.5. Pedagóg 5 610620 osobohodina 420 0 4,78 0,00 2 007,60 0,00

Odmena Pedagóg 5   (vrátane povinných odvodov 
zamestnávateľa)  pre zabezpečenie príslušnej aktivity projektu, 
zamestnaného formou rozšírenia pracovnej náplne hlavného 
pracovného pomeru u žiadateľa v zmysle aktuálne platného 
zákonníka práce, vyrátané na základe hodinovej mzdy. Hrubý 
plat 716,32 EUR delené 150 (Hrubá mzda / fond pracovného 
času. V cene práce sú zahrnuté aj odvody zamestnávateľa vo 
výške 35,2 % a cena uvedená v rozpočte je konečná.) = 4,78 
EUR  hrubá hodinová mzda. 42 hodín mesačne x 10 mesiacov -
420 hodín x 4,78 EUR cena práce 100% odpracovanej na 
projekte.
Náplň práce: Implementovať v praxi, t.j. priamo do edukačného 
procesu  novozískané zručnosti v oblasti inovatívnych metód a 
foriem vzdelávania s využitím nových didaktických 
prostriedkov. 4.1

6.1.6. Pedagóg 6 610620 osobohodina 420 0 4,91 0,00 2 062,20 0,00

Odmena Pedagóg 6   (vrátane povinných odvodov 
zamestnávateľa)  pre zabezpečenie príslušnej aktivity projektu, 
zamestnaného formou rozšírenia pracovnej náplne hlavného 
pracovného pomeru u žiadateľa v zmysle aktuálne platného 
zákonníka práce, vyrátané na základe hodinovej mzdy. Hrubý 
plat 738,90 EUR  delené 150 (Hrubá mzda / fond pracovného 
času. V cene práce sú zahrnuté aj odvody zamestnávateľa vo 
výške 35,2 % a cena uvedená v rozpočte je konečná.) = 4,91 
EUR  hrubá hodinová mzda. 42 hodín mesačne x 10 mesiacov -
420 hodín x 4,91 EUR  cena práce 100% odpracovanej na 
projekte.
Náplň práce: Implementovať v praxi, t.j. priamo do edukačného 
procesu  novozískané zručnosti v oblasti inovatívnych metód a 
foriem vzdelávania s využitím nových didaktických 
prostriedkov. 4.1

6.1.7. Pedagóg 7 610620 osobohodina 420 0 4,41 0,00 1 852,20 0,00

Odmena Pedagóg 7   (vrátane povinných odvodov 
zamestnávateľa)  pre zabezpečenie príslušnej aktivity projektu, 
zamestnaného formou rozšírenia pracovnej náplne hlavného 
pracovného pomeru u žiadateľa v zmysle aktuálne platného 
zákonníka práce, vyrátané na základe hodinovej mzdy. Hrubý 
plat 661,22 EUR  delené 150 (Hrubá mzda / fond pracovného 
času. V cene práce sú zahrnuté aj odvody zamestnávateľa vo 
výške 35,2 % a cena uvedená v rozpočte je konečná.) = 4,41 
EUR  hrubá hodinová mzda. 42 hodín mesačne x 10 mesiacov -
420 hodín x 4,41 EUR  cena práce 100% odpracovanej na 
projekte.
Náplň práce: Implementovať v praxi, t.j. priamo do edukačného 
procesu  novozískané zručnosti v oblasti inovatívnych metód a 
foriem vzdelávania s využitím nových didaktických 
prostriedkov. 4.1

6.1.8. Pedagóg 8 610620 osobohodina 420 0 4,61 0,00 1 936,20 0,00

Odmena Pedagóg 8   (vrátane povinných odvodov 
zamestnávateľa)  pre zabezpečenie príslušnej aktivity projektu, 
zamestnaného formou rozšírenia pracovnej náplne hlavného 
pracovného pomeru u žiadateľa v zmysle aktuálne platného 
zákonníka práce, vyrátané na základe hodinovej mzdy. Hrubý 
plat 691,43 EUR  delené 150 (Hrubá mzda / fond pracovného 
času. V cene práce sú zahrnuté aj odvody zamestnávateľa vo 
výške 35,2 % a cena uvedená v rozpočte je konečná.) = 4,61 
EUR  hrubá hodinová mzda. 42 hodín mesačne x 10 mesiacov -
420 hodín x 4,61 EUR  cena práce 100% odpracovanej na 
projekte.
Náplň práce: Implementovať v praxi, t.j. priamo do edukačného 
procesu  novozískané zručnosti v oblasti inovatívnych metód a 
foriem vzdelávania s využitím nových didaktických 
prostriedkov. 4.1
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6.1.9. Pedagóg 9 610620 osobohodina 420 0 4,18 0,00 1 755,60 0,00

Odmena Pedagóg 9   (vrátane povinných odvodov 
zamestnávateľa)  pre zabezpečenie príslušnej aktivity projektu, 
zamestnaného formou rozšírenia pracovnej náplne hlavného 
pracovného pomeru u žiadateľa v zmysle aktuálne platného 
zákonníka práce, vyrátané na základe hodinovej mzdy. Hrubý 
plat 626,04 EUR  delené 150 (Hrubá mzda / fond pracovného 
času. V cene práce sú zahrnuté aj odvody zamestnávateľa vo 
výške 35,2 % a cena uvedená v rozpočte je konečná.) = 4,18 
EUR  hrubá hodinová mzda. 42 hodín mesačne x 10 mesiacov -
420 hodín x 4,18 EUR cena práce 100% odpracovanej na 
projekte.
Náplň práce: Implementovať v praxi, t.j. priamo do edukačného 
procesu  novozískané zručnosti v oblasti inovatívnych metód a 
foriem vzdelávania s využitím nových didaktických 
prostriedkov. 4.1

6.1.10. Pedagóg 10 610620 osobohodina 420 0 4,32 0,00 1 814,40 0,00

Odmena Pedagóg 10   (vrátane povinných odvodov 
zamestnávateľa)  pre zabezpečenie príslušnej aktivity projektu, 
zamestnaného formou rozšírenia pracovnej náplne hlavného 
pracovného pomeru u žiadateľa v zmysle aktuálne platného 
zákonníka práce, vyrátané na základe hodinovej mzdy. Hrubý 
plat 648,94 EUR delené 150 (Hrubá mzda / fond pracovného 
času. V cene práce sú zahrnuté aj odvody zamestnávateľa vo 
výške 35,2 % a cena uvedená v rozpočte je konečná.) = 4,32 
EUR hrubá hodinová mzda. 42 hodín mesačne x 10 mesiacov -
420 hodín x 4,32 EUR  cena práce 100% odpracovanej na 
projekte.
Náplň práce: Implementovať v praxi, t.j. priamo do edukačného 
procesu  novozískané zručnosti v oblasti inovatívnych metód a 
foriem vzdelávania s využitím nových didaktických 
prostriedkov. 4.1

6.1.11. Pedagóg 11 610620 osobohodina 420 0 4,85 0,00 2 037,00 0,00

Odmena Pedagóg 11   (vrátane povinných odvodov 
zamestnávateľa)  pre zabezpečenie príslušnej aktivity projektu, 
zamestnaného formou rozšírenia pracovnej náplne hlavného 
pracovného pomeru u žiadateľa v zmysle aktuálne platného 
zákonníka práce, vyrátané na základe hodinovej mzdy. Hrubý 
plat 727,28 EUR delené 150 (Hrubá mzda / fond pracovného 
času. V cene práce sú zahrnuté aj odvody zamestnávateľa vo 
výške 35,2 % a cena uvedená v rozpočte je konečná.) = 4,85 
EUR  hrubá hodinová mzda. 42 hodín mesačne x 10 mesiacov -
420 hodín x 4,85 EUR  cena práce 100% odpracovanej na 
projekte.
Náplň práce: Implementovať v praxi, t.j. priamo do edukačného 
procesu  novozískané zručnosti v oblasti inovatívnych metód a 
foriem vzdelávania s využitím nových didaktických 
prostriedkov. 4.1

6.1.12. Pedagóg 12 610620 osobohodina 420 0 4,08 0,00 1 713,60 0,00

Odmena Pedagóg 12   (vrátane povinných odvodov 
zamestnávateľa)  pre zabezpečenie príslušnej aktivity projektu, 
zamestnaného formou rozšírenia pracovnej náplne hlavného 
pracovného pomeru u žiadateľa v zmysle aktuálne platného 
zákonníka práce, vyrátané na základe hodinovej mzdy. Hrubý 
plat 611,76 EUR delené 150 (Hrubá mzda / fond pracovného 
času. V cene práce sú zahrnuté aj odvody zamestnávateľa vo 
výške 35,2 % a cena uvedená v rozpočte je konečná.) = 4,08 
EUR  hrubá hodinová mzda. 42 hodín mesačne x 10 mesiacov -
420 hodín x 4,08 EUR cena práce 100% odpracovanej na 
projekte.
Náplň práce: Implementovať v praxi, t.j. priamo do edukačného 
procesu  novozískané zručnosti v oblasti inovatívnych metód a 
foriem vzdelávania s využitím nových didaktických 
prostriedkov. 4.1
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6.1.13. Pedagóg 13 610620 osobohodina 420 0 3,85 0,00 1 617,00 0,00

Odmena Pedagóg 13   (vrátane povinných odvodov 
zamestnávateľa)  pre zabezpečenie príslušnej aktivity projektu, 
zamestnaného formou rozšírenia pracovnej náplne hlavného 
pracovného pomeru u žiadateľa v zmysle aktuálne platného 
zákonníka práce, vyrátané na základe hodinovej mzdy. Hrubý 
plat 577,57 EUR delené 150 (Hrubá mzda / fond pracovného 
času. V cene práce sú zahrnuté aj odvody zamestnávateľa vo 
výške 35,2 % a cena uvedená v rozpočte je konečná.) =3,85 
EUR  hrubá hodinová mzda. 42 hodín mesačne x 10 mesiacov -
420 hodín x 3,85 EUR  cena práce 100% odpracovanej na 
projekte.
Náplň práce: Implementovať v praxi, t.j. priamo do edukačného 
procesu  novozískané zručnosti v oblasti inovatívnych metód a 
foriem vzdelávania s využitím nových didaktických 
prostriedkov. 4.1

6.1.14. Pedagóg 14 610620 osobohodina 420 0 4,68 0,00 1 965,60 0,00

Odmena Pedagóg 14   (vrátane povinných odvodov 
zamestnávateľa)  pre zabezpečenie príslušnej aktivity projektu, 
zamestnaného formou rozšírenia pracovnej náplne hlavného 
pracovného pomeru u žiadateľa v zmysle aktuálne platného 
zákonníka práce, vyrátané na základe hodinovej mzdy. Hrubý 
plat 702,05 EUR delené 150 (Hrubá mzda / fond pracovného 
času. V cene práce sú zahrnuté aj odvody zamestnávateľa vo 
výške 35,2 % a cena uvedená v rozpočte je konečná.) = 4,68 
EUR  hrubá hodinová mzda. 42 hodín mesačne x 10 mesiacov -
420 hodín x 4,68 EUR cena práce 100% odpracovanej na 
projekte.
Náplň práce: Implementovať v praxi, t.j. priamo do edukačného 
procesu  novozískané zručnosti v oblasti inovatívnych metód a 
foriem vzdelávania s využitím nových didaktických 
prostriedkov. 4.1

6.1.15. Pedagóg 15 610620 osobohodina 420 0 4,95 0,00 2 079,00 0,00

Odmena Pedagóg 15   (vrátane povinných odvodov 
zamestnávateľa)  pre zabezpečenie príslušnej aktivity projektu, 
zamestnaného formou rozšírenia pracovnej náplne hlavného 
pracovného pomeru u žiadateľa v zmysle aktuálne platného 
zákonníka práce, vyrátané na základe hodinovej mzdy. Hrubý 
plat 742,22 EUR  delené 150 (Hrubá mzda / fond pracovného 
času. V cene práce sú zahrnuté aj odvody zamestnávateľa vo 
výške 35,2 % a cena uvedená v rozpočte je konečná.) = 4,95 
EUR  hrubá hodinová mzda. 42 hodín mesačne x 10 mesiacov -
420 hodín x 4,95 EUR  cena práce 100% odpracovanej na 
projekte.
Náplň práce: Implementovať v praxi, t.j. priamo do edukačného 
procesu  novozískané zručnosti v oblasti inovatívnych metód a 
foriem vzdelávania s využitím nových didaktických 
prostriedkov. 4.1

6.1.16. Pedagóg 16 610620 osobohodina 420 0 4,25 0,00 1 785,00 0,00

Odmena Pedagóg 16  (vrátane povinných odvodov 
zamestnávateľa)  pre zabezpečenie príslušnej aktivity projektu, 
zamestnaného formou rozšírenia pracovnej náplne hlavného 
pracovného pomeru u žiadateľa v zmysle aktuálne platného 
zákonníka práce, vyrátané na základe hodinovej mzdy. Hrubý 
plat 638,98 EUR  delené 150 (Hrubá mzda / fond pracovného 
času. V cene práce sú zahrnuté aj odvody zamestnávateľa vo 
výške 35,2 % a cena uvedená v rozpočte je konečná.) = 4,25 
EUR  hrubá hodinová mzda. 42 hodín mesačne x 10 mesiacov -
420 hodín x 4,25 EUR  cena práce 100% odpracovanej na 
projekte.
Náplň práce: Implementovať v praxi, t.j. priamo do edukačného 
procesu  novozískané zručnosti v oblasti inovatívnych metód a 
foriem vzdelávania s využitím nových didaktických 
prostriedkov. 4.1
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6.1.17. Pedagóg 17 610620 osobohodina 420 0 4,75 0,00 1 995,00 0,00

Odmena Pedagóg 17   (vrátane povinných odvodov 
zamestnávateľa)  pre zabezpečenie príslušnej aktivity projektu, 
zamestnaného formou rozšírenia pracovnej náplne hlavného 
pracovného pomeru u žiadateľa v zmysle aktuálne platného 
zákonníka práce, vyrátané na základe hodinovej mzdy. Hrubý 
plat 714,00 EUR  delené 150 (Hrubá mzda / fond pracovného 
času. V cene práce sú zahrnuté aj odvody zamestnávateľa vo 
výške 35,2 % a cena uvedená v rozpočte je konečná.) = 4,75 
EUR  hrubá hodinová mzda. 42 hodín mesačne x 10 mesiacov -
420 hodín x 4,75 EUR  cena práce 100% odpracovanej na 
projekte.
Náplň práce: Implementovať v praxi, t.j. priamo do edukačného 
procesu  novozískané zručnosti v oblasti inovatívnych metód a 
foriem vzdelávania s využitím nových didaktických 
prostriedkov. 4.1

6.1.18. Pedagóg 18 610620 osobohodina 420 0 4,85 0,00 2 037,00 0,00

Odmena Pedagóg 18   (vrátane povinných odvodov 
zamestnávateľa)  pre zabezpečenie príslušnej aktivity projektu, 
zamestnaného formou rozšírenia pracovnej náplne hlavného 
pracovného pomeru u žiadateľa v zmysle aktuálne platného 
zákonníka práce, vyrátané na základe hodinovej mzdy. Hrubý 
plat 725,29 EUR delené 150 (Hrubá mzda / fond pracovného 
času. V cene práce sú zahrnuté aj odvody zamestnávateľa vo 
výške 35,2 % a cena uvedená v rozpočte je konečná.) = 4,85 
EUR  hrubá hodinová mzda. 42 hodín mesačne x 10 mesiacov -
420 hodín x 4,85 EUR  cena práce 100% odpracovanej na 
projekte.
Náplň práce: Implementovať v praxi, t.j. priamo do edukačného 
procesu  novozískané zručnosti v oblasti inovatívnych metód a 
foriem vzdelávania s využitím nových didaktických 
prostriedkov. 4.1

6.2. Cestovné náhrady ** 0,00 0,00

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

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

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

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

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

6.3.2. Vývoj portálu projekt 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3.3. Tvorba vzdelávacích modulov osobohodina 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3.4. … Iné (doplniť) 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

6.4. Ostatné výdavky - priame 0,00 0,00

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

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

6.4.4. Grafické spracovanie a tlač publikácie projekt 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4.5. Spotrebný tovar a prevádzkový materiál projekt 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

6.5. Podpora frekventantov 0,00 0,00

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

6.5.2. Školiaci materiál, školiace potreby projekt 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5.3. Príspevky pre frekventantov 0 0 0,00 0,00 0,00
6.5.4. … Iné (doplniť) 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

6.  Spolu 35 481,60 0,00

X. Riadenie rizík (ak relevantné)
X.1 Riziková prirážka projekt 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

X. Spolu 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU 215 047,69 0,00

Kontrola kriterii efektivnosti rozpoctu Suma v EUR
Reálne limity 
rozpočtu v %

Maximálne 
limity

1. Nepriame výdavky*** 35 839,29 20,00%

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

10,00%

z priamych výdavkov

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

10,00%

3a. Zariadenie a vybavenie (priame výdavky) 35 840,04 20,00%
3b. Zariadenie a vybavenie (nepriame výdavky) 0,00 20,00%

4. Dodávky na nepriame výdavky 7 304,00 30,00%
5. Dodávky na priame výdavky 7 542,40 30,00%
6. Riziková prirážka 0,00 5,00%

*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 projektu. Niektoré výdavky môžu byť zapojené vo viacerých aktivitách súčasne (napr. zariadenie/vybavenia sa využíva vo viacerých aktivitách)

Hlavná položka A3 (ako aj A4, A5, atď) je zahrnutá do priamych výdavkov rozpočtu.

z nepriamych výdavkov

z celkových oprávnených výdavkov

***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.

z nepriamych výdavkov

z priamych výdavkov

z nepriamych výdavkov
z priamych výdavkov
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Oprávnené výdavky 
projektu

Výška žiadaného 
príspevku

Vlastné zdroje

Rok A B C
1. 2009 7,63237 7,25075 0,38162
2. 2010 176,09565 167,29087 8,80478
3. 2011 31,31967 29,75369 1,56598
4. 2012 0 0,00000 0,00000
5. 2013 0 0,00000 0,00000
6. 2014 0 0,00000 0,00000
7. 2015 0 0,00000 0,00000

Spolu 215,04769 204,29531 10,75238
8. % 100 95 5

Poznámky:

                                  OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV PROJEKTU (v EUR)

TABUĽKA č. 1:   PREDPOKLADANÉ ZDROJE FINANCOVANIA

Percentuálny podiel intenzity pomoci (výšky žiadaného príspevku) a vlastných zdrojov si žiadateľ prispôsobí 
vzhľadom na vlastné podmienky projektu (napr. 100:95:5, resp. 100:100:0, resp. iné).

Tabuľka má informatívny charakter a slúži iba pre výpočet zálohovej platby.
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