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DODATOK Č. 1 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: 015/2010/2.1/OPV 

 
Tento Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, registračné číslo 
Dodatku 015/2010/2.1/OPV/D01 (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 



   ITMS kód Projektu: 26120130017 

 2

 

Prijímateľ 

názov  : AVOAR, s.r.o. 

sídlo : Strmé sady 29, 841 02 Bratislava – Dúbravka 

   Slovenská republika    

zapísaný v : registri organizácií 

konajúci : JUDr. Hana Zacharová 

   PhDr. Zdenka Osvaldová  

IČO : 35794810 

DIČ : 2020223370 
 

banka : Tatra banka, 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. 015/2010/2.1/OPV (ďalej len „Zmluva“), ITMS kód Projektu 
26120130017, uvedených v článku 2 tohto Dodatku. 
 
 

Článok 2 

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

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

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

 

                                                 
2
 Ak sa nehodí, prečiarknite 

3 Ak sa nehodí, prečiarknite 
4
 Ak sa nehodí, prečiarknite 
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(2) 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. 2 k Dodatku č. 1.  
     Príloha č. 2 k Dodatku č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 
 

(3) V prílohe č. 5 Zmluvy „Podrobný popis aktivít projektu“ sa časti „Trvanie aktivity“ 
menia nasledovne: 

Podrobný popis aktivity č. 1: 

 Bod 01.04.2011- 30.06.2011 sa nahrádza novým bodom, ktorý znie: 01.03.2011- 31.05.2011; 

Podrobný popis aktivity č. 2: 

 Bod 01.04.2011- 30.06.2011 sa nahrádza novým bodom, ktorý znie: 01.08.2011- 31.10.2011; 

Podrobný popis aktivity č. 3: 

 Bod 01.09.2011- 30.11.2011 sa nahrádza novým bodom, ktorý znie: 01.10.2011- 31.12.2011; 

Podrobný popis aktivity č. 4: 

 Bod 01.09.2011- 30.11.2011 sa nahrádza novým bodom, ktorý znie: 01.03.2012- 31.05.2012; 

Podrobný popis aktivity č. 5: 

 Bod 01.04.2012- 30.06.2012 sa nahrádza novým bodom, ktorý znie: 01.08.2012- 31.10.2012; 

Podrobný popis aktivity č. 6: 

 Bod 01.04.2012- 30.06.2012 sa nahrádza novým bodom, ktorý znie: 01.01.2012- 31.03.2012; 

Podrobný popis aktivity č. 7: 

 Bod 01.09.2012- 30.11.2012 sa nahrádza novým bodom, ktorý znie: 01.03.2012- 30.09.2012; 

Podrobný popis aktivity č. 8: 

 Bod 01.09.2012- 30.11.2012 sa nahrádza novým bodom, ktorý znie: 01.03.2012- 30.09.2012; 

Podrobný popis aktivity č. 10: 

 Bod 01.04.2011- 30.06.2011 sa nahrádza novým bodom, ktorý znie: 01.09.2011- 30.11.2011; 

Podrobný popis aktivity č. 11: 

 Bod 01.09.2011- 30.11.2011 sa nahrádza novým bodom, ktorý znie: 01.12.2011- 29.02.2012; 

Podrobný popis aktivity č. 12: 

 Bod 01.09.2011- 30.11.2011 sa nahrádza novým bodom, ktorý znie: 01.01.2012- 30.04.2012; 

Podrobný popis aktivity č. 13: 

 Bod 01.04.2012- 30.06.2012 sa nahrádza novým bodom, ktorý znie: 01.03.2012- 30.06.2012; 

Podrobný popis aktivity č. 14: 

 Bod 01.04.2012- 30.06.2012 sa nahrádza novým bodom, ktorý znie: 01.04.2013- 31.10.2013; 

Podrobný popis aktivity č. 15: 

 Bod 01.09.2012- 30.11.2012 sa nahrádza novým bodom, ktorý znie: 01.04.2013-.31.10.2013; 

Podrobný popis aktivity č. 16: 
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 Bod 01.02.2013- 28.02.2013 sa nahrádza novým bodom, ktorý znie: 01.10.2012- 31.12.2012; 

Podrobný popis aktivity č. 17: 

 Bod 01.03.2013- 31.03.2013 sa nahrádza novým bodom, ktorý znie: 01.01.2013- 31.03.2013; 

Podrobný popis aktivity č. 18: 

 Bod 01.04.2013- 30.04.2013 sa nahrádza novým bodom, ktorý znie: 01.03.2013- 31.05.2013; 

Podrobný popis aktivity č. 19: 

 Bod 01.05.2013- 31.05.2013 sa nahrádza novým bodom, ktorý znie: 01.10.2013- 31.12.2013; 

Podrobný popis aktivity č. 20: 

 Bod 01.06.2013- 30.06.2013 sa nahrádza novým bodom, ktorý znie: 01.08.2013- 31.10.2013; 

Podrobný popis aktivity č. 21: 

 Bod 01.09.2013- 30.09.2013 sa nahrádza novým bodom, ktorý znie: 01.12.2013- 28.02.2014; 

Podrobný popis aktivity č. 22: 

 Bod 01.10.2013- 31.10.2013 sa nahrádza novým bodom, ktorý znie: 01.01.2014- 28.02.2014; 

Podrobný popis aktivity č. 23: 

 Bod 01.04.2011- 31.12.2013 sa nahrádza novým bodom, ktorý znie: 01.09.2011- 28.02.2014; 

Podrobný popis aktivity č. 24: 

 Bod 01.01.2013- 28.02.2013 sa nahrádza novým bodom, ktorý znie: 01.09.2012- 30.11.2012; 

Podrobný popis aktivity č. 25: 

 Bod 01.03.2013- 30.04.2013 sa nahrádza novým bodom, ktorý znie: 01.11.2012- 28.02.2013; 

Podrobný popis aktivity č. 26: 

 Bod 01.05.2013- 30.06.2013 sa nahrádza novým bodom, ktorý znie: 01.01.2013- 30.04.2013; 

Podrobný popis aktivity č. 27: 

 Bod 01.07.2013- 31.08.2013 sa nahrádza novým bodom, ktorý znie: 01.03.2013- 30.06.2013; 

Podrobný popis aktivity č. 28: 

 Bod 01.09.2013- 31.10.2013 sa nahrádza novým bodom, ktorý znie: 01.10.2013- 31.01.2014; 

Podrobný popis aktivity č. 29: 

 Bod 01.11.2013- 31.12.2013 sa nahrádza novým bodom, ktorý znie: 01.09.2013- 30.11.2013;  

Podrobný popis aktivity č. 31: 

Bod 01.04.2011- 31.12.2013  sa nahrádza novým bodom, ktorý znie: 01.09.2011- 28.02.2014. 

 

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. 
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 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 

generálna riaditeľka 

 

 

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa : 

 

 

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

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu6 Prijímateľa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy: 
Príloha č. 1: Časový rámec realizácie Projektu  
Príloha č. 2: Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu 

                                                 
5 Ak sa nehodí, prečiarknite 
6 Ak sa nehodí, prečiarknite 
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Príloha č. 1  

 
6. Časový rámec realizácie Projektu 
Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity  Ukončenie realizácie aktivity 
Hlavné aktivity    

1.1 Základy personálneho 
riadenia 

03/2011 05/2011 

1.2 Situačné vedenie 
zamestnancov  

08/2011 10/2011 

1.3 Vedenie zamestnancov 
k vyššej výkonnosti 
a vedenie hodnotiacich 
rozhovorov  

10/2011 12/2011 

1.4 Komunikácia v tíme 
a tímová spolupráca  

03/2012 05/2012 

1.5 Strategické riadenie  08/2012 10/2012 
1.6 Manažment  zmien  01/2012 03/2012 
1.7 Financie pre 
nefinančných manažérov 

03/2012 09/2012 

1.8 Základy 
environmentálneho 
manažmentu 

03/2012 09/2012 

2.1 Moja rola vo firme 
a štandardy komunikácie 

04/2011 06/2011 

2.2 Rozvoj kreatívneho 
prístupu k zákazníkovi 

09/2011 11/2011 

2.3 Manažment zmien pre 
pracovníkov poskytujúcich 
služby 

12/2011 02/2012 

2.4 Komunikácia v tíme 
a tímová spolupráca pre 
pracovníkov poskytujúcich 
služby 

01/2012 04/2012 

2.5 Prípadové štúdie 
zamerané na zvýšenie 
produktivity jednotlivca 
a tímu 

03/2012 06/2012 

2.6 Financie pre 
nefinančných pracovníkov 
poskytujúcich služby 

04/2013 10/2013 

2.7 Základy 
environmentálneho 
manažmentu pre 
pracovníkov poskytujúcich 
služby 

04/2013 10/2013 

3.1 Profesionálna 
prezentácia 

10/2012 12/2012 

3.2 Presvedčivá 
komunikácia 

01/2013 03/2013 
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3.3 Manažment času   
4. generácie a manažment 
stresu 

03/2013 05/2013 

3.4 Využitie kreativity 
v manažérskej práci 

10/2013 12/2013 

3.5 Zvládnutie konfliktných 
situácií 

08/2013 10/2013 

3.6 Manažment emócií 12/2013 02/2014 
3.7 Spoločenská etiketa 
a zásady stolovania 

01/2014 02/2014 

3.8 Cudzie jazyky 
a konverzácie pre 
pracovníkov manažmentu 
v turistickom sektore 

09/2011 02/2014 

4.1 Aktívne vedenie 
osobného a telefonického 
rozhovoru 

09/2012 11/2012 

4.2 Zvládanie námietok 
a asertívna komunikácia 

11/2012 02/2013 

4.3 Manažment času  4. 
generácie a manažment 
stresu pre pracovníkov 
poskytujúcich služby 

01/2013 04/2013 

4.4 Zvládanie konfliktných 
situácií pre pracovníkov 
poskytujúcich služby 

03/2013 06/2013 

4.5 Manažment emócií pre 
pracovníkov poskytujúcich 
služby 

10/2013 01/2014 

4.6 Situačný predaj 
a obchodné zručnosti 

09/2013 11/2013 

4.7 Spoločenská etiketa 
a zásady stolovania pre 
pracovníkov poskytujúcich 
služby 

01/2014 02/2014 

4.8 Cudzie jazyky 
a konverzácie pre 
pracovníkov poskytujúcich 
služby v turistickom 
sektore 

09/2011 02/2014 

Podporné aktivity   
Riadenie projektu 03/2011 02/2014 
Publicita a informovanosť 03/2011 02/2014 
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Názov položky rozpočtu

Číselník 
oprávnených 

výdavkov Jednotka
Počet 

jednotiek

Maxim. 
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 47 826,00
1.1.1. Riadiaci personál 21 906,00

1.1.1.1. Projektový manažér 610620 osobohodina 1 800 12,17 21 906,00

Práca projektového manažéra na hlavný pracovný pomer, 
pracovná zmluva - ZP. Hodinová sadzba na základe 
priemernej hrubej mesačnej mzdy pozostávajúcej z tarifného, 
funkčného platu a príplatkov delená počtom 168 hodín vrátane 
odvodov za zamestnávateľa 35,2% a 20% navýšenia, t.j. 1 260 
Eur / 168 x 1,352 x 1,2 = 12,17 Eur/hod. Predpokladaný 
rozsah práce 1800 hodín x 12,17 Eur = 21 906 Eur. Náplň 
práce - zodpovednosť za realizáciu projektu podľa 
stanoveného vecného, časového a finančného plánu, riadenie a 
koordinácia činností.

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.6, 1.7,1.8, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 
3.6, 3.7, 3.8, 4.1, 4.2, 
4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 
4.8

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

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

1.1.2. Administratívny personál 25 920,00

1.1.2.1. Finančný manažér osobohodina 0 0,00 0,00

1.1.2.2. Administratívny pracovník 610620 osobohodina 2 880 9,00 25 920,00

Práca administratívneho pracovníka na hlavný pracovný 
pomer, pracovná zmluva - ZP. Hodinová sadzba na základe 
priemernej hrubej mesačnej mzdy pozostávajúcej z tarifného, 
funkčného platu a príplatkov delená počtom 168 hodín vrátane 
odvodov za zamestnávateľa 35,2% a 20% navýšenia, t.j. 
931,95 Eur / 168 x 1,352 x 1,2 = 9 Eur/hod. Predpokladaný 
rozsah práce 2 880 hodín x 9 Eur = 25 920 Eur. Náplň práce - 
zodpovednosť za prípravu a spracovanie dokumentov, 
podpora organizácie a koordinácie aktivít projektu, sledovanie 
plnenia úloh členmi projektového tímu a tímu odborníkov. 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.6, 1.7,1.8, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 
3.6, 3.7, 3.8, 4.1, 4.2, 
4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 
4.8

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

1.1.3. Iný personál 0,00

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

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

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

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

1.2. Cestovné náhrady ** 900,00
1.2.1. Prevádzka vozidla organizácie * projekt 0 0,00 0,00

1.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi) ** 631001 projekt 1 900,00 900,00

Tuzemské pracovné cesty pre 2 osoby  - zamestnancov, počas 
celej doby realizácie projektu na mieste vzdelávania v rámci 
realizácie projektu v nasledovných samosprávnych krajoch: 
Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Banskobystrický, Žilinský, 
Košický a Prešovský samosprávny kraj. Predpokladá sa 15 
pracovných ciest zamestnancov. Cena zahŕňa cestovné, 
ubytovanie a stravné (v zmysle zákona č. 283/2002 Z.z. o 
cestovných náhradách v znení neskorších predpisov).

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.6, 1.7,1.8, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 
3.6, 3.7, 3.8, 4.1, 4.2, 
4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 
4.8

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 7 020,00
1.3.1. Riadiaci personál 0,00

1.3.1.1. Projektový manažér osobohodina 0 0,00 0,00

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

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

1.3.2. Administratívny personál 4 320,00

Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR na dve desatinné miesta).
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1.3.2.1. Finančný manažér 637004 osobohodina 288 15,00 4 320,00

Práca finančného manažéra. Náplň práce - zodpovednosť za 
finančné riadenie projektu, príprava dokumentov a 
zostavovanie žiadostí o platbu. Práca na základe obchodnej 
zmluvy (mandátna alebo príkazná zmluva). Cena 15,00 €/hod 
stanovená na základe priekumu trhu. Predpokladaný rozsah 
práce 288 hodín x 15 Eur = 4 320 Eur.

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.6, 1.7,1.8, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 
3.6, 3.7, 3.8, 4.1, 4.2, 
4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 
4.8

1.3.2.2. Administratívny pracovník osobohodina 0 0,00 0,00

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

1.3.3. Iný personál 2 700,00

1.3.3.1. Manažér publicity 637004 osobohodina 180 15,00 2 700,00

Práca manažéra publicity. Náplň práce - zodpovednosť za 
zabezpečovanie publicity a informovanosti o projekte, 
priebehu, výsledkoch, spracovanie informácií do PR článkov, 
na webovú stránku, príprava podkladov týkajúcich sa 
medializácie, v súlade s Manuálom pre publicitu a 
informovanosť. Zmlyvný vzťah s externým odborníkom, na 
základe obchodného zmluvného vzťahu (mandátna zmluva 
alebo príkazná zmluva).  Cena 15,00 €/hod stanovená na 
základe priekumu trhu. Výdavky spolu: 288 x 15,00 € = 
4320,00 €. 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.6, 1.7,1.8, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 
3.6, 3.7, 3.8, 4.1, 4.2, 
4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 
4.8

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 8 700,00

1.4.1. Spotrebný tovar a prevádzkový materiál 633006 projekt 1 2 000,00 2 000,00

Kancelárske potreby a materiál na tlač študijných materiálov, 
učebníc (napr. papier, papier na flipchart, tonery, perá, 
ceruzky, zošity a iný prevádzkový materiál). Cena zistená na 
základe prieskumu trhu, obvyklá v danom mieste a čase. Tovar 
bude obstarávaný priebežne podľa potreby počas celej doby 
realizácie projektu.

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.6, 1.7,1.8, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 
3.6, 3.7, 3.8, 4.1, 4.2, 
4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 
4.8

1.4.2. Nájom priestorov pre administráciu projektu 636001 projekt 1 6 000,00 6 000,00

Nájom priestorov o rozlohe 14 m2 na administráciu projektu 
počas celej doby realizácie projektu -  na obdobie 36 
mesiacov, výška nájmu 11,905 Eur/1 m2/mesiac, celková cena 
nájmu: 36 mesiacov x 14 m2 x 11,905 Eur = 6 000 Eur bez 
DPH. Cena stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v 
danom mieste a čase.

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.6, 1.7,1.8, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 
3.6, 3.7, 3.8, 4.1, 4.2, 
4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 
4.8

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

1.4.4. Energia, upratovanie 0,00

1.4.4.1. Energie projekt 0 0,00 0,00

1.4.4.2. Vodné a stočné projekt 0 0,00 0,00

1.4.4.3. 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. Poistné 637015 projekt 1 700,00 700,00

Poistenie majetku (evidovaného, nie investičného) 
nadobudnutého z prostriedkov projektu. Cena bola stanovená 
na základe prieskumu trhu.

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.6, 1.7,1.8, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 
3.6, 3.7, 3.8, 4.1, 4.2, 
4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 
4.8

1.4.9. Údržba a oprava projekt 0 0,00 0,00

1.4.10. ... Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

1.5. Monitoring a hodnotenie projektu 5 400,00
1.5.1. Personálne výdavky interné 0,00

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

1.5.1.2.
Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a 
hodnotenia osobohodina 0 0,00 0,00
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1.5.1.3. … Iné (doplniť) osobohodina 0 0,00 0,00

1.5.2. Cestovné náhrady ** 0,00

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

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

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

1.5.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti) 5 400,00

1.5.3.1. Manažér monitoringu 637004 osobohodina 360 15,00 5 400,00

Práca manažéra monitoringu. Náplň práce - zodpovednosť za 
monitorovanie a príprava správ, konzultácie, overovanie 
plnenia ukazovateľov, pravidelne štvrťročne. Zmlyvný vzťah s 
externým odborníkom, na základe obchodného zmluvného 
vzťahu (mandátna zmluva alebo príkazná zmluva). Cena 15,00 
€ stanovená na základe prieskumu trhu. Predpokladaný rozsah 
práce 360 hodín x 15 Eur = 5 400 Eur.

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.6, 1.7,1.8, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 
3.6, 3.7, 3.8, 4.1, 4.2, 
4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 
4.8

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 11 750,00

1.6.1. Letáky, skladačky 637003 projekt 1 400,00 400,00

Materiál bude slúžiť na informovanie osôb cieľovej skupiny a 
širokej verejnosti. Plánovaný objem je 100 ks letákov a 100 ks 
informačných propagačných listov (skladačiek). Materiál bude 
obstarávaný v priebehu celej realizácie projektu podľa 
potreby. Cena je stanovená na základe prieskumu trhu, v 
danom mieste a čase obvyklá. Materiál bude obsahovať údaje 
v súlade s Manuálom pre informovanie a publicitu.

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.6, 1.7,1.8, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 
3.6, 3.7, 3.8, 4.1, 4.2, 
4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 
4.8

1.6.2. Plagáty 637003 projekt 1 1 200,00 1 200,00

Informačné plagáty a veľkoplošná tabuľa na propagáciu 
projektu bude slúžiť na informovanie osôb cieľovej skupiny a 
širokej verejnosti. Plánovaný objem je 15 ks plagátov vo 
formáte A2 a 5 ks veľkoplošných tabúľ vo formáte 1 x 2 m. 
Materiál bude obstarávaný v priebehu celej realizácie projektu 
podľa potreby. Cena je stanovená na základe prieskumu trhu, 
v danom mieste a čase obvyklá. Materiál bude obsahovať 
údaje v súlade s Manuálom pre informovanie a publicitu. 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.6, 1.7,1.8, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 
3.6, 3.7, 3.8, 4.1, 4.2, 
4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 
4.8

1.6.3. Brožúrky projekt 0 0,00 0,00

1.6.4. CDROM 637003 projekt 1 100,00 100,00

Elektornické médium CDROM bude slúžiť na záznam o 
projekte pre informovanie osôb cieľovej skupiny. Plánovaný 
objem je 20 ks CDROM. Materiál bude obstarávaný v 
priebehu celej realizácie projektu podľa potreby. Cena je 
stanovená na základe prieskumu trhu, v danom mieste a čase 
obvyklá. Materiál bude obsahovať údaje v súlade s Manuálom 
pre informovanie a publicitu. 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.6, 1.7,1.8, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 
3.6, 3.7, 3.8, 4.1, 4.2, 
4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 
4.8

1.6.5. Označenie projektu 637003 projekt 1 50,00 50,00

Materiál bude slúžiť na označenie drobného majetku. 
Plánovaný objem je 100 ks samolepiek. Materiál bude 
obstarávaný v priebehu celej realizácie projektu podľa 
potreby. Cena je stanovená na základe prieskumu trhu, v 
danom mieste a čase obvyklá. Materiál bude obsahovať údaje 
v súlade s Manuálom pre informovanie a publicitu.

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.6, 1.7,1.8, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 
3.6, 3.7, 3.8, 4.1, 4.2, 
4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 
4.8

1.6.6. Web stránka určená pre publicitu projektu projekt 0 0,00 0,00
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1.6.7.
Tlačové konferencie a workshopy zamerané na publicitu 
projektu 637003 projekt 1 2 000,00 2 000,00

Aktivita bude slúžiť na propagáciu projektu prostredníctvom 
realizácie konferencie pre cieľové skupiny a širokú verejnosť. 
Bude realizovaná  v priebehu projektu. Cena je stanovená na 
základe prieskumu trhu, obvyklá v danom mieste a čase. 
Konferencia bude jednodňová. Výdavky na tlačovú 
konferenciu budú zahŕňať nájomné, audiotechniku, 
občerstvenie a materiály (pozvánky a podklady pre realizáciu 
konferencie). 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.6, 1.7,1.8, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 
3.6, 3.7, 3.8, 4.1, 4.2, 
4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 
4.8

1.6.8. Inzercia v tlačených alebo intrenetových médiách 637003 projekt 1 8 000,00 8 000,00

Materiál bude slúžiť na informovanie osôb cieľovej skupiny a 
širokej verejnosti. Plánovaný objem je 30 inzerátov. Inzeráty 
budú obstarávané v priebehu celej realizácie projektu podľa 
potreby. Cena je stanovená na základe prieskumu trhu, v 
danom mieste a čase obvyklá. Každý inzerát bude obsahovať 
údaje v súlade s Manuálom pre informovanie a publicitu.

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.6, 1.7,1.8, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 
3.6, 3.7, 3.8, 4.1, 4.2, 
4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 
4.8

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

1.  Spolu 81 596,00
2. Zariadenie a vybavenie projektu

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

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

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

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

2.1.4. Tlačiareň ks 0 0,00 0,00

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

2.1.6. Dataprojektor ks 0 0,00 0,00

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

2.1.8. Skener ks 0 0,00 0,00

2.1.9. … Iné (doplniť) ks 0 0,00 0,00

2.2.
Zariadenie a vybavenie  (mimo krížového 
spolufinancovania) 14 595,00

2.2.1 Notebook 633002 ks 2 1 420,00 2 840,00

Mobilná výpočtová technika - notebooky s príslušenstvom 
počas celej doby realizácie projektu pre vzdelávacie aktivity. 
Cena bola stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v 
danom mieste a čase. V rámci realizácie vzdelávacieho 
modulu bude notebook slúžiť ako pracovná pomôcka na 
realizáciu vzdelávacích aktivít. Lektor bude využívať 
notebook aj ako pomôcku pri samotných prezentáciách v 
rámci vzdelávania. Zmyslom je environmentálne hľadisko - 
šetrenie papiera (nie je potrebné pre lektora tlačiť podklady k 
vzdelávacej aktivite v papierovej forme). Cena za kus 1 420 
Eur s DPH, počet kusov 2, celková cena 1 420 Eur x 2 = 2 840 
Eur s DPH.

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.6, 1.7,1.8, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 
3.6, 3.7, 3.8, 4.1, 4.2, 
4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 
4.8

2.2.2 Stolný počítač 632002 ks 2 1 100,00 2 200,00

Stolné PC s príslušenstvom pre lektorov počas celej doby 
realizácie projektu pre vzdelávacie aktivity, základné 
minimálne parametre 2GB RAM, 160GB HDD, DVDrw, BT, 
WiFi, optická myš, Windows XPp. Cena bola stanovená na 
základe prieskumu trhu, obvyklá v danom mieste a čase. V 
projekte budú použité na prípravu podkladov pre vzdelávacie 
aktivity a budú využívané lektormi ako pracovná pomôcka pri 
príprave prezentácií v rámci vzdelávania. Cena za kus 1 100 
Eur s DPH, počet kusov 2, celková cena 1 100 Eur x 2 = 2 200 
Eur s DPH.

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.6, 1.7,1.8, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 
3.6, 3.7, 3.8, 4.1, 4.2, 
4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 
4.8
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2.2.3 Dataprojektor 633002 ks 1 1 380,00 1 380,00

Dataprojektor pre vzdelávacie aktivity počas celej doby 
realizácie projektu. Cena bola stanovená na základe prieskumu 
trhu, obvyklá v danom mieste a čase. V projekte bude použitý 
na samotnú projekciu informácií v rámci vzdelávacej aktivity a 
bude spojený s notebookom lektora, odkiaľ budú tieto 
informácie čerpané. Cena za kus 1 380 Eur s DPH, počet 
kusov 1, celková cena 1 380 Eur x 1 = 1 380 Eur s DPH.

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.6, 1.7,1.8, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 
3.6, 3.7, 3.8, 4.1, 4.2, 
4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 
4.8

2.2.4 Kopírovacie zariadenie 633004 ks 1 1 200,00 1 200,00

Kopírovacie zariadenie pre vzdelávacie aktivity počas celej 
doby realizácie projektu. Cena bola stanovená na základe 
prieskumu trhu, obvyklá v danom mieste a čase. V projekte 
bude použité na farebné kopírovanie materiálov pre 
účastníkov vzdelávania v papierovej forme - pracovné zošity, 
cvičenia, modelové situácie, prezenčné listiny, spätné väzby 
atď. Cena za kus 1 200 Eur s DPH, počet kusov 1, celková 
cena 1 200 Eur x 1 = 1 200 Eur s DPH.

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.6, 1.7,1.8, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 
3.6, 3.7, 3.8, 4.1, 4.2, 
4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 
4.8

2.2.5 Tlačiareň 633002 ks 1 900,00 900,00

Tlačiareň pre vzdelávacie aktivity počas celej doby realizácie 
projektu. Cena bola stanovená na základe prieskumu trhu, 
obvyklá v danom mieste a čase. V projekte bude použitá na 
čiernobielu tlač materiálov pre účastníkov vzdelávania v 
papierovej forme - pracovné zošity, cvičenia, modelové 
situácie, prezenčné listiny, spätné väzby atď. Cena za kus 900 
Eur s DPH, počet kusov 1, celková cena 900 Eur x 1 = 900 
Eur s DPH.

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.6, 1.7,1.8, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 
3.6, 3.7, 3.8, 4.1, 4.2, 
4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 
4.8

2.2.6 Multifunkčné zariadenie 633002 ks 0 0,00 0,00

2.2.7 USB kľúč 632002 ks 4 50,00 200,00

USB kľúč s veľkou kapacitou (32 GB) počas celej doby 
realizácie projektu je určený na prenášanie vzdelávacích 
modulov s veľkou kapacitou na školiace miesto v rámci 
služobných ciest lektorov v nasledovných samosprávnych 
krajoch: Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Banskobystrický, 
Žilinský, Košický a Prešovský samosprávny kraj. Cena bola 
stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v danom mieste 
a čase. Cena za kus 50 Eur s DPH, počet kusov 4, celková cena 
90 Eur x 4 = 200,00 Eur s DPH.

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.6, 1.7,1.8, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 
3.6, 3.7, 3.8, 4.1, 4.2, 
4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 
4.8

2.2.8 Digitálny fotoaparát 633004 ks 1 500,00 500,00

Digitálny fotoaparát pre vzdelávacie aktivity počas celej doby 
realizácie projektu. Cena bola stanovená na základe prieskumu 
trhu, obvyklá v danom mieste a čase. V projekte bude použitý 
na fotodokumentáciu (napr.: zachytenie dôležitých momentov 
slúžiacich ako spätná väzba pre účastníkov) vzdelávacích 
aktivít a následné spracovanie tejto dokumentácie do výstupu 
zo vzdelávacej aktivity. Cena za kus 500 Eur s DPH, počet 
kusov 1, celková cena 500 Eur x 1 = 500 Eur s DPH.

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.6, 1.7,1.8, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 
3.6, 3.7, 3.8, 4.1, 4.2, 
4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 
4.8

2.2.9 Digitálna kamera 633004 ks 1 1 000,00 1 000,00

Digitálna kamera pre vzdelávacie aktivity počas celej doby 
realizácie projektu. Cena bola stanovená na základe prieskumu 
trhu, obvyklá v danom mieste a čase. V projekte bude použitá 
na nahrávanie modelových situácií v rámci vzdelávacej 
aktivity a spätnú analýzu zachytených momentov. Pre 
účastníkov vzdelávania to slúži ako pomôcka pri spätnej väzbe 
a stanovovaní si osobných rozvojových plánov a krokov. Cena 
za kus 1 000 Eur s DPH, počet kusov 1, celková cena 1 000 
Eur x 1 = 1 000 Eur s DPH.

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.6, 1.7,1.8, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 
3.6, 3.7, 3.8, 4.1, 4.2, 
4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 
4.8
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2.2.10 Flipchart 633001 ks 5 105,00 525,00

Flipcharty pre vzdelávacie aktivity počas celej doby realizácie 
projektu, rozmer cca 100x75 cm. Cena bola stanovená na 
základe prieskumu trhu, obvyklá v danom mieste a čase. V 
projekte budú použité ako pomôcka na písanie (po hárkoch 
flipchartového papiera), na ktorý sa budú zachytávať podstatné 
informácie zo vzdelávacej aktivity. Cena za kus 105 Eur s 
DPH, počet kusov 5, celková cena 105 Eur x 5 = 525 Eur s 
DPH.

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.6, 1.7,1.8, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 
3.6, 3.7, 3.8, 4.1, 4.2, 
4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 
4.8

2.2.11 Nástenka 633001 ks 10 55,00 550,00

Nástenky pre vzdelávacie aktivity počas celej doby realizácie 
projektu. Cena bola stanovená na základe prieskumu trhu, 
obvyklá v danom mieste a čase. V projekte budú použité ako 
miesto, kde môžu účastníci zverejniť informácie, či 
prezentácie činnosti pracovných tímov. Nástenky budú z 
materiálov, na ktorých sa informácie a prezentácie ľahko 
upevňujú (napr.: korok). Cena za kus 55 Eur s DPH, počet 
kusov 10, celková cena 55 Eur x 10 = 550 Eur s DPH.

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.6, 1.7,1.8, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 
3.6, 3.7, 3.8, 4.1, 4.2, 
4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 
4.8

2.2.12 Audio sústava 633003 ks 6 550,00 3 300,00

Audio sústava na prehrávanie pre vzdelávacie aktivity počas 
celej doby realizácie projektu. Cena bola stanovená na základe 
prieskumu trhu, obvyklá v danom mieste a čase. V projekte 
bude použitá na zaznamenávanie modelových telefonických 
rozhovorov účastníkov a následnú analýzu týchto hovorov. 
Zároveň audiosústava bude slúžiť aj na prehrávanie 
audionahrávok určených pre danú vzdelávaciu aktivitu. Cena 
za kus 550 Eur s DPH, počet kusov 6, celková cena 550 Eur x 
6 = 3 300 Eur s DPH.

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.6, 1.7,1.8, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 
3.6, 3.7, 3.8, 4.1, 4.2, 
4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 
4.8

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

2.3.2. Odpisy dlhodobého hmotného  majetku mesiac 0 0,00 0,00

2. Spolu 14 595,00
3. 1.1 Základy personálneho riadenia

3.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 3 874,00

3.1.1 Odborný garant/lektor - manažment 610620 osobohodina 128 13,00 1 664,00

Práca odborného garanta/lektora - manažment na hlavný 
pracovný pomer, pracovná zmluva - ZP. Hodinová sadzba na 
základe priemernej hrubej mesačnej mzdy pozostávajúcej z 
tarifného, funkčného platu a príplatkov delená počtom 168 
hodín vrátane odvodov za zamestnávateľa 35,2% a 20% 
navýšenia, t.j. 1346 Eur / 168 x 1,352 x 1,2 = 13 Eur/hod. 
Predpokladaný rozsah práce 128 hodín x 13 Eur = 1 664 Eur. 
Náplň práce - zodpovednosť za realizáciu aktivity, tvorbu 
programov a prednášanie. 1.1

3.1.2 Lektor - manažment I 610620 osobohodina 85 13,00 1 105,00

Práca lektora - manažment I na hlavný pracovný pomer, 
pracovná zmluva - ZP. Hodinová sadzba na základe 
priemernej hrubej mesačnej mzdy pozostávajúcej z tarifného, 
funkčného platu a príplatkov delená počtom 168 hodín vrátane 
odvodov za zamestnávateľa 35,2% a 20% navýšenia, t.j. 1 346 
Eur / 168 x 1,352 x 1,2 = 13 Eur/hod. Predpokladaný rozsah 
práce 85 hodín x 13 Eur = 1 105 Eur. Náplň práce - 
zodpovednosť za prípravu aktivity a prednášanie. 1.1
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3.1.3 Lektor - manažment II 610620 osobohodina 85 13,00 1 105,00

Práca lektora - manažment II na hlavný pracovný pomer, 
pracovná zmluva - ZP. Hodinová sadzba na základe 
priemernej hrubej mesačnej mzdy pozostávajúcej z tarifného, 
funkčného platu a príplatkov delená počtom 168 hodín vrátane 
odvodov za zamestnávateľa 35,2% a 20% navýšenia, t.j. 1 346 
Eur / 168 x 1,352 x 1,2 = 13 Eur/hod. Predpokladaný rozsah 
práce 85 hodín x 13 Eur = 1 105 Eur. Náplň práce - 
zodpovednosť za prípravu aktivity a prednášanie. 1.1

3.2. Cestovné náhrady ** 3 280,00

3.2.1. Prevádzka vozidla organizácie * 634001 projekt 1 400,00 400,00

Náklady na prevádzku vozidla organizácie (PHM) slúžiace na 
prepravu lektorov. Predbežný výpočet priemernej ceny: 3 846 
km počas celej realizácie aktivity x 0,104 Eur (náklady na 1 
km: 8,0 l / km priemerná spotreba / 100 x 1,3 Eur za l), určenie 
ceny bude závisieť od reálnych vstupov (ceny PHM, 
priemerná spotreba a pod.) v čase uskutočnenia pracovnej 
cesty. Ceny sú uvedené bez DPH. 1.1

3.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi) ** 631001 projekt 1 2 880,00 2 880,00

Tuzemské pracovné cesty pre lektorov - zamestnancov v rámci 
realizácie aktivity v nasledovných samosprávnych krajoch: 
Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Banskobystrický, Žilinský, 
Košický a Prešovský samosprávny kraj. Pracovné cesty za 
účelom vzdelávania v mieste realizácie projektu. Predpokladá 
sa 16 pracovných ciest x 3 lektori. Predpokladá sa maximálna 
cena za ubytovanie na 50 €/osoba/noc + stravné v zmysle 
zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení 
neskorších predpisov. 1.1

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

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

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

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

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

3.3.4. … Iné (doplniť) 0 0,00 0,00

3.4. Ostatné výdavky - priame 2 898,00

3.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity 636001 projekt 1 2 398,00 2 398,00

Nájom priestorov na vzdelávacie kurzy počas celej doby 
realizácie aktivity v počte 22 prenájmov miestností. 
Predpokladaná výška 1 nájmu je 109 Eur bez DPH / 1 deň 
realizácie aktivity, celková suma nájmu: 22 prenájmov x 109 
Eur bez DPH / deň prenájmu = 2 398 Eur bez DPH. Cena 
stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v danom mieste 
a čase. 1.1

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

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

3.4.4. Grafické spracovanie a tlač publikácie 637004 projekt 1 500,00 500,00

Grafické spracovanie a tlač publikácie zahŕňa grafickú úpravu 
a tlač pracovných zošitov pre účastníkov vzdelávania v počte 
130 ks. Cena stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v 
danom mieste a čase. 1.1

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

3.5. Podpora frekventantov 300,00

3.5.1.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania (domáce, zahraničné cesty) projekt 0 0,00 0,00
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3.5.2. Školiaci materiál, školiace potreby 633009 projekt 1 300,00 300,00

Položka zahŕňa školiaci materiál a potreby nevyhnutné pre 
realizáciu vzdelávacej aktivity: učebné karty, trénerské noty, 
informačné dokumenty k daným témam, cvičenia a modelové 
situácie, video nahrávky na CD a DVD a iné. Cena stanovená 
na základe prieskumu trhu, obvyklá v danom mieste a čase. 1.1

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

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

3.  Spolu 10 352,00
4. 1.2 Situačné vedenie zamestnancov

4.1 Personálne výdavky interné - odborné činnosti 4 160,00

4.1.1. Odborný garant/lektor - manažment 610620 osobohodina 192 13,00 2 496,00

Práca odborného garanta/lektora – manažment na hlavný 
pracovný pomer, pracovná zmluva - ZP. Hodinová sadzba na 
základe priemernej hrubej mesačnej mzdy pozostávajúcej z 
tarifného, funkčného platu a príplatkov delená počtom 168 
hodín vrátane odvodov za zamestnávateľa 35,2% a 20% 
navýšenia, t.j. 1346 Eur / 168 x 1,352 x 1,2 = 13 Eur/hod. 
Predpokladaný rozsah práce 192 hodín x 13 Eur = 2 496 Eur. 
Náplň práce - zodpovednosť za realizáciu aktivity, tvorbu 
programov a prednášanie. 1.2

4.1.2. Lektor - manažment II 610620 osobohodina 128 13,00 1 664,00

Práca lektora – manažment II na hlavný pracovný pomer, 
pracovná zmluva - ZP. Hodinová sadzba na základe 
priemernej hrubej mesačnej mzdy pozostávajúcej z tarifného, 
funkčného platu a príplatkov delená počtom 168 hodín vrátane 
odvodov za zamestnávateľa 35,2% a 20% navýšenia, t.j. 1 346 
Eur / 168 x 1,352 x 1,2 = 13 Eur/hod. Predpokladaný rozsah 
práce 128 hodín x 13 Eur = 1 664 Eur. Náplň práce - 
zodpovednosť za prípravu aktivity a prednášanie. 1.2

4.2. Cestovné náhrady ** 2 560,00

4.2.1 Prevádzka vozidla organizácie * 634001 projekt 1 400,00 400,00

Náklady na prevádzku vozidla organizácie (PHM) slúžiace na 
prepravu lektorov. Predbežný výpočet priemernej ceny: 3 846 
km počas celej realizácie projektu x 0,104 Eur (náklady na 1 
km: 8,0 l / km priemerná spotreba / 100 x 1,3 Eur za l), určenie 
ceny bude závisieť od reálnych vstupov (ceny PHM, 
priemerná spotreba a pod.) v čase uskutočnenia pracovnej 
cesty. ceny sú uvedené bez DPH. 1.2

4.2.2
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi) ** 631001 projekt 1 2 160,00 2 160,00

Tuzemské pracovné cesty pre lektorov - zamestnancov v rámci 
realizácie aktivity v nasledovných samosprávnych krajoch: 
Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Banskobystrický, Žilinský, 
Košický a Prešovský samosprávny kraj. Pracovné cesty za 
účelom vzdelávania v mieste realizácie projektu. Predpokladá 
sa 18 pracovných ciest x 2 lektori. Predpokladá sa maximálna 
cena za ubytovanie na 50 €/osoba/noc + stravné v zmysle 
zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení 
neskorších predpisov 1.2

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

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

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

4.3.2 Vývoj portálu osobohodina 0 0,00 0,00

4.3.3 Tvorba vzdelávacích modulov osobohodina 0 0,00 0,00

4.3.4 … Iné (doplniť) 0 0,00 0,00

4.4. Ostatné výdavky - priame 2 898,00
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4.4.1 Nájom priestorov na realizáciu aktivity 636001 projekt 1 2 398,00 2 398,00

Nájom priestorov na vzdelávacie kurzy počas celej doby 
realizácie aktivity v počte 22 prenájmov miestností. 
Predpokladaná výška 1 nájmu je 109 Eur bez DPH / 1 deň 
realizácie aktivity, celková suma nájmu: 22 prenájmov x 109 
Eur bez DPH / deň prenájmu = 2 398 Eur bez DPH. Cena 
stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v danom mieste 
a čase. 1.2

4.4.2 Nájom ostatného majetku a lízing projekt 0 0,00 0,00

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

4.4.4 Grafické spracovanie a tlač publikácie 637004 projekt 1 500,00 500,00

Grafické spracovanie a tlač publikácie zahŕňa grafickú úpravu 
a tlač pracovných zošitov pre účastníkov vzdelávania v počte 
130 ks. Cena stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v 
danom mieste a čase. 1.2

4.4.5 … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

4.5. Podpora frekventantov 300,00

4.5.1
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania (domáce, zahraničné cesty) projekt 0 0,00 0,00

4.5.2 Školiaci materiál, školiace potreby 633009 projekt 1 300,00 300,00

Položka zahŕňa školiaci materiál a potreby nevyhnutné pre 
realizáciu vzdelávacej aktivity: učebné karty, trénerské noty, 
informačné dokumenty k daným témam, cvičenia a modelové 
situácie, video nahrávky na CD a DVD a iné. Cena stanovená 
na základe prieskumu trhu, obvyklá v danom mieste a čase. 1.2

4.5.3 Príspevky pre frekventantov projekt 0 0,00 0,00

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

4.  Spolu 9 918,00

5.
1.3 Vedenie zamestnancov k vyššej výkonnosti a 
vedenie hodnotiacich rozhovorov

5.1 Personálne výdavky interné - odborné činnosti 4 160,00

5.1.1 Odborný garant/lektor - manažment 610620 osobohodina 192 13,00 2 496,00

Práca odborného garanta/lektora – manažment na hlavný 
pracovný pomer, pracovná zmluva - ZP. Hodinová sadzba na 
základe priemernej hrubej mesačnej mzdy pozostávajúcej z 
tarifného, funkčného platu a príplatkov delená počtom 168 
hodín vrátane odvodov za zamestnávateľa 35,2% a 20% 
navýšenia, t.j. 1346 Eur / 168 x 1,352 x 1,2 = 13 Eur/hod. 
Predpokladaný rozsah práce 192 hodín x 13 Eur = 2 496 Eur. 
Náplň práce - zodpovednosť za realizáciu aktivity, tvorbu 
programov a prednášanie. 1.3

5.1.2 Lektor - manažment II 610620 osobohodina 128 13,00 1 664,00

Práca lektora – manažment II na hlavný pracovný pomer, 
pracovná zmluva - ZP. Hodinová sadzba na základe 
priemernej hrubej mesačnej mzdy pozostávajúcej z tarifného, 
funkčného platu a príplatkov delená počtom 168 hodín vrátane 
odvodov za zamestnávateľa 35,2% a 20% navýšenia, t.j. 1 346 
Eur / 168 x 1,352 x 1,2 = 13 Eur/hod. Predpokladaný rozsah 
práce 128 hodín x 13 Eur = 1 664 Eur. Náplň práce - 
zodpovednosť za prípravu aktivity a prednášanie. 1.3

5.2. Cestovné náhrady ** 2 560,00

5.2.1 Prevádzka vozidla organizácie * 634001 projekt 1 400,00 400,00

Náklady na prevádzku vozidla organizácie (PHM) slúžiace na 
prepravu lektorov. Predbežný výpočet priemernej ceny: 3 846 
km počas celej realizácie projektu x 0,104 Eur (náklady na 1 
km: 8,0 l / km priemerná spotreba / 100 x 1,3 Eur za l), určenie 
ceny bude závisieť od reálnych vstupov (ceny PHM, 
priemerná spotreba a pod.) v čase uskutočnenia pracovnej 
cesty. Ceny sú uvedené bez DPH. 1.3
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5.2.2
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi) ** 631001 projekt 1 2 160,00 2 160,00

Tuzemské pracovné cesty pre lektorov - zamestnancov v rámci 
realizácie aktivity v nasledovných samosprávnych krajoch: 
Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Banskobystrický, Žilinský, 
Košický a Prešovský samosprávny kraj. Pracovné cesty za 
účelom vzdelávania v mieste realizácie projektu. Predpokladá 
sa 18 pracovných ciest x 2 lektori. Predpokladá sa maximálna 
cena za ubytovanie na 50 €/osoba/noc + stravné v zmysle 
zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení 
neskorších predpisov. 1.3

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

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

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

5.3.2 Vývoj portálu osobohodina 0 0,00 0,00

5.3.3 Tvorba vzdelávacích modulov osobohodina 0 0,00 0,00

5.3.4 … Iné (doplniť) 0 0,00 0,00

5.4. Ostatné výdavky - priame 2 898,00

5.4.1 Nájom priestorov na realizáciu aktivity 636001 projekt 1 2 398,00 2 398,00

Nájom priestorov na vzdelávacie kurzy počas celej doby 
realizácie aktivity v počte 22 prenájmov miestností. 
Predpokladaná výška 1 nájmu je 109 Eur bez DPH / 1 deň 
realizácie aktivity, celková suma nájmu: 22 prenájmov x 109 
Eur bez DPH / deň prenájmu = 2 398 Eur bez DPH. Cena 
stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v danom mieste 
a čase. 1.3

5.4.2 Nájom ostatného majetku a lízing projekt 0 0,00 0,00

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

5.4.4 Grafické spracovanie a tlač publikácie 637004 projekt 1 500,00 500,00

Grafické spracovanie a tlač publikácie zahŕňa grafickú úpravu 
a tlač pracovných zošitov pre účastníkov vzdelávania v počte 
130 ks. Cena stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v 
danom mieste a čase. 1.3

5.4.5 … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

5.5. Podpora frekventantov 300,00

5.5.1
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania (domáce, zahraničné cesty) projekt 0 0,00 0,00

5.5.2 Školiaci materiál, školiace potreby 633009 projekt 1 300,00 300,00

Položka zahŕňa školiaci materiál a potreby nevyhnutné pre 
realizáciu vzdelávacej aktivity: učebné karty, trénerské noty, 
informačné dokumenty k daným témam, cvičenia a modelové 
situácie, video nahrávky na CD a DVD a iné. Cena stanovená 
na základe prieskumu trhu, obvyklá v danom mieste a čase. 1.3

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

5.5.4 … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

5.  Spolu 9 918,00
6. 1.4 Komunikácia v tíme a tímová spolupráca

6.1 Personálne výdavky interné - odborné činnosti 4 160,00
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6.1.1. Odborný garant/lektor - manažment 610620 osobohodina 192 13,00 2 496,00

Práca odborného garanta/lektora – manažment na hlavný 
pracovný pomer, pracovná zmluva - ZP. Hodinová sadzba na 
základe priemernej hrubej mesačnej mzdy pozostávajúcej z 
tarifného, funkčného platu a príplatkov delená počtom 168 
hodín vrátane odvodov za zamestnávateľa 35,2% a 20% 
navýšenia, t.j. 1346 Eur / 168 x 1,352 x 1,2 = 13 Eur/hod. 
Predpokladaný rozsah práce 192 hodín x 13 Eur = 2 496 Eur. 
Náplň práce - zodpovednosť za realizáciu aktivity, tvorbu 
programov a prednášanie. 1.4

6.1.2. Lektor - manažment II 610620 osobohodina 128 13,00 1 664,00

Práca lektora – manažment II na hlavný pracovný pomer, 
pracovná zmluva - ZP. Hodinová sadzba na základe 
priemernej hrubej mesačnej mzdy pozostávajúcej z tarifného, 
funkčného platu a príplatkov delená počtom 168 hodín vrátane 
odvodov za zamestnávateľa 35,2% a 20% navýšenia, t.j. 1 346 
Eur / 168 x 1,352 x 1,2 = 13 Eur/hod. Predpokladaný rozsah 
práce 128 hodín x 13 Eur = 1 664 Eur. Náplň práce - 
zodpovednosť za prípravu aktivity a prednášanie. 1.4

6.2. Cestovné náhrady ** 2 560,00

6.2.1 Prevádzka vozidla organizácie * 634001 projekt 1 400,00 400,00

Náklady na prevádzku vozidla organizácie (PHM) slúžiace na 
prepravu lektorov. Predbežný výpočet priemernej ceny: 3 846 
km počas celej realizácie projektu x 0,104 Eur (náklady na 1 
km: 8,0 l / km priemerná spotreba / 100 x 1,3 Eur za l), určenie 
ceny bude závisieť od reálnych vstupov (ceny PHM, 
priemerná spotreba a pod.) v čase uskutočnenia pracovnej 
cesty. Ceny sú uvedené bez DPH. 1.4

6.2.2
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi) ** 631001 projekt 1 2 160,00 2 160,00

Tuzemské pracovné cesty pre lektorov - zamestnancov v rámci 
realizácie aktivity v nasledovných samosprávnych krajoch: 
Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Banskobystrický, Žilinský, 
Košický a Prešovský samosprávny kraj. Pracovné cesty za 
účelom vzdelávania v mieste realizácie projektu. Predpokladá 
sa 18 pracovných ciest x 2 lektori. Predpokladá sa maximálna 
cena za ubytovanie na 50 €/osoba/noc + stravné v zmysle 
zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení 
neskorších predpisov. 1.4

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

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

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

6.3.2 Vývoj portálu osobohodina 0 0,00 0,00

6.3.3 Tvorba vzdelávacích modulov osobohodina 0 0,00 0,00

6.3.4 … Iné (doplniť) 0 0,00 0,00

6.4. Ostatné výdavky - priame 2 898,00

6.4.1 Nájom priestorov na realizáciu aktivity 636001 projekt 1 2 398,00 2 398,00

Nájom priestorov na vzdelávacie kurzy počas celej doby 
realizácie aktivity v počte 22 prenájmov miestností. 
Predpokladaná výška 1 nájmu je 109 Eur bez DPH / 1 deň 
realizácie aktivity, celková suma nájmu: 22 prenájmov x 109 
Eur bez DPH / deň prenájmu = 2 398 Eur bez DPH. Cena 
stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v danom mieste 
a čase. 1.4

6.4.2 Nájom ostatného majetku a lízing projekt 0 0,00 0,00

6.4.3
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre lektorov, 
odborný personál (zabezpečené dodávateľsky)***** projekt 0,00
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6.4.4 Grafické spracovanie a tlač publikácie 637004 projekt 1 500,00 500,00

Grafické spracovanie a tlač publikácie zahŕňa grafickú úpravu 
a tlač pracovných zošitov pre účastníkov vzdelávania v počte 
130 ks. Cena stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v 
danom mieste a čase. 1.4

6.4.5 … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

6.5. Podpora frekventantov 300,00

6.5.1
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania (domáce, zahraničné cesty) projekt 0 0,00 0,00

6.5.2 Školiaci materiál, školiace potreby 633009 projekt 1 300,00 300,00

Položka zahŕňa školiaci materiál a potreby nevyhnutné pre 
realizáciu vzdelávacej aktivity: učebné karty, trénerské noty, 
informačné dokumenty k daným témam, cvičenia a modelové 
situácie, video nahrávky na CD a DVD a iné. Cena stanovená 
na základe prieskumu trhu, obvyklá v danom mieste a čase. 1.4

6.5.3 Príspevky pre frekventantov projekt 0 0,00 0,00

6.5.4 … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

6.  Spolu 9 918,00
7. 1.5  Strategické riadenie

7.1 Personálne výdavky interné - odborné činnosti 4 160,00

7.1.1. Lektor - manažment I 610620 osobohodina 192 13,00 2 496,00

Práca lektora – manažment I na hlavný pracovný pomer, 
pracovná zmluva - ZP. Hodinová sadzba na základe 
priemernej hrubej mesačnej mzdy pozostávajúcej z tarifného, 
funkčného platu a príplatkov delená počtom 168 hodín vrátane 
odvodov za zamestnávateľa 35,2% a 20% navýšenia, t.j. 1 346 
Eur / 168 x 1,352 x 1,2 = 13 Eur/hod. Predpokladaný rozsah 
práce 192 hodín x 13 Eur = 2 496 Eur. Náplň práce - 
zodpovednosť za prípravu aktivity a prednášanie. 1.5

7.1.2. Lektor - manažment II 610620 osobohodina 128 13,00 1 664,00

Práca lektora – manažment II na hlavný pracovný pomer, 
pracovná zmluva - ZP. Hodinová sadzba na základe 
priemernej hrubej mesačnej mzdy pozostávajúcej z tarifného, 
funkčného platu a príplatkov delená počtom 168 hodín vrátane 
odvodov za zamestnávateľa 35,2% a 20% navýšenia, t.j. 1 346 
Eur / 168 x 1,352 x 1,2 = 13 Eur/hod. Predpokladaný rozsah 
práce 128 hodín x 13 Eur = 1 664 Eur. Náplň práce - 
zodpovednosť za prípravu aktivity a prednášanie. 1.5

7.2. Cestovné náhrady ** 2 560,00

7.2.1 Prevádzka vozidla organizácie * 634001 projekt 1 400,00 400,00

Náklady na prevádzku vozidla organizácie (PHM) slúžiace na 
prepravu lektorov. Predbežný výpočet priemernej ceny: 3 846 
km počas celej realizácie projektu x 0,104 Eur (náklady na 1 
km: 8,0 l / km priemerná spotreba / 100 x 1,3 Eur za l), určenie 
ceny bude závisieť od reálnych vstupov (ceny PHM, 
priemerná spotreba a pod.) v čase uskutočnenia pracovnej 
cesty. Ceny sú uvedené bez DPH. 1.5

7.2.2
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi) ** 631001 projekt 1 2 160,00 2 160,00

Tuzemské pracovné cesty pre lektorov - zamestnancov v rámci 
realizácie aktivity v nasledovných samosprávnych krajoch: 
Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Banskobystrický, Žilinský, 
Košický a Prešovský samosprávny kraj. Pracovné cesty za 
účelom vzdelávania v mieste realizácie projektu. Predpokladá 
sa 18 pracovných ciest x 2 lektori. Predpokladá sa maximálna 
cena za ubytovanie na 50 €/osoba/noc + stravné v zmysle 
zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení 
neskorších predpisov. 1.5
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7.2.3
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)** v prípade potreby projekt 0 0,00 0,00

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

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

7.3.2 Vývoj portálu osobohodina 0 0,00 0,00

7.3.3 Tvorba vzdelávacích modulov osobohodina 0 0,00 0,00

7.3.4 … Iné (doplniť) 0 0,00 0,00

7.4. Ostatné výdavky - priame 2 898,00

7.4.1 Nájom priestorov na realizáciu aktivity 636001 projekt 1 2 398,00 2 398,00

Nájom priestorov na vzdelávacie kurzy počas celej doby 
realizácie aktivity v počte 22 prenájmov miestností. 
Predpokladaná výška 1 nájmu je 109 Eur bez DPH / 1 deň 
realizácie aktivity, celková suma nájmu: 22 prenájmov x 109 
Eur bez DPH / deň prenájmu = 2 398 Eur bez DPH. Cena 
stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v danom mieste 
a čase. 1.5

7.4.2 Nájom ostatného majetku a lízing projekt 0 0,00 0,00

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

7.4.4 Grafické spracovanie a tlač publikácie 637004 projekt 1 500,00 500,00

Grafické spracovanie a tlač publikácie zahŕňa grafickú úpravu 
a tlač pracovných zošitov pre účastníkov vzdelávania v počte 
130 ks. Cena stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v 
danom mieste a čase. 1.5

7.4.5 … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

7.5. Podpora frekventantov 300,00

7.5.1
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania (domáce, zahraničné cesty) projekt 0 0,00 0,00

7.5.2 Školiaci materiál, školiace potreby 633009 projekt 1 300,00 300,00

Položka zahŕňa školiaci materiál a potreby nevyhnutné pre 
realizáciu vzdelávacej aktivity: učebné karty, trénerské noty, 
informačné dokumenty k daným témam, cvičenia a modelové 
situácie, video nahrávky na CD a DVD a iné. Cena stanovená 
na základe prieskumu trhu, obvyklá v danom mieste a čase. 1.5

7.5.3 Príspevky pre frekventantov projekt 0 0,00 0,00

7.5.4 … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

7.  Spolu 9 918,00
8. 1.6 Manažment zmien

8.1 Personálne výdavky interné - odborné činnosti 4 160,00

8.1.1. Lektor - manažment I 610620 osobohodina 192 13,00 2 496,00

Práca lektora – manažment I na hlavný pracovný pomer, 
pracovná zmluva - ZP. Hodinová sadzba na základe 
priemernej hrubej mesačnej mzdy pozostávajúcej z tarifného, 
funkčného platu a príplatkov delená počtom 168 hodín vrátane 
odvodov za zamestnávateľa 35,2% a 20% navýšenia, t.j. 1 346 
Eur / 168 x 1,352 x 1,2 = 13 Eur/hod. Predpokladaný rozsah 
práce 192 hodín x 13 Eur = 2 496 Eur. Náplň práce - 
zodpovednosť za prípravu aktivity a prednášanie. 1.6
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8.1.2. Lektor - manažment II 610620 osobohodina 128 13,00 1 664,00

Práca lektora – manažment II na hlavný pracovný pomer, 
pracovná zmluva - ZP. Hodinová sadzba na základe 
priemernej hrubej mesačnej mzdy pozostávajúcej z tarifného, 
funkčného platu a príplatkov delená počtom 168 hodín vrátane 
odvodov za zamestnávateľa 35,2% a 20% navýšenia, t.j. 1 346 
Eur / 168 x 1,352 x 1,2 = 13 Eur/hod. Predpokladaný rozsah 
práce 128 hodín x 13 Eur = 1 664 Eur. Náplň práce - 
zodpovednosť za prípravu aktivity a prednášanie. 1.6

8.2. Cestovné náhrady ** 2 560,00

8.2.1 Prevádzka vozidla organizácie * 634001 projekt 1 400,00 400,00

Náklady na prevádzku vozidla organizácie (PHM) slúžiace na 
prepravu lektorov. Predbežný výpočet priemernej ceny: 3 846 
km počas celej realizácie projektu x 0,104 Eur (náklady na 1 
km: 8,0 l / km priemerná spotreba / 100 x 1,3 Eur za l), určenie 
ceny bude závisieť od reálnych vstupov (ceny PHM, 
priemerná spotreba a pod.) v čase uskutočnenia pracovnej 
cesty. Ceny sú uvedené bez DPH. 1.6

8.2.2
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi) ** 631001 projekt 1 2 160,00 2 160,00

Tuzemské pracovné cesty pre lektorov - zamestnancov v rámci 
realizácie aktivity v nasledovných samosprávnych krajoch: 
Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Banskobystrický, Žilinský, 
Košický a Prešovský samosprávny kraj. Pracovné cesty za 
účelom vzdelávania v mieste realizácie projektu. Predpokladá 
sa 18 pracovných ciest x 2 lektori. Predpokladá sa maximálna 
cena za ubytovanie na 50 €/osoba/noc + stravné v zmysle 
zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení 
neskorších predpisov. 1.6

8.2.3
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)** v prípade potreby projekt 0 0,00 0,00

8.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 
činnosti) 0,00

8.3.1
Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného 
personálu podľa aktivít projektu osobohodina 0 0,00 0,00

8.3.2 Vývoj portálu osobohodina 0 0,00 0,00

8.3.3 Tvorba vzdelávacích modulov osobohodina 0 0,00 0,00

8.3.4 … Iné (doplniť) 0 0,00 0,00

8.4. Ostatné výdavky - priame 2 898,00

8.4.1 Nájom priestorov na realizáciu aktivity 636001 projekt 1 2 398,00 2 398,00

Nájom priestorov na vzdelávacie kurzy počas celej doby 
realizácie aktivity v počte 22 prenájmov miestností. 
Predpokladaná výška 1 nájmu je 109 Eur bez DPH / 1 deň 
realizácie aktivity, celková suma nájmu: 22 prenájmov x 109 
Eur bez DPH / deň prenájmu = 2 398 Eur bez DPH. Cena 
stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v danom mieste 
a čase. 1.6

8.4.2 Nájom ostatného majetku a lízing projekt 0 0,00 0,00

8.4.3
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre lektorov, 
odborný personál (zabezpečené dodávateľsky)***** projekt 0,00

8.4.4 Grafické spracovanie a tlač publikácie 637004 projekt 1 500,00 500,00

Grafické spracovanie a tlač publikácie zahŕňa grafickú úpravu 
a tlač pracovných zošitov pre účastníkov vzdelávania v počte 
130 ks. Cena stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v 
danom mieste a čase. 1.6

8.4.5 … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

8.5. Podpora frekventantov 300,00

8.5.1
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania (domáce, zahraničné cesty) projekt 0 0,00 0,00
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8.5.2 Školiaci materiál, školiace potreby 633009 projekt 1 300,00 300,00

Položka zahŕňa školiaci materiál a potreby nevyhnutné pre 
realizáciu vzdelávacej aktivity: učebné karty, trénerské noty, 
informačné dokumenty k daným témam, cvičenia a modelové 
situácie, video nahrávky na CD a DVD a iné. Cena stanovená 
na základe prieskumu trhu, obvyklá v danom mieste a čase. 1.6

8.5.3 Príspevky pre frekventantov projekt 0 0,00 0,00

8.5.4 … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

8.  Spolu 9 918,00
9. 1.7  Financie pre nefinančných manažérov

9.1 Personálne výdavky interné - odborné činnosti 2 704,00

9.1.1. Odborný garant/lektor - odborné zručnosti I 637027 osobohodina 208 13,00 2 704,00

Práca odborného garanta/lektora – odborné zručnosti I na 
základe dohody o vykonaní práce - DoVP. Jednotková cena 
13,00 € vrátane odvodov zamestnávateľa, zistená na základe 
prieskumu trhu. Predpokladaný rozsah práce 208 hodín x 13 
Eur = 2 704 Eur. Náplň práce - zodpovednosť za realizáciu 
aktivity, tvorbu programov a prednášanie. 1.7

9.2. Cestovné náhrady ** 2 380,00

9.2.1 Prevádzka vozidla organizácie * 634001 projekt 1 400,00 400,00

Náklady na prevádzku vozidla organizácie (PHM) slúžiace na 
prepravu lektorov. Predbežný výpočet priemernej ceny: 3 846 
km počas celej realizácie projektu x 0,104 Eur (náklady na 1 
km: 8,0 l / km priemerná spotreba / 100 x 1,3 Eur za l), určenie 
ceny bude závisieť od reálnych vstupov (ceny PHM, 
priemerná spotreba a pod.) v čase uskutočnenia pracovnej 
cesty. Ceny sú uvedené bez DPH. 1.7

9.2.2
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi) ** 631001 projekt 1 1 980,00 1 980,00

Tuzemské pracovné cesty pre lektorov - zamestnancov v rámci 
realizácie aktivity v nasledovných samosprávnych krajoch: 
Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Banskobystrický, Žilinský, 
Košický a Prešovský samosprávny kraj. Pracovné cesty za 
účelom vzdelávania v mieste realizácie projektu. Predpokladá 
sa 33 pracovných ciest x 1 lektor. Predpokladá sa maximálna 
cena za ubytovanie na 50 €/osoba/noc + stravné v zmysle 
zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení 
neskorších predpisov. 1.7

9.2.3
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)** v prípade potreby projekt 0 0,00 0,00

9.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 
činnosti) 0,00

9.3.1
Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného 
personálu podľa aktivít projektu osobohodina 0 0,00 0,00

9.3.2 Vývoj portálu osobohodina 0 0,00 0,00

9.3.3 Tvorba vzdelávacích modulov osobohodina 0 0,00 0,00

9.3.4 … Iné (doplniť) 0 0,00 0,00

9.4. Ostatné výdavky - priame 2 898,00

9.4.1 Nájom priestorov na realizáciu aktivity 636001 projekt 1 2 398,00 2 398,00

Nájom priestorov na vzdelávacie kurzy počas celej doby 
realizácie aktivity v počte 22 prenájmov miestností. 
Predpokladaná výška 1 nájmu je 109 Eur bez DPH / 1 deň 
realizácie aktivity, celková suma nájmu: 22 prenájmov x 109 
Eur bez DPH / deň prenájmu = 2 398 Eur bez DPH. Cena 
stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v danom mieste 
a čase. 1.7

9.4.2 Nájom ostatného majetku a lízing projekt 0 0,00 0,00

9.4.3
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre lektorov, 
odborný personál (zabezpečené dodávateľsky)***** projekt 0,00
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9.4.4 Grafické spracovanie a tlač publikácie 637004 projekt 1 500,00 500,00

Grafické spracovanie a tlač publikácie zahŕňa grafickú úpravu 
a tlač pracovných zošitov pre účastníkov vzdelávania v počte 
130 ks. Cena stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v 
danom mieste a čase. 1.7

9.4.5 … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

9.5. Podpora frekventantov 300,00

9.5.1
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania (domáce, zahraničné cesty) projekt 0 0,00 0,00

9.5.2 Školiaci materiál, školiace potreby 633009 projekt 1 300,00 300,00

Položka zahŕňa školiaci materiál a potreby nevyhnutné pre 
realizáciu vzdelávacej aktivity: učebné karty, trénerské noty, 
informačné dokumenty k daným témam, cvičenia a modelové 
situácie, video nahrávky na CD a DVD a iné. Cena stanovená 
na základe prieskumu trhu, obvyklá v danom mieste a čase. 1.7

9.5.3 Príspevky pre frekventantov projekt 0 0,00 0,00

9.5.4 … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

9.  Spolu 8 282,00
10. 1.8 Základy environmentálneho manažmentu

10.1 Personálne výdavky interné - odborné činnosti 4 550,00

10.1.1. Odborný garant/lektor - odborné zručnosti II 637027 osobohodina 350 13,00 4 550,00

Práca odborného garanta/lektora – odborné zručnosti II na 
základe dohody o vykonaní práce - DoVP. Jednotková cena 
13,00 € vrátane odvodov zamestnávateľa, zistená na základe 
prieskumu trhu. Predpokladaný rozsah práce 350 hodín x 13 
Eur = 4 550 Eur. Náplň práce - zodpovednosť za realizáciu 
aktivity, tvorbu programov a prednášanie. 1.8

10.2 Cestovné náhrady ** 2 200,00

10.2.1 Prevádzka vozidla organizácie * 634001 projekt 1 400,00 400,00

Náklady na prevádzku vozidla organizácie (PHM) slúžiace na 
prepravu lektorov. Predbežný výpočet priemernej ceny: 3 846 
km počas celej realizácie projektu x 0,104 Eur (náklady na 1 
km: 8,0 l / km priemerná spotreba / 100 x 1,3 Eur za l), určenie 
ceny bude závisieť od reálnych vstupov (ceny PHM, 
priemerná spotreba a pod.) v čase uskutočnenia pracovnej 
cesty. Ceny sú uvedené bez DPH. 1.8

10.2.2
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi) ** 631001 projekt 1 1 800,00 1 800,00

Tuzemské pracovné cesty pre lektorov - zamestnancov v rámci 
realizácie aktivity v nasledovných samosprávnych krajoch: 
Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Banskobystrický, Žilinský, 
Košický a Prešovský samosprávny kraj. Pracovné cesty za 
účelom vzdelávania v mieste realizácie projektu. Predpokladá 
sa 30 pracovných ciest x 1 lektor. Predpokladá sa maximálna 
cena za ubytovanie na 50 €/osoba/noc + stravné v zmysle 
zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení 
neskorších predpisov. 1.8

10.2.3
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)** v prípade potreby projekt 0 0,00 0,00

10.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 
činnosti) 0,00

10.3.1
Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného 
personálu podľa aktivít projektu osobohodina 0 0,00 0,00

10.3.2 Vývoj portálu osobohodina 0 0,00 0,00

10.3.3 Tvorba vzdelávacích modulov osobohodina 0 0,00 0,00

10.3.4 … Iné (doplniť) 0 0,00 0,00

10.4. Ostatné výdavky - priame 2 898,00
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10.4.1 Nájom priestorov na realizáciu aktivity 636001 projekt 1 2 398,00 2 398,00

Nájom priestorov na vzdelávacie kurzy počas celej doby 
realizácie aktivity v počte 22 prenájmov miestností. 
Predpokladaná výška 1 nájmu je 109 Eur bez DPH / 1 deň 
realizácie aktivity, celková suma nájmu: 22 prenájmov x 109 
Eur bez DPH / deň prenájmu = 2 398 Eur bez DPH. Cena 
stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v danom mieste 
a čase. 1.8

10.4.2 Nájom ostatného majetku a lízing projekt 0 0,00 0,00

10.4.3
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre lektorov, 
odborný personál (zabezpečené dodávateľsky)***** projekt 0,00

10.4.4 Grafické spracovanie a tlač publikácie 637004 projekt 1 500,00 500,00

Grafické spracovanie a tlač publikácie zahŕňa grafickú úpravu 
a tlač pracovných zošitov pre účastníkov vzdelávania v počte 
130 ks. Cena stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v 
danom mieste a čase. 1.8

10.4.5 … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

10.5. Podpora frekventantov 300,00

10.5.1
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania (domáce, zahraničné cesty) projekt 0 0,00 0,00

10.5.2 Školiaci materiál, školiace potreby 633009 projekt 1 300,00 300,00

Položka zahŕňa školiaci materiál a potreby nevyhnutné pre 
realizáciu vzdelávacej aktivity: učebné karty, trénerské noty, 
informačné dokumenty k daným témam, cvičenia a modelové 
situácie, video nahrávky na CD a DVD a iné. Cena stanovená 
na základe prieskumu trhu, obvyklá v danom mieste a čase. 1.8

10.5.3 Príspevky pre frekventantov projekt 0 0,00 0,00

10.5.4 … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

10.  Spolu 9 948,00

11. 2.1 Moja rola vo firme a štandardy komunikácie
11.1 Personálne výdavky interné - odborné činnosti 7 774,00

11.1.1 Odborný garant/lektor - manažment 610620 osobohodina 256 13,00 3 328,00

Práca odborného garanta/lektora – manažment na hlavný 
pracovný pomer, pracovná zmluva - ZP. Hodinová sadzba na 
základe priemernej hrubej mesačnej mzdy pozostávajúcej z 
tarifného, funkčného platu a príplatkov delená počtom 168 
hodín vrátane odvodov za zamestnávateľa 35,2% a 20% 
navýšenia, t.j. 1346 Eur / 168 x 1,352 x 1,2 = 13 Eur/hod. 
Predpokladaný rozsah práce 256 hodín x 13 Eur = 3 328 Eur. 
Náplň práce - zodpovednosť za realizáciu aktivity, tvorbu 
programov. 2.1

11.1.2 Lektor - manažment I 610620 osobohodina 171 13,00 2 223,00

Práca lektora – manažment I na hlavný pracovný pomer, 
pracovná zmluva - ZP. Hodinová sadzba na základe 
priemernej hrubej mesačnej mzdy pozostávajúcej z tarifného, 
funkčného platu a príplatkov delená počtom 168 hodín vrátane 
odvodov za zamestnávateľa 35,2% a 20% navýšenia, t.j. 1 346 
Eur / 168 x 1,352 x 1,2 = 13 Eur/hod. Predpokladaný rozsah 
práce 171 hodín x 13 Eur = 2 223 Eur. Náplň práce - 
zodpovednosť za prípravu aktivity a prednášanie. 2.1

17



ITMS kód Projektu: 26120130017

11.1.3 Lektor - manažment II 610620 osobohodina 171 13,00 2 223,00

Práca lektora – manažment I na hlavný pracovný pomer, 
pracovná zmluva - ZP. Hodinová sadzba na základe 
priemernej hrubej mesačnej mzdy pozostávajúcej z tarifného, 
funkčného platu a príplatkov delená počtom 168 hodín vrátane 
odvodov za zamestnávateľa 35,2% a 20% navýšenia, t.j. 1 346 
Eur / 168 x 1,352 x 1,2 = 13 Eur/hod. Predpokladaný rozsah 
práce 171 hodín x 13 Eur = 2 223 Eur. Náplň práce - 
zodpovednosť za prípravu aktivity a prednášanie. 2.1

11.2. Cestovné náhrady ** 3 520,00

11.2.1. Prevádzka vozidla organizácie * 634001 projekt 1 400,00 400,00

Náklady na prevádzku vozidla organizácie (PHM) slúžiace na 
prepravu lektorov. Predbežný výpočet priemernej ceny: 3 846 
km počas celej realizácie projektu x 0,104 Eur (náklady na 1 
km: 8,0 l / km priemerná spotreba / 100 x 1,3 Eur za l), určenie 
ceny bude závisieť od reálnych vstupov (ceny PHM, 
priemerná spotreba a pod.) v čase uskutočnenia pracovnej 
cesty. Ceny sú uvedené bez DPH. 2.1

11.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi) ** 631001 projekt 1 3 120,00 3 120,00

Tuzemské pracovné cesty pre lektorov - zamestnancov v rámci 
realizácie aktivity v nasledovných samosprávnych krajoch: 
Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Banskobystrický, Žilinský, 
Košický a Prešovský samosprávny kraj. Pracovné cesty za 
účelom vzdelávania v mieste realizácie projektu. Predpokladá 
sa 26 pracovných ciest x 2 lektori. Predpokladá sa maximálna 
cena za ubytovanie na 50 €/osoba/noc + stravné v zmysle 
zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení 
neskorších predpisov. 2.1

11.2.3.
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)** v prípade potreby projekt 0 0,00 0,00

11.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 
činnosti) 0,00

11.3.1.
Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného 
personálu podľa aktivít projektu osobohodina 0 0,00 0,00

11.3.2. Vývoj portálu osobohodina 0 0,00 0,00

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

11.3.4. … Iné (doplniť) 0 0,00 0,00

11.4. Ostatné výdavky - priame 5 188,00

11.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity 636001 projekt 1 4 488,00 4 488,00

Nájom priestorov na vzdelávacie kurzy počas celej doby 
realizácie aktivity v počte 44 prenájmov miestností. 
Predpokladaná výška 1 nájmu je 102 Eur bez DPH / 1 deň 
realizácie aktivity, celková suma nájmu: 44 prenájmov x 102 
Eur bez DPH / deň prenájmu = 4 488 Eur bez DPH. Cena 
stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v danom mieste 
a čase. 2.1

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

11.4.3.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre lektorov, 
odborný personál (zabezpečené dodávateľsky)***** projekt 0,00

11.4.4. Grafické spracovanie a tlač publikácie 637004 projekt 1 700,00 700,00

Grafické spracovanie a tlač publikácie zahŕňa grafickú úpravu 
a tlač pracovných zošitov pre účastníkov vzdelávania v počte 
170 ks. Cena stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v 
danom mieste a čase. 2.1

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

11.5. Podpora frekventantov 300,00

11.5.1.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania (domáce, zahraničné cesty) projekt 0 0,00 0,00
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11.5.2. Školiaci materiál, školiace potreby 633009 projekt 1 300,00 300,00

Položka zahŕňa školiaci materiál a potreby nevyhnutné pre 
realizáciu vzdelávacej aktivity: učebné karty, trénerské noty, 
informačné dokumenty k daným témam, cvičenia a modelové 
situácie, video nahrávky na CD a DVD a iné. Cena stanovená 
na základe prieskumu trhu, obvyklá v danom mieste a čase. 2.1

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

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

11.  Spolu 16 782,00
12. 2.2  Rozvoj kreatívneho prístupu k zákazníkovi

12.1 Personálne výdavky interné - odborné činnosti 8 320,00

12.1.1. Lektor - manažment I 610620 osobohodina 384 13,00 4 992,00

Práca lektora – manažment I na hlavný pracovný pomer, 
pracovná zmluva - ZP. Hodinová sadzba na základe 
priemernej hrubej mesačnej mzdy pozostávajúcej z tarifného, 
funkčného platu a príplatkov delená počtom 168 hodín vrátane 
odvodov za zamestnávateľa 35,2% a 20% navýšenia, t.j. 1 346 
Eur / 168 x 1,352 x 1,2 = 13 Eur/hod. Predpokladaný rozsah 
práce 384 hodín x 13 Eur = 4 992 Eur. Náplň práce - 
zodpovednosť za prípravu aktivity a prednášanie. 2.2

12.1.2. Lektor - manažment II 610620 osobohodina 256 13,00 3 328,00

Práca lektora – manažment I na hlavný pracovný pomer, 
pracovná zmluva - ZP. Hodinová sadzba na základe 
priemernej hrubej mesačnej mzdy pozostávajúcej z tarifného, 
funkčného platu a príplatkov delená počtom 168 hodín vrátane 
odvodov za zamestnávateľa 35,2% a 20% navýšenia, t.j. 1 346 
Eur / 168 x 1,352 x 1,2 = 13 Eur/hod. Predpokladaný rozsah 
práce 256 hodín x 13 Eur = 3 328 Eur. Náplň práce - 
zodpovednosť za prípravu aktivity a prednášanie. 2.2

12.2. Cestovné náhrady ** 2 920,00

12.2.1 Prevádzka vozidla organizácie * 634001 projekt 1 400,00 400,00

Náklady na prevádzku vozidla organizácie (PHM) slúžiace na 
prepravu lektorov. Predbežný výpočet priemernej ceny: 3 846 
km počas celej realizácie projektu x 0,104 Eur (náklady na 1 
km: 8,0 l / km priemerná spotreba / 100 x 1,3 Eur za l), určenie 
ceny bude závisieť od reálnych vstupov (ceny PHM, 
priemerná spotreba a pod.) v čase uskutočnenia pracovnej 
cesty. Ceny sú uvedené bez DPH. 2.2

12.2.2
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi) ** 631001 projekt 1 2 520,00 2 520,00

Tuzemské pracovné cesty pre lektorov - zamestnancov v rámci 
realizácie aktivity v nasledovných samosprávnych krajoch: 
Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Banskobystrický, Žilinský, 
Košický a Prešovský samosprávny kraj. Pracovné cesty za 
účelom vzdelávania v mieste realizácie projektu. Predpokladá 
sa 21 pracovných ciest x 2 lektori. Predpokladá sa maximálna 
cena za ubytovanie na 50 €/osoba/noc + stravné v zmysle 
zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení 
neskorších predpisov. 2.2

12.2.3
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)** v prípade potreby projekt 0 0,00 0,00

12.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 
činnosti) 0,00

12.3.1
Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného 
personálu podľa aktivít projektu osobohodina 0 0,00 0,00

12.3.2 Vývoj portálu osobohodina 0 0,00 0,00

12.3.3 Tvorba vzdelávacích modulov osobohodina 0 0,00 0,00

12.3.4 … Iné (doplniť) 0 0,00 0,00

12.4. Ostatné výdavky - priame 5 188,00
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12.4.1 Nájom priestorov na realizáciu aktivity 636001 projekt 1 4 488,00 4 488,00

Nájom priestorov na vzdelávacie kurzy počas celej doby 
realizácie aktivity v počte 44 prenájmov miestností. 
Predpokladaná výška 1 nájmu je 102 Eur bez DPH / 1 deň 
realizácie aktivity, celková suma nájmu: 44 prenájmov x 102 
Eur bez DPH / deň prenájmu = 4 488 Eur bez DPH. Cena 
stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v danom mieste 
a čase. 2.2

12.4.2 Nájom ostatného majetku a lízing projekt 0 0,00 0,00

12.4.3
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre lektorov, 
odborný personál (zabezpečené dodávateľsky)***** projekt 0,00

12.4.4 Grafické spracovanie a tlač publikácie 637004 projekt 1 700,00 700,00

Grafické spracovanie a tlač publikácie zahŕňa grafickú úpravu 
a tlač pracovných zošitov pre účastníkov vzdelávania v počte 
170 ks. Cena stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v 
danom mieste a čase. 2.2

12.4.5 … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

12.5. Podpora frekventantov 300,00

12.5.1
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania (domáce, zahraničné cesty) projekt 0 0,00 0,00

12.5.2 Školiaci materiál, školiace potreby 633009 projekt 1 300,00 300,00

Položka zahŕňa školiaci materiál a potreby nevyhnutné pre 
realizáciu vzdelávacej aktivity: učebné karty, trénerské noty, 
informačné dokumenty k daným témam, cvičenia a modelové 
situácie, video nahrávky na CD a DVD a iné. Cena stanovená 
na základe prieskumu trhu, obvyklá v danom mieste a čase. 2.2

12.5.3 Príspevky pre frekventantov projekt 0 0,00 0,00

12.5.4 … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

12.  Spolu 16 728,00
13.

13.1 Personálne výdavky interné - odborné činnosti 8 320,00

13.1.1 Odborný garant/lektor - manažment 610620 osobohodina 256 13,00 3 328,00

Práca odborného garanta/lektora – manažment na hlavný 
pracovný pomer, pracovná zmluva - ZP. Hodinová sadzba na 
základe priemernej hrubej mesačnej mzdy pozostávajúcej z 
tarifného, funkčného platu a príplatkov delená počtom 168 
hodín vrátane odvodov za zamestnávateľa 35,2% a 20% 
navýšenia, t.j. 1346 Eur / 168 x 1,352 x 1,2 = 13 Eur/hod. 
Predpokladaný rozsah práce 256 hodín x 13 Eur = 3 328 Eur. 
Náplň práce - zodpovednosť za realizáciu aktivity, tvorbu 
programov a prednášanie. 2.3

13.1.2 Lektor - manažment II 610620 osobohodina 384 13,00 4 992,00

Práca lektora – manažment II na hlavný pracovný pomer, 
pracovná zmluva - ZP. Hodinová sadzba na základe 
priemernej hrubej mesačnej mzdy pozostávajúcej z tarifného, 
funkčného platu a príplatkov delená počtom 168 hodín vrátane 
odvodov za zamestnávateľa 35,2% a 20% navýšenia, t.j. 1 346 
Eur / 168 x 1,352 x 1,2 = 13 Eur/hod. Predpokladaný rozsah 
práce 384 hodín x 13 Eur = 4 992 Eur. Náplň práce - 
zodpovednosť za prípravu aktivity a prednášanie. 2.3

13.2. Cestovné náhrady ** 2 920,00

13.2.1 Prevádzka vozidla organizácie * 634001 projekt 1 400,00 400,00

Náklady na prevádzku vozidla organizácie (PHM) slúžiace na 
prepravu lektorov. Predbežný výpočet priemernej ceny: 3 846 
km počas celej realizácie projektu x 0,104 Eur (náklady na 1 
km: 8,0 l / km priemerná spotreba / 100 x 1,3 Eur za l), určenie 
ceny bude závisieť od reálnych vstupov (ceny PHM, 
priemerná spotreba a pod.) v čase uskutočnenia pracovnej 
cesty. Ceny sú uvedené bez DPH. 2.3

2.3  Manažment zmien pre pracovníkov poskytujúcich služby
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13.2.2
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi) ** 631001 projekt 1 2 520,00 2 520,00

Tuzemské pracovné cesty pre lektorov - zamestnancov v rámci 
realizácie aktivity v nasledovných samosprávnych krajoch: 
Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Banskobystrický, Žilinský, 
Košický a Prešovský samosprávny kraj. Pracovné cesty za 
účelom vzdelávania v mieste realizácie projektu. Predpokladá 
sa 21 pracovných ciest x 2 lektori. Predpokladá sa maximálna 
cena za ubytovanie na 50 €/osoba/noc + stravné v zmysle 
zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení 
neskorších predpisov. 2.3

13.2.3
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)** v prípade potreby projekt 0 0,00 0,00

13.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 
činnosti) 0,00

13.3.1
Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného 
personálu podľa aktivít projektu osobohodina 0 0,00 0,00

13.3.2 Vývoj portálu osobohodina 0 0,00 0,00

13.3.3 Tvorba vzdelávacích modulov osobohodina 0 0,00 0,00

13.3.4 … Iné (doplniť) 0 0,00 0,00

13.4. Ostatné výdavky - priame 5 188,00

13.4.1 Nájom priestorov na realizáciu aktivity 636001 projekt 1 4 488,00 4 488,00

Nájom priestorov na vzdelávacie kurzy počas celej doby 
realizácie aktivity v počte 44 prenájmov miestností. 
Predpokladaná výška 1 nájmu je 102 Eur bez DPH / 1 deň 
realizácie aktivity, celková suma nájmu: 44 prenájmov x 102 
Eur bez DPH / deň prenájmu = 4 488 Eur bez DPH. Cena 
stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v danom mieste 
a čase. 2.3

13.4.2 Nájom ostatného majetku a lízing projekt 0 0,00 0,00

13.4.3
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre lektorov, 
odborný personál (zabezpečené dodávateľsky)***** projekt 0,00

13.4.4 Grafické spracovanie a tlač publikácie 637004 projekt 1 700,00 700,00

Grafické spracovanie a tlač publikácie zahŕňa grafickú úpravu 
a tlač pracovných zošitov pre účastníkov vzdelávania v počte 
170 ks. Cena stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v 
danom mieste a čase. 2.3

13.4.5 … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

13.5. Podpora frekventantov 300,00

13.5.1
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania (domáce, zahraničné cesty) projekt 0 0,00 0,00

13.5.2 Školiaci materiál, školiace potreby 633009 projekt 1 300,00 300,00

Položka zahŕňa školiaci materiál a potreby nevyhnutné pre 
realizáciu vzdelávacej aktivity: učebné karty, trénerské noty, 
informačné dokumenty k daným témam, cvičenia a modelové 
situácie, video nahrávky na CD a DVD a iné. Cena stanovená 
na základe prieskumu trhu, obvyklá v danom mieste a čase 2.3

13.5.3 Príspevky pre frekventantov projekt 0 0,00 0,00

13.5.4 … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

13.  Spolu 16 728,00
14.

14.1 Personálne výdavky interné - odborné činnosti 8 320,00
2.4  Komunikácia v tíme a tímová spolupráca pre pracovníkov poskytujúcich služby
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14.1.1. Odborný garant/lektor - manažment 610620 osobohodina 384 13,00 4 992,00

Práca odborného garanta/lektora – manažment na hlavný 
pracovný pomer, pracovná zmluva - ZP. Hodinová sadzba na 
základe priemernej hrubej mesačnej mzdy pozostávajúcej z 
tarifného, funkčného platu a príplatkov delená počtom 168 
hodín vrátane odvodov za zamestnávateľa 35,2% a 20% 
navýšenia, t.j. 1346 Eur / 168 x 1,352 x 1,2 = 13 Eur/hod. 
Predpokladaný rozsah práce 384 hodín x 13 Eur = 4 992 Eur. 
Náplň práce - zodpovednosť za realizáciu aktivity, tvorbu 
programov a prednášanie. 2.4

14.1.2. Lektor - manažment II 610620 osobohodina 256 13,00 3 328,00

Práca lektora – manažment II na hlavný pracovný pomer, 
pracovná zmluva - ZP. Hodinová sadzba na základe 
priemernej hrubej mesačnej mzdy pozostávajúcej z tarifného, 
funkčného platu a príplatkov delená počtom 168 hodín vrátane 
odvodov za zamestnávateľa 35,2% a 20% navýšenia, t.j. 1 346 
Eur / 168 x 1,352 x 1,2 = 13 Eur/hod. Predpokladaný rozsah 
práce 256 hodín x 13 Eur = 3 328 Eur. Náplň práce - 
zodpovednosť za prípravu aktivity a prednášanie. 2.4

14.2. Cestovné náhrady ** 2 920,00

14.2.1 Prevádzka vozidla organizácie * 634001 projekt 1 400,00 400,00

Náklady na prevádzku vozidla organizácie (PHM) slúžiace na 
prepravu lektorov. Predbežný výpočet priemernej ceny: 3 846 
km počas celej realizácie projektu x 0,104 Eur (náklady na 1 
km: 8,0 l / km priemerná spotreba / 100 x 1,3 Eur za l), určenie 
ceny bude závisieť od reálnych vstupov (ceny PHM, 
priemerná spotreba a pod.) v čase uskutočnenia pracovnej 
cesty. Ceny sú uvedené bez DPH. 2.4

14.2.2
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi) ** 631001 projekt 1 2 520,00 2 520,00

Tuzemské pracovné cesty pre lektorov - zamestnancov v rámci 
realizácie aktivity v nasledovných samosprávnych krajoch: 
Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Banskobystrický, Žilinský, 
Košický a Prešovský samosprávny kraj. Pracovné cesty za 
účelom vzdelávania v mieste realizácie projektu. Predpokladá 
sa 21 pracovných ciest x 2 lektori. Predpokladá sa maximálna 
cena za ubytovanie na 50 €/osoba/noc + stravné v zmysle 
zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení 
neskorších predpisov. 2.4

14.2.3
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)** v prípade potreby projekt 0 0,00 0,00

14.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 
činnosti) 0,00

14.3.1
Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného 
personálu podľa aktivít projektu osobohodina 0 0,00 0,00

14.3.2 Vývoj portálu osobohodina 0 0,00 0,00

14.3.3 Tvorba vzdelávacích modulov osobohodina 0 0,00 0,00

14.3.4 … Iné (doplniť) 0 0,00 0,00

14.4. Ostatné výdavky - priame 5 188,00

14.4.1 Nájom priestorov na realizáciu aktivity 636001 projekt 1 4 488,00 4 488,00

Nájom priestorov na vzdelávacie kurzy počas celej doby 
realizácie aktivity v počte 44 prenájmov miestností. 
Predpokladaná výška 1 nájmu je 102 Eur bez DPH / 1 deň 
realizácie aktivity, celková suma nájmu: 44 prenájmov x 102 
Eur bez DPH / deň prenájmu = 4 488 Eur bez DPH. Cena 
stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v danom mieste 
a čase. 2.4

14.4.2 Nájom ostatného majetku a lízing projekt 0 0,00 0,00

14.4.3
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre lektorov, 
odborný personál (zabezpečené dodávateľsky)***** projekt 0,00

22



ITMS kód Projektu: 26120130017

14.4.4 Grafické spracovanie a tlač publikácie 637004 projekt 1 700,00 700,00

Grafické spracovanie a tlač publikácie zahŕňa grafickú úpravu 
a tlač pracovných zošitov pre účastníkov vzdelávania v počte 
170 ks. Cena stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v 
danom mieste a čase. 2.4

14.4.5 … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

14.5. Podpora frekventantov 300,00

14.5.1
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania (domáce, zahraničné cesty) projekt 0 0,00 0,00

14.5.2 Školiaci materiál, školiace potreby 633009 projekt 1 300,00 300,00

Položka zahŕňa školiaci materiál a potreby nevyhnutné pre 
realizáciu vzdelávacej aktivity: učebné karty, trénerské noty, 
informačné dokumenty k daným témam, cvičenia a modelové 
situácie, video nahrávky na CD a DVD a iné. Cena stanovená 
na základe prieskumu trhu, obvyklá v danom mieste a čase 2.4

14.5.3 Príspevky pre frekventantov projekt 0 0,00 0,00

14.5.4 … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

14.  Spolu 16 728,00

15.
2.5  Prípadové štúdie zamerané na zvýšenie 
produktivity jednotlivca a tímu

15.1 Personálne výdavky interné - odborné činnosti 8 320,00

15.1.1. Odborný garant/lektor - manažment 610620 osobohodina 384 13,00 4 992,00

Práca odborného garanta/lektora – manažment na hlavný 
pracovný pomer, pracovná zmluva - ZP. Hodinová sadzba na 
základe priemernej hrubej mesačnej mzdy pozostávajúcej z 
tarifného, funkčného platu a príplatkov delená počtom 168 
hodín vrátane odvodov za zamestnávateľa 35,2% a 20% 
navýšenia, t.j. 1346 Eur / 168 x 1,352 x 1,2 = 13 Eur/hod. 
Predpokladaný rozsah práce 384 hodín x 13 Eur = 4 992 Eur. 
Náplň práce - zodpovednosť za realizáciu aktivity, tvorbu 
programov a prednášanie. 2.5

15.1.2. Lektor - manažment II 610620 osobohodina 256 13,00 3 328,00

Práca lektora – manažment II na hlavný pracovný pomer, 
pracovná zmluva - ZP. Hodinová sadzba na základe 
priemernej hrubej mesačnej mzdy pozostávajúcej z tarifného, 
funkčného platu a príplatkov delená počtom 168 hodín vrátane 
odvodov za zamestnávateľa 35,2% a 20% navýšenia, t.j. 1 346 
Eur / 168 x 1,352 x 1,2 = 13 Eur/hod. Predpokladaný rozsah 
práce 256 hodín x 13 Eur = 3 328 Eur. Náplň práce - 
zodpovednosť za prípravu aktivity a prednášanie. 2.5

15.2. Cestovné náhrady ** 2 920,00

15.2.1 Prevádzka vozidla organizácie * 634001 projekt 1 400,00 400,00

Náklady na prevádzku vozidla organizácie (PHM) slúžiace na 
prepravu lektorov. Predbežný výpočet priemernej ceny: 3 846 
km počas celej realizácie projektu x 0,104 Eur (náklady na 1 
km: 8,0 l / km priemerná spotreba / 100 x 1,3 Eur za l), určenie 
ceny bude závisieť od reálnych vstupov (ceny PHM, 
priemerná spotreba a pod.) v čase uskutočnenia pracovnej 
cesty. Ceny sú uvedené bez DPH. 2.5

15.2.2
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi) ** 631001 projekt 1 2 520,00 2 520,00

Tuzemské pracovné cesty pre lektorov - zamestnancov v rámci 
realizácie aktivity v nasledovných samosprávnych krajoch: 
Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Banskobystrický, Žilinský, 
Košický a Prešovský samosprávny kraj. Pracovné cesty za 
účelom vzdelávania v mieste realizácie projektu. Predpokladá 
sa 21 pracovných ciest x 2 lektori. Predpokladá sa maximálna 
cena za ubytovanie na 50 €/osoba/noc + stravné v zmysle 
zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení 
neskorších predpisov. 2.5
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15.2.3
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)** v prípade potreby projekt 0 0,00 0,00

15.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 
činnosti) 0,00

15.3.1
Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného 
personálu podľa aktivít projektu osobohodina 0 0,00 0,00

15.3.2 Vývoj portálu osobohodina 0 0,00 0,00

15.3.3 Tvorba vzdelávacích modulov osobohodina 0 0,00 0,00

15.3.4 … Iné (doplniť) 0 0,00 0,00

15.4. Ostatné výdavky - priame 5 188,00

15.4.1 Nájom priestorov na realizáciu aktivity 636001 projekt 1 4 488,00 4 488,00

Nájom priestorov na vzdelávacie kurzy počas celej doby 
realizácie aktivity v počte 44 prenájmov miestností. 
Predpokladaná výška 1 nájmu je 102 Eur bez DPH / 1 deň 
realizácie aktivity, celková suma nájmu: 44 prenájmov x 102 
Eur bez DPH / deň prenájmu = 4 488 Eur bez DPH. Cena 
stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v danom mieste 
a čase. 2.5

15.4.2 Nájom ostatného majetku a lízing projekt 0 0,00 0,00

15.4.3
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre lektorov, 
odborný personál (zabezpečené dodávateľsky)***** projekt 0,00

15.4.4 Grafické spracovanie a tlač publikácie 637004 projekt 1 700,00 700,00

Grafické spracovanie a tlač publikácie zahŕňa grafickú úpravu 
a tlač pracovných zošitov pre účastníkov vzdelávania v počte 
170 ks. Cena stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v 
danom mieste a čase. 2.5

15.4.5 … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

15.5. Podpora frekventantov 300,00

15.5.1
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania (domáce, zahraničné cesty) projekt 0 0,00 0,00

15.5.2 Školiaci materiál, školiace potreby 633009 projekt 1 300,00 300,00

Položka zahŕňa školiaci materiál a potreby nevyhnutné pre 
realizáciu vzdelávacej aktivity: učebné karty, trénerské noty, 
informačné dokumenty k daným témam, cvičenia a modelové 
situácie, video nahrávky na CD a DVD a iné. Cena stanovená 
na základe prieskumu trhu, obvyklá v danom mieste a čase. 2.5

15.5.3 Príspevky pre frekventantov projekt 0 0,00 0,00

15.5.4 … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

15.  Spolu 16 728,00
16.

16.1 Personálne výdavky interné - odborné činnosti 2 288,00

16.1.1. Odborný garant/lektor - odborné zručnosti I 637027 osobohodina 176 13,00 2 288,00

Práca odborného garanta/lektora – odborné zručnosti I na 
základe dohody o vykonaní práce - DoVP. Jednotková cena 
13,00 € vrátane odvodov zamestnávateľa, zistená na základe 
prieskumu trhu. Predpokladaný rozsah práce 176 hodín x 13 
Eur = 2 288 Eur. Náplň práce - zodpovednosť za realizáciu 
aktivity, tvorbu programov a prednášanie. 2.6

16.2. Cestovné náhrady ** 2 560,00

16.2.1 Prevádzka vozidla organizácie * 634001 projekt 1 400,00 400,00

Náklady na prevádzku vozidla organizácie (PHM) slúžiace na 
prepravu lektorov. Predbežný výpočet priemernej ceny: 3 846 
km počas celej realizácie projektu x 0,104 Eur (náklady na 1 
km: 8,0 l / km priemerná spotreba / 100 x 1,3 Eur za l), určenie 
ceny bude závisieť od reálnych vstupov (ceny PHM, 
priemerná spotreba a pod.) v čase uskutočnenia pracovnej 
cesty. Ceny sú uvedené bez DPH. 2.6

2.6  Financie pre nefinančných pracovníkov poskytujúcich služby
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16.2.2
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi) ** 631001 projekt 1 2 160,00 2 160,00

Tuzemské pracovné cesty pre lektorov - zamestnancov v rámci 
realizácie aktivity v nasledovných samosprávnych krajoch: 
Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Banskobystrický, Žilinský, 
Košický a Prešovský samosprávny kraj. Pracovné cesty za 
účelom vzdelávania v mieste realizácie projektu. Predpokladá 
sa 36 pracovných ciest x 1 lektor. Predpokladá sa maximálna 
cena za ubytovanie na 50 €/osoba/noc + stravné v zmysle 
zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení 
neskorších predpisov. 2.6

16.2.3
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)** v prípade potreby projekt 0 0,00 0,00

16.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 
činnosti) 0,00

16.3.1
Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného 
personálu podľa aktivít projektu osobohodina 0 0,00 0,00

16.3.2 Vývoj portálu osobohodina 0 0,00 0,00

16.3.3 Tvorba vzdelávacích modulov osobohodina 0 0,00 0,00

16.3.4 … Iné (doplniť) 0 0,00 0,00

16.4. Ostatné výdavky - priame 5 188,00

16.4.1 Nájom priestorov na realizáciu aktivity 636001 projekt 1 4 488,00 4 488,00

Nájom priestorov na vzdelávacie kurzy počas celej doby 
realizácie aktivity v počte 44 prenájmov miestností. 
Predpokladaná výška 1 nájmu je 102 Eur bez DPH / 1 deň 
realizácie aktivity, celková suma nájmu: 44 prenájmov x 102 
Eur bez DPH / deň prenájmu = 4 488 Eur bez DPH. Cena 
stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v danom mieste 
a čase. 2.6

16.4.2 Nájom ostatného majetku a lízing projekt 0 0,00 0,00

16.4.3
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre lektorov, 
odborný personál (zabezpečené dodávateľsky)***** projekt 0,00

16.4.4 Grafické spracovanie a tlač publikácie 637004 projekt 1 700,00 700,00

Grafické spracovanie a tlač publikácie zahŕňa grafickú úpravu 
a tlač pracovných zošitov pre účastníkov vzdelávania v počte 
170 ks. Cena stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v 
danom mieste a čase. 2.6

16.4.5 … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

16.5. Podpora frekventantov 300,00

16.5.1
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania (domáce, zahraničné cesty) projekt 0 0,00 0,00

16.5.2 Školiaci materiál, školiace potreby 633009 projekt 1 300,00 300,00

Položka zahŕňa školiaci materiál a potreby nevyhnutné pre 
realizáciu vzdelávacej aktivity: učebné karty, trénerské noty, 
informačné dokumenty k daným témam, cvičenia a modelové 
situácie, video nahrávky na CD a DVD a iné. Cena stanovená 
na základe prieskumu trhu, obvyklá v danom mieste a čase. 2.6

16.5.3 Príspevky pre frekventantov projekt 0 0,00 0,00

16.5.4 … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

16.  Spolu 10 336,00
17.

17.1 Personálne výdavky interné - odborné činnosti 4 550,00

17.1.1. Odborný garant/lektor - odborné zručnosti II 637027 osobohodina 350 13,00 4 550,00

Práca odborného garanta/lektora – odborné zručnosti II na 
základe dohody o vykonaní práce - DoVP. Jednotková cena 
13,00 € vrátane odvodov zamestnávateľa, stanovená na 
základe prieskumu trhu. Predpokladaný rozsah práce 350 
hodín x 13 Eur = 4 550 Eur. Náplň práce - zodpovednosť za 
realizáciu aktivity, tvorbu programov a prednášanie. 2.7

17.2. Cestovné náhrady ** 2 560,00

2.7  Základy environmentálneho manažmentu pre pracovníkov poskytujúcich služby
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17.2.1 Prevádzka vozidla organizácie * 634001 projekt 1 400,00 400,00

Náklady na prevádzku vozidla organizácie (PHM) slúžiace na 
prepravu lektorov. Predbežný výpočet priemernej ceny: 3 846 
km počas celej realizácie projektu x 0,104 Eur (náklady na 1 
km: 8,0 l / km priemerná spotreba / 100 x 1,3 Eur za l), určenie 
ceny bude závisieť od reálnych vstupov (ceny PHM, 
priemerná spotreba a pod.) v čase uskutočnenia pracovnej 
cesty. Ceny sú uvedené bez DPH. 2.7

17.2.2
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi) ** 631001 projekt 1 2 160,00 2 160,00

Tuzemské pracovné cesty pre lektorov - zamestnancov v rámci 
realizácie aktivity v nasledovných samosprávnych krajoch: 
Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Banskobystrický, Žilinský, 
Košický a Prešovský samosprávny kraj. Pracovné cesty za 
účelom vzdelávania v mieste realizácie projektu. Predpokladá 
sa 36 pracovných ciest x 1 lektor. Predpokladá sa maximálna 
cena za ubytovanie na 50 €/osoba/noc + stravné v zmysle 
zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení 
neskorších predpisov. 2.7

17.2.3
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)** v prípade potreby projekt 0 0,00 0,00

17.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 
činnosti) 0,00

17.3.1
Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného 
personálu podľa aktivít projektu osobohodina 0 0,00 0,00

17.3.2 Vývoj portálu osobohodina 0 0,00 0,00

17.3.3 Tvorba vzdelávacích modulov osobohodina 0 0,00 0,00

17.3.4 … Iné (doplniť) 0 0,00 0,00

17.4. Ostatné výdavky - priame 5 188,00

17.4.1 Nájom priestorov na realizáciu aktivity 636001 projekt 1 4 488,00 4 488,00

Nájom priestorov na vzdelávacie kurzy počas celej doby 
realizácie aktivity v počte 44 prenájmov miestností. 
Predpokladaná výška 1 nájmu je 102 Eur bez DPH / 1 deň 
realizácie aktivity, celková suma nájmu: 44 prenájmov x 102 
Eur bez DPH / deň prenájmu = 4 488 Eur bez DPH. Cena 
stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v danom mieste 
a čase. 2.7

17.4.2 Nájom ostatného majetku a lízing projekt 0 0,00 0,00

17.4.3
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre lektorov, 
odborný personál (zabezpečené dodávateľsky)***** projekt 0,00

17.4.4 Grafické spracovanie a tlač publikácie 637004 projekt 1 700,00 700,00

Grafické spracovanie a tlač publikácie zahŕňa grafickú úpravu 
a tlač pracovných zošitov pre účastníkov vzdelávania v počte 
170 ks. Cena stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v 
danom mieste a čase. 2.7

17.4.5 … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

17.5. Podpora frekventantov 300,00

17.5.1
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania (domáce, zahraničné cesty) projekt 0 0,00 0,00

17.5.2 Školiaci materiál, školiace potreby 633009 projekt 1 300,00 300,00

Položka zahŕňa školiaci materiál a potreby nevyhnutné pre 
realizáciu vzdelávacej aktivity: učebné karty, trénerské noty, 
informačné dokumenty k daným témam, cvičenia a modelové 
situácie, video nahrávky na CD a DVD a iné. Cena stanovená 
na základe prieskumu trhu, obvyklá v danom mieste a čase. 2.7

17.5.3 Príspevky pre frekventantov projekt 0 0,00 0,00

17.5.4 … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

17.  Spolu 12 598,00
18. 3.1 Profesionálna prezentácia

18.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 4 160,00
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18.1.1 Odborný garant/lektor - manažment 610620 osobohodina 128 13,00 1 664,00

Práca odborného garanta/lektora – manažment na hlavný 
pracovný pomer, pracovná zmluva - ZP. Hodinová sadzba na 
základe priemernej hrubej mesačnej mzdy pozostávajúcej z 
tarifného, funkčného platu a príplatkov delená počtom 168 
hodín vrátane odvodov za zamestnávateľa 35,2% a 20% 
navýšenia, t.j. 1346 Eur / 168 x 1,352 x 1,2 = 13 Eur/hod. 
Predpokladaný rozsah práce 128 hodín x 13 Eur = 1 664 Eur. 
Náplň práce - zodpovednosť za realizáciu aktivity, tvorbu 
programov a prednášanie. 3.1

18.1.2 Lektor - manažment II 610620 osobohodina 192 13,00 2 496,00

Práca lektora – manažment II na hlavný pracovný pomer, 
pracovná zmluva - ZP. Hodinová sadzba na základe 
priemernej hrubej mesačnej mzdy pozostávajúcej z tarifného, 
funkčného platu a príplatkov delená počtom 168 hodín vrátane 
odvodov za zamestnávateľa 35,2% a 20% navýšenia, t.j. 1 346 
Eur / 168 x 1,352 x 1,2 = 13 Eur/hod. Predpokladaný rozsah 
práce 192 hodín x 13 Eur = 2 496 Eur. Náplň práce - 
zodpovednosť za prípravu aktivity a prednášanie. 3.1

18.2. Cestovné náhrady ** 2 560,00

18.2.1. Prevádzka vozidla organizácie * 634001 projekt 1 400,00 400,00

Náklady na prevádzku vozidla organizácie (PHM) slúžiace na 
prepravu lektorov. Predbežný výpočet priemernej ceny: 3 846 
km počas celej realizácie projektu x 0,104 Eur (náklady na 1 
km: 8,0 l / km priemerná spotreba / 100 x 1,3 Eur za l), určenie 
ceny bude závisieť od reálnych vstupov (ceny PHM, 
priemerná spotreba a pod.) v čase uskutočnenia pracovnej 
cesty. Ceny sú uvedené bez DPH. 3.1

18.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi) ** 631001 projekt 1 2 160,00 2 160,00

Tuzemské pracovné cesty pre lektorov - zamestnancov v rámci 
realizácie aktivity v nasledovných samosprávnych krajoch: 
Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Banskobystrický, Žilinský, 
Košický a Prešovský samosprávny kraj. Pracovné cesty za 
účelom vzdelávania v mieste realizácie projektu. Predpokladá 
sa 18 pracovných ciest x 2 lektori. Predpokladá sa maximálna 
cena za ubytovanie na 50 €/osoba/noc + stravné v zmysle 
zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení 
neskorších predpisov. 3.1

18.2.3.
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)** v prípade potreby projekt 0 0,00 0,00

18.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 
činnosti) 0,00

18.3.1.
Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného 
personálu podľa aktivít projektu osobohodina 0 0,00 0,00

18.3.2. Vývoj portálu osobohodina 0 0,00 0,00

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

18.3.4. … Iné (doplniť) 0 0,00 0,00

18.4. Ostatné výdavky - priame 2 700,00

18.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity 636001 projekt 1 2 200,00 2 200,00

Nájom priestorov na vzdelávacie kurzy počas celej doby 
realizácie aktivity v počte 22 prenájmov miestností. 
Predpokladaná výška 1 nájmu je 100 Eur bez DPH / 1 deň 
realizácie aktivity, celková suma nájmu: 22 prenájmov x 100 
Eur bez DPH / deň prenájmu = 2 200 Eur bez DPH. Cena 
stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v danom mieste 
a čase. 3.1

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

18.4.3.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre lektorov, 
odborný personál (zabezpečené dodávateľsky)***** projekt 0,00
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18.4.4. Grafické spracovanie a tlač publikácie 637004 projekt 1 500,00 500,00

Grafické spracovanie a tlač publikácie zahŕňa grafickú úpravu 
a tlač pracovných zošitov pre účastníkov vzdelávania v počte 
130 ks. Cena stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v 
danom mieste a čase. 3.1

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

18.5. Podpora frekventantov 300,00

18.5.1.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania (domáce, zahraničné cesty) projekt 0 0,00 0,00

18.5.2. Školiaci materiál, školiace potreby 633009 projekt 1 300,00 300,00

Položka zahŕňa školiaci materiál a potreby nevyhnutné pre 
realizáciu vzdelávacej aktivity: učebné karty, trénerské noty, 
informačné dokumenty k daným témam, cvičenia a modelové 
situácie, video nahrávky na CD a DVD a iné. Cena stanovená 
na základe prieskumu trhu, obvyklá v danom mieste a čase. 3.1

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

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

18.  Spolu 9 720,00
19. 3.2  Presvedčivá komunikácia

19.1 Personálne výdavky interné - odborné činnosti 4 160,00

19.1.1. Lektor - manažment I 610620 osobohodina 192 13,00 2 496,00

Práca lektora – manažment I na hlavný pracovný pomer, 
pracovná zmluva - ZP. Hodinová sadzba na základe 
priemernej hrubej mesačnej mzdy pozostávajúcej z tarifného, 
funkčného platu a príplatkov delená počtom 168 hodín vrátane 
odvodov za zamestnávateľa 35,2% a 20% navýšenia, t.j. 1 346 
Eur / 168 x 1,352 x 1,2 = 13 Eur/hod. Predpokladaný rozsah 
práce 192 hodín x 13 Eur = 2 496 Eur. Náplň práce - 
zodpovednosť za prípravu aktivity a prednášanie. 3.2

19.1.2. Lektor - manažment II 610620 osobohodina 128 13,00 1 664,00

Práca lektora – manažment II na hlavný pracovný pomer, 
pracovná zmluva - ZP. Hodinová sadzba na základe 
priemernej hrubej mesačnej mzdy pozostávajúcej z tarifného, 
funkčného platu a príplatkov delená počtom 168 hodín vrátane 
odvodov za zamestnávateľa 35,2% a 20% navýšenia, t.j. 1 346 
Eur / 168 x 1,352 x 1,2 = 13 Eur/hod. Predpokladaný rozsah 
práce 128 hodín x 13 Eur = 1 664 Eur. Náplň práce - 
zodpovednosť za prípravu aktivity a prednášanie. 3.2

19.2. Cestovné náhrady ** 2 560,00

19.2.1 Prevádzka vozidla organizácie * 634001 projekt 1 400,00 400,00

Náklady na prevádzku vozidla organizácie (PHM) slúžiace na 
prepravu lektorov. Predbežný výpočet priemernej ceny: 3 846 
km počas celej realizácie projektu x 0,104 Eur (náklady na 1 
km: 8,0 l / km priemerná spotreba / 100 x 1,3 Eur za l), určenie 
ceny bude závisieť od reálnych vstupov (ceny PHM, 
priemerná spotreba a pod.) v čase uskutočnenia pracovnej 
cesty. Ceny sú uvedené bez DPH. 3.2

19.2.2
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi) ** 631001 projekt 1 2 160,00 2 160,00

Tuzemské pracovné cesty pre lektorov - zamestnancov v rámci 
realizácie aktivity v nasledovných samosprávnych krajoch: 
Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Banskobystrický, Žilinský, 
Košický a Prešovský samosprávny kraj. Pracovné cesty za 
účelom vzdelávania v mieste realizácie projektu. Predpokladá 
sa 18 pracovných ciest x 2 lektori. Predpokladá sa maximálna 
cena za ubytovanie na 50 €/osoba/noc + stravné v zmysle 
zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení 
neskorších predpisov. 3.2
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19.2.3
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)** v prípade potreby projekt 0 0,00 0,00

19.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 
činnosti) 0,00

19.3.1
Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného 
personálu podľa aktivít projektu osobohodina 0 0,00 0,00

19.3.2 Vývoj portálu osobohodina 0 0,00 0,00

19.3.3 Tvorba vzdelávacích modulov osobohodina 0 0,00 0,00

19.3.4 … Iné (doplniť) 0 0,00 0,00

19.4. Ostatné výdavky - priame 2 700,00

19.4.1 Nájom priestorov na realizáciu aktivity 636001 projekt 1 2 200,00 2 200,00

Nájom priestorov na vzdelávacie kurzy počas celej doby 
realizácie aktivity v počte 22 prenájmov miestností. 
Predpokladaná výška 1 nájmu je 100 Eur bez DPH / 1 deň 
realizácie aktivity, celková suma nájmu: 22 prenájmov x 100 
Eur bez DPH / deň prenájmu = 2 200 Eur bez DPH. Cena 
stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v danom mieste 
a čase. 3.2

19.4.2 Nájom ostatného majetku a lízing projekt 0 0,00 0,00

19.4.3
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre lektorov, 
odborný personál (zabezpečené dodávateľsky)***** projekt 0,00

19.4.4 Grafické spracovanie a tlač publikácie 637004 projekt 1 500,00 500,00

Grafické spracovanie a tlač publikácie zahŕňa grafickú úpravu 
a tlač pracovných zošitov pre účastníkov vzdelávania v počte 
130 ks. Cena stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v 
danom mieste a čase. 3.2

19.4.5 … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

19.5. Podpora frekventantov 300,00

19.5.1
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania (domáce, zahraničné cesty) projekt 0 0,00 0,00

19.5.2 Školiaci materiál, školiace potreby 633009 projekt 1 300,00 300,00

Položka zahŕňa školiaci materiál a potreby nevyhnutné pre 
realizáciu vzdelávacej aktivity: učebné karty, trénerské noty, 
informačné dokumenty k daným témam, cvičenia a modelové 
situácie, video nahrávky na CD a DVD a iné. Cena stanovená 
na základe prieskumu trhu, obvyklá v danom mieste a čase. 3.2

19.5.3 Príspevky pre frekventantov projekt 0 0,00 0,00

19.5.4 … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

19.  Spolu 9 720,00

20.
3.3  Manažment času 4. generácie a manažment 
stresu

20.1 Personálne výdavky interné - odborné činnosti 4 160,00

20.1.1 Lektor - manažment I 610620 osobohodina 192 13,00 2 496,00

Práca lektora – manažment I na hlavný pracovný pomer, 
pracovná zmluva - ZP. Hodinová sadzba na základe 
priemernej hrubej mesačnej mzdy pozostávajúcej z tarifného, 
funkčného platu a príplatkov delená počtom 168 hodín vrátane 
odvodov za zamestnávateľa 35,2% a 20% navýšenia, t.j. 1 346 
Eur / 168 x 1,352 x 1,2 = 13 Eur/hod. Predpokladaný rozsah 
práce 192 hodín x 13 Eur = 2 496 Eur. Náplň práce - 
zodpovednosť za prípravu aktivity a prednášanie. 3.3
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20.1.2 Lektor - manažment II 610620 osobohodina 128 13,00 1 664,00

Práca lektora – manažment II na hlavný pracovný pomer, 
pracovná zmluva - ZP. Hodinová sadzba na základe 
priemernej hrubej mesačnej mzdy pozostávajúcej z tarifného, 
funkčného platu a príplatkov delená počtom 168 hodín vrátane 
odvodov za zamestnávateľa 35,2% a 20% navýšenia, t.j. 1 346 
Eur / 168 x 1,352 x 1,2 = 13 Eur/hod. Predpokladaný rozsah 
práce 128 hodín x 13 Eur = 1 664 Eur. Náplň práce - 
zodpovednosť za prípravu aktivity a prednášanie. 3.3

20.2. Cestovné náhrady ** 2 560,00

20.2.1 Prevádzka vozidla organizácie * 634001 projekt 1 400,00 400,00

Náklady na prevádzku vozidla organizácie (PHM) slúžiace na 
prepravu lektorov. Predbežný výpočet priemernej ceny: 3 846 
km počas celej realizácie projektu x 0,104 Eur (náklady na 1 
km: 8,0 l / km priemerná spotreba / 100 x 1,3 Eur za l), určenie 
ceny bude závisieť od reálnych vstupov (ceny PHM, 
priemerná spotreba a pod.) v čase uskutočnenia pracovnej 
cesty. Ceny sú uvedené bez DPH. 3.3

20.2.2
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi) ** 631001 projekt 1 2 160,00 2 160,00

Tuzemské pracovné cesty pre lektorov - zamestnancov v rámci 
realizácie aktivity v nasledovných samosprávnych krajoch: 
Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Banskobystrický, Žilinský, 
Košický a Prešovský samosprávny kraj. Pracovné cesty za 
účelom vzdelávania v mieste realizácie projektu. Predpokladá 
sa 18 pracovných ciest x 2 lektori. Predpokladá sa maximálna 
cena za ubytovanie na 50 €/osoba/noc + stravné v zmysle 
zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení 
neskorších predpisov. 3.3

20.2.3
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)** v prípade potreby projekt 0 0,00 0,00

20.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 
činnosti) 0,00

20.3.1
Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného 
personálu podľa aktivít projektu osobohodina 0 0,00 0,00

20.3.2 Vývoj portálu osobohodina 0 0,00 0,00

20.3.3 Tvorba vzdelávacích modulov osobohodina 0 0,00 0,00

20.3.4 … Iné (doplniť) 0 0,00 0,00

20.4. Ostatné výdavky - priame 2 700,00

20.4.1 Nájom priestorov na realizáciu aktivity 636001 projekt 1 2 200,00 2 200,00

Nájom priestorov na vzdelávacie kurzy počas celej doby 
realizácie aktivity v počte 22 prenájmov miestností. 
Predpokladaná výška 1 nájmu je 100 Eur bez DPH / 1 deň 
realizácie aktivity, celková suma nájmu: 22 prenájmov x 100 
Eur bez DPH / deň prenájmu = 2 200 Eur bez DPH. Cena 
stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v danom mieste 
a čase. 3.3

20.4.2 Nájom ostatného majetku a lízing projekt 0 0,00 0,00

20.4.3
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre lektorov, 
odborný personál (zabezpečené dodávateľsky)***** projekt 0,00

20.4.4 Grafické spracovanie a tlač publikácie 637004 projekt 1 500,00 500,00

Grafické spracovanie a tlač publikácie zahŕňa grafickú úpravu 
a tlač pracovných zošitov pre účastníkov vzdelávania v počte 
130 ks. Cena stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v 
danom mieste a čase. 3.3

20.4.5 … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

20.5. Podpora frekventantov 300,00

20.5.1
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania (domáce, zahraničné cesty) projekt 0 0,00 0,00
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20.5.2 Školiaci materiál, školiace potreby 633009 projekt 1 300,00 300,00

Položka zahŕňa školiaci materiál a potreby nevyhnutné pre 
realizáciu vzdelávacej aktivity: učebné karty, trénerské noty, 
informačné dokumenty k daným témam, cvičenia a modelové 
situácie, video nahrávky na CD a DVD a iné. Cena stanovená 
na základe prieskumu trhu, obvyklá v danom mieste a čase. 3.3

20.5.3 Príspevky pre frekventantov projekt 0 0,00 0,00

20.5.4 … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

20.  Spolu 9 720,00
21. 3.4  Využitie kreativity v manažérskej práci

21.1 Personálne výdavky interné - odborné činnosti 4 160,00

21.1.1. Lektor - manažment I 610620 osobohodina 192 13,00 2 496,00

Práca lektora – manažment I na hlavný pracovný pomer, 
pracovná zmluva - ZP. Hodinová sadzba na základe 
priemernej hrubej mesačnej mzdy pozostávajúcej z tarifného, 
funkčného platu a príplatkov delená počtom 168 hodín vrátane 
odvodov za zamestnávateľa 35,2% a 20% navýšenia, t.j. 1 346 
Eur / 168 x 1,352 x 1,2 = 13 Eur/hod. Predpokladaný rozsah 
práce 192 hodín x 13 Eur = 2 496 Eur. Náplň práce - 
zodpovednosť za prípravu aktivity a prednášanie. 3.4

21.1.2. Lektor - manažment II 610620 osobohodina 128 13,00 1 664,00

Práca lektora – manažment II na hlavný pracovný pomer, 
pracovná zmluva - ZP. Hodinová sadzba na základe 
priemernej hrubej mesačnej mzdy pozostávajúcej z tarifného, 
funkčného platu a príplatkov delená počtom 168 hodín vrátane 
odvodov za zamestnávateľa 35,2% a 20% navýšenia, t.j. 1 346 
Eur / 168 x 1,352 x 1,2 = 13 Eur/hod. Predpokladaný rozsah 
práce 128 hodín x 13 Eur = 1 664 Eur. Náplň práce - 
zodpovednosť za prípravu aktivity a prednášanie. 3.4

21.2. Cestovné náhrady ** 2 560,00

21.2.1 Prevádzka vozidla organizácie * 634001 projekt 1 400,00 400,00

Náklady na prevádzku vozidla organizácie (PHM) slúžiace na 
prepravu lektorov. Predbežný výpočet priemernej ceny: 3 846 
km počas celej realizácie projektu x 0,104 Eur (náklady na 1 
km: 8,0 l / km priemerná spotreba / 100 x 1,3 Eur za l), určenie 
ceny bude závisieť od reálnych vstupov (ceny PHM, 
priemerná spotreba a pod.) v čase uskutočnenia pracovnej 
cesty. Ceny sú uvedené bez DPH. 3.4

21.2.2
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi) ** 631001 projekt 1 2 160,00 2 160,00

Tuzemské pracovné cesty pre lektorov - zamestnancov v rámci 
realizácie aktivity v nasledovných samosprávnych krajoch: 
Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Banskobystrický, Žilinský, 
Košický a Prešovský samosprávny kraj. Pracovné cesty za 
účelom vzdelávania v mieste realizácie projektu. Predpokladá 
sa 18 pracovných ciest x 2 lektori. Predpokladá sa maximálna 
cena za ubytovanie na 50 €/osoba/noc + stravné v zmysle 
zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení 
neskorších predpisov. 3.4

21.2.3
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)** v prípade potreby projekt 0 0,00 0,00

21.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 
činnosti) 0,00

21.3.1
Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného 
personálu podľa aktivít projektu osobohodina 0 0,00 0,00

21.3.2 Vývoj portálu osobohodina 0 0,00 0,00

21.3.3 Tvorba vzdelávacích modulov osobohodina 0 0,00 0,00

21.3.4 … Iné (doplniť) 0 0,00 0,00

21.4. Ostatné výdavky - priame 2 700,00
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21.4.1 Nájom priestorov na realizáciu aktivity 636001 projekt 1 2 200,00 2 200,00

Nájom priestorov na vzdelávacie kurzy počas celej doby 
realizácie aktivity v počte 22 prenájmov miestností. 
Predpokladaná výška 1 nájmu je 100 Eur bez DPH / 1 deň 
realizácie aktivity, celková suma nájmu: 22 prenájmov x 100 
Eur bez DPH / deň prenájmu = 2 200 Eur bez DPH. Cena 
stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v danom mieste 
a čase. 3.4

21.4.2 Nájom ostatného majetku a lízing projekt 0 0,00 0,00

21.4.3
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre lektorov, 
odborný personál (zabezpečené dodávateľsky)***** projekt 0,00

21.4.4 Grafické spracovanie a tlač publikácie 637004 projekt 1 500,00 500,00

Grafické spracovanie a tlač publikácie zahŕňa grafickú úpravu 
a tlač pracovných zošitov pre účastníkov vzdelávania v počte 
130 ks. Cena stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v 
danom mieste a čase. 3.4

21.4.5 … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

21.5. Podpora frekventantov 300,00

21.5.1
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania (domáce, zahraničné cesty) projekt 0 0,00 0,00

21.5.2 Školiaci materiál, školiace potreby 633009 projekt 1 300,00 300,00

Položka zahŕňa školiaci materiál a potreby nevyhnutné pre 
realizáciu vzdelávacej aktivity: učebné karty, trénerské noty, 
informačné dokumenty k daným témam, cvičenia a modelové 
situácie, video nahrávky na CD a DVD a iné. Cena stanovená 
na základe prieskumu trhu, obvyklá v danom mieste a čase. 3.4

21.5.3 Príspevky pre frekventantov projekt 0 0,00 0,00

21.5.4 … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

21.  Spolu 9 720,00
22. 3.5 Zvládanie konfliktných situácií

22.1 Personálne výdavky interné - odborné činnosti 4 160,00

22.1.1. Lektor - manažment I 610620 osobohodina 192 13,00 2 496,00

Práca lektora – manažment I na hlavný pracovný pomer, 
pracovná zmluva - ZP. Hodinová sadzba na základe 
priemernej hrubej mesačnej mzdy pozostávajúcej z tarifného, 
funkčného platu a príplatkov delená počtom 168 hodín vrátane 
odvodov za zamestnávateľa 35,2% a 20% navýšenia, t.j. 1 346 
Eur / 168 x 1,352 x 1,2 = 13 Eur/hod. Predpokladaný rozsah 
práce 192 hodín x 13 Eur = 2 496 Eur. Náplň práce - 
zodpovednosť za prípravu aktivity a prednášanie. 3.5

22.1.2. Lektor - manažment II 610620 osobohodina 128 13,00 1 664,00

Práca lektora – manažment II na hlavný pracovný pomer, 
pracovná zmluva - ZP. Hodinová sadzba na základe 
priemernej hrubej mesačnej mzdy pozostávajúcej z tarifného, 
funkčného platu a príplatkov delená počtom 168 hodín vrátane 
odvodov za zamestnávateľa 35,2% a 20% navýšenia, t.j. 1 346 
Eur / 168 x 1,352 x 1,2 = 13 Eur/hod. Predpokladaný rozsah 
práce 128 hodín x 13 Eur = 1 664 Eur. Náplň práce - 
zodpovednosť za prípravu aktivity a prednášanie. 3.5

22.2. Cestovné náhrady ** 2 560,00

22.2.1 Prevádzka vozidla organizácie * 634001 projekt 1 400,00 400,00

Náklady na prevádzku vozidla organizácie (PHM) slúžiace na 
prepravu lektorov. Predbežný výpočet priemernej ceny: 3 846 
km počas celej realizácie projektu x 0,104 Eur (náklady na 1 
km: 8,0 l / km priemerná spotreba / 100 x 1,3 Eur za l), určenie 
ceny bude závisieť od reálnych vstupov (ceny PHM, 
priemerná spotreba a pod.) v čase uskutočnenia pracovnej 
cesty. Ceny sú uvedené bez DPH. 3.5
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22.2.2
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi) ** 631001 projekt 1 2 160,00 2 160,00

Tuzemské pracovné cesty pre lektorov - zamestnancov v rámci 
realizácie aktivity v nasledovných samosprávnych krajoch: 
Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Banskobystrický, Žilinský, 
Košický a Prešovský samosprávny kraj. Pracovné cesty za 
účelom vzdelávania v mieste realizácie projektu. Predpokladá 
sa 18 pracovných ciest x 2 lektori. Predpokladá sa maximálna 
cena za ubytovanie na 50 €/osoba/noc + stravné v zmysle 
zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení 
neskorších predpisov. 3.5

22.2.3
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)** v prípade potreby projekt 0 0,00 0,00

22.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 
činnosti) 0,00

22.3.1
Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného 
personálu podľa aktivít projektu osobohodina 0 0,00 0,00

22.3.2 Vývoj portálu osobohodina 0 0,00 0,00

22.3.3 Tvorba vzdelávacích modulov osobohodina 0 0,00 0,00

22.3.4 … Iné (doplniť) 0 0,00 0,00

22.4. Ostatné výdavky - priame 2 700,00

22.4.1 Nájom priestorov na realizáciu aktivity 636001 projekt 1 2 200,00 2 200,00

Nájom priestorov na vzdelávacie kurzy počas celej doby 
realizácie aktivity v počte 22 prenájmov miestností. 
Predpokladaná výška 1 nájmu je 100 Eur bez DPH / 1 deň 
realizácie aktivity, celková suma nájmu: 22 prenájmov x 100 
Eur bez DPH / deň prenájmu = 2 200 Eur bez DPH. Cena 
stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v danom mieste 
a čase. 3.5

22.4.2 Nájom ostatného majetku a lízing projekt 0 0,00 0,00

22.4.3
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre lektorov, 
odborný personál (zabezpečené dodávateľsky)***** projekt 0,00

22.4.4 Grafické spracovanie a tlač publikácie 637004 projekt 1 500,00 500,00

Grafické spracovanie a tlač publikácie zahŕňa grafickú úpravu 
a tlač pracovných zošitov pre účastníkov vzdelávania v počte 
130 ks. Cena stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v 
danom mieste a čase. 3.5

22.4.5 … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

22.5. Podpora frekventantov 300,00

22.5.1
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania (domáce, zahraničné cesty) projekt 0 0,00 0,00

22.5.2 Školiaci materiál, školiace potreby 633009 projekt 1 300,00 300,00

Položka zahŕňa školiaci materiál a potreby nevyhnutné pre 
realizáciu vzdelávacej aktivity: učebné karty, trénerské noty, 
informačné dokumenty k daným témam, cvičenia a modelové 
situácie, video nahrávky na CD a DVD a iné. Cena stanovená 
na základe prieskumu trhu, obvyklá v danom mieste a čase. 3.5

22.5.3 Príspevky pre frekventantov projekt 0 0,00 0,00

22.5.4 … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

22.  Spolu 9 720,00
23. 3.6  Manažment emócií

23.1 Personálne výdavky interné - odborné činnosti 4 160,00
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23.1.1. Lektor - manažment I 610620 osobohodina 192 13,00 2 496,00

Práca lektora – manažment I na hlavný pracovný pomer, 
pracovná zmluva - ZP. Hodinová sadzba na základe 
priemernej hrubej mesačnej mzdy pozostávajúcej z tarifného, 
funkčného platu a príplatkov delená počtom 168 hodín vrátane 
odvodov za zamestnávateľa 35,2% a 20% navýšenia, t.j. 1 346 
Eur / 168 x 1,352 x 1,2 = 13 Eur/hod. Predpokladaný rozsah 
práce 192 hodín x 13 Eur = 2 496 Eur. Náplň práce - 
zodpovednosť za prípravu aktivity a prednášanie. 3.6

23.1.2. Lektor - manažment II 610620 osobohodina 128 13,00 1 664,00

Práca lektora – manažment II na hlavný pracovný pomer, 
pracovná zmluva - ZP. Hodinová sadzba na základe 
priemernej hrubej mesačnej mzdy pozostávajúcej z tarifného, 
funkčného platu a príplatkov delená počtom 168 hodín vrátane 
odvodov za zamestnávateľa 35,2% a 20% navýšenia, t.j. 1 346 
Eur / 168 x 1,352 x 1,2 = 13 Eur/hod. Predpokladaný rozsah 
práce 128 hodín x 13 Eur = 1 664 Eur. Náplň práce - 
zodpovednosť za prípravu aktivity a prednášanie. 3.6

23.2. Cestovné náhrady ** 2 560,00

23.2.1 Prevádzka vozidla organizácie * 634001 projekt 1 400,00 400,00

Náklady na prevádzku vozidla organizácie (PHM) slúžiace na 
prepravu lektorov. Predbežný výpočet priemernej ceny: 3 846 
km počas celej realizácie projektu x 0,104 Eur (náklady na 1 
km: 8,0 l / km priemerná spotreba / 100 x 1,3 Eur za l), určenie 
ceny bude závisieť od reálnych vstupov (ceny PHM, 
priemerná spotreba a pod.) v čase uskutočnenia pracovnej 
cesty. Ceny sú uvedené bez DPH. 3.6

23.2.2
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi) ** 631001 projekt 1 2 160,00 2 160,00

Tuzemské pracovné cesty pre lektorov - zamestnancov v rámci 
realizácie aktivity v nasledovných samosprávnych krajoch: 
Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Banskobystrický, Žilinský, 
Košický a Prešovský samosprávny kraj. Pracovné cesty za 
účelom vzdelávania v mieste realizácie projektu. Predpokladá 
sa 18 pracovných ciest x 2 lektori. Predpokladá sa maximálna 
cena za ubytovanie na 50 €/osoba/noc + stravné v zmysle 
zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení 
neskorších predpisov. 3.6

23.2.3
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)** v prípade potreby projekt 0 0,00 0,00

23.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 
činnosti) 0,00

23.3.1
Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného 
personálu podľa aktivít projektu osobohodina 0 0,00 0,00

23.3.2 Vývoj portálu osobohodina 0 0,00 0,00

23.3.3 Tvorba vzdelávacích modulov osobohodina 0 0,00 0,00

23.3.4 … Iné (doplniť) 0 0,00 0,00

23.4. Ostatné výdavky - priame 2 700,00

23.4.1 Nájom priestorov na realizáciu aktivity 636001 projekt 1 2 200,00 2 200,00

Nájom priestorov na vzdelávacie kurzy počas celej doby 
realizácie aktivity v počte 22 prenájmov miestností. 
Predpokladaná výška 1 nájmu je 100 Eur bez DPH / 1 deň 
realizácie aktivity, celková suma nájmu: 22 prenájmov x 100 
Eur bez DPH / deň prenájmu = 2 200 Eur bez DPH. Cena 
stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v danom mieste 
a čase. 3.6

23.4.2 Nájom ostatného majetku a lízing projekt 0 0,00 0,00

23.4.3
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre lektorov, 
odborný personál (zabezpečené dodávateľsky)***** projekt 0,00
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23.4.4 Grafické spracovanie a tlač publikácie 637004 projekt 1 500,00 500,00

Grafické spracovanie a tlač publikácie zahŕňa grafickú úpravu 
a tlač pracovných zošitov pre účastníkov vzdelávania v počte 
130 ks. Cena stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v 
danom mieste a čase. 3.6

23.4.5 … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

23.5. Podpora frekventantov 300,00

23.5.1
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania (domáce, zahraničné cesty) projekt 0 0,00 0,00

23.5.2 Školiaci materiál, školiace potreby 633009 projekt 1 300,00 300,00

Položka zahŕňa školiaci materiál a potreby nevyhnutné pre 
realizáciu vzdelávacej aktivity: učebné karty, trénerské noty, 
informačné dokumenty k daným témam, cvičenia a modelové 
situácie, video nahrávky na CD a DVD a iné. Cena stanovená 
na základe prieskumu trhu, obvyklá v danom mieste a čase. 3.6

23.5.3 Príspevky pre frekventantov projekt 0 0,00 0,00

23.5.4 … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

23.  Spolu 9 720,00
24. 3.7  Spoločenská etiketa a zásady stolovania

24.1 Personálne výdavky interné - odborné činnosti 1 248,00

24.1.1. Odborný garant/lektor - manažment 610620 osobohodina 96 13,00 1 248,00

Práca odborného garanta/lektora – manažment na hlavný 
pracovný pomer, pracovná zmluva - ZP. Hodinová sadzba na 
základe priemernej hrubej mesačnej mzdy pozostávajúcej z 
tarifného, funkčného platu a príplatkov delená počtom 168 
hodín vrátane odvodov za zamestnávateľa 35,2% a 20% 
navýšenia, t.j. 1346 Eur / 168 x 1,352 x 1,2 = 13 Eur/hod. 
Predpokladaný rozsah práce 96 hodín x 13 Eur = 1 248 Eur. 
Náplň práce - zodpovednosť za realizáciu aktivity, tvorbu 
programov a prednášanie. e. 3.7

24.2. Cestovné náhrady ** 2 560,00

24.2.1 Prevádzka vozidla organizácie * 634001 projekt 1 400,00 400,00

Náklady na prevádzku vozidla organizácie (PHM) slúžiace na 
prepravu lektorov. Predbežný výpočet priemernej ceny: 3 846 
km počas celej realizácie projektu x 0,104 Eur (náklady na 1 
km: 8,0 l / km priemerná spotreba / 100 x 1,3 Eur za l), určenie 
ceny bude závisieť od reálnych vstupov (ceny PHM, 
priemerná spotreba a pod.) v čase uskutočnenia pracovnej 
cesty. Ceny sú uvedené bez DPH. 3.7

24.2.2
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi) ** 631001 projekt 1 2 160,00 2 160,00

Tuzemské pracovné cesty pre lektorov - zamestnancov v rámci 
realizácie aktivity v nasledovných samosprávnych krajoch: 
Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Banskobystrický, Žilinský, 
Košický a Prešovský samosprávny kraj. Pracovné cesty za 
účelom vzdelávania v mieste realizácie projektu. Predpokladá 
sa 18 pracovných ciest x 2 lektori. Predpokladá sa maximálna 
cena za ubytovanie na 50 €/osoba/noc + stravné v zmysle 
zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení 
neskorších predpisov. 3.7

24.2.3
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)** v prípade potreby projekt 0 0,00 0,00

24.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 
činnosti) 0,00

24.3.1
Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného 
personálu podľa aktivít projektu osobohodina 0 0,00 0,00

24.3.2 Vývoj portálu osobohodina 0 0,00 0,00

24.3.3 Tvorba vzdelávacích modulov osobohodina 0 0,00 0,00

24.3.4 … Iné (doplniť) 0 0,00 0,00

24.4. Ostatné výdavky - priame 2 700,00
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24.4.1 Nájom priestorov na realizáciu aktivity 636001 projekt 1 2 200,00 2 200,00

Nájom priestorov na vzdelávacie kurzy počas celej doby 
realizácie aktivity v počte 22 prenájmov miestností. 
Predpokladaná výška 1 nájmu je 100 Eur bez DPH / 1 deň 
realizácie aktivity, celková suma nájmu: 22 prenájmov x 100 
Eur bez DPH / deň prenájmu = 2 200 Eur bez DPH. Cena 
stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v danom mieste 
a čase. 3.7

24.4.2 Nájom ostatného majetku a lízing projekt 0 0,00 0,00

24.4.3
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre lektorov, 
odborný personál (zabezpečené dodávateľsky)***** projekt 0,00

24.4.4 Grafické spracovanie a tlač publikácie 637004 projekt 1 500,00 500,00

Grafické spracovanie a tlač publikácie zahŕňa grafickú úpravu 
a tlač pracovných zošitov pre účastníkov vzdelávania v počte 
130 ks. Cena stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v 
danom mieste a čase. 3.7

24.4.5 … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

24.5. Podpora frekventantov 300,00

24.5.1
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania (domáce, zahraničné cesty) projekt 0 0,00 0,00

24.5.2 Školiaci materiál, školiace potreby 633009 projekt 1 300,00 300,00

Položka zahŕňa školiaci materiál a potreby nevyhnutné pre 
realizáciu vzdelávacej aktivity: učebné karty, trénerské noty, 
informačné dokumenty k daným témam, cvičenia a modelové 
situácie, video nahrávky na CD a DVD a iné. Cena stanovená 
na základe prieskumu trhu, obvyklá v danom mieste a čase. 3.7

24.5.3 Príspevky pre frekventantov projekt 0 0,00 0,00

24.5.4 … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

24.  Spolu 6 808,00
25.

25.1 Personálne výdavky interné - odborné činnosti 3 328,00

25.1.1. Odborný garant/lektor - odborné zručnosti III 637027 osobohodina 256 13,00 3 328,00

Práca odborného garanta/lektora – odborné zručnosti III na 
základe dohody o vykonaní práce - DoVP. Jednotková cena 
13,00 € vrátane odvodov zamestnávateľa, stanovená na 
základe prieskumu trhu. Náplň práce - zodpovednosť za 
realizáciu aktivity, tvorbu programov a prednášanie. 3.8

25.2 Cestovné náhrady ** 2 380,00

25.2.1 Prevádzka vozidla organizácie * 634001 projekt 1 400,00 400,00

Náklady na prevádzku vozidla organizácie (PHM) slúžiace na 
prepravu lektorov. Predbežný výpočet priemernej ceny: 3 846 
km počas celej realizácie projektu x 0,104 Eur (náklady na 1 
km: 8,0 l / km priemerná spotreba / 100 x 1,3 Eur za l), určenie 
ceny bude závisieť od reálnych vstupov (ceny PHM, 
priemerná spotreba a pod.) v čase uskutočnenia pracovnej 
cesty. Ceny sú uvedené bez DPH. 3.8

25.2.2
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi) ** 631001 projekt 1 1 980,00 1 980,00

Tuzemské pracovné cesty pre lektorov - zamestnancov v rámci 
realizácie aktivity v nasledovných samosprávnych krajoch: 
Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Banskobystrický, Žilinský, 
Košický a Prešovský samosprávny kraj. Pracovné cesty za 
účelom vzdelávania v mieste realizácie projektu. Predpokladá 
sa 33 pracovných ciest x 1 lektor. Predpokladá sa maximálna 
cena za ubytovanie na 50 €/osoba/noc + stravné v zmysle 
zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení 
neskorších predpisov. 3.8

25.2.3
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)** v prípade potreby projekt 0 0,00 0,00

3.8  Cudzie jazyky a konverzácia pre pracovníkov manažmentu v turistickom sektore
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25.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 
činnosti) 0,00

25.3.1
Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného 
personálu podľa aktivít projektu osobohodina 0 0,00 0,00

25.3.2 Vývoj portálu osobohodina 0 0,00 0,00

25.3.3 Tvorba vzdelávacích modulov osobohodina 0 0,00 0,00

25.3.4 … Iné (doplniť) 0 0,00 0,00

25.4. Ostatné výdavky - priame 2 678,00

25.4.1 Nájom priestorov na realizáciu aktivity 636001 projekt 1 2 178,00 2 178,00

Nájom priestorov na vzdelávacie kurzy počas celej doby 
realizácie aktivity v počte 33 prenájmov miestností. 
Predpokladaná výška 1 nájmu je 66 Eur bez DPH / 1 deň 
realizácie aktivity, celková suma nájmu: 33 prenájmov x 66 
Eur bez DPH / deň prenájmu = 2 178 Eur bez DPH. Cena 
stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v danom mieste 
a čase. 3.8

25.4.2 Nájom ostatného majetku a lízing projekt 0 0,00 0,00

25.4.3
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre lektorov, 
odborný personál (zabezpečené dodávateľsky)***** projekt 0,00

25.4.4 Grafické spracovanie a tlač publikácie 637004 projekt 1 500,00 500,00

Grafické spracovanie a tlač publikácie zahŕňa grafickú úpravu 
a tlač pracovných zošitov pre účastníkov vzdelávania v počte 
130 ks. Cena stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v 
danom mieste a čase. 3.8

25.4.5 … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

25.5. Podpora frekventantov 300,00

25.5.1
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania (domáce, zahraničné cesty) projekt 0 0,00 0,00

25.5.2 Školiaci materiál, školiace potreby 633009 projekt 1 300,00 300,00

Položka zahŕňa školiaci materiál a potreby nevyhnutné pre 
realizáciu vzdelávacej aktivity: učebné karty, trénerské noty, 
informačné dokumenty k daným témam, cvičenia a modelové 
situácie, video nahrávky na CD a DVD a iné. Cena stanovená 
na základe prieskumu trhu, obvyklá v danom mieste a čase. 3.8

25.5.3 Príspevky pre frekventantov projekt 0 0,00 0,00

25.5.4 … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

25.  Spolu 8 686,00

26.
4.1 Aktívne vedenie osobného a telefonického 
rozhovoru

26.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 8 320,00

26.1.1 Odborný garant/lektor - manažment 610620 osobohodina 384 13,00 4 992,00

Práca odborného garanta/lektora – manažment na hlavný 
pracovný pomer, pracovná zmluva - ZP. Hodinová sadzba na 
základe priemernej hrubej mesačnej mzdy pozostávajúcej z 
tarifného, funkčného platu a príplatkov delená počtom 168 
hodín vrátane odvodov za zamestnávateľa 35,2% a 20% 
navýšenia, t.j. 1346 Eur / 168 x 1,352 x 1,2 = 13 Eur/hod. 
Predpokladaný rozsah práce 384 hodín x 13 Eur = 4 992 Eur. 
Náplň práce - zodpovednosť za realizáciu aktivity, tvorbu 
programov a prednášanie. 4.1

26.1.2 Lektor - manažment II 610620 osobohodina 256 13,00 3 328,00

Práca lektora – manažment II na hlavný pracovný pomer, 
pracovná zmluva - ZP. Hodinová sadzba na základe 
priemernej hrubej mesačnej mzdy pozostávajúcej z tarifného, 
funkčného platu a príplatkov delená počtom 168 hodín vrátane 
odvodov za zamestnávateľa 35,2% a 20% navýšenia, t.j. 1 346 
Eur / 168 x 1,352 x 1,2 = 13 Eur/hod. Predpokladaný rozsah 
práce 256 hodín x 13 Eur = 3 328 Eur. Náplň práce - 
zodpovednosť za prípravu aktivity a prednášanie. 4.1
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26.2. Cestovné náhrady ** 3 400,00

26.2.1. Prevádzka vozidla organizácie * 634001 projekt 1 400,00 400,00

Náklady na prevádzku vozidla organizácie (PHM) slúžiace na 
prepravu lektorov. Predbežný výpočet priemernej ceny: 3 846 
km počas celej realizácie projektu x 0,104 Eur (náklady na 1 
km: 8,0 l / km priemerná spotreba / 100 x 1,3 Eur za l), určenie 
ceny bude závisieť od reálnych vstupov (ceny PHM, 
priemerná spotreba a pod.) v čase uskutočnenia pracovnej 
cesty. Ceny sú uvedené bez DPH. 4.1

26.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi) ** 631001 projekt 1 3 000,00 3 000,00

Tuzemské pracovné cesty pre lektorov - zamestnancov v rámci 
realizácie aktivity v nasledovných samosprávnych krajoch: 
Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Banskobystrický, Žilinský, 
Košický a Prešovský samosprávny kraj. Pracovné cesty za 
účelom vzdelávania v mieste realizácie projektu. Predpokladá 
sa 25 pracovných ciest x 2 lektori. Predpokladá sa maximálna 
cena za ubytovanie na 50 €/osoba/noc + stravné v zmysle 
zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení 
neskorších predpisov. 4.1

26.2.3.
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)** v prípade potreby projekt 0 0,00 0,00

26.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 
činnosti) 0,00

26.3.1.
Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného 
personálu podľa aktivít projektu osobohodina 0 0,00 0,00

26.3.2. Vývoj portálu osobohodina 0 0,00 0,00

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

26.3.4. … Iné (doplniť) 0 0,00 0,00

26.4. Ostatné výdavky - priame 5 098,80

26.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity 636001 projekt 1 4 298,80 4 298,80

Nájom priestorov na vzdelávacie kurzy počas celej doby 
realizácie aktivity v počte 44 prenájmov miestností. 
Predpokladaná výška 1 nájmu je 97,70 Eur bez DPH / 1 deň 
realizácie aktivity, celková suma nájmu: 44 prenájmov x 97,70 
Eur bez DPH / deň prenájmu = 4 298,80 Eur bez DPH. Cena 
stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v danom mieste 
a čase. 4.1

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

26.4.3.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre lektorov, 
odborný personál (zabezpečené dodávateľsky)***** projekt 0,00

26.4.4. Grafické spracovanie a tlač publikácie 637004 projekt 1 800,00 800,00

Grafické spracovanie a tlač publikácie zahŕňa grafickú úpravu 
a tlač pracovných zošitov pre účastníkov vzdelávania v počte 
170 ks. Cena stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v 
danom mieste a čase. 4.1

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

26.5. Podpora frekventantov 300,00

26.5.1.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania (domáce, zahraničné cesty) projekt 0 0,00 0,00

26.5.2. Školiaci materiál, školiace potreby 633009 projekt 1 300,00 300,00

Položka zahŕňa školiaci materiál a potreby nevyhnutné pre 
realizáciu vzdelávacej aktivity: učebné karty, trénerské noty, 
informačné dokumenty k daným témam, cvičenia a modelové 
situácie, video nahrávky na CD a DVD a iné. Cena stanovená 
na základe prieskumu trhu, obvyklá v danom mieste a čase. 4.1

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

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

26.  Spolu 17 118,80
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27.
4.2  Zvládanie námietok a asertívna 
komunikácia

27.1 Personálne výdavky interné - odborné činnosti 8 320,00

27.1.1. Lektor - manažment I 610620 osobohodina 384 13,00 4 992,00

Práca lektora – manažment I na hlavný pracovný pomer, 
pracovná zmluva - ZP. Hodinová sadzba na základe 
priemernej hrubej mesačnej mzdy pozostávajúcej z tarifného, 
funkčného platu a príplatkov delená počtom 168 hodín vrátane 
odvodov za zamestnávateľa 35,2% a 20% navýšenia, t.j. 1 346 
Eur / 168 x 1,352 x 1,2 = 13 Eur/hod. Predpokladaný rozsah 
práce 384 hodín x 13 Eur = 4 992 Eur. Náplň práce - 
zodpovednosť za prípravu aktivity a prednášanie. 4.2

27.1.2. Lektor - manažment II 610620 osobohodina 256 13,00 3 328,00

Práca lektora – manažment II na hlavný pracovný pomer, 
pracovná zmluva - ZP. Hodinová sadzba na základe 
priemernej hrubej mesačnej mzdy pozostávajúcej z tarifného, 
funkčného platu a príplatkov delená počtom 168 hodín vrátane 
odvodov za zamestnávateľa 35,2% a 20% navýšenia, t.j. 1 346 
Eur / 168 x 1,352 x 1,2 = 13 Eur/hod. Predpokladaný rozsah 
práce 256 hodín x 13 Eur = 3 328 Eur. Náplň práce - 
zodpovednosť za prípravu aktivity a prednášanie. 4.2

27.2. Cestovné náhrady ** 3 400,00

27.2.1 Prevádzka vozidla organizácie * 634001 projekt 1 400,00 400,00

Náklady na prevádzku vozidla organizácie (PHM) slúžiace na 
prepravu lektorov. Predbežný výpočet priemernej ceny: 3 846 
km počas celej realizácie projektu x 0,104 Eur (náklady na 1 
km: 8,0 l / km priemerná spotreba / 100 x 1,3 Eur za l), určenie 
ceny bude závisieť od reálnych vstupov (ceny PHM, 
priemerná spotreba a pod.) v čase uskutočnenia pracovnej 
cesty. Ceny sú uvedené bez DPH. 4.2

27.2.2
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi) ** 631001 projekt 1 3 000,00 3 000,00

Tuzemské pracovné cesty pre lektorov - zamestnancov v rámci 
realizácie aktivity v nasledovných samosprávnych krajoch: 
Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Banskobystrický, Žilinský, 
Košický a Prešovský samosprávny kraj. Pracovné cesty za 
účelom vzdelávania v mieste realizácie projektu. Predpokladá 
sa 25 pracovných ciest x 2 lektori. Predpokladá sa maximálna 
cena za ubytovanie na 50 €/osoba/noc + stravné v zmysle 
zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení 
neskorších predpisov. 4.2

27.2.3
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)** v prípade potreby projekt 0 0,00 0,00

27.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 
činnosti) 0,00

27.3.1
Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného 
personálu podľa aktivít projektu osobohodina 0 0,00 0,00

27.3.2 Vývoj portálu osobohodina 0 0,00 0,00

27.3.3 Tvorba vzdelávacích modulov osobohodina 0 0,00 0,00

27.3.4 … Iné (doplniť) 0 0,00 0,00

27.4. Ostatné výdavky - priame 5 098,80

27.4.1 Nájom priestorov na realizáciu aktivity 636001 projekt 1 4 298,80 4 298,80

Nájom priestorov na vzdelávacie kurzy počas celej doby 
realizácie aktivity v počte 44 prenájmov miestností. 
Predpokladaná výška 1 nájmu je 97,70 Eur bez DPH / 1 deň 
realizácie aktivity, celková suma nájmu: 44 prenájmov x 97,70 
Eur bez DPH / deň prenájmu = 4 298,80 Eur bez DPH. Cena 
stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v danom mieste 
a čase. 4.2

27.4.2 Nájom ostatného majetku a lízing projekt 0 0,00 0,00
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27.4.3
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre lektorov, 
odborný personál (zabezpečené dodávateľsky)***** projekt 0,00

27.4.4 Grafické spracovanie a tlač publikácie 637004 projekt 1 800,00 800,00

Grafické spracovanie a tlač publikácie zahŕňa grafickú úpravu 
a tlač pracovných zošitov pre účastníkov vzdelávania v počte 
170 ks. Cena stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v 
danom mieste a čase. 4.2

27.4.5 … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

27.5. Podpora frekventantov 300,00

27.5.1
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania (domáce, zahraničné cesty) projekt 0 0,00 0,00

27.5.2 Školiaci materiál, školiace potreby 633009 projekt 1 300,00 300,00

Položka zahŕňa školiaci materiál a potreby nevyhnutné pre 
realizáciu vzdelávacej aktivity: učebné karty, trénerské noty, 
informačné dokumenty k daným témam, cvičenia a modelové 
situácie, video nahrávky na CD a DVD a iné. Cena stanovená 
na základe prieskumu trhu, obvyklá v danom mieste a čase. 4.2

27.5.3 Príspevky pre frekventantov projekt 0 0,00 0,00

27.5.4 … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

27.  Spolu 17 118,80
28.

28.1 Personálne výdavky interné - odborné činnosti 8 320,00

28.1.1 Lektor - manažment I 610620 osobohodina 384 13,00 4 992,00

Práca lektora – manažment I na hlavný pracovný pomer, 
pracovná zmluva - ZP. Hodinová sadzba na základe 
priemernej hrubej mesačnej mzdy pozostávajúcej z tarifného, 
funkčného platu a príplatkov delená počtom 168 hodín vrátane 
odvodov za zamestnávateľa 35,2% a 20% navýšenia, t.j. 1 346 
Eur / 168 x 1,352 x 1,2 = 13 Eur/hod. Predpokladaný rozsah 
práce 384 hodín x 13 Eur = 4 992 Eur. Náplň práce - 
zodpovednosť za prípravu aktivity a prednášanie. 4.3

28.1.2 Lektor - manažment II 610620 osobohodina 256 13,00 3 328,00

Práca lektora – manažment II na hlavný pracovný pomer, 
pracovná zmluva - ZP. Hodinová sadzba na základe 
priemernej hrubej mesačnej mzdy pozostávajúcej z tarifného, 
funkčného platu a príplatkov delená počtom 168 hodín vrátane 
odvodov za zamestnávateľa 35,2% a 20% navýšenia, t.j. 1 346 
Eur / 168 x 1,352 x 1,2 = 13 Eur/hod. Predpokladaný rozsah 
práce 256 hodín x 13 Eur = 3 328 Eur. Náplň práce - 
zodpovednosť za prípravu aktivity a prednášanie. 4.3

28.2. Cestovné náhrady ** 3 400,00

28.2.1 Prevádzka vozidla organizácie * 634001 projekt 1 400,00 400,00

Náklady na prevádzku vozidla organizácie (PHM) slúžiace na 
prepravu lektorov. Predbežný výpočet priemernej ceny: 3 846 
km počas celej realizácie projektu x 0,104 Eur (náklady na 1 
km: 8,0 l / km priemerná spotreba / 100 x 1,3 Eur za l), určenie 
ceny bude závisieť od reálnych vstupov (ceny PHM, 
priemerná spotreba a pod.) v čase uskutočnenia pracovnej 
cesty. Ceny sú uvedené bez DPH. 4.3

4.3  Manažment času 4. generácie a manažment stresu pre pracovníkov poskytujúcich služby
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28.2.2
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi) ** 631001 projekt 1 3 000,00 3 000,00

Tuzemské pracovné cesty pre lektorov - zamestnancov v rámci 
realizácie aktivity v nasledovných samosprávnych krajoch: 
Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Banskobystrický, Žilinský, 
Košický a Prešovský samosprávny kraj. Pracovné cesty za 
účelom vzdelávania v mieste realizácie projektu. Predpokladá 
sa 25 pracovných ciest x 2 lektori. Predpokladá sa maximálna 
cena za ubytovanie na 50 €/osoba/noc + stravné v zmysle 
zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení 
neskorších predpisov. 4.3

28.2.3
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)** v prípade potreby projekt 0 0,00 0,00

28.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 
činnosti) 0,00

28.3.1
Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného 
personálu podľa aktivít projektu osobohodina 0 0,00 0,00

28.3.2 Vývoj portálu osobohodina 0 0,00 0,00

28.3.3 Tvorba vzdelávacích modulov osobohodina 0 0,00 0,00

28.3.4 … Iné (doplniť) 0 0,00 0,00

28.4. Ostatné výdavky - priame 5 098,80

28.4.1 Nájom priestorov na realizáciu aktivity 636001 projekt 1 4 298,80 4 298,80

Nájom priestorov na vzdelávacie kurzy počas celej doby 
realizácie aktivity v počte 44 prenájmov miestností. 
Predpokladaná výška 1 nájmu je 97,70 Eur bez DPH / 1 deň 
realizácie aktivity, celková suma nájmu: 44 prenájmov x 97,70 
Eur bez DPH / deň prenájmu = 4 298,80 Eur bez DPH. Cena 
stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v danom mieste 
a čase. 4.3

28.4.2 Nájom ostatného majetku a lízing projekt 0 0,00 0,00

28.4.3
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre lektorov, 
odborný personál (zabezpečené dodávateľsky)***** projekt 0,00

28.4.4 Grafické spracovanie a tlač publikácie 637004 projekt 1 800,00 800,00

Grafické spracovanie a tlač publikácie zahŕňa grafickú úpravu 
a tlač pracovných zošitov pre účastníkov vzdelávania v počte 
170 ks. Cena stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v 
danom mieste a čase. 4.3

28.4.5 … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

28.5. Podpora frekventantov 300,00

28.5.1
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania (domáce, zahraničné cesty) projekt 0 0,00 0,00

28.5.2 Školiaci materiál, školiace potreby 633009 projekt 1 300,00 300,00

Položka zahŕňa školiaci materiál a potreby nevyhnutné pre 
realizáciu vzdelávacej aktivity: učebné karty, trénerské noty, 
informačné dokumenty k daným témam, cvičenia a modelové 
situácie , video nahrávky na CD a DVD a iné. Cena stanovená 
na základe prieskumu trhu, obvyklá v danom mieste a čase. 4.3

28.5.3 Príspevky pre frekventantov projekt 0 0,00 0,00

28.5.4 … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

28.  Spolu 17 118,80
29.

29.1 Personálne výdavky interné - odborné činnosti 8 320,00
4.4 Zvládanie konfliktných situácií pre pracovníkov poskytujúcich služby
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29.1.1. Lektor - manažment I 610620 osobohodina 384 13,00 4 992,00

Práca lektora – manažment I na hlavný pracovný pomer, 
pracovná zmluva - ZP. Hodinová sadzba na základe 
priemernej hrubej mesačnej mzdy pozostávajúcej z tarifného, 
funkčného platu a príplatkov delená počtom 168 hodín vrátane 
odvodov za zamestnávateľa 35,2% a 20% navýšenia, t.j. 1 346 
Eur / 168 x 1,352 x 1,2 = 13 Eur/hod. Predpokladaný rozsah 
práce 384 hodín x 13 Eur = 4 992 Eur. Náplň práce - 
zodpovednosť za prípravu aktivity a prednášanie. 4.4

29.1.2. Lektor - manažment II 610620 osobohodina 256 13,00 3 328,00

Práca lektora – manažment II na hlavný pracovný pomer, 
pracovná zmluva - ZP. Hodinová sadzba na základe 
priemernej hrubej mesačnej mzdy pozostávajúcej z tarifného, 
funkčného platu a príplatkov delená počtom 168 hodín vrátane 
odvodov za zamestnávateľa 35,2% a 20% navýšenia, t.j. 1 346 
Eur / 168 x 1,352 x 1,2 = 13 Eur/hod. Predpokladaný rozsah 
práce 256 hodín x 13 Eur = 3 328 Eur. Náplň práce - 
zodpovednosť za prípravu aktivity a prednášanie. 4.4

29.2. Cestovné náhrady ** 3 400,00

29.2.1 Prevádzka vozidla organizácie * 634001 projekt 1 400,00 400,00

Náklady na prevádzku vozidla organizácie (PHM) slúžiace na 
prepravu lektorov. Predbežný výpočet priemernej ceny: 3 846 
km počas celej realizácie projektu x 0,104 Eur (náklady na 1 
km: 8,0 l / km priemerná spotreba / 100 x 1,3 Eur za l), určenie 
ceny bude závisieť od reálnych vstupov (ceny PHM, 
priemerná spotreba a pod.) v čase uskutočnenia pracovnej 
cesty. Ceny sú uvedené bez DPH. 4.4

29.2.2
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi) ** 631001 projekt 1 3 000,00 3 000,00

Tuzemské pracovné cesty pre lektorov - zamestnancov v rámci 
realizácie aktivity v nasledovných samosprávnych krajoch: 
Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Banskobystrický, Žilinský, 
Košický a Prešovský samosprávny kraj. Pracovné cesty za 
účelom vzdelávania v mieste realizácie projektu. Predpokladá 
sa 25 pracovných ciest x 2 lektori. Predpokladá sa maximálna 
cena za ubytovanie na 50 €/osoba/noc + stravné v zmysle 
zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení 
neskorších predpisov. 4.4

29.2.3
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)** v prípade potreby projekt 0 0,00 0,00

29.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 
činnosti) 0,00

29.3.1
Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného 
personálu podľa aktivít projektu osobohodina 0 0,00 0,00

29.3.2 Vývoj portálu osobohodina 0 0,00 0,00

29.3.3 Tvorba vzdelávacích modulov osobohodina 0 0,00 0,00

29.3.4 … Iné (doplniť) 0 0,00 0,00

29.4. Ostatné výdavky - priame 5 098,80

29.4.1 Nájom priestorov na realizáciu aktivity 636001 projekt 1 4 298,80 4 298,80

Nájom priestorov na vzdelávacie kurzy počas celej doby 
realizácie aktivity v počte 44 prenájmov miestností. 
Predpokladaná výška 1 nájmu je 97,70 Eur bez DPH / 1 deň 
realizácie aktivity, celková suma nájmu: 44 prenájmov x 97,70 
Eur bez DPH / deň prenájmu = 4 298,80 Eur bez DPH. Cena 
stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v danom mieste 
a čase. 4.4

29.4.2 Nájom ostatného majetku a lízing projekt 0 0,00 0,00

29.4.3
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre lektorov, 
odborný personál (zabezpečené dodávateľsky)***** projekt 0,00
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29.4.4 Grafické spracovanie a tlač publikácie 637004 projekt 1 800,00 800,00

Grafické spracovanie a tlač publikácie zahŕňa grafickú úpravu 
a tlač pracovných zošitov pre účastníkov vzdelávania v počte 
170 ks. Cena stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v 
danom mieste a čase. 4.4

29.4.5 … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

29.5. Podpora frekventantov 300,00

29.5.1
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania (domáce, zahraničné cesty) projekt 0 0,00 0,00

29.5.2 Školiaci materiál, školiace potreby 633009 projekt 1 300,00 300,00

Položka zahŕňa školiaci materiál a potreby nevyhnutné pre 
realizáciu vzdelávacej aktivity: učebné karty, trénerské noty, 
informačné dokumenty k daným témam, cvičenia a modelové 
situácie, video nahrávky na CD a DVD a iné. Cena stanovená 
na základe prieskumu trhu, obvyklá v danom mieste a čase. 4.4

29.5.3 Príspevky pre frekventantov projekt 0 0,00 0,00

29.5.4 … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

29.  Spolu 17 118,80
30.

30.1 Personálne výdavky interné - odborné činnosti 8 320,00

30.1.1. Lektor - manažment I 610620 osobohodina 384 13,00 4 992,00

Práca lektora – manažment I na hlavný pracovný pomer, 
pracovná zmluva - ZP. Hodinová sadzba na základe 
priemernej hrubej mesačnej mzdy pozostávajúcej z tarifného, 
funkčného platu a príplatkov delená počtom 168 hodín vrátane 
odvodov za zamestnávateľa 35,2% a 20% navýšenia, t.j. 1 346 
Eur / 168 x 1,352 x 1,2 = 13 Eur/hod. Predpokladaný rozsah 
práce 384 hodín x 13 Eur = 4 992 Eur. Náplň práce - 
zodpovednosť za prípravu aktivity a prednášanie. 4.5

30.1.2. Lektor - manažment II 610620 osobohodina 256 13,00 3 328,00

Práca lektora – manažment II na hlavný pracovný pomer, 
pracovná zmluva - ZP. Hodinová sadzba na základe 
priemernej hrubej mesačnej mzdy pozostávajúcej z tarifného, 
funkčného platu a príplatkov delená počtom 168 hodín vrátane 
odvodov za zamestnávateľa 35,2% a 20% navýšenia, t.j. 1 346 
Eur / 168 x 1,352 x 1,2 = 13 Eur/hod. Predpokladaný rozsah 
práce 256 hodín x 13 Eur = 3 328 Eur. Náplň práce - 
zodpovednosť za prípravu aktivity a prednášanie. 4.5

30.2. Cestovné náhrady ** 3 400,00

30.2.1 Prevádzka vozidla organizácie * 634001 projekt 1 400,00 400,00

Náklady na prevádzku vozidla organizácie (PHM) slúžiace na 
prepravu lektorov. Predbežný výpočet priemernej ceny: 3 846 
km počas celej realizácie projektu x 0,104 Eur (náklady na 1 
km: 8,0 l / km priemerná spotreba / 100 x 1,3 Eur za l), určenie 
ceny bude závisieť od reálnych vstupov (ceny PHM, 
priemerná spotreba a pod.) v čase uskutočnenia pracovnej 
cesty. Ceny sú uvedené bez DPH. 4.5

30.2.2
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi) ** 631001 projekt 1 3 000,00 3 000,00

Tuzemské pracovné cesty pre lektorov - zamestnancov v rámci 
realizácie aktivity v nasledovných samosprávnych krajoch: 
Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Banskobystrický, Žilinský, 
Košický a Prešovský samosprávny kraj. Pracovné cesty za 
účelom vzdelávania v mieste realizácie projektu. Predpokladá 
sa 25 pracovných ciest x 2 lektori. Predpokladá sa maximálna 
cena za ubytovanie na 50 €/osoba/noc + stravné v zmysle 
zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení 
neskorších predpisov. 4.5

4.5  Manažment emócií pre pracovníkov poskytujúcich služby
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30.2.3
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)** v prípade potreby projekt 0 0,00 0,00

30.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 
činnosti) 0,00

30.3.1
Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného 
personálu podľa aktivít projektu osobohodina 0 0,00 0,00

30.3.2 Vývoj portálu osobohodina 0 0,00 0,00

30.3.3 Tvorba vzdelávacích modulov osobohodina 0 0,00 0,00

30.3.4 … Iné (doplniť) 0 0,00 0,00

30.4. Ostatné výdavky - priame 5 098,80

30.4.1 Nájom priestorov na realizáciu aktivity 636001 projekt 1 4 298,80 4 298,80

Nájom priestorov na vzdelávacie kurzy počas celej doby 
realizácie aktivity v počte 44 prenájmov miestností. 
Predpokladaná výška 1 nájmu je 97,70 Eur bez DPH / 1 deň 
realizácie aktivity, celková suma nájmu: 44 prenájmov x 97,70 
Eur bez DPH / deň prenájmu = 4 298,80 Eur bez DPH. Cena 
stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v danom mieste 
a čase. 4.5

30.4.2 Nájom ostatného majetku a lízing projekt 0 0,00 0,00

30.4.3
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre lektorov, 
odborný personál (zabezpečené dodávateľsky)***** projekt 0,00

30.4.4 Grafické spracovanie a tlač publikácie 637004 projekt 1 800,00 800,00

Grafické spracovanie a tlač publikácie zahŕňa grafickú úpravu 
a tlač pracovných zošitov pre účastníkov vzdelávania v počte 
170 ks. Cena stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v 
danom mieste a čase. 4.5

30.4.5 … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

30.5. Podpora frekventantov 300,00

30.5.1
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania (domáce, zahraničné cesty) projekt 0 0,00 0,00

30.5.2 Školiaci materiál, školiace potreby 633009 projekt 1 300,00 300,00

Položka zahŕňa školiaci materiál a potreby nevyhnutné pre 
realizáciu vzdelávacej aktivity: učebné karty, trénerské noty, 
informačné dokumenty k daným témam, cvičenia a modelové 
situácie, video nahrávky na CD a DVD a iné. Cena stanovená 
na základe prieskumu trhu, obvyklá v danom mieste a čase. 4.5

30.5.3 Príspevky pre frekventantov projekt 0 0,00 0,00

30.5.4 … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

30.  Spolu 17 118,80
31. 4.6  Situačný predaj a obchodné zručnosti

31.1 Personálne výdavky interné - odborné činnosti 8 320,00

31.1.1. Lektor - manažment I 610620 osobohodina 384 13,00 4 992,00

Práca lektora – manažment I na hlavný pracovný pomer, 
pracovná zmluva - ZP. Hodinová sadzba na základe 
priemernej hrubej mesačnej mzdy pozostávajúcej z tarifného, 
funkčného platu a príplatkov delená počtom 168 hodín vrátane 
odvodov za zamestnávateľa 35,2% a 20% navýšenia, t.j. 1 346 
Eur / 168 x 1,352 x 1,2 = 13 Eur/hod. Predpokladaný rozsah 
práce 384 hodín x 13 Eur = 4 992 Eur. Náplň práce - 
zodpovednosť za prípravu aktivity a prednášanie. 4.6
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31.1.2. Lektor - manažment II 610620 osobohodina 256 13,00 3 328,00

Práca lektora – manažment II na hlavný pracovný pomer, 
pracovná zmluva - ZP. Hodinová sadzba na základe 
priemernej hrubej mesačnej mzdy pozostávajúcej z tarifného, 
funkčného platu a príplatkov delená počtom 168 hodín vrátane 
odvodov za zamestnávateľa 35,2% a 20% navýšenia, t.j. 1 346 
Eur / 168 x 1,352 x 1,2 = 13 Eur/hod. Predpokladaný rozsah 
práce 256 hodín x 13 Eur = 3 328 Eur. Náplň práce - 
zodpovednosť za prípravu aktivity a prednášanie. 4.6

31.2. Cestovné náhrady ** 3 400,00

31.2.1 Prevádzka vozidla organizácie * 634001 projekt 1 400,00 400,00

Náklady na prevádzku vozidla organizácie (PHM) slúžiace na 
prepravu lektorov. Predbežný výpočet priemernej ceny: 3 846 
km počas celej realizácie projektu x 0,104 Eur (náklady na 1 
km: 8,0 l / km priemerná spotreba / 100 x 1,3 Eur za l), určenie 
ceny bude závisieť od reálnych vstupov (ceny PHM, 
priemerná spotreba a pod.) v čase uskutočnenia pracovnej 
cesty. Ceny sú uvedené bez DPH. 4.6

31.2.2
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi) ** 631001 projekt 1 3 000,00 3 000,00

Tuzemské pracovné cesty pre lektorov - zamestnancov v rámci 
realizácie aktivity v nasledovných samosprávnych krajoch: 
Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Banskobystrický, Žilinský, 
Košický a Prešovský samosprávny kraj. Pracovné cesty za 
účelom vzdelávania v mieste realizácie projektu. Predpokladá 
sa 25 pracovných ciest x 2 lektori. Predpokladá sa maximálna 
cena za ubytovanie na 50 €/osoba/noc + stravné v zmysle 
zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení 
neskorších predpisov. 4.6

31.2.3
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)** v prípade potreby projekt 0 0,00 0,00

31.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 
činnosti) 0,00

31.3.1
Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného 
personálu podľa aktivít projektu osobohodina 0 0,00 0,00

31.3.2 Vývoj portálu osobohodina 0 0,00 0,00

31.3.3 Tvorba vzdelávacích modulov osobohodina 0 0,00 0,00

31.3.4 … Iné (doplniť) 0 0,00 0,00

31.4. Ostatné výdavky - priame 5 098,80

31.4.1 Nájom priestorov na realizáciu aktivity 636001 projekt 1 4 298,80 4 298,80

Nájom priestorov na vzdelávacie kurzy počas celej doby 
realizácie aktivity v počte 44 prenájmov miestností. 
Predpokladaná výška 1 nájmu je 97,70 Eur bez DPH / 1 deň 
realizácie aktivity, celková suma nájmu: 44 prenájmov x 97,70 
Eur bez DPH / deň prenájmu = 4 298,80 Eur bez DPH. Cena 
stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v danom mieste 
a čase. 4.6

31.4.2 Nájom ostatného majetku a lízing projekt 0 0,00 0,00

31.4.3
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre lektorov, 
odborný personál (zabezpečené dodávateľsky)***** projekt 0,00

31.4.4 Grafické spracovanie a tlač publikácie 637004 projekt 1 800,00 800,00

Grafické spracovanie a tlač publikácie zahŕňa grafickú úpravu 
a tlač pracovných zošitov pre účastníkov vzdelávania v počte 
170 ks. Cena stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v 
danom mieste a čase 4.6

31.4.5 … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

31.5. Podpora frekventantov 300,00

31.5.1
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania (domáce, zahraničné cesty) projekt 0 0,00 0,00
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31.5.2 Školiaci materiál, školiace potreby 633009 projekt 1 300,00 300,00

Položka zahŕňa školiaci materiál a potreby nevyhnutné pre 
realizáciu vzdelávacej aktivity: učebné karty, trénerské noty, 
informačné dokumenty k daným témam, cvičenia a modelové 
situácie, video nahrávky na CD a DVD a iné. Cena stanovená 
na základe prieskumu trhu, obvyklá v danom mieste a čase. 4.6

31.5.3 Príspevky pre frekventantov projekt 0 0,00 0,00

31.5.4 … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

31.  Spolu 17 118,80
32.

32.1 Personálne výdavky interné - odborné činnosti 2 496,00

32.1.1. Odborný garant/lektor - manažment 610620 osobohodina 192 13,00 2 496,00

Práca odborného garanta/lektora – manažment na hlavný 
pracovný pomer, pracovná zmluva - ZP. Hodinová sadzba na 
základe priemernej hrubej mesačnej mzdy pozostávajúcej z 
tarifného, funkčného platu a príplatkov delená počtom 168 
hodín vrátane odvodov za zamestnávateľa 35,2% a 20% 
navýšenia, t.j. 1346 Eur / 168 x 1,352 x 1,2 = 13 Eur/hod. 
Predpokladaný rozsah práce 192 hodín x 13 Eur = 2 496 Eur. 
Náplň práce - zodpovednosť za realizáciu aktivity, tvorbu 
programov a prednášanie. 4.7

32.2. Cestovné náhrady ** 3 400,00

32.2.1 Prevádzka vozidla organizácie * 634001 projekt 1 400,00 400,00

Náklady na prevádzku vozidla organizácie (PHM) slúžiace na 
prepravu lektorov. Predbežný výpočet priemernej ceny: 3 846 
km počas celej realizácie projektu x 0,104 Eur (náklady na 1 
km: 8,0 l / km priemerná spotreba / 100 x 1,3 Eur za l), určenie 
ceny bude závisieť od reálnych vstupov (ceny PHM, 
priemerná spotreba a pod.) v čase uskutočnenia pracovnej 
cesty. Ceny sú uvedené bez DPH. 4.7

32.2.2
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi) ** 631001 projekt 1 3 000,00 3 000,00

Tuzemské pracovné cesty pre lektorov - zamestnancov v rámci 
realizácie aktivity v nasledovných samosprávnych krajoch: 
Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Banskobystrický, Žilinský, 
Košický a Prešovský samosprávny kraj. Pracovné cesty za 
účelom vzdelávania v mieste realizácie projektu. Predpokladá 
sa 25 pracovných ciest x 2 lektori. Predpokladá sa maximálna 
cena za ubytovanie na 50 €/osoba/noc + stravné v zmysle 
zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení 
neskorších predpisov. 4.7

32.2.3
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)** v prípade potreby projekt 0 0,00 0,00

32.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 
činnosti) 0,00

32.3.1
Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného 
personálu podľa aktivít projektu osobohodina 0 0,00 0,00

32.3.2 Vývoj portálu osobohodina 0 0,00 0,00

32.3.3 Tvorba vzdelávacích modulov osobohodina 0 0,00 0,00

32.3.4 … Iné (doplniť) 0 0,00 0,00

32.4. Ostatné výdavky - priame 5 098,80

32.4.1 Nájom priestorov na realizáciu aktivity 636001 projekt 1 4 298,80 4 298,80

Nájom priestorov na vzdelávacie kurzy počas celej doby 
realizácie aktivity v počte 44 prenájmov miestností. 
Predpokladaná výška 1 nájmu je 97,70 Eur bez DPH / 1 deň 
realizácie aktivity, celková suma nájmu: 44 prenájmov x 97,70 
Eur bez DPH / deň prenájmu = 4 298,80 Eur bez DPH. Cena 
stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v danom mieste 
a čase. 4.7

32.4.2 Nájom ostatného majetku a lízing projekt 0 0,00 0,00

4.7  Spoločenská etiketa a zásady stolovania pre pracovníkov poskytujúcich služby
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32.4.3
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre lektorov, 
odborný personál (zabezpečené dodávateľsky)***** projekt 0,00

32.4.4 Grafické spracovanie a tlač publikácie 637004 projekt 1 800,00 800,00

Grafické spracovanie a tlač publikácie zahŕňa grafickú úpravu 
a tlač pracovných zošitov pre účastníkov vzdelávania v počte 
170 ks. Cena stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v 
danom mieste a čase. 4.7

32.4.5 … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

32.5. Podpora frekventantov 300,00

32.5.1
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania (domáce, zahraničné cesty) projekt 0 0,00 0,00

32.5.2 Školiaci materiál, školiace potreby 633009 projekt 1 300,00 300,00

Položka zahŕňa školiaci materiál a potreby nevyhnutné pre 
realizáciu vzdelávacej aktivity: učebné karty, trénerské noty, 
informačné dokumenty k daným témam, cvičenia a modelové 
situácie, video nahrávky na CD a DVD a iné. Cena stanovená 
na základe prieskumu trhu, obvyklá v danom mieste a čase. 4.7

32.5.3 Príspevky pre frekventantov projekt 0 0,00 0,00

32.5.4 … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

32.  Spolu 11 294,80

33.

4.8  Cudzie jazyky a konverzácia pre 
pracovníkov poskytujúcich služby v turistickom 
sektore

33.1 Personálne výdavky interné - odborné činnosti 13 312,00

33.1.1. Odborný garant/lektor - odborné zručnosti III 637027 osobohodina 1 024 13,00 13 312,00

Práca odborného garanta/lektora – odborné zručnosti III na 
základe dohody o vykonaní práce - DoVP. Jednotková cena 
13,00 € vrátane odvodov zamestnávateľa, stanovená na 
základe prieskumu trhu. Predpokladaný rozsah práce 1 024 
hodín x 13 Eur = 13 312 Eur. Náplň práce - zodpovednosť za 
realizáciu aktivity, tvorbu programov a prednášanie. 4.8

33.2 Cestovné náhrady ** 3 400,00

33.2.1 Prevádzka vozidla organizácie * 634001 projekt 1 400,00 400,00

Náklady na prevádzku vozidla organizácie (PHM) slúžiace na 
prepravu lektorov. Predbežný výpočet priemernej ceny: 3 846 
km počas celej realizácie projektu x 0,104 Eur (náklady na 1 
km: 8,0 l / km priemerná spotreba / 100 x 1,3 Eur za l), určenie 
ceny bude závisieť od reálnych vstupov (ceny PHM, 
priemerná spotreba a pod.) v čase uskutočnenia pracovnej 
cesty. Ceny sú uvedené bez DPH. 4.8

33.2.2
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi) ** 631001 projekt 1 3 000,00 3 000,00

Tuzemské pracovné cesty pre lektorov - zamestnancov v rámci 
realizácie aktivity v nasledovných samosprávnych krajoch: 
Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Banskobystrický, Žilinský, 
Košický a Prešovský samosprávny kraj. Pracovné cesty za 
účelom vzdelávania v mieste realizácie projektu. Predpokladá 
sa 50 pracovných ciest x 1 lektor. Predpokladá sa maximálna 
cena za ubytovanie na 50 €/osoba/noc + stravné v zmysle 
zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení 
neskorších predpisov. 4.8

33.2.3
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)** v prípade potreby projekt 0 0,00 0,00

33.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 
činnosti) 0,00

33.3.1
Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného 
personálu podľa aktivít projektu osobohodina 0 0,00 0,00

33.3.2 Vývoj portálu osobohodina 0 0,00 0,00

33.3.3 Tvorba vzdelávacích modulov osobohodina 0 0,00 0,00

33.3.4 … Iné (doplniť) 0 0,00 0,00
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33.4. Ostatné výdavky - priame 5 100,00

33.4.1 Nájom priestorov na realizáciu aktivity 636001 projekt 1 4 300,00 4 300,00

Nájom priestorov na vzdelávacie kurzy počas celej doby 
realizácie aktivity v počte 50 prenájmov miestností. 
Predpokladaná výška 1 nájmu je 86 Eur bez DPH / 1 deň 
realizácie aktivity, celková suma nájmu: 50 prenájmov x 86 
Eur bez DPH / deň prenájmu = 4 300 Eur bez DPH. Cena 
stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v danom mieste 
a čase. 4.8

33.4.2 Nájom ostatného majetku a lízing projekt 0 0,00 0,00

33.4.3
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre lektorov, 
odborný personál (zabezpečené dodávateľsky)***** projekt 0,00

33.4.4 Grafické spracovanie a tlač publikácie 637004 projekt 1 800,00 800,00

Grafické spracovanie a tlač publikácie zahŕňa grafickú úpravu 
a tlač pracovných zošitov pre účastníkov vzdelávania v počte 
170 ks. Cena stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v 
danom mieste a čase. 4.8

33.4.5 … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

33.5. Podpora frekventantov 300,00

33.5.1
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania (domáce, zahraničné cesty) projekt 0 0,00 0,00

33.5.2 Školiaci materiál, školiace potreby 633009 projekt 1 300,00 300,00

Položka zahŕňa školiaci materiál a potreby nevyhnutné pre 
realizáciu vzdelávacej aktivity: učebné karty, trénerské noty, 
informačné dokumenty k daným témam, cvičenia a modelové 
situácie, video nahrávky na CD a DVD a iné. Cena stanovená 
na základe prieskumu trhu, obvyklá v danom mieste a čase. 4.8

33.5.3 Príspevky pre frekventantov projekt 0 0,00 0,00

33.5.4 … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

33.  Spolu 22 112,00
34. Riadenie rizík (ak relevantné)

34.1 Riziková prirážka projekt 0 0,00 0,00

35. Spolu 0,00
CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU 490 924,60

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

Maximálne 
limity

1. Nepriame výdavky*** 81 596,00 19,93% 20,00%

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

0,00% 10,00%

3a. Zariadenie a vybavenie (priame výdavky) 14 595,00 3,57% 20,00%
3b. Zariadenie a vybavenie (nepriame výdavky) 0,00 0,00% 20,00%
4. Dodávky na nepriame výdavky 12 420,00 15,22% 30,00%
5. Dodávky na priame výdavky 0,00 0,00% 30,00%
6. Riziková prirážka 0 0,00% 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 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.

*****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, ak ide o bežný výdavok). 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). 

z priamych výdavkov

z priamych výdavkov

z priamych výdavkov

z nepriamych výdavkov
z priamych výdavkov
z celkových oprávnených výdavkov

z nepriamych výdavkov

48


	238 1
	skicpdf
	238 3
	238 4

