
  
 
  ITMS kód Projektu: 26130230014 
 
          

 
DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO   

PRÍSPEVKU 
 

uzatvorený v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov, v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov, v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona  
č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva   
 
ČÍSLO ZMLUVY: 005/2009/3.2/OPV 
 
Tento Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, registračné číslo 
Dodatku 005/2009/3.2/OPV/D03 (ďalej len „Dodatok“) je uzatvorený v zmysle článku 8 bod 
1 VZP medzi zmluvnými stranami: 
 

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

sídlo : Stromová 1, 813 30 Bratislava 

   Slovenská republika 

IČO : 00164381 

DIČ : 2020798725 

konajúci : Ing. Eugen Jurzyca 

 

v zastúpení1   
názov  : Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej  
                              republiky pre štrukturálne fondy EÚ                        

sídlo : Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava    

IČO : 31819494 

DIČ : 2022295539 

konajúci : Ing. Alexandra Drgová 

na základe splnomocnenia zo dňa 30. 11. 2007  

 

(ďalej len „Poskytovateľ“)  

 

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

názov  : Odborné učilište internátne, Mojmírovce č. 1791, 951 15 

sídlo : Mojmírovce č. 1791, 951 15 Mojmírovce,  

  Slovenská republika  

zapísaný v : registri organizácií 

konajúci : PaedDr. Janka Stoláriková 

IČO : 00515485 

DIČ : 2021252992 
 

banka : Štátna pokladnica 

číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky  

 zálohové platby:2  a)   

  b) - 

 predfinancovanie:3 a) - 

  b) - 

 refundácia:4 a)  

  b)  

(ďalej len „Prijímateľ“) 

(ďalej aj „Zmluvné strany“) 

 

Článok 1 
 

Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na zmene Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku č. 005/2009/3.2/OPV (ďalej len „Zmluva“), ITMS kód Projektu 26130230014, 
v znení Dodatku č. 1 – registračné číslo Dodatku 005/2009/3.2/OPV/D01, Dodatku č. 2 – 
registračné číslo Dodatku 005/2009/3.2/OPV/D02,  Usmernenia Poskytovateľa č. 2 zo dňa 11. 
05. 2010 a Usmernenia Poskytovateľa č. 3 zo dňa 22. 09. 2010, uvedenej v článku 2 tohto 
Dodatku. 
 

Článok 2 
 

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

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

                                                 
2 Ak sa nehodí, prečiarknite 
3 Ak sa nehodí, prečiarknite 
4 Ak sa nehodí, prečiarknite 
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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 10 397,10
1.1.1. Riadiaci personál 4 664,10

1.1.1.1. Projektový manažér 610620 osobohodina 250 7,79 1 947,50

Hlavný pracovný pomer. Má na starosti riadenie a 
implementáciu celého projektu, funkčné vzťahy v rámci 
organizácie, kontrolné mechanizmy, finančné rozhodovanie, 
kontrolu plnenia úloh, výstupy z projektu a ich hodnotenie za 
plnenie časového harmonogramu a dodržiavanie termínov 
stanovených v projekte. 250 h počas trvania projektu. Hod. 
sadzba vrátane odvodov zamestnávateľa:7,79. Vypočítané 
podľa kalkulačného vzorca: Tarifný plat vrátane 
valorizácie/168*1,352 (968,1/168*1,352=7,79) 1.1, 2.1, 3.1, 3.2

1.1.1.2. Koordinátor odbornej aktivity č. 1.1 610620 osobohodina 120 6,89 826,80

Hlavný pracovný pomer. Náplňou práce je koordinovanie 
aktivity a ľudských zdrojov v rámci aktivity. Rozsah práce je 
120 h počas trvania projektu. Hod. sadzba vrátane odvodov 
zamestnávateľa:6,89. Vypočítané podľa kalkulačného vzorca: 
Tarifný plat vrátane valorizácie/168*1,352 
(856,1/168*1,352=6,89) 1.1

1.1.1.3. Koordinátor odbornej aktivity č. 2.1 610620 osobohodina 100 6,79 679,00

Hlavný pracovný pomer.Náplňou práce je koordinovanie 
aktivity a ľudských zdrojov v rámci aktivity. Rozsah práce je 
100 h počas trvania projektu. Hod. sadzba vrátane odvodov 
zamestnávateľa: 6,79. Vypočítané podľa kalkulačného vzorca: 
Tarifný plat vrátane valorizácie/168*1,352 
(843,3/168*1,352=6,79) 2.1

1.1.1.4. Koordinátor odbornej aktivity č. 3.1 610620 osobohodina 120 5,02 602,40

Hlavný pracovný pomer. Náplňou práce je koordinovanie 
aktivity a ľudských zdrojov v rámci aktivity. Rozsah práce je 
120 h počas trvania projektu. Hod. sadzba vrátane odvodov 
zamestnávateľa:5,02. Vypočítané podľa kalkulačného vzorca: 
Tarifný plat vrátane valorizácie/168*1,352  
(624,3/168*1,352=5,02) 3.1

1.1.1.5. Koordinátor odbornej aktivity č. 3.2 610620 osobohodina 120 5,07 608,40

Hlavný pracovný pomer. Náplňou práce je koordinovanie 
aktivity a ľudských zdrojov v rámci aktivity. Rozsah práce je 
120 h počas trvania projektu. Hod. sadzba vrátane odvodov 
zamestnávateľa:5,07. Vypočítané podľa kalkulačného vzorca: 
Tarifný plat vrátane valorizácie/168*1,352  
(630,3/168*1,352=5,07) 3.2

1.1.2. Administratívny personál 4 260,00

1.1.2.1. Finančný manažér 610620 osobohodina 200 7,79 1 558,00

Hlavný pracovný pomer. Zodpovedá za kontrolu finančného 
čerpania a prípravu podkladov k žiadostiam a správam. Rozsah 
práce je 200 h počas trvania projektu. Hod. sadzba vrátane 
odvodov zamestnávateľa:7,79. Vypočítané podľa kalkulačného 
vzorca: Tarifný plat vrátane valorizácie/168*1,352  
(968,1/168*1,352=7,79) 1.1, 2.1, 3.1, 3.2

1.1.2.2. Administratívny pracovník 610620 osobohodina 200 4,99 998,00

Hlavný pracovný pomer. Pripravuje písomné podklady – 
prezenčné listiny, zápisnice a pod., vykonáva 
fotodokumentáciu, vykonáva úlohy podľa pokynov 
projektového manažéra a koordinátorov jednotlivých aktivít. 
Rozsah práce je 200 h počas trvania projektu. Hod. sadzba 
vrátane odvodov zamestnávateľa: 4,99. Vypočítané podľa 
kalkulačného vzorca: Tarifný plat vrátane 
valorizácie/168*1,352  (620/168*1,352=4,99) 1.1, 2.1, 3.1, 3.2

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP
Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR na dve desatinné miesta).
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1.1.2.3. Účtovník 610620 osobohodina 200 5,68 1 136,00

Hlavný pracovný pomer.Je zodpovedný za správne zaúčtovanie 
jednotlivých položiek podľa účtovnej osnovy školy a 
požiadaviek Európskej únie v rámci predkladaného projektu a 
za výkazy súvisiace s projektom, za spracovanie personalistiky 
(miezd a odvodov). Rozsah práce je 200 h počas trvania 
projektu. Hod. sadzba vrátane odvodov zamestnávateľa: 5,68. 
Vypočítané podľa kalkulačného vzorca: Tarifný plat vrátane 
valorizácie/168*1,352  (706/168*1,352=5,68) 1.1, 2.1, 3.1, 3.2

1.1.2.4. Pomocný administratívny pracovník 610620 osobohodina 100 5,68 568,00

Hlavný pracovný pomer.Pomáha pri príprave písomných 
podkladov – prezenčných listín, zápisníc a pod. Pomáha pri 
vykonávaní fotodokumentácie. Rozsah jeho práce je 100 h 
počas trvania projektu. Hod. sadzba vrátane odvodov 
zamestnávateľa:5,68. Vypočítané podľa kalkulačného vzorca: 
Tarifný plat vrátane valorizácie/168*1,352  
(706/168*1,352=5,68) 1.1, 2.1, 3.1, 3.2

1.1.3. Iný personál 1 473,00

1.1.3.1. Manažér publicity 610620 osobohodina 120 6,25 750,00

Hlavný pracovný pomer. Vykonáva práce súvisiace so 
zabezpečením publicity projektu. Rozsah práce je 120h počas 
trvania projektu. Hod. sadzba vrátane odvodov 
zamestnávateľa:6,25. Vypočítané podľa kalkulačného vzorca: 
Tarifný plat vrátane valorizácie/168*1,352  
(776,6/168*1,352=6,25) 1.1, 2.1, 3.1, 3.2

1.1.3.2. Pracovník pre verejné obstarávanie 610620 osobohodina 100 7,23 723,00

Hlavný pracovný pomer. Realizuje výber dodávateľov tovarov 
a služieb v súlade s platnou legislatívou s cieľom čo 
najhospodárnejšie použiť finančné prostriedky. Rozsah práce je 
100h počas trvania projektu. Hod. sadzba vrátane odvodov 
zamestnávateľa:7,23. Vypočítané podľa kalkulačného vzorca: 
Tarifný plat vrátane valorizácie/168*1,352  
(898,7/168*1,352=7,23) 1.1, 2.1, 3.1, 3.2

1.1.3.3. Programovanie web stránok, portálov a údržba IS osobohodina 0 0,00 0,00
1.1.3.4. … Iné (doplniť) osobohodina 0 0,00 0,00

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

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

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

1.3. Dodávka služieb - personálne výdavky 0,00
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 0,00
1.3.2.1. Finančný manažér osobohodina 0 0,00 0,00
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 0,00
1.3.3.1. Manažér publicity osobohodina 0 0,00 0,00
1.3.3.2. Pracovník pre verejné obstarávanie osobohodina 0 0,00 0,00
1.3.3.3. Programovanie web stránok, 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 10 500,00

1.4.1. Spotrebný tovar a prevádzkový materiál 633006 projekt 1 7 000,00 7 000,00

Spotrebný tovar a prevádzkový materiál: kancelárske potreby 
(kancelársky papier, písacie potreby,  tonery, a ďalšie) potrebné 
počas realizácie projektu a pre tlač 720 ks učebných materiálov 1.1, 2.1, 3.1, 3.2

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

1.4.3. Telekomunikačné poplatky, poštovné a internet 632003 projekt 1 500,00 500,00 Telekomunikačné a poštové poplatky počas trvania projektu 1.1, 2.1, 3.1, 3.2
1.4.4. Energie, 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
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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 3 000,00 3 000,00
Poistenie na zariadenie a vybavenie, ktoré bude zakúpené v 
rámci projektu 1.1, 2.1, 3.1, 3.2

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 7 650,00
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

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) 7 650,00

1.5.3.1. Manažér monitoringu 637004 osobohodina 450 17,00 7 650,00

Zmluva podľa Obchodného zákonníka. Kontrola zúčtovaní a 
monitorovacích správ ako aj konzultácie k realizácii projektu v 
súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP.  v rozsahu 450h počas 
trvania projektu. Hod. sadzba bola určená na základe vlastného 
telefonického prieskumu trhu. Je obvyklá v čase a mieste. 1.1, 2.1, 3.1, 3.2

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 2 000,00

1.6.1. Letáky, skladačky projekt 0 0,00 0,00
1.6.2. Plagáty projekt 0 0,00 0,00
1.6.3. Brožúrky projekt 0 0,00 0,00
1.6.4. CDROM projekt 0 0,00 0,00

1.6.5. Označenie projektu 637003 projekt 1 1 000,00 1 000,00
4 informačné tabule umiestnené v priestoroch realizácie 
projektu 1.1, 2.1, 3.1, 3.2

1.6.6. Web stránka určená pre publicitu projektu 637003 projekt 1 1 000,00 1 000,00
Vytvorenie webovej stránky pre zabezpečenie publicity 
projektu. 1.1, 2.1, 3.1, 3.2

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

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

1.  Spolu 30 547,10
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) 30 150,00

2.2.1. Stolný počítač alebo notebook 633002 ks 20 420,00 8 400,00

Notebook do 2 interaktívnych učební (notebook, myš...) Na 
používanie počas vyučovania a kurzov. Cena je uvedená na 
základe internetového prieskumu. Je v čase a mieste obvyklá 1.1, 2.1, 3.1
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2.2.2. Aplikačný softvér 633013 ks 10 60,00 600,00

kancelársky balík MS Office pre 20 zakúpených PC a 10 
notebookov. Jedna školská licencia je na tri počítače. Cena je 
stanovená na základe internetového a katalógového prieskumu. 
Je v čase a mieste obvyklá. 1.1, 2.1, 3.1

2.2.3. Kopírovacie zariadenie ks 0 0,00 0,00
2.2.4. Tlačiareň ks 0 0,00 0,00

2.2.5. Multifunkčné zariadenie 633002 ks 2 400,00 800,00

laserová, farebná tlač pre podklady k interaktívnym 
predmetom+ tlač fotografií, pre obe pracoviská. Cena je 
stanovená na základe internetového a katalógového prieskumu. 
Je v čase a mieste obvyklá. 1.1, 2.1,  3.1, 3.2

2.2.6. USB kľúč 633002 ks 18 15,00 270,00

Na prenos hotových učebných materiálov v elektronickej 
podobe a na kurz IKT. Cena je na základe internetového a 
katalógového prieskumu. Je v mieste a čase obvyklá. 1.1, 2.1, 3.1, 3.2

2.2.7. Digitálny fotoaparát pre účely fotodokumentácie 633004 ks 2 200,00 400,00

Digitálny fotoaparát s príslušenstvom, pomôcka na tvorbu 
interaktívnych materiálov pre obe pracoviská. Cena je 
stanovená na základe internetového prieskumu. Cena je v čase a 
mieste obvyklá.  2.1, 3.1, 

2.2.8. Skener ks 0 0,00 0,00

2.2.9. Dataprojektor 633004 ks 2 750,00 1 500,00

Projekcia prezentácií, obrázkov na zvýšenie názornosti 
vyučovania.Pre obe pracoviská. Cena je stanovená na základe 
internetového a katalógového prieskumu. Je v čase a mieste 
obvyklá. 1.1, 2.1. 3.1

2.2.10. Modem 633002 ks 2 300,00 600,00
zavedenie internetu do interaktívnych učební (do Mojmíroviec a 
Palárikova) 1.1, 2.1, 3.1, 

2.2.11 Web kamera 633002 ks 20 15,00 300,00

Na používanie počas kurzov IKT. Cena je stanovená na základe 
internetového a katalógového prieskumu. Je v mieste a čase 
obvyklá. 1.1, 2.1, 3.1, 

2.2.12 Notebooky 633002 ks 10 600,00 6 000,00

Pre písanie učebných materiálov pre pedagógov. Cena je 
stanovená podľa internetového a katalógového prieskumu. Je v 
čase a mieste obvyklá. 1.1, 3.1, 3.2

2.2.13 televízor 633004 ks 2 500,00 1 000,00

pomôcka na inovatívne spôsoby výučby - prehrávanie 
výukových DVD, dokumentárnych filmov, pre obe prevádzky. 
Cena je stanovená podľa internetového a katalógového 
prieskumu. Je obvyklá v mieste a čase. 1.1, 2.1, 3.1, 3.2

2.2.14 DVD prehrávač 633004 ks 2 150,00 300,00

pomôcka na inovatívne spôsoby výučby - prehrávanie 
výukových DVD. Pre obe prevádzky. Cena je stanovená podľa 
internetového a katalógového prieskumu. Je obvyklá v mieste a 
čase. 1.1, 2.1, 3.1, 3.2

2.2.15 Slúchadlá s dynamickým mikrofónom 633004 ks 20 70,00 1 400,00

Pre využitie na kurzoch IKT. Cena je uvedená na základe 
internetového a katalógového prieskumu, v mieste a čase 
obvyklá. 1.1, 2.1, 3.1, 3.2

2.2.16 Interaktívna tabuľa 633004 ks 2 1 500,00 3 000,00

Didaktická pomôcka na inovatívne interaktívne vyučovanie pre 
obe prevádzky. Cena je uvedená na základe internetového a 
katalógového prieskumu, v mieste a čase obvyklá. 1.1, 2.1, 3.1, 3.2

2.2.17 videokamera 633004 ks 2 500,00 1 000,00

Pomôcka na tvorbu interaktívnych materiálov pre obe 
prevádzky. Cena je stanovená na základe internetového a 
katalógového prieskumu. Je v mieste a čase obvyklá. 1.1, 2.1, 3.1, 3.2

2.2.18 laminovačky 633004 ks 3 120,00 360,00

Pomôcka na inovatívne vyučovanie v odbore Polygrafická 
výroba so zameraním na knihár a kartonáž. Cena je uvedená na 
základe internetového a katalógového prieskumu. Je obvyklá v 
mieste a čase. 3.2

2.2.19 stroje na hrebeňovú väzbu 633004 ks 3 350,00 1 050,00

Pomôcka na inovatívne vyučovanie v odbore Polygrafická 
výroba so zameraním na knihár a kartonáž. Cena je uvedená na 
základe internetového a katalógového prieskumu. Je obvyklá v 
mieste a čase. 3.2

2.2.20 benzínová kosačka na trávu 633004 ks 1 500,00 500,00

Pomôcka na inovatívne vyučovanie v odbore Poľnohospodárska 
výroba so zameraním na - záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, 
sadovník. Cena je stanovená na základe internetového a 
katalógového prieskumu. Je v mieste a čase obvyklá. 2.1, 3.2



  

 ITMS kód Projektu: 26130230014

5

2.2.21 nožnice na živý plot benzínové 633004 ks 1 500,00 500,00

Pomôcka na inovatívne vyučovanie v odbore Poľnohospodárska 
výroba so zameraním na - záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, 
sadovník. Cena je stanovená na základe internetového a 
katalógového prieskumu. Je v mieste a čase obvyklá. 2.1, 3.2

2.2.22 zlatička TH 633004 ks 3 700,00 2 100,00

zlatiaci lis. Pomôcka na inovatívne vyučovanie v odbore 
Polygrafická výroba so zameraním na knihár a kartonáž. Cena 
je uvedená na základe internetového a katalógového prieskumu. 
Je obvyklá v mieste a čase. 3.2

2.2.23 aku skrutkovač 633004 ks 2 15,00 30,00

pomôcka pre vyučovanie pre  odbor Kožiarska výroba. Cena je 
stanovená na základe internetového prieskumu. Je v mieste a 
čase obvyklá. 3.2

2.2.24 aku vŕtačka 633004 ks 2 20,00 40,00

pomôcka pre vyučovanie pre  odbor Kožiarska výroba. Cena je 
stanovená na základe internetového prieskumu. Je v mieste a 
čase obvyklá. 3.2

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

2. Spolu 30 150,00
3. Vzdelávanie pedagogických pracovníkov

3.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 0,00

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

3.1.2. ...Iné (doplniť) osobohodina
3.2. Cestovné náhrady ** 0,00

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

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

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

3.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 
činnosti) 3 040,00

3.3.1. Lektor IKT 637004 osobohodina 160 19,00 3 040,00

Zmluva podľa Obchodného zákonníka - dodávateľská zmluva. 
Externý lektor IKT, v rozsahu 160h (40/1skupina*4skupiny) 
počas trvania projektu. Hod. sadzba bola určená na základe 
vlastného telefonického prieskumu trhu. Je obvyklá v čase a 
mieste. 1.1

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 18 750,00
3.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity 3 projekt 0 0,00 0,00
3.4.2. Nájom ostatného majetku a lízing projekt 0 0,00 0,00

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

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

3.4.5. Prednáškové vzdelávacie kurzy pre skupinu č. 1 637001 projekt 1 2 250,00 2 250,00

Cena zhŕňa: lektorov, školiaci materiál, techniku,občertsvenie, 
nájom priestorov. Počet účastníkov 10. Cena kurzu pre 1 
skupinu:2250,- €. Trvanie kurzu pre jednu skupinu: 45 hodín, 
t.j. 7,5 dňa. Dodávateľ školenia bude vybraný na základe VO 
po podpise zmluvy o NFP. Cena stanovená podľa internetového 
prieskumu trhu. Je v mieste a čase obvyklá 1.1

3.4.6. Prednáškové vzdelávacie kurzy pre skupinu č. 2 637001 projekt 1 2 250,00 2 250,00

Cena zhŕňa: lektorov, školiaci materiál, techniku,občertsvenie, 
nájom priestorov. Počet účastníkov 10. Cena kurzu pre 1 
skupinu:2250,- €. Trvanie kurzu pre jednu skupinu: 45 hodín, 
t.j. 7,5 dňa. Dodávateľ školenia bude vybraný na základe VO 
po podpise zmluvy o NFP. Cena stanovená podľa internetového 
prieskumu trhu. Je v mieste a čase obvyklá 1.1
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3.4.7. Prednáškové vzdelávacie kurzy pre skupinu č. 3 637001 projekt 1 2 250,00 2 250,00

Cena zhŕňa: lektorov, školiaci materiál, techniku,občertsvenie, 
nájom priestorov. Počet účastníkov 12. Cena kurzu pre 1 
skupinu:2250,- €. Trvanie kurzu pre jednu skupinu: 45 hodín, 
t.j. 7,5 dňa. Dodávateľ školenia bude vybraný na základe VO 
po podpise zmluvy o NFP. Cena stanovená podľa internetového 
prieskumu trhu. Je v mieste a čase obvyklá 1.1

3.4.8. Skupinové metódy práce pre skupinu č. 1 637001 projekt 1 3 000,00 3 000,00

Cena zhŕňa: lektorov, školiaci materiál, techniku,občertsvenie, 
nájom priestorov. Počet účastníkov: 8. Cena kurzu pre 1 
skupinu:3000,- €.Trvanie kurzu pre jednu skupinu 60 hodín, 
t.j.10 dní. Dodávateľ školenia bude vybraný na základe VO po 
podpise zmluvy o NFP. Cena stanovená podľa internetového 
prieskumu. Je v mieste a čase obvyklá. 1.1

3.4.9. Skupinové metódy práce pre skupinu č. 2 637001 projekt 1 3 000,00 3 000,00

Cena zhŕňa: lektorov, školiaci materiál, techniku,občertsvenie, 
nájom priestorov. Počet účastníkov: 8. Cena kurzu pre 1 
skupinu:3000,- €.Trvanie kurzu pre jednu skupinu 60 hodín, 
t.j.10 dní. Dodávateľ školenia bude vybraný na základe VO po 
podpise zmluvy o NFP. Cena stanovená podľa internetového 
prieskumu. Je v mieste a čase obvyklá. 1.1

3.4.10. Skupinové metódy práce pre skupinu č. 3 637001 projekt 1 3 000,00 3 000,00

Cena zhŕňa: lektorov, školiaci materiál, techniku,občertsvenie, 
nájom priestorov. Počet účastníkov: 8. Cena kurzu pre 1 
skupinu:3000,- €.Trvanie kurzu pre jednu skupinu 60 hodín, 
t.j.10 dní. Dodávateľ školenia bude vybraný na základe VO po 
podpise zmluvy o NFP. Cena stanovená podľa internetového 
prieskumu. Je v mieste a čase obvyklá. 1.1

3.4.11. Skupinové metódy práce pre skupinu č. 4 637001 projekt 1 3 000,00 3 000,00

Cena zhŕňa: lektorov, školiaci materiál, techniku,občertsvenie, 
nájom priestorov. Počet účastníkov: 8. Cena kurzu pre 1 
skupinu:3000,- €.Trvanie kurzu pre jednu skupinu 60 hodín, 
t.j.10 dní. Dodávateľ školenia bude vybraný na základe VO po 
podpise zmluvy o NFP. Cena stanovená podľa internetového 
prieskumu. Je v mieste a čase obvyklá. 1.1

3.5. Podpora frekventantov 64,80

3.5.1.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania (domáce, zahraničné cesty) 631001 projekt 1 64,80 64,80

Cestovné pre 9 zamestnancov  z alokovaného pracoviska z 
Palárikova:  cestovné*počet dní školenia. (3,60*18=64,80,-€) 1.1

3.5.2. Školiaci materiál, školiace potreby projekt 0 0,00 0,00
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 21 854,80
4. Kurzy k praktickému životu

4.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 4 994,24

4.1.1. Lektor 1 Kurzu informatiky 637027 osobohodina 45 10,00 450,00

Vedie kurz informatiky. Kurz prebieha 1*1hodinu do týždňa 
počas 45 týždňov. Dohoda o pracovnej činnosti. Hod. sadzba 
vrátane odvodov zamestnávateľa: 10€. Stanovená na základe 
telefonického prieskumu. Je v mieste a čase obvyklá . Bude 
vybraný pred realizáciou aktivity 2.1

4.1.2 Lektor 2 Kurzu informatiky 637027 osobohodina 360 10,00 3 600,00

Pomáha viesť kurz, zaznamenáva a spracováva záznamy z 
kurzu, vypracováva digitálny učebný materiál pre 45 hodín 
výučby informatiky. Spracovanie 1 hodiny digitálneho 
učebného materiálu trvá 8 hodín. Pre 45 hodín= 
8*45=360hodín práce. Dohoda o vykonaní práce. Hod. sadzba 
vrátane odvodov zamestnávateľa je 10€. Stanovená na základe 
telefonického prieskumu. je v mieste a čase obvyklá. Bude 
vybraný pre realizáciou aktivity 2.1



  

 ITMS kód Projektu: 26130230014

7

4.1.3 Odborník1 Kurzu floristiky a aranžovania 610620 osobohodina 44 5,02 220,88

Pomáha viesť kurz, zaznamenáva a spracováva videozáznamy z 
kurzu, ktoré budú neskôr využité. Hlavný pracovný pomer. 
Trvanie kurzu: 1*do týždňa po 4h počas 11 týždňov kurzu. 
Hod. sadzba vrátane odvodov zamestnávateľa: 5,02. 
Vypočítané podľa kalkulačného vzorca: Tarifný plat vrátane 
valorizácie/168*1,352   (624,3/168*1,352=5,02) 2.1

4.1.4 Odborník2 Kurzu floristiky a aranžovania 610620 osobohodina 44 4,93 216,92

Pomáha viesť kurz, zaznamenáva a spracováva videozáznamy z 
kurzu, ktoré budú neskôr využité. Hlavný pracovný pomer. 
Trvanie kurzu: 1*do týždňa po 4h počas 11 týždňov kurzu. 
Hod. sadzba vrátane odvodov zamestnávateľa: 4,93. 
Vypočítané podľa kalkulačného vzorca: Tarifný plat vrátane 
valorizácie/168*1,352  (612,8/168*1,352=4,93) 2.1

4.1.5 Odborník3 Kurzu floristiky a aranžovania 610620 osobohodina 44 4,72 207,68

Pomáha viesť kurz, zaznamenáva a spracováva videozáznamy z 
kurzu, ktoré budú neskôr využité. Hlavný pracovný pomer. 
Trvanie kurzu: 1*do týždňa po 4h počas 11 týždňov kurzu. 
Hod. sadzba vrátane odvodov zamestnávateľa: 4,72. 
Vypočítané podľa kalkulačného vzorca: Tarifný plat vrátane 
valorizácie/168*1,352   (586,8/168*1,352=4,72) 2.1

4.1.6 Odborník4 Kurzu floristiky a aranžovania 610620 osobohodina 44 6,79 298,76

Pomáha viesť kurz, zaznamenáva a spracováva videozáznamy z 
kurzu, ktoré budú neskôr využité. Hlavný pracovný pomer. 
Trvanie kurzu: 1*do týždňa po 4h počas 11 týždňov kurzu. 
Hod. sadzba vrátane odvodov zamestnávateľa:6,79. Vypočítané 
podľa kalkulačného vzorca: Tarifný plat vrátane 
valorizácie/168*1,352 (84303/168*1,352=6,79) 2.1

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

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

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

4.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 
činnosti) 528,00

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

4.3.2. Lektor Kurz floristiky a aranžovania 637004 osobohodina 44 12,00 528,00

Zmluva podľa Obchodného zákonníka - dodávateľská zmluva. 
Externý lektor, v rozsahu 44h (11týždňov kurzu po 4hodiny do 
týždňa) počas trvania projektu. Hod. sadzba (vrátane 
cestovného) bola určená na základe vlastného telefonického 
prieskumu trhu. Je obvyklá v čase a mieste. Lektor bude 
vybraný po podpise zmluvy o NFP. 2.1

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

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

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

4.4.4. Grafické spracovanie a tlač publikácie projekt 0 0,00 0,00
4.4.5. … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

4.5. Podpora frekventantov 2 750,00
4.5.1.

y  y     
vzdelávania (domáce, zahraničné cesty) projekt 0 0,00 0,00

4.5.2. Školiaci materiál, školiace potreby projekt 0 0,00 0,00

4.5.3. Príspevky pre frekventantov projekt 0 0,00 0,00
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4.5.4. Pomôcky pre Kurz floristiky a aranžovania 633009 projekt 1 2 500,00 2 500,00

Pomôcky pre výučbu Kurzu floristikz a aranžovania (kvety, 
doplnková zeleň, suché plody a trávy, stuhy, papier, hodváby, 
sisal, florex, drôt, keramzit, podložky, vázy, misky, držiaky na 
kytice..) pre 20 žiakov 2.1

4.5.5. lepiace pištole+náplne 633009 ks 5 50,00 250,00

Pomôcky pre 20 žiakov potrebné pre Kurz floristiky a 
aranžovania. Cena je stanovená na základe internetového 
prieskumu. Je v čase a mieste obvyklá. 2.1

4.  Spolu 8 272,24

5.
Inovácia učebných predmetov prostredníctvom 
IKT

5.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 11 199,60

5.1.1. Odborný garant pre tvorbu interaktívnych prvkov 637027 osobohodina 300 11,00 3 300,00

Konzultácia a kontrola obsahu jednotlivých tém predmetov, 
poradenská činnosť pri vypracovávaní obsahu tém. Zastrešuje 
celú aktivitu svojou odbornosťou.  Dohoda o vykonaní práce. 
Hod. sadzba vrátane odvodov zamestnávateľa je 11€. 
Stanovené podľa telefonického prieskumu. Je v mieste a čase 
obvyklá. Predpokladaný rozsah práce: 300h. Bude vybraný pre 
realizáciou aktivity 3.1

5.1.2
Tvorca obsahu pre interaktívny predmet Slovenský jazyk 
1.roč. 610620 osobohodina 40 6,97 278,80

Vypracovanie obsahu  materiálov pre interaktívne spracovanie 
na 1hodinu vrátane zapracovania pripomienok trvá 4 hodiny. 
Materiál sa pripravuje na 10 hodín. Zhotovenie materiálov 
trvá:10x4=40hodín. Hlavný pracovný pomer. Hod.sadzba 
vrátane odvodov zamestnávateľa je 6,97€. Vypočítané podľa 
kalkulačného vzorca: Tarifný plat vrátane 
valorizácie/168*1,352.  (865,6/168*1,352=6,97) 3.1

5.1.3
Tvorca obsahu pre interaktívny predmet Slovenský jazyk 
2.roč. 610620 osobohodina 40 6,97 278,80

Vypracovanie obsahu  materiálov pre interaktívne spracovanie 
na 1hodinu vrátane zapracovania pripomienok trvá 4 hodiny. 
Materiál sa pripravuje na 10 hodín.Zhotovenie materiálov 
trvá:10x4=40hodín. Hlavný pracovný pomer. Hod.sadzba 
vrátane odvodov zamestnávateľa je 6,97€. Vypočítané podľa 
kalkulačného vzorca: Tarifný plat vrátane 
valorizácie/168*1,352.  (865,6/168*1,352=6,97) 3.1

5.1.4
Tvorca obsahu pre interaktívny predmet Slovenský jazyk 
3.roč. 610620 osobohodina 40 6,97 278,80

Vypracovanie obsahu  materiálov pre interaktívne spracovanie 
na 1hodinu vrátane zapracovania pripomienok trvá 4 hodiny. 
Materiál sa pripravuje na 10 hodín Zhotovenie materiálov 
trvá:10x4=40hodín. Hlavný pracovný pomer. Hod. sadzba 
vrátane odvodov zamestnávateľa je 6,97€. Vypočítané podľa 
kalkulačného vzorca: Tarifný plat vrátane 
valorizácie/168*1,352.  (865,6/168*1,352=6,97) 3.1

5.1.5
Tvorca obsahu pre interaktívny predmet Matematika 
1.roč. 610620 osobohodina 40 6,89 275,60

Vypracovanie obsahu  materiálov pre interaktívne spracovanie 
na 1hodinu vrátane zapracovania pripomienok trvá 4 hodiny. 
Materiál sa pripravuje na 10 hodín. Zhotovenie materiálov 
trvá:10x4=40hodín. Hlavný pracovný pomer. Hod. sadzba 
vrátane odvodov zamestnávateľa je 6,89€. Vypočítané podľa 
kalkulačného vzorca: Tarifný plat vrátane 
valorizácie/168*1,352.  (856,1/168*1,352=6,89) 3.1
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5.1.6
Tvorca obsahu pre interaktívny predmet Matematika 
2.roč. 610620 osobohodina 40 6,89 275,60

Vypracovanie obsahu  materiálov pre interaktívne spracovanie 
na 1hodinu vrátane zapracovania pripomienok trvá 4 hodiny. 
Materiál sa pripravuje na 10 hodín.Zhotovenie materiálov 
trvá:10x4=40hodín. Hlavný pracovný pomer. Hod.sadzba 
vrátane odvodov zamestnávateľa je 6,89€. Vypočítané podľa 
kalkulačného vzorca: Tarifný plat vrátane 
valorizácie/168*1,352. (856,1/168*1,352=6,89) 3.1

5.1.7
Tvorca obsahu pre interaktívny predmet Matematika 
3.roč. 610620 osobohodina 40 6,89 275,60

Vypracovanie obsahu  materiálov pre interaktívne spracovanie 
na 1hodinu vrátane zapracovania pripomienok trvá 4 hodiny. 
Materiál sa pripravuje na 10 hodín.Zhotovenie materiálov 
trvá:10x4=40hodín. Hlavný pracovný pomer. Hod.sadzba 
vrátane odvodov zamestnávateľa je 6,89€. Vypočítané podľa 
kalkulačného vzorca: Tarifný plat vrátane 
valorizácie/168*1,352.  (856,1/168*1,352=6,89) 3.1

5.1.8
Tvorca obsahu pre interaktívny predmet Etická výchova 
1.roč. 610620 osobohodina 40 6,97 278,80

Vypracovanie obsahu  materiálov pre interaktívne spracovanie 
na 1hodinu vrátane zapracovania pripomienok trvá 4 hodiny. 
Materiál sa pripravuje na 10 hodín. Zhotovenie materiálov 
trvá:10x4=40hodín. Hlavný pracovný pomer. Hod. sadzba 
vrátane odvodov zamestnávateľa je 6,97€. Vypočítané podľa 
kalkulačného vzorca: Tarifný plat vrátane 
valorizácie/168*1,352.  (865,6/168*1,352=6,97) 3.1

5.1.9
Tvorca obsahu pre interaktívny predmet Etická výchova 
2.roč. 610620 osobohodina 40 6,97 278,80

Vypracovanie obsahu  materiálov pre interaktívne spracovanie 
na 1hodinu vrátane zapracovania pripomienok trvá 4 hodiny. 
Materiál sa pripravuje na 10 hodín. Zhotovenie materiálov 
trvá:10x4=40hodín. Hlavný pracovný pomer. Hod.sadzba 
vrátane odvodov zamestnávateľa je 6,97€. Vypočítané podľa 
kalkulačného vzorca: Tarifný plat vrátane 
valorizácie/168*1,352.  (865,6/168*1,352=6,97) 3.1

5.1.10
Tvorca obsahu pre interaktívny predmet Občianka 
výchova 1.roč. 610620 osobohodina 40 10,33 413,20

Vypracovanie obsahu  materiálov pre interaktívne spracovanie 
na 1hodinu vrátane zapracovania pripomienok trvá 4 hodiny. 
Materiál sa pripravuje na 10 hodín.Zhotovenie materiálov 
trvá:10x4=40hodín. Hlavný pracovný pomer. Hod.sadzba 
vrátane odvodov zamestnávateľa je 10,33€. Vypočítané podľa 
kalkulačného vzorca: Tarifný plat vrátane 
valorizácie/168*1,352.  (1283,1/168*1,352=10,33) 3.1

5.1.11
Tvorca obsahu pre interaktívny predmet Občianska 
výchova 2.roč. 610620 osobohodina 40 10,33 413,20

Vypracovanie obsahu  materiálov pre interaktívne spracovanie 
na 1hodinu vrátane zapracovania pripomienok trvá 4 hodiny. 
Materiál sa pripravuje na 10 hodín.Zhotovenie materiálov 
trvá:10x4=40hodín. Hlavný pracovný pomer. Hod.sadzba 
vrátane odvodov zamestnávateľa je 10,33€. Vypočítané podľa 
kalkulačného vzorca: Tarifný plat vrátane 
valorizácie/168*1,352.  (1283,1/168*1,352=10,33) 3.1

5.1.12
Tvorca obsahu pre interaktívny predmet Občianka 
výchova 3.roč. 610620 osobohodina 40 10,33 413,20

Vypracovanie obsahu  materiálov pre interaktívne spracovanie 
na 1hodinu vrátane zapracovania pripomienok trvá 4 hodiny. 
Materiál sa pripravuje na 10 hodín.Zhotovenie materiálov 
trvá:10x4=40hodín. Hlavný pracovný pomer. Hod.sadzba 
vrátane odvodov zamestnávateľa je 10,33€. Vypočítané podľa 
kalkulačného vzorca: Tarifný plat vrátane 
valorizácie/168*1,352.  (1283,1/168*1,352=10,33) 3.1
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5.1.13
Tvorca obsahu pre interaktívny predmet Základy rodinnej 
výchovy 1.roč. 610620 osobohodina 40 7,79 311,60

Vypracovanie obsahu  materiálov pre interaktívne spracovanie 
na 1hodinu vrátane zapracovania pripomienok trvá 4 hodiny. 
Materiál sa pripravuje na 10 hodín.Zhotovenie materiálov 
trvá:10x4=40hodín. Hlavný pracovný pomer. Hod.sadzba 
vrátane odvodov zamestnávateľa je 7,79€. Vypočítané podľa 
kalkulačného vzorca: Tarifný plat vrátane 
valorizácie/168*1,352.  (968,1/168*1,352=7,79) 3.1

5.1.14
Tvorca obsahu pre interaktívny predmet Základy rodinnej 
výchovy 2.roč. 610620 osobohodina 40 7,79 311,60

Vypracovanie obsahu  materiálov pre interaktívne spracovanie 
na 1hodinu vrátane zapracovania pripomienok trvá 4 hodiny. 
Materiál sa pripravuje na 10 hodín.Zhotovenie materiálov 
trvá:10x4=40hodín. Hlavný pracovný pomer. Hod.sadzba 
vrátane odvodov zamestnávateľa je 7,79€. Vypočítané podľa 
kalkulačného vzorca: Tarifný plat vrátane 
valorizácie/168*1,352.  (968,1/168*1,352=7,79) 3.1

5.1.15
Tvorca obsahu pre interaktívny predmet Výchova k 
rodičovstvu 3.roč. 610620 osobohodina 40 7,79 311,60

Vypracovanie obsahu  materiálov pre interaktívne spracovanie 
na 1hodinu vrátane zapracovania pripomienok trvá 4 hodiny. 
Materiál sa pripravuje na 10 hodín.Zhotovenie materiálov 
trvá:10x4=40hodín. Hlavný pracovný pomer. Hod.sadzba 
vrátane odvodov zamestnávateľa je 7,79€. Vypočítané podľa 
kalkulačného vzorca: Tarifný plat vrátane 
valorizácie/168*1,352.   (968,1/168*1,352=7,79) 3.1

5.1.16
Tvorca obsahu pre interaktívny predmet Ekonomika a 
riadenie 3.roč. 610620 osobohodina 40 6,89 275,60

Vypracovanie obsahu  materiálov pre interaktívne spracovanie 
na 1hodinu vrátane zapracovania pripomienok trvá 4 hodiny. 
Materiál sa pripravuje na 10 hodín.Zhotovenie materiálov 
trvá:10x4=40hodín. Hlavný pracovný pomer. Hod.sadzba 
vrátane odvodov zamestnávateľa je 6,89€. Vypočítané podľa 
kalkulačného vzorca: Tarifný plat vrátane 
valorizácie/168*1,352. (856,1/168*1,352=6,89) 3.1

5.1.17
Tvorca obsahu pre interaktívny predmet Telesná výchova 
1.roč. 610620 osobohodina 40 5,72 228,80

Vypracovanie obsahu učebných materiálov pre interaktívne 
spracovanie na 1A4 trvá 4 hodiny. Materiál sa pripravuje na 10 
strán.Zhotovenie materiálov trvá:10x4=40hodín. Hlavný 
pracovný pomer. Hod.sadzba vrátane odvodov zamestnávateľa 
je 5,72€. Vypočítané podľa kalkulačného vzorca: Tarifný plat 
vrátane valorizácie/168*1,352.  (711,3/168*1,352=5,72) 3.1

5.1.18 IKT odborník 637027 osobohodina 300 10,00 3 000,00

IKT odborník bude k dispozícii pre konzultácie k implementácii 
IKT pedagogickým pracovníkom počas celej doby projektu. 
Dohoda o pracovnej činnosti. Hod. sadzba vrátane odvodov 
zamestnávateľa: 10€. Stanovená na základe telefonického 
prieskumu. Je v mieste a čase obvyklá. Bude vybraný pred 
realizáciou aktivity  1.1, 2.1, 3.1

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

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

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

5.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 
činnosti) 8 320,00

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
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5.3.4. Dizajnér interaktívnych prvkov 637004 osobohodina 640 13,00 8 320,00

Zmluva podľa Obchodného zákonníka - dodávateľská zmluva. 
Atraktívny dizajn jednotlivých interaktívnych prvkov je 
dôležitý pre získanie si pozornosti a záujmu žiakov. Spolu bude 
nadizajnovaných 160 interaktívnych cvičení, predpokladaný 
rozsah práce sa odhaduje na 640 hodín. 3.1

5.4. Ostatné výdavky - priame 24 000,00
5.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity 3 projekt 0 0,00 0,00

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

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

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

5.4.5. Tvorba interaktívnych prvkov 637005 projekt 1 24 000,00 24 000,00

Zmluva na základe obchodného zákonníka. Programovanie 
interaktívnych multimediálnych prvkov do vyučovacieho 
procesu. Vloženie interaktivity (pomocou flash interaktívnych 
aplikácií - najmä "drag and drop") do výukových materiálov, 
ktoré budú vytvorené expertmi. Výsledkom budú interaktívne 
cvičenia využívané v rámci inovácie vyučovacieho procesu. Pre 
inováciu vyučovania sú interaktívne prvky podporujúce 
participáciu žiakov vo vyučovacom procese nevyhnutné. Spolu 
160 flash aplikácií priemerne po 150€, v závislosti od rozsahu a 
komplikovanosti multimediálnych prvkov. Sadzba bola 
odhadnutá na základe telefonického prieskumu. Je obvyklá v 
čase a mieste. 3.1

5.5. Podpora frekventantov 0,00

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 projekt 0 0,00 0,00

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 43 519,60

6.
Tvorba učebných textov a nákup didaktických 
pomôcok

6.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 54 907,97

6.1.1
Tvorca učebných materiálov pre predmet Odborné 
Kreslenie 1.roč. 610620 osobohodina 132 6,79 896,28

Učebné texty pre odborný predmet učebného odboru 
Polygrafická výroba. Vypracovanie učebných materiálov na 
1A4 vrátane zapracovania pripomienok trvá 4 hodiny. Učebný 
materiál sa pripravuje na 33 strán.Zhotovenie materiálov 
trvá:33x4=132hodín. Hlavný pracovný pomer. Hod.sadzba 
vrátane odvodov zamestnávateľa je 6,79€. Vypočítané podľa 
kalkulačného vzorca: Tarifný plat vrátane 
valorizácie/168*1,352.  (843,3/168*1,352=6,79) 3.2

6.1.2
Tvorca učebných materiálov pre predmet Odborné 
Kreslenie 2.roč. 610620 osobohodina 132 5,07 669,24

Učebné texty pre odborný predmet učebného odboru 
Polygrafická výroba. Vypracovanie učebných materiálov na 
1A4 vrátane zapracovania pripomienok trvá 4 hodiny. Učebný 
materiál sa pripravuje na 33 strán.Zhotovenie materiálov 
trvá:33x4=132hodín. Hlavný pracovný pomer. Hod.sadzba 
vrátane odvodov zamestnávateľa je 5,07€. Vypočítané podľa 
kalkulačného vzorca: Tarifný plat vrátane 
valorizácie/168*1,352.  (630,3/168*1,352=5,07) 3.2
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6.1.3
Tvorca učebných materiálov pre predmet Strojníctvo 
1.roč. 610620 osobohodina 132 5,23 690,36

Učebné texty pre odborný predmet učebného odboru 
Polygrafická výroba. Vypracovanie učebných materiálov na 
1A4 vrátane zapracovania pripomienok trvá 4 hodiny. Učebný 
materiál sa pripravuje na 33 strán.Zhotovenie materiálov 
trvá:33x4=132hodín. Hlavný pracovný pomer. Hod.sadzba 
vrátane odvodov zamestnávateľa je 5,23€. Vypočítané podľa 
kalkulačného vzorca: Tarifný plat vrátane 
valorizácie/168*1,352.  (649,8/168*1,352=5,23) 3.2

6.1.4
Tvorca učebných materiálov pre predmet Polygrafia 
1.roč. 610620 osobohodina 132 4,91 648,12

Učebné texty pre odborný predmet učebného odboru 
Polygrafická výroba. Vypracovanie učebných materiálov na 
1A4 vrátane zapracovania pripomienok trvá 4 hodiny. Učebný 
materiál sa pripravuje na 33 strán.Zhotovenie materiálov 
trvá:33x4=132hodín. Hlavný pracovný pomer. Hod.sadzba 
vrátane odvodov zamestnávateľa je 4,91€. Vypočítané podľa 
kalkulačného vzorca: Tarifný plat vrátane 
valorizácie/168*1,352.  (609,8/168*1,352=4,91) 3.2

6.1.5
Tvorca učebných materiálov pre predmet Polygrafia 
2.roč. 610620 osobohodina 132 5,46 720,72

Učebné texty pre odborný predmet učebného odboru 
Polygrafická výroba. Vypracovanie učebných materiálov na 
1A4 vrátane zapracovania pripomienok trvá 4 hodiny. Učebný 
materiál sa pripravuje na 33 strán.Zhotovenie materiálov 
trvá:33x4=132hodín. Hlavný pracovný pomer. Hod.sadzba 
vrátane odvodov zamestnávateľa je 5,46€. Vypočítané podľa 
kalkulačného vzorca: Tarifný plat vrátane 
valorizácie/168*1,352.  (678,8/168*1,352=5,46) 3.2

6.1.6
Tvorca učebných materiálov pre predmet Polygrafia 
3.roč. 610620 osobohodina 120 5,07 608,40

Učebné texty pre odborný predmet učebného odboru 
Polygrafická výroba. Vypracovanie učebných materiálov na 
1A4 vrátane zapracovania pripomienok trvá 4 hodiny. Učebný 
materiál sa pripravuje na 30 strán.Zhotovenie materiálov 
trvá:30x4=120hodín. Hlavný pracovný pomer. Hod.sadzba 
vrátane odvodov zamestnávateľa je 5,07€. Vypočítané podľa 
kalkulačného vzorca: Tarifný plat vrátane 
valorizácie/168*1,352.  (630,6/168*1,352=5,07) 3.2

6.1.7
Tvorca učebných materiálov pre predmet Knihárske 
materiály 1.roč. 610620 osobohodina 132 5,23 690,36

Učebné texty pre odborný predmet učebného odboru 
Polygrafická výroba. Vypracovanie učebných materiálov na 
1A4 vrátane zapracovania pripomienok trvá 4 hodiny. Učebný 
materiál sa pripravuje na 33 strán.Zhotovenie materiálov 
trvá:33x4=132hodín. Hlavný pracovný pomer. Hod.sadzba 
vrátane odvodov zamestnávateľa je 5,23€. Vypočítané podľa 
kalkulačného vzorca: Tarifný plat vrátane 
valorizácie/168*1,352.  (649,8/168*1,352=5,23) 3.2

6.1.8
Tvorca učebných materiálov pre predmet Knihárske 
materiály 2.roč. 610620 osobohodina 132 4,91 648,12

Učebné texty pre odborný predmet učebného odboru 
Polygrafická výroba. Vypracovanie učebných materiálov na 
1A4 vrátane zapracovania pripomienok trvá 4 hodiny. Učebný 
materiál sa pripravuje na 33 strán.Zhotovenie materiálov 
trvá:33x4=132hodín. Hlavný pracovný pomer. Hod.sadzba 
vrátane odvodov zamestnávateľa je 4,91€. Vypočítané podľa 
kalkulačného vzorca: Tarifný plat vrátane 
valorizácie/168*1,352.  (609,8/168*1,352=4,91) 3.2
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6.1.9
Tvorca učebných materiálov pre predmet Knihárske 
materiály 3.roč. 610620 osobohodina 240 5,46 1 310,40

Učebné texty pre odborný predmet učebného odboru 
Polygrafická výroba. Vypracovanie učebných materiálov na 
1A4 vrátane zapracovania pripomienok trvá 4 hodiny. Učebný 
materiál sa pripravuje na 60 strán.Zhotovenie materiálov 
trvá:60x4=240hodín. Hlavný pracovný pomer. Hod.sadzba 
vrátane odvodov zamestnávateľa je 5,46€. Vypočítané podľa 
kalkulačného vzorca: Tarifný plat vrátane 
valorizácie/168*1,352.  (678,8/168*1,352=5,46) 3.2

6.1.10
Tvorca učebných materiálov pre predmet Technológia 
1.ročník pre učebný odbor Polygrafická výroba 610620 osobohodina 264 4,91 1 296,24

Učebné texty pre odborný predmet učebného odboru 
Polygrafická výroba. Vypracovanie učebných materiálov na 
1A4 vrátane zapracovania pripomienok trvá 4 hodiny. Učebný 
materiál sa pripravuje na 66 strán.Zhotovenie materiálov 
trvá:66x4=264hodín. Hlavný pracovný pomer. Hod.sadzba 
vrátane odvodov zamestnávateľa je 4,91€. Vypočítané podľa 
kalkulačného vzorca: Tarifný plat vrátane 
valorizácie/168*1,352.  (609,8/168*1,352=4,91) 3.2

6.1.11
Tvorca1 učebných materiálov pre predmet Technológia 
2.ročník pre učebný odbor Polygrafická výroba 610620 osobohodina 120 5,46 655,20

Učebné texty pre odborný predmet učebného odboru 
Polygrafická výroba. Vypracovanie učebných materiálov na 
1A4 vrátane zapracovania pripomienok trvá 4 hodiny. Učebný 
materiál sa pripravuje na 30 strán.Zhotovenie materiálov 
trvá:30x4=120hodín. Hlavný pracovný pomer. Hod.sadzba 
vrátane odvodov zamestnávateľa je 5,46€. Vypočítané podľa 
kalkulačného vzorca: Tarifný plat vrátane 
valorizácie/168*1,352.  (678,8/168*1,352=5,46) 3.2

6.1.12
Tvorca2 učebných materiálov pre predmet Technológia 
2.ročník pre učebný odbor Polygrafická výroba 610620 osobohodina 276 5,23 1 443,48

Učebné texty pre odborný predmet učebného odboru 
Polygrafická výroba. Vypracovanie učebných materiálov na 
1A4 vrátane zapracovania pripomienok trvá 4 hodiny. Učebný 
materiál sa pripravuje na 69 strán.Zhotovenie materiálov 
trvá:69x4=276hodín. Hlavný pracovný pomer. Hod.sadzba 
vrátane odvodov zamestnávateľa je 5,23€. Vypočítané podľa 
kalkulačného vzorca: Tarifný plat vrátane 
valorizácie/168*1,352.  (649,8/168*1,352=5,23) 3.2

6.1.13
Tvorca1 učebných materiálov pre predmet Technológia 
3.ročník pre učebný odbor Polygrafická výroba 610620 osobohodina 288 5,07 1 460,16

Učebné texty pre odborný predmet učebného odboru 
Polygrafická výroba. Vypracovanie učebných materiálov na 
1A4 vrátane zapracovania pripomienok trvá 4 hodiny. Učebný 
materiál sa pripravuje na 72 strán.Zhotovenie materiálov 
trvá:72x4=288hodín. Hlavný pracovný pomer. Hod.sadzba 
vrátane odvodov zamestnávateľa je 5,07€. Vypočítané podľa 
kalkulačného vzorca: Tarifný plat vrátane 
valorizácie/168*1,352.   (630,3/168*1,352=5,07) 3.2

6.1.14
Tvorca2 učebných materiálov pre predmet Technológia 
3.ročník pre učebný odbor Polygrafická výroba 610620 osobohodina 52 5,46 283,92

Učebné texty pre odborný predmet učebného odboru 
Polygrafická výroba. Vypracovanie učebných materiálov na 
1A4 vrátane zapracovania pripomienok trvá 4 hodiny. Učebný 
materiál sa pripravuje na 13 strán.Zhotovenie materiálov 
trvá:13x4=52hodín. Hlavný pracovný pomer. Hod.sadzba 
vrátane odvodov zamestnávateľa je 5,46€. Vypočítané podľa 
kalkulačného vzorca: Tarifný plat vrátane 
valorizácie/168*1,352. (678,8/168*1,352=5,46) 3.2
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6.1.15
Tvorca3 učebných materiálov pre predmet Technológia 
3.ročník 610620 osobohodina 16 4,91 78,56

Učebné texty pre odborný predmet učebného odboru 
Polygrafická výroba. Vypracovanie učebných materiálov na 
1A4 vrátane zapracovania pripomienok trvá 4 hodiny. Učebný 
materiál sa pripravuje na 4 strán.Zhotovenie materiálov 
trvá:4x4=16hodín. Hlavný pracovný pomer. Hod.sadzba 
vrátane odvodov zamestnávateľa je 4,91€. Vypočítané podľa 
kalkulačného vzorca: Tarifný plat vrátane 
valorizácie/168*1,352.  (609,8/168*1,352=4,91) 3.2

6.1.16
Tvorca4 učebných materiálov pre predmet Technológia 
3.ročník pre učebný odbor Polygrafická výroba 610620 osobohodina 4 5,23 20,92

Učebné texty pre odborný predmet učebného odboru 
Polygrafická výroba. Vypracovanie učebných materiálov na 
1A4 vrátane zapracovania pripomienok trvá 4 hodiny. Učebný 
materiál sa pripravuje na 1 strán.Zhotovenie materiálov 
trvá:1x4=4hodiny. Hlavný pracovný pomer. Hod.sadzba 
vrátane odvodov zamestnávateľa je 5,23€. Vypočítané podľa 
kalkulačného vzorca: Tarifný plat vrátane 
valorizácie/168*1,352.  (649,8/168*1,352=5,23) 3.2

6.1.17
Tvorca učebných materiálov pre predmet Technológia 
1.ročník pre učebný odbor Kožiarska výroba 610620 osobohodina 264 4,94 1 304,16

Učebné texty pre odborný predmet učebného odboru Kožiarska 
výroba so zameraním na spracovanie obuvi. Vypracovanie 
učebných materiálov na 1A4 vrátane zapracovania pripomienok 
trvá 4 hodiny. Učebný materiál sa pripravuje na 66 
strán.Zhotovenie materiálov trvá:66x4=264 hodín. Hlavný 
pracovný pomer. Hod.sadzba vrátane odvodov zamestnávateľa 
je 4,94€. Vypočítané podľa kalkulačného vzorca: Tarifný plat 
vrátane valorizácie/168*1,352.  (613,3/168*1,352=4,94) 3.2

6.1.18
Tvorca učebných materiálov pre predmet Technológia 
2.ročník pre učebný odbor Kožiarska výroba 610620 osobohodina 264 4,94 1 304,16

Učebné texty pre odborný predmet učebného odboru Kožiarska 
výroba so zameraním na spracovanie obuvi. Vypracovanie 
učebných materiálov na 1A4 vrátane zapracovania pripomienok 
trvá 4 hodiny. Učebný materiál sa pripravuje na 66 
strán.Zhotovenie materiálov trvá:66x4=264 hodín. Hlavný 
pracovný pomer. Hod.sadzba vrátane odvodov zamestnávateľa 
je 4,94€. Vypočítané podľa kalkulačného vzorca: Tarifný plat 
vrátane valorizácie/168*1,352.   (613,3/168*1,352=4,94) 3.2

6.1.19
Tvorca učebných materiálov pre predmet Technológia 
3.ročník pre učebný odbor Kožiarska výroba 610620 osobohodina 264 4,94 1 304,16

Učebné texty pre odborný predmet učebného odboru Kožiarska 
výroba so zameraním na spracovanie obuvi. Vypracovanie 
učebných materiálov na 1A4 vrátane zapracovania pripomienok 
trvá 4 hodiny. Učebný materiál sa pripravuje na 66 
strán.Zhotovenie materiálov trvá:66x4=264 hodín. Hlavný 
pracovný pomer. Hod.sadzba vrátane odvodov zamestnávateľa 
je 4,94€. Vypočítané podľa kalkulačného vzorca: Tarifný plat 
vrátane valorizácie/168*1,352.  (613,3/168*1,352=4,94) 3.2

6.1.20
Tvorca učebných materiálov pre predmet Obuvnícke 
materiály 1.roč. 610620 osobohodina 264 6,79 1 792,56

Učebné texty pre odborný predmet učebného odboru Kožiarska 
výroba so zameraním na spracovanie obuvi. Vypracovanie 
učebných materiálov na 1A4 vrátane zapracovania pripomienok 
trvá 4 hodiny. Učebný materiál sa pripravuje na 66 
strán.Zhotovenie materiálov trvá:66x4=264 hodín. Hlavný 
pracovný pomer. Hod.sadzba vrátane odvodov zamestnávateľa 
je 6,79€. Vypočítané podľa kalkulačného vzorca: Tarifný plat 
vrátane valorizácie/168*1,352. (843,3/168*1,352=6,79) 3.2
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6.1.21
Tvorca učebných materiálov pre predmet Obuvnícke 
materiály 2.roč. 610620 osobohodina 264 4,94 1 304,16

Učebné texty pre odborný predmet učebného odboru Kožiarska 
výroba so zameraním na spracovanie obuvi. Vypracovanie 
učebných materiálov na 1A4 vrátane zapracovania pripomienok 
trvá 4 hodiny. Učebný materiál sa pripravuje na 66 
strán.Zhotovenie materiálov trvá:66x4=264 hodín. Hlavný 
pracovný pomer. Hod.sadzba vrátane odvodov zamestnávateľa 
je 4,94€. Vypočítané podľa kalkulačného vzorca: Tarifný plat 
vrátane valorizácie/168*1,352.  (613,3/168*1,352=4,94) 3.2

6.1.22
Tvorca učebných materiálov pre predmet Obuvnícke 
materiály 3.roč. 610620 osobohodina 264 4,94 1 304,16

Učebné texty pre odborný predmet učebného odboru Kožiarska 
výroba so zameraním na spracovanie obuvi. Vypracovanie 
učebných materiálov na 1A4 vrátane zapracovania pripomienok 
trvá 4 hodiny. Učebný materiál sa pripravuje na 66 
strán.Zhotovenie materiálov trvá:66x4=264 hodín. Hlavný 
pracovný pomer. Hod.sadzba vrátane odvodov zamestnávateľa 
je 4,94€. Vypočítané podľa kalkulačného vzorca: Tarifný plat 
vrátane valorizácie/168*1,352.  (613,3/168*1,352=4,94) 3.2

6.1.23
Tvorca učebných materiálov pre predmet Obuvnícke 
stroje a zariadenia 1.roč. 610620 osobohodina 132 4,26 562,32

Učebné texty pre odborný predmet učebného odboru Kožiarska 
výroba so zameraním na spracovanie obuvi. Vypracovanie 
učebných materiálov na 1A4 vrátane zapracovania pripomienok 
trvá 4 hodiny. Učebný materiál sa pripravuje na 33 strán. 
Zhotovenie materiálov trvá:33x4=132 hodín. Hlavný pracovný 
pomer. Hod. sadzba vrátane odvodov zamestnávateľa je 4,26€. 
Vypočítané podľa kalkulačného vzorca: Tarifný plat vrátane 
valorizácie/168*1,352.  (529,8/168*1,352=4,26) 3.2

6.1.24
Tvorca učebných materiálov pre predmet Obuvnícke 
stroje a zariadenia 2.roč. 610620 osobohodina 132 4,26 562,32

Učebné texty pre odborný predmet učebného odboru Kožiarska 
výroba so zameraním na spracovanie obuvi. Vypracovanie 
učebných materiálov na 1A4 vrátane zapracovania pripomienok 
trvá 4 hodiny. Učebný materiál sa pripravuje na 33 strán. 
Zhotovenie materiálov trvá:33x4=132 hodín. Hlavný pracovný 
pomer. Hod. sadzba vrátane odvodov zamestnávateľa je 4,26€. 
Vypočítané podľa kalkulačného vzorca: Tarifný plat vrátane 
valorizácie/168*1,352.  (529,8/168*1,352=4,26) 3.2

6.1.25
Tvorca učebných materiálov pre predmet Obuvnícke 
stroje a zariadenia 3.roč. 610620 osobohodina 132 4,26 562,32

Učebné texty pre odborný predmet učebného odboru Kožiarska 
výroba so zameraním na spracovanie obuvi. Vypracovanie 
učebných materiálov na 1A4 vrátane zapracovania pripomienok 
trvá 4 hodiny. Učebný materiál sa pripravuje na 33 strán. 
Zhotovenie materiálov trvá:33x4=132 hodín. Hlavný pracovný 
pomer. Hod. sadzba vrátane odvodov zamestnávateľa je 4,26€. 
Vypočítané podľa kalkulačného vzorca: Tarifný plat vrátane 
valorizácie/168*1,352. (529,8/168*1,352=4,26) 3.2

6.1.26
Tvorca učebných materiálov pre predmet Konštrukcia a 
modelovanie obuvi pre 1.ročník 610620 osobohodina 132 4,26 562,32

Učebné texty pre odborný predmet učebného odboru Kožiarska 
výroba so zameraním na spracovanie obuvi. Vypracovanie 
učebných materiálov na 1A4 vrátane zapracovania pripomienok 
trvá 4 hodiny. Učebný materiál sa pripravuje na 33 strán. 
Zhotovenie materiálov trvá:33x4=132 hodín. Hlavný pracovný 
pomer. Hod. sadzba vrátane odvodov zamestnávateľa je 4,26€. 
Vypočítané podľa kalkulačného vzorca: Tarifný plat vrátane 
valorizácie/168*1,352.  (529,8/168*1,352=4,26) 3.2
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6.1.27
Tvorca učebných materiálov pre predmet Konštrukcia a 
modelovanie obuvi pre 2.ročník 610620 osobohodina 132 4,26 562,32

Učebné texty pre odborný predmet učebného odboru Kožiarska 
výroba so zameraním na spracovanie obuvi. Vypracovanie 
učebných materiálov na 1A4 vrátane zapracovania pripomienok 
trvá 4 hodiny. Učebný materiál sa pripravuje na 33 strán. 
Zhotovenie materiálov trvá:33x4=132 hodín. Hlavný pracovný 
pomer. Hod. sadzba vrátane odvodov zamestnávateľa je 4,26€. 
Vypočítané podľa kalkulačného vzorca: Tarifný plat vrátane 
valorizácie/168*1,352. (529,8/168*1,352=4,26) 3.2

6.1.28
Tvorca učebných materiálov pre predmet Konštrukcia a 
modelovanie obuvi pre 3.ročník 610620 osobohodina 132 4,26 562,32

Učebné texty pre odborný predmet učebného odboru Kožiarska 
výroba so zameraním na spracovanie obuvi. Vypracovanie 
učebných materiálov na 1A4 vrátane zapracovania pripomienok 
trvá 4 hodiny. Učebný materiál sa pripravuje na 33 strán. 
Zhotovenie materiálov trvá:33x4=132 hodín. Hlavný pracovný 
pomer. Hod. sadzba vrátane odvodov zamestnávateľa je 4,26€. 
Vypočítané podľa kalkulačného vzorca: Tarifný plat vrátane 
valorizácie/168*1,352.  (529,8/168*1,352=4,26) 3.2

6.1.29
Tvorca učebných materiálov pre predmet Základy 
záhradníckej výroby 1. roč. 610620 osobohodina 396 6,89 2 728,44

Učebné texty pre odborný predmet učebného odboru 
Poľnohospodárska výroba so zameraním na záhradníctvo: 
kvetinár, zeleninár, sadovník. Vypracovanie učebných 
materiálov na 1A4 vrátane zapracovania pripomienok trvá 4 
hodiny. Učebný materiál sa pripravuje na 99 strán. Zhotovenie 
materiálov trvá:99x4=396 hodín. Hlavný pracovný pomer. 
Hod. sadzba vrátane odvodov zamestnávateľa je 6,89€. 
Vypočítané podľa kalkulačného vzorca: Tarifný plat vrátane 
valorizácie/168*1,352. (856,1/168*1,352=6,89) 3.2

6.1.30
Tvorca učebných materiálov pre predmet Základy 
záhradníckej výroby 2. roč. 610620 osobohodina 132 4,72 623,04

Učebné texty pre odborný predmet učebného odboru 
Poľnohospodárska výroba so zameraním na záhradníctvo: 
kvetinár, zeleninár, sadovník. Vypracovanie učebných 
materiálov na 1A4 vrátane zapracovania pripomienok trvá 4 
hodiny. Učebný materiál sa pripravuje na 33 strán. Zhotovenie 
materiálov trvá:33x4=132 hodín. Hlavný pracovný pomer. 
Hod. sadzba vrátane odvodov zamestnávateľa je 4,72€. 
Vypočítané podľa kalkulačného vzorca: Tarifný plat vrátane 
valorizácie/168*1,352.   (586,8/168*1,352=4,72) 3.2

6.1.31 Tvorca učebných materiálov pre predmet Botanika 1.roč. 610620 osobohodina 264 7,79 2 056,56

Učebné texty pre odborný predmet učebného odboru 
Poľnohospodárska výroba so zameraním na záhradníctvo: 
kvetinár, zeleninár, sadovník. Vypracovanie učebných 
materiálov na 1A4 vrátane zapracovania pripomienok trvá 4 
hodiny. Učebný materiál sa pripravuje na 66 strán. Zhotovenie 
materiálov trvá:66x4=264 hodín. Hlavný pracovný pomer. 
Hod. sadzba vrátane odvodov zamestnávateľa je 7,79€. 
Vypočítané podľa kalkulačného vzorca: Tarifný plat vrátane 
valorizácie/168*1,352.  968,1/168*1,352=7,79) 3.2

6.1.32
Tvorca učebných materiálov pre predmet Záhradnícke 
stavby, stroje a zariadenia 1.roč. 610620 osobohodina 132 6,79 896,28

Učebné texty pre odborný predmet učebného odboru 
Poľnohospodárska výroba so zameraním na záhradníctvo: 
kvetinár, zeleninár, sadovník. Vypracovanie učebných 
materiálov na 1A4 vrátane zapracovania pripomienok trvá 4 
hodiny. Učebný materiál sa pripravuje na 33 strán. Zhotovenie 
materiálov trvá:33x4=132 hodín. Hlavný pracovný pomer. 
Hod. sadzba vrátane odvodov zamestnávateľa je 6,79€. 
Vypočítané podľa kalkulačného vzorca: Tarifný plat vrátane 
valorizácie/168*1,352. (843,3/168*1,352=6,79) 3.2
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6.1.33
Tvorca učebných materiálov pre predmet Zeleninárstvo 
2.roč. 610620 osobohodina 264 5,02 1 325,28

Učebné texty pre odborný predmet učebného odboru 
Poľnohospodárska výroba so zameraním na záhradníctvo: 
kvetinár, zeleninár, sadovník. Vypracovanie učebných 
materiálov na 1A4 vrátane zapracovania pripomienok trvá 4 
hodiny. Učebný materiál sa pripravuje na 66 strán. Zhotovenie 
materiálov trvá:66x4=264 hodín. Hlavný pracovný pomer. 
Hod. sadzba vrátane odvodov zamestnávateľa je 5,02€. 
Vypočítané podľa kalkulačného vzorca: Tarifný plat vrátane 
valorizácie/168*1,352.  (624,3/168*1,352=5,02) 3.2

6.1.34
Tvorca učebných materiálov pre predmet Zeleninárstvo 
3.roč. 610620 osobohodina 252 4,72 1 189,44

Učebné texty pre odborný predmet učebného odboru 
Poľnohospodárska výroba so zameraním na záhradníctvo: 
kvetinár, zeleninár, sadovník. Vypracovanie učebných 
materiálov na 1A4 vrátane zapracovania pripomienok trvá 4 
hodiny. Učebný materiál sa pripravuje na 63 strán. Zhotovenie 
materiálov trvá:63x4=252 hodín. Hlavný pracovný pomer. 
Hod. sadzba vrátane odvodov zamestnávateľa je 4,72€. 
Vypočítané podľa kalkulačného vzorca: Tarifný plat vrátane 
valorizácie/168*1,352.  (586,8/168*1,352=4,72) 3.2

6.1.35
Tvorca učebných materiálov pre predmet Kvetinárstvo 
3.roč. 610620 osobohodina 264 4,93 1 301,52

Učebné texty pre odborný predmet učebného odboru 
Poľnohospodárska výroba so zameraním na záhradníctvo: 
kvetinár, zeleninár, sadovník. Vypracovanie učebných 
materiálov na 1A4 vrátane zapracovania pripomienok trvá 4 
hodiny. Učebný materiál sa pripravuje na 66 strán. Zhotovenie 
materiálov trvá:66x4=264 hodín. Hlavný pracovný pomer. 
Hod. sadzba vrátane odvodov zamestnávateľa je 4,93€. 
Vypočítané podľa kalkulačného vzorca: Tarifný plat vrátane 
valorizácie/168*1,352.  (612,8/168*1,352=4,93) 3.2

6.1.36
Tvorca učebných materiálov pre predmet Kvetinárstvo 
2.roč. 610620 osobohodina 252 4,93 1 242,36

Učebné texty pre odborný predmet učebného odboru 
Poľnohospodárska výroba so zameraním na záhradníctvo: 
kvetinár, zeleninár, sadovník. Vypracovanie učebných 
materiálov na 1A4 vrátane zapracovania pripomienok trvá 4 
hodiny. Učebný materiál sa pripravuje na 63 strán. Zhotovenie 
materiálov trvá:63x4=252 hodín. Hlavný pracovný pomer. 
Hod. sadzba vrátane odvodov zamestnávateľa je 4,93€. 
Vypočítané podľa kalkulačného vzorca: Tarifný plat vrátane 
valorizácie/168*1,352.  (612,8/168*1,352=4,93) 3.2

6.1.37
Tvorca učebných materiálov pre predmet Sadovníctvo 
3.roč. 610620 osobohodina 264 5,02 1 325,28

Učebné texty pre odborný predmet učebného odboru 
Poľnohospodárska výroba so zameraním na záhradníctvo: 
kvetinár, zeleninár, sadovník. Vypracovanie učebných 
materiálov na 1A4 vrátane zapracovania pripomienok trvá 4 
hodiny. Učebný materiál sa pripravuje na 66 strán. Zhotovenie 
materiálov trvá:66x4=264 hodín. Hlavný pracovný pomer. 
Hod. sadzba vrátane odvodov zamestnávateľa je 5,02€. 
Vypočítané podľa kalkulačného vzorca: Tarifný plat vrátane 
valorizácie/168*1,352.  (624,3/168*1,352=5,02) 3.2

6.1.38
Tvorca učebných materiálov pre predmet Sadovníctvo 
2.roč. 610620 osobohodina 252 6,89 1 736,28

Učebné texty pre odborný predmet učebného odboru 
Poľnohospodárska výroba so zameraním na záhradníctvo: 
kvetinár, zeleninár, sadovník. Vypracovanie učebných 
materiálov na 1A4 vrátane zapracovania pripomienok trvá 4 
hodiny. Učebný materiál sa pripravuje na 63 strán. Zhotovenie 
materiálov trvá:63x4=252 hodín. Hlavný pracovný pomer. 
Hod. sadzba vrátane odvodov zamestnávateľa je 6,89€. 
Vypočítané podľa kalkulačného vzorca: Tarifný plat vrátane 
valorizácie/168*1,352.  (856,1/168*1,352=6,89) 3.2
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6.1.39
Tvorca učebných materiálov pre predmet Zariadenie 
závodov 2.roč. 610620 osobohodina 132 4,72 623,04

Učebné texty pre odborný predmet učebného odboru Obchodná 
prevádzka - príprava jedál. Vypracovanie učebných materiálov 
na 1A4 vrátane zapracovania pripomienok trvá 4 hodiny. 
Učebný materiál sa pripravuje na 33 strán. Zhotovenie 
materiálov trvá:33x4=132 hodín. Hlavný pracovný pomer. 
Hod. sadzba vrátane odvodov zamestnávateľa je 4,72€. 
Vypočítané podľa kalkulačného vzorca: Tarifný plat vrátane 
valorizácie/168*1,352.  (586,8/168*1,352=4,72) 3.2

6.1.40
Tvorca učebných materiálov pre predmet Zariadenie 
závodov 1.roč. 610620 osobohodina 132 5,46 720,72

Učebné texty pre odborný predmet učebného odboru Obchodná 
prevádzka - príprava jedál. Vypracovanie učebných materiálov 
na 1A4 vrátane zapracovania pripomienok trvá 4 hodiny. 
Učebný materiál sa pripravuje na 33 strán. Zhotovenie 
materiálov trvá:33x4=132hodín. Hlavný pracovný pomer. Hod. 
sadzba vrátane odvodov zamestnávateľa je 5,46€. Vypočítané 
podľa kalkulačného vzorca: Tarifný plat vrátane 
valorizácie/168*1,352.  (678,8/168*1,352=5,46) 3.2

6.1.41 Tvorca učebných materiálov pre predmet Potraviny 1.roč. 610620 osobohodina 264 4,72 1 246,08

Učebné texty pre odborný predmet učebného odboru Obchodná 
prevádzka - príprava jedál. Vypracovanie učebných materiálov 
na 1A4 vrátane zapracovania pripomienok trvá 4 hodiny. 
Učebný materiál sa pripravuje na 66 strán. Zhotovenie 
materiálov trvá:66x4=264 hodín. Hlavný pracovný pomer. 
Hod. sadzba vrátane odvodov zamestnávateľa je 4,72€. 
Vypočítané podľa kalkulačného vzorca: Tarifný plat vrátane 
valorizácie/168*1,352.  (586,8/168*1,352=4,72) 3.2

6.1.42 Tvorca učebných materiálov pre predmet Potraviny 2.roč. 610620 osobohodina 132 5,23 690,36

Učebné texty pre odborný predmet učebného odboru Obchodná 
prevádzka - príprava jedál. Vypracovanie učebných materiálov 
na 1A4 vrátane zapracovania pripomienok trvá 4 hodiny. 
Učebný materiál sa pripravuje na 33 strán. Zhotovenie 
materiálov trvá:33x4=132 hodín. Hlavný pracovný pomer. 
Hod. sadzba vrátane odvodov zamestnávateľa je 5,23€. 
Vypočítané podľa kalkulačného vzorca: Tarifný plat vrátane 
valorizácie/168*1,352.  (649,8/168*1,352=5,23) 3.2

6.1.43
Tvorca učebných materiálov pre predmet Stolovanie 
1.roč. 610620 osobohodina 132 5,02 662,64

Učebné texty pre odborný predmet učebného odboru Obchodná 
prevádzka - príprava jedál. Vypracovanie učebných materiálov 
na 1A4 vrátane zapracovania pripomienok trvá 4 hodiny. 
Učebný materiál sa pripravuje na 33 strán. Zhotovenie 
materiálov trvá:33x4=132 hodín. Hlavný pracovný pomer. 
Hod. sadzba vrátane odvodov zamestnávateľa je 5,02€. 
Vypočítané podľa kalkulačného vzorca: Tarifný plat vrátane 
valorizácie/168*1,352.  (624,3/168*1,352=5,02) 3.2

6.1.44 Tvorca učebných materiálov pre predmet Výživa 3.roč. 610620 osobohodina 132 4,94 652,08

Učebné texty pre odborný predmet učebného odboru Obchodná 
prevádzka - príprava jedál. Vypracovanie učebných materiálov 
na 1A4 vrátane zapracovania pripomienok trvá 4 hodiny. 
Učebný materiál sa pripravuje na 33 strán. Zhotovenie 
materiálov trvá:33x4=132 hodín. Hlavný pracovný pomer. 
Hod. sadzba vrátane odvodov zamestnávateľa je 4,94€. 
Vypočítané podľa kalkulačného vzorca: Tarifný plat vrátane 
valorizácie/168*1,352.  (613,3/168*1,352=4,94) 3.2
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6.1.45
Tvorca učebných materiálov pre predmet Technológia 
1.roč pre učebný odbor Obchodná prevádzka 610620 osobohodina 396 5,07 2 007,72

Učebné texty pre odborný predmet učebného odboru Obchodná 
prevádzka - príprava jedál. Vypracovanie učebných materiálov 
na 1A4 vrátane zapracovania pripomienok trvá 4 hodiny. 
Učebný materiál sa pripravuje na 99 strán. Zhotovenie 
materiálov trvá:99x4=396 hodín. Hlavný pracovný pomer. 
Hod. sadzba vrátane odvodov zamestnávateľa je 5,07€. 
Vypočítané podľa kalkulačného vzorca: Tarifný plat vrátane 
valorizácie/168*1,352.  (630,3/168*1,352=5,07) 3.2

6.1.46
Tvorca učebných materiálov pre predmet Technológia 
2.roč pre učebný odbor Obchodná prevádzka 610620 osobohodina 396 5,28 2 090,88

Učebné texty pre odborný predmet učebného odboru Obchodná 
prevádzka - príprava jedál. Vypracovanie učebných materiálov 
na 1A4 vrátane zapracovania pripomienok trvá 4 hodiny. 
Učebný materiál sa pripravuje na 99 strán. Zhotovenie 
materiálov trvá:99x4=396 hodín. Hlavný pracovný pomer. 
Hod. sadzba vrátane odvodov zamestnávateľa je 5,28€. 
Vypočítané podľa kalkulačného vzorca: Tarifný plat vrátane 
valorizácie/168*1,352. (655,8/168*1,352=5,28) 3.2

6.1.47
Tvorca1 učebných materiálov pre predmet Technológia 
3.roč pre učebný odbor Obchodná prevádzka 610620 osobohodina 264 5,28 1 393,92

Učebné texty pre odborný predmet učebného odboru Obchodná 
prevádzka - príprava jedál. Vypracovanie učebných materiálov 
na 1A4 vrátane zapracovania pripomienok trvá 4 hodiny. 
Učebný materiál sa pripravuje na 66 strán. Zhotovenie 
materiálov trvá:66x4=264 hodín. Hlavný pracovný pomer. 
Hod. sadzba vrátane odvodov zamestnávateľa je 5,28€. 
Vypočítané podľa kalkulačného vzorca: Tarifný plat vrátane 
valorizácie/168*1,352. (655,8/168*1,352=5,28) 3.2

6.1.48
Tvorca2 učebných materiálov pre predmet Technológia 
3.roč pre učebný odbor Obchodná prevádzka 610620 osobohodina 264 5,70 1 504,80

Učebné texty pre odborný predmet učebného odboru Obchodná 
prevádzka - príprava jedál. Vypracovanie učebných materiálov 
na 1A4 vrátane zapracovania pripomienok trvá 4 hodiny. 
Učebný materiál sa pripravuje na 66 strán. Zhotovenie 
materiálov trvá:66x4=264 hodín. Hlavný pracovný pomer. 
Hod. sadzba vrátane odvodov zamestnávateľa je 5,70€. 
Vypočítané podľa kalkulačného vzorca: Tarifný plat vrátane 
valorizácie/168*1,352.  (708,3/168*1,352=5,70) 3.2

6.1.49 Korektor učebných materiálov 1 610620 osobohodina 292,50 6,97 2 038,73

Korekcia gramatickej a štylistickej stránky novovytvorených 
učebných textov pre učebné odbory: Polygrafická výroba a 
Kožiarska výroba. Na 1 stranu je potrebných 15min 
(t.j.0,25hod) Celkový počet strán učeb.textov je 1170. Čas 
potrebný pre korekciu: 1170*0,25=292,5 hod.Hlavný pracovný 
pomer. Hod.sadzba vrátane odvodov zamestnávateľa je 6,97€. 
Vypočítané podľa kalkulačného vzorca: Tarifný plat vrátane 
valorizácie/168*1,352.  (865,6/168*1,352=6,97) 3.2

6.1.50 Korektor učebných materiálov 2 610620 osobohodina 294,75 10,33 3 044,77

Korekcia gramatickej a štylistickej stránky novovytvorených 
učebných textov pre učebné odbory:Poľnohospodárska výroba 
a Obchodná prevádzka. Na 1 stranu je potrebných 15min 
(t.j.0,25hod) Celkový počet strán učeb.textov je 1179. Čas 
potrebný pre korekciu: 1179*0,25=294,75 hod.Hlavný 
pracovný pomer. Hod.sadzba vrátane odvodov zamestnávateľa 
je 10,33€. Vypočítané podľa kalkulačného vzorca: Tarifný plat 
vrátane valorizácie/168*1,352. (1283,1/168*1,352=10,33) 3.2

6.2. Cestovné náhrady ** 0,00
6.2.1. Prevádzka vozidla organizácie * projekt 0 0,00 0,00

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

6.2.3.
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)** v prípade potreby projekt 0 0,00 0,00
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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 0,00
6.4.1 Nájom priestorov na realizáciu aktivity 3 projekt 0 0,00 0,00

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

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

6.4.4 Grafické spracovanie a tlač publikácie projekt 0 0,00 0,00

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

6.5. Podpora frekventantov 26 830,00

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 projekt 0 0,00 0,00

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

6.5.4
sada inovačných  pomôcok pre učebný odbor Kožiarska 
výroba 633009 projekt 1 2 500,00 2 500,00

sada inovačných pomôcokpre učebný odbor Kožiarska výroba 
obsahuje:  náradie pre ručné obrábanie kože, šablóny, kopytá, 
podrážky, stielky, podošvy,šidlá,násady, 
rašple,bodce,vyťahováky,rozťahovák obuvi,krúžkovacie 
zariadenia,obuvnícke ručné lisy,obuvnícke trojnožky,nádoby, 
kahany, modely nôh(detskej, dospelej mužskej, dospelej 
ženskej). Stanovená na základe internetového prieskumu.Cena 
je v mieste a čase obvyklá. 3.2

6.5.5
materiál pre inováciu praktického vyučovania pre učebný 
odbor Kožiarska výroba 633009 projekt 1 2 000,00 2 000,00

sada materiálu pre inováciu praktického vyučovania učebného 
odboru Kožiarska výroba: zvrškové usne, vypaľovacie vosky, 
farebné popruhy, špeciálne nite, špeciálne lepidlá, upravovacie 
materiály na kožu, pracky...)Cena stanovená na základe 
internetového a katalógového prieskumu. Je v mieste a čase 
obvyklá. 3.2

6.5.6 korkové tabule 633009 ks 4 120,00 480,00

4 ks veľkoformátových korkových tabúľ do učební pre  
upevnenie šablón, mier a pod. Cena je stanovená na základe 
telefonického a internetového prieskumu. Je v čase a mieste 
obvyklá 3.2

6.5.7 hadicový vozík na polievanie 633009 ks 1 150,00 150,00

pomôcka pre vyučovanie v učebnom odbore: Poľnohospodárska 
výroba. Cena je stanovená na základe internetového prieskumu. 
Je v čase a mieste obvyklá. 3.2

6.5.8 kompostér 633009 ks 1 250,00 250,00

pomôcka pre vyučovanie v učebnom odbore: Poľnohospodárska 
výroba. Cena je stanovená na základe internetového prieskumu. 
Je v čase a mieste obvyklá. 3.2

6.5.9 sady záhradníckych náradí 633009 projekt 1 500,00 500,00

Sada ručných  nožníc, ručného záhradníckeho náradia.Pomôcka 
pre vyučovanie v učebnom odbore: Poľnohospodárska výroba. 
Cena je stanovená na základe internetového prieskumu. Je v 
čase a mieste obvyklá. 3.2

6.5.10 mikroskop 633009 ks 2 1 300,00 2 600,00

učebná pomôcka pre predmet Botanika. Cena stanovená na 
základe internetového a katalógového prieskumu. Je v mieste a 
čase obvyklá. 3.2

6.5.11 sada  preparátov 633009 projekt 1 1 000,00 1 000,00

Sada mikroskopických preparátov rias, húb,lišajníkov, paprade, 
korene, listy, stonky, rastlinné bunky a pletivá, kvety, 
vylučované látky... Cena ja stanovená na základe katalógového 
prieskumu. Je v mieste a čase obvyklá. 3.2
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6.5.12 Model kvetu 633009 ks 1 500,00 500,00

model kvetu rozoberateľný pre učebný odbor 
Poľnohospodárska výroba. Cena je stanovená na základe 
internetového a katalógového prieskumu. Je v mieste a čase 
obvyklá. 3.2

6.5.13 rez mužskej panvy 633009 ks 2 50,00 100,00

rez mužskej panvy pre vyučovanie viacerých všeobecno-
vzdelávacích predmetov pre obe pracoviská. Cena je stanovená 
na základe internetového a katalógového prieskumu. Je v 
mieste a čase obvyklá 3.2

6.5.14 rez ženskej panvy 633009 ks 2 50,00 100,00

rez ženskej panvy pre vyučovanie viacerých všeobecno-
vzdelávacích predmetov pre obe pracoviská. Cena je stanovená 
na základe internetového a katalógového prieskumu. Je v 
mieste a čase obvyklá 3.2

6.5.15 obojpohlavný ľudský trup rozoberateľný 633009 ks 2 800,00 1 600,00

model pre vyučovanie viacerých všeobecno-vzdelávacích 
predmetov pre obe pracoviská. Cena je stanovená na základe 
internetového a katalógového prieskumu. Je v mieste  a čase 
obvyklá. 3.2

6.5.16 sada modelov pre prvú pomoc 633009 projekt 1 5 000,00 5 000,00

modely pre obe pracoviská pre vyučovanie viacerých všeobecno-
vzdelávacích predmetov: 2ks Prvá pomoc-CPR Torzo Anna, 
2ks Prvá pomoc CPR Baby Anna, 2 modely pre starostlivosť o 
dieťa, 2 ksCirculadel-krvný obeh, 4ks tlakomerov. Cena je 
stanovená podľa internetového a katalógového prieskumu. je v 
mieste a čase obvyklá. 3.2

6.5.17 antikoncepčný kufrík 633009 ks 2 50,00 100,00

Učebná pomôcka pre viaceré všeobecno-vzdelávacie predmety 
pre obe pracoviská.Cena je stanovená podľa katalógového a 
internetového prieskumu. Je v mieste a čase obvyklá. 3.2

6.5.18 mechanický fajčiar 633009 ks 2 80,00 160,00

model + náhradné filtre. Učebná pomôcka pre viaceré 
všeobecno-vzdelávacie predmety, pre obe pracoviská. Cena je 
stanovená na základe internetového a katalógového prieskumu. 
Je v mieste a čase obvyklá. 3.2

6.5.19
sady didaktických pomôcok pre odbor Obchodná 
prevádzka 633009 projekt 1 2 000,00 2 000,00

pre obe prevádzky učebného odboru Obchodná prevádzka. 
Makety potravín rastlinného pôvodu, obrázky vitamínov, 
minerálov, obrázky a makety jednotlivých častí mäsa, súprava 
riadov, taniere, prestieranie, dekoratívne materiály..) 3.2

6.5.20 didaktické pomôcky pre všeobecno-vzdelávacie predmety 633009 projekt 1 2 100,00 2 100,00

Sada didaktických pomôcok pre všeobecno-vzdelávacie 
predmety, pre obe pracoviská: slovenský jazyk (závesné tabule, 
malé tabuľky so zahrnutiami, portréty spisovateľov), 
matematika (rysovacie potreby, závesné tabule, malé tabuľky 
so stručnými prehľadmi, modely geometrických útvarov), etická 
výchova+občianka výchova (závesné tabule), telesná výchova. 
Cena je stanovená podľa internetového a katalógového 
prieskumu. Je v mieste a čase obvyklá. 3.2

6.5.21 sady didaktických pomôcok pre odbor Polygrafia 633009 projekt 1 3 000,00 3 000,00

Sada pomôcok pre učebný odbor Polygrafia: špeciálne papiere, 
sady písma na zlátenie, vysekávacie ručné šablóny, 
drôtodoštička,lepenky, špeciálne farby, dláta, ručné náradia, 
pákové nožnice....... 3.2

6.5.22 ručný drevený lis 633009 ks 1 250,00 250,00

pomôcka pre vyučovanie pre odbor Polygrafia. Malý ručný lis 
pre glejovanie. Cena je stanovená na základe internetového a 
katalógového prieskumu. Je v mieste a čase obvyklá. 3.2

6.5.23 nitovačka 633009 ks 4 290,00 1 160,00

pomôcka pre vyučovanie pre odbor Polygrafia. Cena je 
stanovená podľa internetového a katalógového prieskumu. Je v 
mieste a čase obvyklá. 3.2

6.5.24 kombinovaná tabuľa 633009 ks 4 120,00 480,00

pomôcka pre vyučovanie. Cena stanovená na základe 
katalógového a internetového prieskumu. Je v mieste a čase 
obvyklá. 3.2

6.5.25 flipcharty 633009 ks 2 150,00 300,00

pomôcka pre vyučovanie. Cena stanovená na základe 
katalógového a internetového prieskumu. Je v mieste a čase 
obvyklá. 3.2
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6.5.26 sada doplnkov k flipchartom 633009 projekt 1 500,00 500,00

Pre obe prevádzky doplnky k flipchartom a kombinovaným 
tabuliam: fixky, držiaky, papierové bloky, čistič tekutý, 
ukazovátko, stierka.. Cena je stanovená na základe 
internetového a katalógového prieskumu. Je v mieste a čase 
obvyklá. 3.2

6.  Spolu 81 737,97

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

X. Spolu 0,00
CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU 216 081,71

Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu Suma v EUR
Reálne limity rozpočtu 
v %

Maximálne 
limity

1. Nepriame výdavky*** 30 547,10 16,46 20,00%

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

0,00 10,00%

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

0,00 10,00%

3a. Zariadenie a vybavenie (priame výdavky) 30 150,00 16,25 20,00%

3b. Zariadenie a vybavenie (nepriame výdavky) 0,00 0,00 20,00%

4. Dodávky na nepriame výdavky 7 650,00 25,04 30,00%

5. Dodávky na priame výdavky 11 888,00 6,41 30,00%

6. Riziková prirážka 0,00 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.

z priamych výdavkov

z celkových oprávnených výdavkov

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

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

z nepriamych výdavkov

z priamych výdavkov

z priamych výdavkov

z nepriamych výdavkov

z nepriamych výdavkov

z priamych výdavkov
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