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DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO   

PRÍSPEVKU 
 

uzatvorený v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov, v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov, v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona  
č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva   
 
ČÍSLO ZMLUVY: 010/2009/3.2/OPV 
 
Tento Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, registračné číslo 
Dodatku 010/2009/3.2/OPV/D02 (ďalej len „Dodatok“) je uzatvorený v zmysle článku 8 bod 
1 VZP medzi zmluvnými stranami: 
 

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

sídlo : Stromová 1, 813 30 Bratislava 

   Slovenská republika 

IČO : 00164381 

DIČ : 2020798725 

konajúci : Ing. Eugen Jurzyca 

 

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

sídlo : Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava    

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  : Reedukačné centrum, Prílepská 6, Zlaté Moravce 

sídlo : Prílepská 6, 953 01Zlaté Moravce, Slovenská republika  

zapísaný v : registri organizácií 

konajúci : Mgr. Miroslav Kováč 

IČO : 00163295 

DIČ : 2021036677 
 

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 zmenách Zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku č. 010/2009/3.2/OPV (ďalej len „Zmluva“), ITMS kód Projektu 
26130230019, v znení Dodatku č. 1 – registračné číslo Dodatku 010/2009/3.2/OPV/D01, 
Usmernenia Poskytovateľa č. 2 zo dňa 11. 05. 2010 a Usmernenia Poskytovateľa č. 3 zo dňa 
22. 09. 2010, uvedených v článku 2 tohto Dodatku. 
 

Článok 2 
 

(1) V 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. 2. 
     Príloha č. 1 k Dodatku č. 2 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 
 

                                                 
2 Ak sa nehodí, prečiarknite 
3 Ak sa nehodí, prečiarknite 
4 Ak sa nehodí, prečiarknite 
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Príloha č. 1 k Dodatku č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

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 9 411,50
1.1.1. Riadiaci personál 6 072,00

1.1.1.1. Projektový manažér 610620 osobohodina 300 9,18 2 754,00

Hlavný pracovný pomer, 300 hod. počas trvania projektu. Hod. 
sadzba: 950,5 EUR/168*1,2*1,352=9,18 EUR/h vrátane 
odvodov zamestnávateľa. Riadi projektový tím, vytvára 
a kontroluje časový harmonogram, zabezpečuje plynulý priebeh 
realizácie projektu, koordinuje jednotlivých koordinátorov 
aktivít, vykonáva interný monitoring projektu, v spolupráci 
s finančným manažérom projektu vypracováva monitorovacie 
správy a záverečnú správu projektu. Realizuje konečný výber 
dodávateľov tovarov a služieb v súlade s platnou legislatívou. 1.1., 2.1, 2.2.

1.1.1.2. Koordinátor odbornej aktivity č. 1.1. 610620 osobohodina 150 7,31 1 096,50

Hlavný pracovný pomer, 150 hod. počas trvania projektu. Hod. 
sadzba: 757 EUR/168*1,2*1,352=7,31 EUR/h vrátane 
odvodov zamestnávateľa. Organizačne zabezpečuje realizáciu 
aktivít, úzko spolupracuje s projektovým manažérom a 
ostatnými členmi projektového tímu. 1.1.

1.1.1.3. Koordinátor odbornej aktivity č. 2.1. 610620 osobohodina 150 8,00 1 200,00

Hlavný pracovný pomer, 150 hod. počas trvania projektu. Hod. 
sadzba: 828,5 EUR/168*1,2*1,352=8,00 EUR/h vrátane 
odvodov zamestnávateľa. Organizačne zabezpečuje realizáciu 
aktivít, úzko spolupracuje s projektovým manažérom a 
ostatnými členmi projektového tímu. 2.1.

1.1.1.4. Koordinátor odbornej aktivity č. 2.2. 610620 osobohodina 150 6,81 1 021,50

Hlavný pracovný pomer, 150 hod. počas trvania projektu. Hod. 
sadzba: 705 EUR/168*1,2*1,352=6,81 EUR/h vrátane 
odvodov zamestnávateľa. Organizačne zabezpečuje realizáciu 
aktivít, úzko spolupracuje s projektovým manažérom a 
ostatnými členmi projektového tímu. 2.2.

1.1.1.5. .....Iné (doplniť) osobohodina 0 0,00 0,00
1.1.2. Administratívny personál 2 665,50

1.1.2.1. Finančný manažér 610620 osobohodina 250 5,27 1 317,50

Hlavný pracovný pomer, 250 hod. počas trvania projektu. Hod. 
sadzba: 546 EUR/168*1,2*1,352=5,27 EUR/h vrátane 
odvodov zamestnávateľa. Zodpovedá za finančné riadenie 
projektu, riadenie a kontrola čerpania rozpočtu, eviduje 
výdavky v rámci rozpočtu projektu, pripravuje návrhy dodatkov 
a pripomienok k zmluve, spolupodieľa sa na príprave 
priebežných monitorovacích správ a záverečnej monitorovacej 
správy. Spolupracuje s projektovým manažérom pri výbere 
dodávateľov tovarov a služieb a pri samotnom nákupe tovaru 
alebo objednávaní služieb. 1.1., 2.1, 2.2.

1.1.2.2. Administratívny pracovník 610620 osobohodina 200 6,74 1 348,00

Hlavný pracovný pomer, 200 hod. počas trvania projektu. Hod. 
sadzba: 697,5 EUR/168*1,2*1,352=6,74 EUR/h vrátane 
odvodov zamestnávateľa. Pripravuje a eviduje písomné doklady 
– prezenčné listiny, zápisnice a inú dokumentáciu, poskytuje 
podklady projektovému a finančnému manažérovi pre 
vyhotovenie monitorovacích správ resp. záverečnej správy, 
vykonáva aktivity na základe požiadaviek od projektového 
manažéra alebo koordinátorov jednotlivých aktivít. 1.1., 2.1, 2.2.

1.1.2.4. … Iné (doplniť) osobohodina 0 0,00 0,00
1.1.3. Iný personál 674,00

Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR na dve desatinné miesta).
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1.1.3.1. Manažér publicity 610620 osobohodina 100 6,74 674,00

Hlavný pracovný pomer, 100 hod. počas trvania projektu. Hod. 
sadzba: 697,5 EUR/168*1,2*1,352=6,74 EUR/h vrátane 
odvodov zamestnávateľa. Vykonáva práce súvisiace so 
zabezpečením publicity projektu – píše články o projekte do 
regionálnych periodík a na webovú stránku školy, kontroluje 
súlad realizácie s manuálom pre publicitu. 1.1., 2.1, 2.2.

1.1.3.2. Pracovník pre verejné obstarávanie osobohodina 0 0,00 0,00
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 6 000,00

1.4.1. Spotrebný tovar a prevádzkový materiál 633006 projekt 1 2 500,00 2 500,00

Náklady na spotrebný tovar a prevádzkový materiál ( papier, 
tonery, obálky, písacie potreby, CD/DVD nosiče, káble na 
prepojenie počítačov, kopírovanie, tlač a iný spotrebný tovar a 
prevádzkový materiál týkajúci sa projektu) vo výške 2 500 Eur 
za projekt. Jednotková cena obvyklá v danom mieste a čase 1.1., 2.1, 2.2.

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 1 500,00 1 500,00

Telefonické poplatky - poplatky za využívanie hlasových a 
nehlasových telekomunikačných služieb členov projektového 
tímu a odborných pracovníkov. Poštovné poplatky - platby za 
poštovné služby pri posielaní zásielok súvisiacich s realizáciou 
projektu. Ceny sú odhadnuté podľa obvyklých nákladov školy, 
cien daných služieb a predpokladanej potreby služieb využitých 
v rámci projektu. 1.1., 2.1, 2.2.

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
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 2 000,00 2 000,00 Poistné na zariadenie a vybavenie zakúpené v rámci projektu 1.1., 2.1, 2.2.
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 6 800,00

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
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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) 6 800,00

1.5.3.1. Manažér monitoringu 637004 osobohodina 400 17,00 6 800,00

Externý monitoring sa zabezpečí zmluvou o zabezpečení 
externého monitoringu. Predpokladaný čas je 400 hodín počas 
doby trvania projektu. Tento je násobený hodinovou sadzbou 
zistenou telefonickým prieskumom trhu, tak aby rešpektovala 
zásadu efektívnosti, hospodárnosti a účelnosti. Manažér 
monitoringu kontroluje zúčtovanie a monitorovacie správy a 
poskytuje aj konzultácie k realizácii projektu v súlade so 
Zmluvou o poskytnutí NFP. Cena za službu bola zistená 
telefonickým prieskumom, je v mieste a čase obvyklá. 1.1., 2.1, 2.2.

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 1 000,00

1.6.1. Letáky, skladačky projekt 0 0,00 0,00

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

Pre publicitu projektu sa vyrobí 20 ks plagátov v jednotkovej 
cene 10 Eur/ks. Táto cena je zistená telefonickým prieskumom 
a je v mieste a čase obvyklá. 1.1., 2.1, 2.2.

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 1 500,00 500,00

Pre publicitu projektu sa vyrobia 5 ks informačných tabúľ, 
ktoré budú informovať o projekte. Jednotková cena jednej 
tabule je 100 Eur, cena je v mieste a čase obvyklá, zistená 
telefonickým prieskumom. Tabule budú umiestnené pred 
vchodom do centra a v budove centra, kde sa projekt realizuje. 1.1., 2.1, 2.2.

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

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

1.6.8. Inzercia v tlačených alebo internetových médiách 637003 projekt 1 300,00 300,00
platená publicita priebehu a výsledku v miestnych regionálnych 
novinách 1.1., 2.1, 2.2.

1.6.9. … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00
1.  Spolu 23 211,50
2. Zariadenie a vybavenie projektu

2.1.
Zariadenie a vybavenie  (krížové spolufinancovanie -  
obstaranie odpisovaného majetku) 5 975,00

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. Dvojlôžkový pletací stroj 713004 ks 1 5 975,00 5 975,00

Didaktická technika - Pletací stroj, ktorý bude slúžiť k 
názornému vyučovaniu na predmete Odborný výcvik. Cena je 
uvedená na základe katalógového prieskumu, v mieste a čase 
obvyklá. Cena stroja je 9560,00 €. Stroj patrí do 1. odpisovanej 
skupiny s dĺžkou odpisovania 4 roky (48 mesiacov). Dĺžka 
trvania projektu je 30 mesiacov (2 a pol roka). Výška 
alikvotnej časti odpisov pri rovnomernom odpisovaní je 
2,5/4*9560=5975,00 €. 2.1.

2.2.
Zariadenie a vybavenie  (mimo krížového 
spolufinancovania) 20 123,10
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2.2.1. Stolný počítač 633002 ks 8 600,00 4 800,00

V rámci projektu  bude zakúpených 8 ks stolných počítačov 
(vrátane OS). reproduktory,  Cena je uvedená na základe 
internetového a katalógového prieskumu, v mieste a čase 
obvyklá. 1.1., 2.1

2.2.2. Notebook 633002 ks 4 600,00 2 400,00

V rámci projektu  budú zakúpené 4 notebooky (vrátane OS a 
príslušenstva), ktoré uľahčia prácu pedagógov,  Cena je 
uvedená na základe internetového a katalógového prieskumu, v 
mieste a čase obvyklá. 1.1., 2.1, 2.2.

2.2.3. Aplikačný softvér 633013 ks 12 50,00 600,00

Aplikačný softvér na 12 PC (MS Office, antivírový program)  
50 Eur na jeden PC,  12 PC x 50 Eur = 600 Eur. Cena je 
uvedená na základe internetového a katalógového prieskumu, v 
mieste a čase obvyklá. 1.1., 2.1

2.2.4. Router 633002 ks 3 100,00 300,00
Príslušenstvo do interaktívnej učebne, cena je uvedená na 
základe internetového a katalógového prieskumu 1.1., 2.1

2.2.5. Rozbočovač 633002 ks 1 34,00 34,00
Príslušenstvo do interaktívnej učebne, cena je uvedená na 
základe internetového a katalógového prieskumu 1.1., 2.1

2.2.6. Kabel 633002 projekt 1 50,00 50,00
Príslušenstvo do interaktívnej učebne, cena je uvedená na 
základe internetového a katalógového prieskumu 1.1., 2.1

2.2.7. Kopírovacie zariadenie ks 0 0,00 0,00
2.2.8. Tlačiareň ks 0 0,00 0,00

2.2.9. Multifunkčné zariadenie 633004 ks 1 300,00 300,00

Na farebnú aj čb tlač, skenovanie a kopírovanie vzdelávacích  
materiálov. Cena je uvedená na základe internetového a 
katalógového prieskumu, v mieste a čase obvyklá. 1.1., 2.1, 2.2.

2.2.10. USB kľúč 633002 ks 6 20,00 120,00

6 USB kľúčov pre pedagógov zúčastnených na projekte, slúži k 
zálohe a prenosu dát pre bezproblémové zabezpečeniu priebehu 
projektu. Cena je uvedená na základe internetového a 
katalógového prieskumu, v mieste a čase obvyklá. 1.1., 2.1, 2.2.

2.2.11. Digitálna kamera 633004 ks 1 300,00 300,00

Slúži k dokumentácii projektu a pomáha pri tvorbe 
interaktívnych prvkov. Cena je uvedená na základe 
katalógového prieskumu, v mieste a čase obvyklá. 1.1., 2.1, 2.2.

2.2.12. Skener ks 0 0,00 0,00

2.2.13. Dvojihlový šijací stroj 1 633004 ks 1 1 000,00 1 000,00

Didaktická technika, ktorá bude slúžiť k názornému vyučovaniu 
na predmete Odborný výcvik. Ide o vysokovýkonný a kvalitný 
prístroj používaný v priemysle určený na šitie textilu a iných 
podobných materiálov a výrobkov. Cena je uvedená na základe 
katalógového prieskumu, v mieste a čase obvyklá. 2.1.

2.2.14. Krosná 4-niteľnicové 633004 ks 1 790,10 790,10

Didaktická technika, ktorá bude slúžiť k názornému vyučovaniu 
na predmete Odborný výcvik. Cena je uvedená na základe 
katalógového prieskumu, v mieste a čase obvyklá. 2.1.

2.2.15. Dvojihlový šijací stroj 2 633004 ks 1 1 645,00 1 645,00

Didaktická technika, ktorá bude slúžiť k praktickému 
vyučovaniu na predmete Odborný výcvik. Ide o vysokovýkonný 
a kvalitný prístroj používaný v priemysle určený na šitie textilu 
a iných podobných materiálov a výrobkov. Konkrétny model 
bude vybraný v závislosti od ponuky a požiadaviek školy. Cena 
je uvedená na základe katalógového prieskumu, v mieste a čase 
obvyklá. 2.1.

2.2.16. Elektrická poklopová pec 633004 ks 1 1 547,20 1 547,20

Didaktická technika ku krúžku Hrnčiarska dielňa. Cena je 
uvedená na základe katalógového prieskumu, v mieste a čase 
obvyklá. 2.2.

2.2.17. Elektronický hrnčiarsky kruh 633004 ks 1 856,80 856,80

Didaktická technika ku krúžku Hrnčiarska dielňa. Cena je 
uvedená na základe katalógového prieskumu, v mieste a čase 
obvyklá. 2.2.

2.2.18. Elektrický syntetizátor 633004 ks 1 180,00 180,00

Didaktická technika ku Hudobno - dramatickému krúžku. Cena 
je uvedená na základe katalógového prieskumu, v mieste a čase 
obvyklá. 2.2.

2.2.19. DVD prehrávač 633004 ks 1 200,00 200,00

Didaktická technika ku všetkým predmetom a krúžkom. Cena je 
uvedená na základe katalógového prieskumu, v mieste a čase 
obvyklá. 1.1., 2.1, 2.2.
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2.2.20. Interaktívna tabuľa 633004 ks 1 1 000,00 1 000,00

Didaktická technika - interaktívna tabuľa, k interaktívnemu 
spôsobu vyučovania v predmetoch: Materiály – odbor 3179 O – 
textilná výroba 1. ročník, 2. ročník, Materiály – odbor 3178 O 
– výroba konfekcie 1. ročník, 2. ročník, Technológia – 3179 0 
textilná výroba
1. ročník, 2. ročník, Technológia 3178 0 výroba konfekcie, 1. 
ročník, 2. ročník, Matematika
1. ročník, 2. ročník, Informatika 
1. ročník, 2. ročník. Cena je uvedená na základe internetového a 
katalógového prieskumu, v mieste a čase obvyklá. 2.1.

2.2.21. Dataprojektor 633004 ks 1 1 635,00 1 635,00

Didaktická technika - dataprojektor vrátane príslušenstva 
(projekčná plocha, kabeláž, držiak) vhodný pre premietanie na 
veľmi blízke plochy, k interaktívnemu spôsobu vyučovania v 
predmetoch: Materiály – odbor 3179 O – textilná výroba 1. 
ročník, 2. ročník, Materiály – odbor 3178 O – výroba konfekcie 
1. ročník, 2. ročník, Technológia – 3179 0 textilná výroba
1. ročník, 2. ročník, Technológia 3178 0 výroba konfekcie, 1. 
ročník, 2. ročník, Matematika
1. ročník, 2. ročník, Informatika 
1. ročník, 2. ročník. Cena je uvedená na základe internetového a 
katalógového prieskumu, v mieste a čase obvyklá. 2.1.

2.2.22. Interaktívny softvér 633013 ks 1 930,00 930,00

Softvér vhodný pre zabezpečenie využitia a komunikácie 
interaktívnej tabule, počítača, dataprojektoru a hlasovacieho 
zariadenia: Materiály – odbor 3179 O – textilná výroba 1. 
ročník, 2. ročník, Materiály – odbor 3178 O – výroba konfekcie 
1. ročník, 2. ročník, Technológia – 3179 0 textilná výroba
1. ročník, 2. ročník, Technológia 3178 0 výroba konfekcie, 1. 
ročník, 2. ročník, Matematika
1. ročník, 2. ročník, Informatika 
1. ročník, 2. ročník. Cena je uvedená na základe internetového a 
katalógového prieskumu, v mieste a čase obvyklá. 2.1.

2.2.23. Školský hlasovací systém 633004 ks 1 1 435,00 1 435,00

Kompletný školský hlasovací systém pre interaktívnu učebňu: 
Materiály – odbor 3179 O – textilná výroba 1. ročník, 2. 
ročník, Materiály – odbor 3178 O – výroba konfekcie 1. ročník, 
2. ročník, Technológia – 3179 0 textilná výroba
1. ročník, 2. ročník, Technológia 3178 0 výroba konfekcie, 1. 
ročník, 2. ročník, Matematika
1. ročník, 2. ročník, Informatika 
1. ročník, 2. ročník. Cena je uvedená na základe internetového a 
katalógového prieskumu, v mieste a čase obvyklá. 2.1.

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

2. Spolu 26 098,10

3.
Vzdelávacie kurzy pre pracovníkov reedukačného 
centra

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 0 0,00 0,00
3.2. Cestovné náhrady ** 0,00

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

3.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi) ** projekt 0 0,00 0,00
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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) 7 072,10

3.3.1. Školenie používania IKT techniky 637004 osobohodina 16 20,00 320,00

 Externý dodávateľ - zmluva uzatvorená na základe 
obchodného alebo občianskeho zákonníka. Hodinová sadzba 
bola určená na základe prieskumu trhu. Je v mieste a čase 
obvyklá.Lektor bude lektorovať 4 bloky po 4 hodiny, spolu 16 
hodín, ktorý bude vybraný na základe zákona o verejnom 
obstarávaní. 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. Školenie ovládania základných informačných modulov 637004 osobohodina 132 20,00 2 640,00

 Externý dodávateľ - zmluva uzatvorená na základe 
obchodného alebo občianskeho zákonníka. Hodinová sadzba 
bola určená na základe prieskumu trhu. Je v mieste a čase 
obvyklá. Lektor bude lektorovať spolu 132 hodín rozdelených 
do blokov a bude  vybraný na základe zákona o verejnom 
obstarávaní. 1.1.

3.3.5. Psychoterapeutický výcvik 637004 osobohodina 570 5,53 3 152,10

 Externý dodávateľ - zmluva uzatvorená na základe 
obchodného alebo občianskeho zákonníka. Hodinová sadzba 
bola určená na základe prieskumu trhu. Je v mieste a čase 
obvyklá.Lektor bude lektorovať spolu 570 hodín. Kurz bude 
prebiehať 2,5 roka v stredisku dodávateľa služby a bude 
vybraný na základe zákona o verejnom obstarávaní. 1.1.

3.3.6 Kurz asertívnej komunikácie 637004 osobohodina 48 20,00 960,00

Externý dodávateľ - zmluva na základe obchodného alebo 
občianskeho zákonníka. Hodinová sadzba bola určená na 
základe prieskumu trhu. Je v mieste a čase obvyklá.Lektor bude 
lektorovať 2 víkendové školenia po 24 hodín, spolu 48 hodín, a 
bude vybraný v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 1.1.

3.4. Ostatné výdavky - priame 900,00

3.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity 3 636001 projekt 1 900,00 900,00

Nájom miestnosti pre kurz asertívnej komunikácie na 1 deň = 
150 Eur. Je potrebné prenajať miestnosť na 3 dni x 2 bloky, 
spolu teda 900 eur. 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 projekt 0 0,00 0,00
3.4.5. … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

3.5. Podpora frekventantov 2 857,20

3.5.1.

Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania (domáce, zahraničné cesty) - kurz asertívnej 
komunikácie, Psychoterapeutický výcvik 631001 projekt 1 2 408,20 2 408,20

a)Kurz asertívnej komunikácie: Ubytovanie 40 Eur na noc x 3 
noci x 13 učitelia  = 1560 EUR, cestovné tam aj späť 12 Eur x 
13 učiteľov = 156  Eur, stravné {(2 x 5,40)+ (2x8,30)}x 13 
učiteľov = 356,2 EUR. Spolu 2 072,2 EUR                                                                   
b)Psychoterapeutický výcvik: Strava a ubytovanie sú hradené v 
rámci ceny kurzu. Je potrebné uhradiť cestovné pre 
frekventantov. Počet ciest pre jedného počas trvania kurzu je 14 
ciest tam a späť. Frekventanti sú dvaja, čiže 28 spiatočných 
ciest x 12 EUR = 336 EUR.                                                          
a+b =   2072,2 EUR +336 EUR = 2408,2 EUR                                                                   1.1.

3.5.2. Školiaci materiál, školiace potreby 633009 projekt 1 98,00 98,00

Školiaci materiál a potreby pre 13 účastníkov (6 Eur) - sada 
pier, karisblok, náplň papiera do karisbloku, sada 
zvýraznovačov, poznámkový blok, farebné lepiace papieriky, 
spinky, sada euroobalov - a kurzu asertívnej komunikácie a pre 
2 účastníkov psychoterapeutického výcviku (10 Eur) - sada pier 
(2 ks), karisblok, náplň papiera do karisbloku (3ks), sada 
zvýraznovačov (3 ks), poznámkový blok (2 ks), sada ceruziek, 
guma, farebné lepiace papieriky. 1.1.

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

3.5.4.
Odborná literatúra pre účastníkov školenia ovládania 
základných informačných modulov 633009 projekt 1 351,00 351,00

Študijný materiál 4,5€/osoba a modul x 13 osôb x 6 modulov = 
351 EUR 1.1.

3.  Spolu 10 829,30
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4.
Programová reforma formálneho vzdelávacieho 
systému

4.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 37 088,98

4.1.1.
Tvorca interaktívnych prvkov - Materiály – odbor 3179 O 
– textilná výroba, 1. a 2. ročník 610620 osobohodina 100 6,81 681,00

Tvorca samostatne pripraví 12 vyučovacích hodín pre 1.ročník 
a 13 vyučovacích hodín pre 2. ročník prezentovaných 
interaktívnym spôsobom s použitím interaktívnych tabúľ, 
prezentácií a iných inovatívnych spôsobov. Na vypracovanie 
materiálov pre 1 interaktívnu vyučovaciu hodinu autor 
potrebuje 4 h práce, čiže 25 h*4 h=100 h.  Hlavný pracovný 
pomer. Hodinová sadzba je 705 EUR/168*1,2*1,352=6,81 
EUR/h vrátane odvodov zamestnávateľa. 2.1.

4.1.2.
Tvorca interaktívnych prvkov - Materiály – odbor 3178 O 
– výroba konfekcie, 1. a 2. ročník 610620 osobohodina 104 6,54 680,16

Tvorca samostatne pripraví 13 vyučovacích hodín pre 1.ročník 
a 13 vyučovacích hodín pre 2. ročník prezentovaných 
interaktívnym spôsobom s použitím interaktívnych tabúľ, 
prezentácií a iných inovatívnych spôsobov. Na vypracovanie 
materiálov pre 1 interaktívnu vyučovaciu hodinu autor 
potrebuje 4 h práce, čiže 26 h*4 h=104 h.  Hlavný pracovný 
pomer. Hodinová sadzba je 677,5 EUR/168*1,2*1,352=6,54 
EUR/h vrátane odvodov zamestnávateľa. 2.1.

4.1.3.
Tvorca interaktívnych prvkov - Technológia – odbor 
3179 O – textilná výroba, 1. a 2. ročník 610620 osobohodina 196 6,81 1 334,76

Tvorca samostatne pripraví 27 vyučovacích hodín pre 1.ročník 
a 22 vyučovacích hodínpre 2. ročník prezentovaných 
interaktívnym spôsobom s použitím interaktívnych tabúľ, 
prezentácií a iných inovatívnych spôsobov. Na vypracovanie 
materiálov pre 1 interaktívnu vyučovaciu hodinu autor 
potrebuje 4 h práce, čiže 49 h*4 h=196 h.  Hlavný pracovný 
pomer. Hodinová sadzba je 705 EUR/168*1,2*1,352=6,81 
EUR/h vrátane odvodov zamestnávateľa. 2.1.

4.1.4.
Tvorca interaktívnych prvkov - Technológia – odbor 
3178 O – výroba konfekcie, 1. a 2. ročník 610620 osobohodina 192 6,54 1 255,68

Tvorca samostatne pripraví 20 vyučovacích hodín pre 1.ročník 
a 24 vyučovacích hodín pre 2.ročník prezentovaných 
interaktívnym spôsobom s použitím interaktívnych tabúľ, 
prezentácií a iných inovatívnych spôsobov. Na vypracovanie 
materiálov pre 1 vyučovaciu hodinu autor potrebuje 4 h práce, 
čiže 44 h*4 h=176 h. 16 h tvorca bude potrebovať na 
komunikáciu a prípravu podkladov pre externú firmu, ktorá 
bude tvoriť ďalšie interaktívne prvky pre daný odbor.  Hlavný 
pracovný pomer. Hodinová sadzba je 677,5 
EUR/168*1,2*1,352=6,54 EUR/h vrátane odvodov 
zamestnávateľa. 2.1.

4.1.5.
Tvorca interaktívnych prvkov - Matematika - 1. a 2. 
ročník 610620 osobohodina 116 8,00 928,00

Tvorca samostatne pripraví 15 vyučovacích hodín pre 1.ročník 
a 14 vyučovacích hodín pre 2. ročník prezentovaných 
interaktívnym spôsobom s použitím interaktívnych tabúľ, 
prezentácií a iných inovatívnych spôsobov. Na vypracovanie 
materiálov pre 1 interaktívnu vyučovaciu hodinu autor 
potrebuje 4 h práce, čiže 29 h*4 h=116 h.  Hlavný pracovný 
pomer. Hodinová sadzba je 828,5 EUR/168*1,2*1,352=8,00 
EUR/h vrátane odvodov zamestnávateľa. 2.1.

4.1.6.
Tvorca interaktívnych prvkov - Informatika - 1. a 2. 
ročník 610620 osobohodina 100 9,18 918,00

Tvorca samostatne pripraví 13 vyučovacích hodín pre 1.ročník 
a 12 vyučovacích hodín pre 2. ročník prezentovaných 
interaktívnym spôsobom s použitím interaktívnych tabúľ, 
prezentácií a iných inovatívnych spôsobov. Na vypracovanie 
materiálov pre 1 interaktívnu vyučovaciu hodinu autor 
potrebuje 4 h práce, čiže 25 h*4 h=100 h.  Hlavný pracovný 
pomer. Hodinová sadzba je 950,5 EUR/168*1,2*1,352=9,18 
EUR/h vrátane odvodov zamestnávateľa. 2.1.
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4.1.7.

Zadávateľ materiálov na tvorbu interaktívnych prvkov 
externou firmou - Materiály - odbor 3179 O – textilná 
výroba, 1. a 2. ročník 610620 osobohodina 44 6,81 299,64

Zadávateľ pripraví podklady pre externú firmu, ktorá vytvorí 
interaktívny materiál využiteľný na  11 vyučovacích hodín pre 
1.ročník a 11 vyučovacích hodinách pre 2. ročník. Na prípravu 
podkladov pre 1 interaktívnu vyučovaciu hodinu autor 
potrebuje 2 h práce, čiže 22 h*2 h=44 h.  Hlavný pracovný 
pomer. Hodinová sadzba je 705 EUR/168*1,2*1,352=6,81 
EUR/h vrátane odvodov zamestnávateľa. 2.1.

4.1.8.

Zadávateľ materiálov na tvorbu interaktívnych prvkov 
externou firmou - Materiály – odbor 3178 O – výroba 
konfekcie, 1. a 2. ročník 610620 osobohodina 44 6,54 287,76

Zadávateľ pripraví podklady pre externú firmu, ktorá vytvorí 
interaktívny materiál využiteľný na  11 vyučovacích hodín pre 
1.ročník a 11 vyučovacích hodinách pre 2. ročník. Na prípravu 
podkladov pre 1 interaktívnu vyučovaciu hodinu autor 
potrebuje 2 h práce, čiže 22 h*2 h=44 h.  Hlavný pracovný 
pomer. Hodinová sadzba je 677,5 EUR/168*1,2*1,352=6,54 
EUR/h vrátane odvodov zamestnávateľa. 2.1.

4.1.9.

Zadávateľ materiálov na tvorbu interaktívnych prvkov 
externou firmou - Technológia – 3179 0 textilná výroba , 
1. a 2. ročník 610620 osobohodina 80 6,81 544,80

Zadávateľ pripraví podklady pre externú firmu, ktorá vytvorí 
interaktívny materiál využiteľný na  20 vyučovacích hodín pre 
1.ročník a 20 vyučovacích hodinách pre 2. ročník. Na prípravu 
podkladov pre 1 interaktívnu vyučovaciu hodinu autor 
potrebuje 2 h práce, čiže 40 h*2 h=80 h.  Hlavný pracovný 
pomer. Hodinová sadzba je 705 EUR/168*1,2*1,352=6,81 
EUR/h vrátane odvodov zamestnávateľa. 2.1.

4.1.10.

Zadávateľ materiálov na tvorbu interaktívnych prvkov 
externou firmou - Technológia – odbor 3178 O – výroba 
konfekcie, 1. a 2. ročník 610620 osobohodina 72 6,54 470,88

Zadávateľ pripraví podklady pre externú firmu, ktorá vytvorí 
interaktívny materiál využiteľný na  16 vyučovacích hodín pre 
1.ročník a 20 vyučovacích hodinách pre 2. ročník. Na prípravu 
podkladov pre 1 interaktívnu vyučovaciu hodinu autor 
potrebuje 2 h práce, čiže 36 h*2 h=72 h.  Hlavný pracovný 
pomer. Hodinová sadzba je 677,5 EUR/168*1,2*1,352=6,54 
EUR/h vrátane odvodov zamestnávateľa. 2.1.

4.1.11.
Zadávateľ materiálov na tvorbu interaktívnych prvkov 
externou firmou Matematika - 1. a 2. ročník 610620 osobohodina 40 8,00 320,00

Zadávateľ pripraví podklady pre externú firmu, ktorá vytvorí 
interaktívny materiál využiteľný na  10 vyučovacích hodín pre 
1.ročník a 10 vyučovacích hodinách pre 2. ročník. Na prípravu 
podkladov pre 1 interaktívnu vyučovaciu hodinu autor 
potrebuje 2 h práce, čiže 20 h*2 h= 40 h.  Hlavný pracovný 
pomer. Hodinová sadzba je 828,5 EUR/168*1,2*1,352=8,00 
EUR/h vrátane odvodov zamestnávateľa. 2.1.

4.1.12.
Zadávateľ materiálov na tvorbu interaktívnych prvkov 
externou firmou - Informatika - 1. a 2. ročník 610620 osobohodina 50 9,18 459,00

Zadávateľ pripraví podklady pre externú firmu, ktorá vytvorí 
interaktívny materiál využiteľný na  13 vyučovacích hodín pre 
1.ročník a 12 vyučovacích hodinách pre 2. ročník. Na prípravu 
podkladov pre 1 interaktívnu vyučovaciu hodinu autor 
potrebuje 2 h práce, čiže 25 h*2 h= 50 h.  Hlavný pracovný 
pomer. Hodinová sadzba je 950,5 EUR/168*1,2*1,352=9,18 
EUR/vrátane odvodov zamestnávateľa. 2.1.

4.1.13.
Tvorca učebných textov - Materiály – odbor 3179 O – 
textilná výroba, 1. a 2. ročník 610620 osobohodina 300 6,81 2 043,00

Tvorca pripraví učebné texty pre 1.ročník o 50 stranách a 
učebné texty pre 2. ročník o 50 stranách. Na vypracovanie  1 
strany tvorca potrebuje 3 h práce, čiže 100 strán*3 h=300 h.  
Hlavný pracovný pomer. Hodinová sadzba je 705 
EUR/168*1,2*1,352=6,81 EUR/h  vrátane odvodov 
zamestnávateľa. 2.1.
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4.1.14.
Tvorca učebných textov - Materiály – odbor 3178 O – 
výroba konfekcie, 1. a 2. ročník 610620 osobohodina 300 6,54 1 962,00

Tvorca pripraví učebné texty pre 1.ročník o 50 stranách a 
učebné texty pre 2. ročník o 50 stranách. Na vypracovanie  1 
strany tvorca potrebuje 3 h práce, čiže 100 strán*3 h=300 h.  
Hlavný pracovný pomer. Hodinová sadzba je 677,5 
EUR/168*1,2*1,352=6,54 EUR/h  vrátane odvodov 
zamestnávateľa. 2.1.

4.1.15.
Tvorca učebných textov -  Technológia – 3179 0 textilná 
výroba , 1. a 2. ročník 610620 osobohodina 420 6,81 2 860,20

Tvorca pripraví učebné texty pre 1.ročník o 70 stranách a 
učebné texty pre 2. ročník o 70 stranách. Na vypracovanie  1 
strany tvorca potrebuje 3 h práce, čiže 140 strán*3 h=420 h.  
Hlavný pracovný pomer. Hodinová sadzba je 705 
EUR/168*1,2*1,352=6,81 EUR/h  vrátane odvodov 
zamestnávateľa. 2.1.

4.1.16.
Tvorca učebných textov - Technológia – odbor 3178 O – 
výroba konfekcie, 1. a 2. ročník 610620 osobohodina 420 6,54 2 746,80

Tvorca pripraví učebné texty pre 1.ročník o 70 stranách a 
učebné texty pre 2. ročník o 70 stranách. Na vypracovanie  1 
strany tvorca potrebuje 3 h práce, čiže 140 strán*3 h=420 h.  
Hlavný pracovný pomer. Hodinová sadzba je 677,5 
EUR/168*1,2*1,352=6,54 EUR/h  vrátane odvodov 
zamestnávateľa. 2.1.

4.1.17. Tvorca učebných textov - Matematika - 1. a 2. ročník 610620 osobohodina 600 8,00 4 800,00

Tvorca pripraví učebné texty pre 1.ročník o 100 stranách a 
učebné texty pre 2. ročník o 100 stranách. Na vypracovanie  1 
strany tvorca potrebuje 3 h práce, čiže 200 strán*3 h=600 h.  
Hlavný pracovný pomer. Hodinová sadzba je 828,5 
EUR/168*1,2*1,352=8,00 EUR/h  vrátane odvodov 
zamestnávateľa. 2.1.

4.1.18. Tvorca učebných textov - Informatika - 1. a 2. ročník 610620 osobohodina 360 9,18 3 304,80

Tvorca  pripraví učebné texty pre 1.ročník o 60 stranách a 
učebné texty pre 2. ročník o 60 stranách. Na vypracovanie  1 
strany tvorca potrebuje 3 h práce, čiže 120 strán*3 h=360 h.  
Hlavný pracovný pomer. Hodinová sadzba je 950,5 
EUR/168*1,2*1,352=9,18 EUR/h vrátane odvodov 
zamestnávateľa. 2.1.

4.1.19.
Tvorca tematických celkov na Odborný výcvik 3179 O - 
textilná výroba - 1. a 2. ročník 610620 osobohodina 150 6,90 1 035,00

Tvorca samostatne pripraví tematické celky pre 1.ročník o 25 
stranách a tematické celky pre 2. ročník o 25 stranách. Na 
vypracovanie  1 strany tvorca potrebuje 3 h práce, čiže 50 
strán*3 h=150 h.  Hlavný pracovný pomer. Hodinová sadzba je 
714,5 EUR/168*1,2*1,352=6,90 EUR/h vrátane odvodov 
zamestnávateľa. 2.1.

4.1.20.
Tvorca tematických celkov na Odborný výcvik 3178 O - 
výroba konfekcie - 1. a 2. ročník 610620 osobohodina 150 6,65 997,50

Tvorca samostatne pripraví tematické celky pre 1.ročník o 25 
stranách a tematické celky pre 2. ročník o 25 stranách. Na 
vypracovanie  1 strany tvorca potrebuje 3 h práce, čiže 50 
strán*3 h=150 h.  Hlavný pracovný pomer. Hodinová sadzba je 
688,5 EUR/168*1,2*1,352=6,65 EUR/h vrátane odvodov 
zamestnávateľa. 2.1.

4.1.21.
Oponent učebných textov - Materiály – odbor 3179 O – 
textilná výroba, 1. a 2. ročník 637027 osobohodina 100 10,00 1 000,00

Dohoda o vykonaní práce, hodinová sadzba 10 Eur. Cena je 
vrátane odvodov zamestnávateľa. Je obvyklá v čase mieste. 1 h 
práce na 1 stranu oponovaného materiálu, posúdi 100 strán. 
Cena práce je mieste a čase obvyklá. Oponent bude vybraný na 
základe výberového konania. 2.1.

4.1.22.
Oponent učebných textov - Materiály – odbor 3178 O – 
výroba konfekcie, 1. a 2. ročník 637027 osobohodina 100 10,00 1 000,00

Dohoda o vykonaní práce, hodinová sadzba 10 Eur. Cena je 
vrátane odvodov zamestnávateľa. Je obvyklá v čase mieste. 1 h 
práce na 1 stranu oponovaného materiálu, posúdi 100 strán. 
Cena práce je mieste a čase obvyklá. Oponent bude vybraný na 
základe výberového konania. 2.1.

4.1.23.
Oponent učebných textov - Technológia – 3179 0 
textilná výroba , 1. a 2. ročník 637027 osobohodina 140 10,00 1 400,00

Dohoda o vykonaní práce, hodinová sadzba 10 Eur. Cena je 
vrátane odvodov zamestnávateľa. Je obvyklá v čase mieste. 1 h 
práce na 1 stranu oponovaného materiálu, posúdi 140 strán. 
Cena práce je mieste a čase obvyklá. Oponent bude vybraný na 
základe výberového konania. 2.1.
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4.1.24.
Oponent učebných textov - Technológia – odbor 3178 O 
– výroba konfekcie, 1. a 2. ročník 637027 osobohodina 140 10,00 1 400,00

Dohoda o vykonaní práce, hodinová sadzba 10 Eur. Cena je 
vrátane odvodov zamestnávateľa. Je obvyklá v čase mieste. 1 h 
práce na 1 stranu oponovaného materiálu, posúdi 140 strán. 
Cena práce je mieste a čase obvyklá. Oponent bude vybraný na 
základe výberového konania. 2.1.

4.1.25. Oponent učebných textov - Matematika - 1. a 2. ročník 637027 osobohodina 200 10,00 2 000,00

Dohoda o vykonaní práce, hodinová sadzba 10 Eur. Cena je 
vrátane odvodov zamestnávateľa. Je obvyklá v čase mieste. 1 h 
práce na 1 stranu oponovaného materiálu, posúdi 200 strán. 
Cena práce je mieste a čase obvyklá. Oponent bude vybraný na 
základe výberového konania. 2.1.

4.1.26. Oponent učebných textov - Informatika - 1. a 2. ročník 637027 osobohodina 120 10,00 1 200,00

Dohoda o vykonaní práce, hodinová sadzba 10 Eur. Cena je 
vrátane odvodov zamestnávateľa. Je obvyklá v čase mieste. 1 h 
práce na 1 stranu oponovaného materiálu, posúdi 120 strán. 
Cena práce je mieste a čase obvyklá. Oponent bude vybraný na 
základe výberového konania. 2.1.

4.1.27. Tútor interaktívnej tvorby 610620 osobohodina 200 5,80 1 160,00

Jeho činnosť zahŕňa technickú kontrolu materiálov 
vypracovaných tvorcami a zadávateľmi materiálov na 
interaktívnu výučbu a taktiež konzultačnú činnosť. Hlavný 
pracovný pomer. Hodinová sadzba je 600,5 
EUR/168*1,2*1,352=5,80 EUR/h vrátane odvodov 
zamestnávateľa. 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) 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 34 040,00
4.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity 3 projekt 0 0,00 0,00
4.4.2. Nájom ostatného majetku a lízing projekt 0 0,00 0,00

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

4.4.4. Grafické spracovanie a tlač publikácie 637004 projekt 1 5 440,00 5 440,00

Učebné texty k predmetom (12 učebných textov po 40 
výtlačkov pre 1. a pre 2. ročník): Materiály – textilná výroba: 
po 50 strán pre každý ročník, Materiály – výroba konfekcie: po 
50 strán pre každý ročník, Technológia – textilná výroba: po 
70 strán pre každý ročník, Technológia – výroba konfekcie: po 
70 strán pre každý ročník, Matematika: po 100 strán pre každý 
ročník, Informatika: po 60 strán pre každý ročník. Návrh 
grafickej úpravy, realizácia grafickej úpravy, zalamovanie 
textov, farebná a čiernobiela tlač učebných textov (spolu 32000 
strán - 480 učebných textov ), viazanie. Priemerná cena za 
vykonanie všetkých činností na 1 stranu je 0,17 Eur. Externá 
firma vybraná na základe verejného obstarávania. Cena zistená 
na základe telefonického prieskumu. 2.1.
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4.4.5. Tvorba videosekvencii 637004 projekt 1 13 000,00 13 000,00

Pre posilnenie zmyslového vnímania žiakov sa v rámci projektu 
vytvoria videosekvencie pre 65 interaktívne vyučovaných 
hodín. Dodávateľom bude externá firma vybraná na základe 
verejného obstarávania. Náročnosť i dĺžka jednotlivých videí 
bude rôzna, na základe telefonického prieskumu stanovujeme 
priemernú cenu na 200 Eur za videosekvencie na 1 interaktívnu 
hodinu v priemernej dĺžke trvania do 1 minúty. Externá firma 
spracuje návrh od zadávateľov a zrealizuje natáčanie video 
materiálu, ktorý bude podľa potreby upravený do konečnej 
formy vhodnej na využívanie počas vyučovania. Cena zahŕňa 
náklady na využívanie techniky (kamera, osvetlenie, zvuk), 
postprodukciu videa (strih a pod.) a ostatné náklady spojené s 
realizáciou natáčania a tvorby videa. Cena za projekt je 65 
interakt. hodín s videosekvenciami x 200 Eur = 13 000 Eur. 2.1.

4.4.6. Tvorba flash prvkov 637004 projekt 1 12 480,00 12 480,00

Aby sa posilnila interaktivita vo vyučovacom procese, v rámci 
projektu budú naprogramované interaktívne flash prvky pre 104 
interaktívne vyučovaných hodín. Programovanie bude 
realizované na základe pripraveného dizajnu a obsahových 
podkladov od zadávateľov podla individuálnych požiadaviek 
školy a žiakov so špeciálnymi potrebami. Externá firma 
vybraná na základe verejného obstarávania naprogramuje 104 
interaktívnych prvkov (najmä typu "drag and drop"). Na 
základe telefonického prieskumu stanovujeme priemernú cenu 
na 120 EUR za interaktívny prvok (120 EUR x 104 prvkov = 
12480 EUR).   Cena zahŕňa programovanie flash prvkov ako aj 
zaškolenie učiteľov pre prácu s interaktívnymi prvkami. 2.1.

4.4.7. Príprava dizajnu pre tvorbu flash prvkov 637004 projekt 1 3 120,00 3 120,00

Aby sa posilnila interaktivita vo vyučovacom procese, v rámci 
projektu bude pripravený dizajn pre 104 interaktívnych flash 
prvkov využívaných v rámci 104 interaktívne vyučovaných 
hodín. Dodávateľ vybraný na základe verejného obstarávania 
pripraví 104 grafických podkadov pre programovanie 104 
interaktívnych prvkov. Priemerný rozsah práce dodávateľa sa 
odhaduje na 2 hodiny na flash prvok. Na základe telefonického 
prieskumu stanovujeme priemernú cenu na 30 EUR za prípravu 
dizajnu na jeden flash prvok (30 EUR x 104 prvkov = 3120 
EUR). 2.1.

4.5. Podpora frekventantov 17 960,00

4.5.1.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania (domáce, zahraničné cesty) projekt 0 0,00 0,00 2.1.

4.5.2.
Školiaci materiál, školiace potreby pre Odborný výcvik - 
1. a 2. ročník 633009 projekt 1 3 300,00 3 300,00

20 balíkov bavlnených nití, 100 ks vyšívanej priadze, 200 
metrov šatovky a košeľoviny, 50 m úpletu, 50 m fleecu, 100 kg 
pletiarskej priadze, Ceny sú zistené na základe katalógového a 
telefonického prieskumu. Sú určené pre cieľovú skupinu 40 
žiačok. 2.1.

4.5.3. Príspevky pre frekventantov projekt 0 0,00 0,00
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4.5.4.
Didaktické pomôcky pre predmet Odborný výcvik - 1. a 
2. ročník 633009 projekt 1 6 700,00 6 700,00

Didaktické pomôcky na praktické vyučovanie: 20 ks 
zakladačov, 20 ks vodičov, 10 kusom pätiek P 363, 10 kusov 
pätiek P 36, 10 kusov pätiek P36L, 10 kusov pätiek P 723, 10 
kusov pätiek  P 801, 10 kusov pätiek S 518, 50 ks pátračov 
väčších, 50 ks pátračov menších, 50 ks štetcov, 20 ks pinziet 
špicatých, 20 kusov pinziet zahnutých, 20 skrutkovačov, 5 
ciachovaných metrov, 50 ks krajčírskych metrov, 5 ks 
krajčírskych pravítok 80 cm, 5 ks krajčírskych pravítok 100 cm,  
100 ks kried, 20 ks značkovacieho pera, 100 ks krajčírskych 
mydiel, 10 balíkov kriedovej tuhy, 150 ks rôznych nožníc, 5 ks 
papierov na šablóny, 1 vozík na posúvanie strojov, 2 ks 
krajčírskych figurín, 1 ks nastreľovacej pištole, 5 ks čistiacich 
prípravkov, 5 ks rollax, 10 ks čistiacich tyčiniek, 5 sprejov na 
strihový papier, 5 ks teflónového návleku na žehličku, 5 ks 
rukávnikov, 5 ks háčikov na háčkovanie, 8 ks ihlíc rovných, 
100 ks ihiel, 5 ks ručných ihiel,  10 fixačných mriežok,  2 ks 
plstítka, 4ks náhradných osnov na tkanie, 2 balenia náhradných 
útkov. Celková suma bola určená ako súčet cien čiastkových 
položiek, ktorých cena bola zistená na základe internetového a 
telefonického prieskumu trhu. Položka zahŕňa viacero 
didaktických potrieb, ktoré sú určené na kvalitnú odbornú 
prípravu študentov, preto boli vyberané výrobky s vyššou 
kvalitatívnou úrovňou. Sú určené pre cieľovú skupinu 40 
žiačok.

2.1.

4.5.5. Didaktické pomôcky pre predmet Informatika 633009 projekt 1 1 300,00 1 300,00

otočná tabuľa na stojane keramická, 2 ks nástenných 
tabúľ, biela magnetická tabuľa, 100 ks fólií pre ručný 
popis, 50 ks fólií pre atramentovú tlačiareň, 100 ks fólii 
pre čb kopírovanie. Ceny sú zistená na základe 
katalógového a internetového prieskumu v čase a 
mieste obvyklá. Sú určené pre cieľovú skupinu 40 
žiačok. 2.1.

4.5.6. Didaktické pomôcky pre predmet Slovenský jazyk 633009 projekt 1 1 400,00 1 400,00

10 ks DVD z oblasti Slovenského jazyka, 50 ks kníh od 
rôznych autorov v rámci výučby a 5 ks nástenných 
tabúľ. Ceny sú zistená na základe katalógového a 
internetového prieskumu v čase a mieste obvyklá. Sú 
určené pre 40 žiačok. 2.1.

4.5.7.
Didaktické pomôcky pre predmety Technológia a 
Technológia 633009 projekt 1 160,00 160,00

2 DVD filmy z odbornou tematikou, 1 ks mikroskop, krosná na 
tkanie. Ceny sú zistená na základe katalógového a 
internetového prieskumu v čase a mieste obvyklá. Sú určené pre 
40 žiačok. 2.1.

4.5.8. Didaktické pomôcky pre predmet Matematika 633009 projekt 1 1 600,00 1 600,00

40 ks študentských a vedeckých kalkulačiek, 5  sad pravítok, 6 
ks nástenných tabúl telies, laserová učiteľská palička, 1 ks sada 
telies a tvarov, 15 laminovaných obrazov , 2 rôzne sady 
drôtených modelov geometrických telies. Ceny sú zistená na 
základe katalógového a internetového prieskumu v čase a 
mieste obvyklá. Sú určené pre 40 žiačok. 2.1.
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4.5.9. Didaktické pomôcky pre predmet Telesná výchova 633009 projekt 1 1 700,00 1 700,00

1 ks ľudská kostra, 1 ks torzo s hlavou, 2 ks rôznych 
transparentných fólii človeka, 1 ks svaly predná časť, 1 ks svaly 
zadná časť, 1 sada magnetických kariet, 3 ks stolnotenisových 
sietí, 6 ks stolnotenisových rakiet, 3 sady loptičiek, 1 ks 
ukazovateľ skóre. 2 páry bedmintonových rakiet – twin, 2 páry 
bedmintonových rakiet – waps, 2  bedmintonové sady, 1 
bedmintonová sieť, 2 sady bedmintonových košíkov,10 ks 
švihadiel, 2 ks fit lôpt, 3 ks vriec na skákanie,5 ks sklopných 
prekážok, 5 ks podložiek pod cvičenca, 5 ks skladateľných 
žineniek, 1 ks štartovacej pištole, 2 sady nábojov do štartovacej 
pištole, 1 ks stopiek, 2 ks futbalových lôpt, 5 ks volejbalových 
lôpt, 2 ks basketbalových lôpt. Ceny sú zistená na základe 
katalógového a internetového prieskumu v čase a mieste 
obvyklá. Sú určené pre 40 žiačok. 2.1.

4.5.10.

Odborná literatúra pre pedagógov potrebná pri 
vyučovaní, tvorbe interaktívnych prvkov a tvorbe 
učebných textov 633009 projekt 1 1 800,00 1 800,00

Nákup odbornej literatúry pre pedagógov v počte kusov xy, 
ktoré využijú v predmetoch: Materiály – odbor 3179 O – 
textilná výroba a Materiály – odbor 3178 O – výroba konfekcie 
( 5 ks), Technológia – 3779 0 textilná výroba a Technológia a 
Technika 3178 0 výroba konfekcie 1. ročník, 2. ročník ( 5 ks), 
Matematika (10 ks), Informatika (10 ks + vzdelávací balík),  
Odborný výcvik (10 ks), Slovenský jazyk (5 ks). Literatúra 
bude zakúpená na základe aktuálnej ponuky v aktuálnom čase 
podľa momentálnych požiadaviek.

2.1.
4.  Spolu 89 088,98

5.
Doplnková forma výchovno – vzdelávacieho 
systému 

5.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 4 672,49

5.1.1. Lektor tanečného krúžku - Zabi nudu 610620 osobohodina 79,50 6,52 518,34

Krúžok bude prebiehať v rámci projektu dva a po školského 
roka od septembra do júna v celkovom trvaní za tento čas. 53 
hodín. Lektor potrebuje pol hodiny na prípravu jednej hodiny 
krúžku. Hodinová dotácia je potom 53 + 26,5 = 79,5 hodín. 
Hlavný pracovný pomer. Hodinová sadzba je 675 
EUR/168*1,2*1,352=6,52 EUR/h vrátane odvodov 
zamestnávateľa. 2.2.

5.1.2. Lektor krúžku - Hrnčiarska dielňa 610620 osobohodina 174 6,91 1 202,34

Krúžok bude prebiehať v rámci projektu dva a po školského 
roka od septembra do júna v celkovom trvaní za tento čas. 116 
hodín. Lektor potrebuje pol hodiny na prípravu jednej hodiny 
krúžku. Hodinová dotácia je potom 116 + 58 = 174 hodín. 
Hlavný pracovný pomer. Hodinová sadzba je 715,5 
EUR/168*1,2*1,352=6,91 EUR/h vrátane odvodov 
zamestnávateľa. 2.2.

5.1.3. Lektor krúžku - Turistický krúžok 610620 osobohodina 228,75 6,60 1 509,75

Krúžok bude prebiehať v rámci projektu dva a po školského 
roka od septembra do júna v celkovom trvaní za tento čas. 
152,5 hodín. Lektor potrebuje pol hodiny na prípravu jednej 
hodiny krúžku. Hodinová dotácia je potom 152,5 + 76,25 = 
228,75 hodín. Hlavný pracovný pomer. Hodinová sadzba je 
683 EUR/168*1,2*1,352=6,60 EUR/h vrátane odvodov 
zamestnávateľa. 2.2.

5.1.4.
Lektor krúžku - Aplikácia psychoterapeutických 
postupov 610620 osobohodina 93,75 7,75 726,56

Krúžok bude prebiehať v rámci projektu dva a po školského 
roka od septembra do júna v celkovom trvaní za tento čas. 62,5 
hodín. Lektor potrebuje pol hodiny na prípravu jednej hodiny 
krúžku. Hodinová dotácia je potom 62,5 + 31,25 = 93,75 
hodín. Hlavný pracovný pomer. Hodinová sadzba je 802,5 
EUR/168*1,2*1,352=7,75 EUR/h vrátane odvodov 
zamestnávateľa. 2.2.
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5.1.5. Lektor krúžku - Hudobno-dramatický 610620 osobohodina 112,50 6,36 715,50

Krúžok bude prebiehať v rámci projektu dva a po školského 
roka od septembra do júna v celkovom trvaní za tento čas. 75 
hodín. Lektor potrebuje pol hodiny na prípravu jednej hodiny 
krúžku. Hodinová dotácia je potom 75 + 37,5 = 112,5 hodín. 
Hlavný pracovný pomer. Hodinová sadzba je 658,5 
EUR/168*1,2*1,352=6,36 EUR/h vrátane odvodov 
zamestnávateľa. 2.2.

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.
 p  y (  y    

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

5.5. Podpora frekventantov 7 190,00

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 pre krúžok Hrnčiarska 
dielňa 633009 projekt 1 160,00 160,00

Hlina točiarska - 100 kg, Hlina kachliarska - 250 kg, glazúra 4 
kg. Ceny sú zistené na základe internetového a katalógového 
prieskumu. Sú v mieste a v danom čase obvykle. Sú určené pre 
20 žiačok počas trvania projektu. 2.2.

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

5.5.4. Didaktické pomôcky ku krúžku Zabi nudu 633009 projekt 1 140,00 140,00

Pomôcky ku krúžku: 4 hudobné CD, 2 DVD s tanečnou 
tematikou. Ceny sú zistené na základe internetového a 
katalógového prieskumu. Sú v mieste a v danom čase obvykle. 
Sú určené pre 16 žiačok počas trvania projektu. 2.2.

5.5.5. Didaktické pomôcky ku krúžku Hrnčiarska dielňa 633009 projekt 1 1 140,00 1 140,00

Pomôcky ku krúžku:  10 ks zástery, 20 ks respirátorov, 20 
párov rukavíc, 10 ks náradia na opracovanie hliny a výrobkov, 
2 ks mechanických kruhov. Ceny sú zistené na základe 
internetového a katalógového prieskumu. Sú v mieste a v 
danom čase obvykle. Sú určené pre 20 žiačok počas trvania 
projektu. 2.2.

5.5.6. Didaktické pomôcky ku Turistickému krúžku 633009 projekt 1 3 750,00 3 750,00

Pomôcky ku krúžku: 10 ks bicyklov, 10 ks prílb, 10 ks 
kolieskových korčuli, 10 ks Chráničov, 10 ks reflexných viest, 
10 ks nosičov na bycikel, 10 ks kompasov. Ceny sú zistené na 
základe internetového a katalógového prieskumu. Sú v mieste a 
v danom čase obvykle. Sú určené pre 20 žiačok počas trvania 
projektu. 2.2.
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5.5.7.
Didaktické pomôcky k Aplikácii psychoterapeutických 
postupov 633009 projekt 1 1 000,00 1 000,00

Pomôcky ku krúžku: 1 ks lopta skákavá, 3 ks lopta srandovná, 
8 ks lopta classic, 1 ks prstové činely, 1 ks lavička na 
posilňovanie, 12 ks švihadiel, 1 ks Maracas drevený Mexico, 1 
ks tlieskačka, 1 ks roľníčky, 2 ks Maracas krátky, 1 ks Maracas 
drevený, 2 ks triangel s paličkou, 2 ks triangel 4, 1 ks 
tamburína, 1 ks bongo 5,5 , 1 ks tamburína plastová, 1 ks 
konga, 1 ks mini gong, 1 ks bubon, 1 ks kruhová balančná 
doska. Ceny sú zistené na základe internetového a 
katalógového prieskumu. Sú v mieste a v danom čase obvykle. 
Sú určené pre 60 žiačok počas trvania projektu. 2.2.

5.5.8. Didaktické pomôcky k hudobno - dramatickému krúžku 633009 projekt 1 400,00 400,00

Pomôcky ku krúžku: 1 sada bicích nástrojov, 2 gitary, 1 orffovo 
inštrumentárium, náhradné struny na gitaru,  2 flauty.Ceny sú 
zistené na základe internetového a katalógového prieskumu. Sú 
v mieste a v danom čase obvykle. Sú určené pre 22 žiačok 
počas trvania projektu. 2.2.

5.5.9. Odborná literatúra pre lektorov krúžkov 633009 projekt 1 600,00 600,00

Odborná literatúra pre lektorov krúžkov, s pomocou ktorej 
pripravia pre deti a mládež zmysluplné výchovno vzdelávacie 
aktivity: Turistický krúžok (mapy + turistické časopisy + 5 ks 
kníh), Aplikácia psychoterapeutických postupov (5 ks ), 
Hudobno - dramatický krúžok (5 ks), Zabi nudu (časopisy + 2 
ks kníh), Hrnčiarska dielňa (2 knihy). Nákup literatúry na 
základe aktuálnej ponuky a aktuálnej potreby. 2.2.

5.  Spolu 11 862,49

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

X. Spolu 0,00
CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU 161 090,37

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

Maximálne 
limity

1. Nepriame výdavky*** 23 211,50 16,834704 20,00% 137 878,87
2a. Zariadenie a vybavenie cez krížové financovanie z 

ERDF (priame výdavky) 5 975,00 4,33351382
10,00%

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

10,00%

3a. Zariadenie a vybavenie (priame výdavky) 20 123,10 14,5947669 20,00%

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

4. Dodávky na nepriame výdavky 6 800,00 29,2958232 30,00%

5. Dodávky na priame výdavky 7072,10 5,12921224 30,00%

6. Riziková prirážka 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 priamych výdavkov

z nepriamych výdavkov

z priamych výdavkov

z nepriamych 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.

z nepriamych výdavkov

z priamych výdavkov

z celkových oprávnených výdavkov

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



Oprávnené výdavky 
projektu

Výška žiadaného 
príspevku

Vlastné zdroje

Rok A B C
1. 2009 0 0,00000 0,00000
2. 2010 31120 31120,00000 0,00000
3. 2011 70659 70659,00000 0,00000
4. 2012 48980 48980,00000 0,00000
5. 2013 10 331,37 10331,37 0,00000
6. 2014 0 0,00000 0,00000
7. 2015 0 0,00000 0,00000

Spolu 161090,37 161090,37 0,00000
8. % 100 100 0

Poznámky:

                                  OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV PROJEKTU (v EUR)
TABUĽKA č. 1:   PREDPOKLADANÉ ZDROJE FINANCOVANIA

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

Tabuľka má informatívny charakter a slúži iba pre výpočet zálohovej platby.
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Príloha č. 2 k Dodatku č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 

 

PODROBNÝ POPIS AKTIVÍT PROJEKTU 
 

 
Cieľové skupiny projektu 
Cieľová skupina Charakteristika cieľovej skupiny 
Pedagogický zamestnanci – 15 Pracovníci reedukačného centra sú skúsení odborníci, 

prevažná väčšina vysokoškolského vzdelania. V skupine 
je 14 žien a 1 muž. Pracovníci pracujú v reedukačnom 
centre v Zlatých Moravciach v Nitrianskom kraji. 

Zdravotne znevýhodnení žiaci špeciálnej strednej 
školy – 50 

Túto cieľovú skupinu tvorí 40 žiačok stredného odborného 
učilišťa v rámci aktivity 2.1. a v rámci aktivity 2.2. Veková 
štruktúra cieľovej skupiny je 15-18 rokov. Túto skupinu 
tvoria emocionálne a sociálne narušené dievčatá, ktorým 
bola vzhľadom na tento stav nariadená ústavná výchova, 
nariadenou ústavnou starostlivosťou, na základe 
rozhodnutia súdu o uložení výchovného opatrenia alebo 
ochrannej výchovy, na žiadosť zákonného zástupcu, na 
základe predbežného opatrenia súdu. Väčšia časť žiačok 
pochádza z marginalizovaných rómskych komunít. 

 

Podrobný popis aktivít 
Podrobný popis aktivít č. 1 

Názov aktivity 1.1.     Vzdelávacie kurzy pre pracovníkov reedukačného centra 

Cieľ aktivity 
 
 
 

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

01.11.2010 – 30.04.2013 

Popis aktivity 
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Metodológia aktivity 
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Cieľová skupina  13 pedagogických zamestnancov reedukačného centra 
Výstupy aktivity  

 
 
 
 
 

Spôsob získavania spätnej 
väzby 

 

 
 
Podrobný popis aktivít č. 2 
Názov aktivity 2.1. Programová reforma formálneho vzdelávacieho systému 

Cieľ aktivity 
 
 

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

01.11.2010 – 30.04.2013 

Popis aktivity 
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Metodológia aktivity  
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Cieľová skupina  Žiačky špeciálnej strednej školy - 50 
Výstupy aktivity  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spôsob získavania spätnej 
väzby 

 
 
 

 
 
Podrobný popis aktivít č. 3 
Názov aktivity 2.2.       Doplnková forma výchovno – vzdelávacieho systému 

Cieľ aktivity  
 

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

01.11.2010 – 30.04.2013 

Popis aktivity  
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Metodológia aktivity 
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Cieľová skupina  Žiačky špeciálnej strednej školy - 50 
Výstupy aktivity  

 
 
 
 
 
 

Spôsob získavania spätnej 
väzby 
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