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 Kód projektu v ITMS2014+: 312011S115

DODATOK č. 4
K ZMLUVE   O POSKYTNUTÍ   NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO   PRÍSPEVKU 

číslo zmluvy: OPĽZ/79/2019
registračné číslo dodatku: 0472/2019 – D4

uzatvorený medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny  Slovenskej republiky

sídlo: Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 00681156

konajúci: Bc. Milan Krajniak, minister

v zastúpení

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

sídlo: Stromová 1, 813 30 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 00164381

konajúci: Mgr. Branislav Gröhling, minister

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu
sprostredkovateľským orgánom zo dňa 23.7.2015   

poštová adresa1: 

e-mail: kami@minedu.sk 

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

 
a
Prijímateľom

1 Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla
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názov: Základná škola s materskou školou, Župkov

sídlo: Župkov 18, 966 71 Župkov

zapísaný v: -

konajúci: Mgr. Iveta Tomášová

IČO: 37833791

IČ DPH: -

poštová adresa1:  

e-mail: skola@zszupkov.sk

(ďalej len „Prijímateľ“)

 (ďalej len „Zmluvné strany“) 

   Článok 1

Na  základe  Žiadosti  prijímateľa  o povolenie  vykonania zmeny  zo  dňa  22.  07.  2021  a  v súlade  
s čl. 6 Zmluvy o  poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/79/2019 v znení Dodatku č.
1  –  registračné  číslo  Dodatku  (0472/2019-D1)  (ďalej  len  „Zmluva“),  v  znení  Dodatku  č.  2  –
registračné  číslo  Dodatku  (0472/2019-D2)  a  v  znení  Dodatku  č.  3  –  registračné  číslo  Dodatku
(0472/2019-D3) sa zmluvné strany dohodli na zmenách Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej len „Zmluva
o poskytnutí NFP“), uvedených v článku 2 tohto Dodatku.

Článok 2

1.   V  prílohe  č.  3  Zmluvy  „Rozpočet  projektu“ sa  tabuľka  „Rozpočet  projektu  a komentár
k rozpočtu    
     projektu“ nahrádza  novou tabuľkou „Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu“.

     Nová tabuľka sú prílohou č. 1 k Dodatku č. 4.
     Príloha č. 1 k Dodatku č. 4 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

Článok 3 

1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP.

2. Tento dodatok je vyhotovený v  3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Dodatku dostane Prijímateľ  
1 rovnopis a  2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. 
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3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom  podpisu oboch Zmluvných strán a v súlade s § 47a ods. 1
Občianskeho  zákonníka  nadobúda  účinnosť  dňom  nasledujúcim  po  dni  jeho  zverejnenia
Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. 

4. Zmluvné  strany vyhlasujú,  že  si  text  tohto  Dodatku  riadne  a  dôsledne  prečítali,  jeho  obsahu
a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné,
určité a zrozumiteľné, vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu vôľu.  Podpisujúce osoby  sú oprávnené 
k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpísali.     

Dodatok bude v zmysle usmernenia CKO „Usmernenie pre RO v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej
situácie  v SR“ vypracovaný dodatočne. Zmeny v dodatku v dôsledku mimoriadnej  situácie kvôli
COVID – 19 platia spätne, t.j. od dátumu schválenia stanoviska k zmene projektu.

Príloha č. 1  Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu
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Za  Poskytovateľa v Bratislave dňa: ..............

Podpis: ________________________

Mgr. Branislav Gröhling, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu2 Poskytovateľa

Za Prijímateľa v ................. dňa: ............

Podpis: ________________________

Mgr. Iveta Tomášová, štatutárny orgán

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu3 Prijímateľa

2 Ak sa nehodí,  prečiarknite
3 Ak sa nehodí,  prečiarknite
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Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR na dve desatinné miesta).

Názov položky rozpočtu Jednotka Výdavky spolu Komentár k rozpočtu

A B B1 B2 C D E F = D * E G I II J K
1. Nepriame výdavky EUR

1.1 paušálna sadzba 637033 projekt 1 9,665.46 9,665.46

1.  Spolu 9,665.46

Číselník oprávnených 
výdavkov/skupina výdavkov

ekonomická 
klasifikácia

Počet 
jednotiek

Maxim. 
jednotková 

cena

Priradenie k aktivitám 
projektu****

Rizikové 
položky

alokácia menej rozvinutý 
región (všetky kraje SR 

okrem BSK)

alokácia viac rozvinutý 
región (BSK)

902 - Paušálna sadzba na 
nepriame výdavky určené na 

základe nákladov na 
zamestnancov (nariadenie 
1303/2013, čl. 68 ods. 1, 

písm. b)

Výpočet paušálnej platby - 15% z priamych nákladov na zamestnancov žiadateľa. Suma je vypočítaná z interných 
personálnych výdavkov na koordináciu projektu =  7 698,80 € + 56 737,60 €) * 0,15 % =  9 6665,46 €. Paušálna sadzba 
zahŕňa nepriame výdavky súvisiace s riadením a administráciou projektu - t.j. nepriame personálne výdavky (hlavný 
manažér projektu, manažér publicity, pracovník IKT, právnik, ekonomický personál - účtovník, personalista, osoba 
vykonávajúca VO); nájom priestorov, cestovné náhrady, spotrebný materiál, stravné, externé služby (napr. právne 
služby; zabezpečenie VO), výdavky na informovanie a publicitu atď.

Hlavná aktivita č. 3 
Riadenie a koordinácia 
projektu) a realizáciu 
mimoškolskej činnosti 
Hlavná aktivita č. 1  - 
Podpora čitateľskej, 
prírodovednej, 
matematickej, 
environmentálnej a 
finančnej gramotnosti 
žiakov vrátane žiakov so 
ŠVVP
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2. Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky

2.1. 19,611.55

2.1.1. 112 - Zásoby 633004 projekt 1 19,611.55 19,611.55

2.1.2. ks 0 0.00 0.00
2.1.3. licencia (bežný výdavok) 112 - Zásoby 63018 ks 0 0.00 0.00
2.1.4. licencia (kapitálový výdavok) 014 - Oceniteľné práva 711004 0 0.00 0.00

2.1..5. softvér (bežný výdavok) 112 - Zásoby 0 0.00 0.00
2.1.6. softvér (kapitálový výdavok) 013 - Softvér 711003 0 0.00 0.00
2.1.7. ... Iné (doplniť) 0 0.00 0.00

2.2. 0.00
2.2.1. 551 - Odpisy mesiac 0 0.00 0.00

2.2.2. 551 - Odpisy mesiac 0 0.00 0.00

2. Spolu 19,611.55

3. Koordinácia projektu
3.1. 7,698.80

3.1.1. Projektový manažér 521 - Mzdové výdavky 637027 osobohodina 136 10.78 1,466.08

3.1.1.1. Projektový manažér - odvody 610620 projekt 1 512.50 512.50

3.1.1.2 Projektový manažér 521 - Mzdové výdavky 610620 osobohodina 114 14.53 1,656.42

3.1.3. Hlavný finančný manažér 521 - Mzdové výdavky 610620 osobohodina 0 0.00 0.00

3.1.4. Finančný manažér 521 - Mzdové výdavky 610620 osobohodina 0 0.00 0.00

3.1.5. Administratívny pracovník 521 - Mzdové výdavky 637027 osobohodina 270 4.29 1,158.30

3.1.5.1. Administratívny pracovník 610620 ´projekt 1 402.30 402.30

Zariadenie/vybavenie a 
didaktické prostiedky  

zariadenie a vybavenie (bežný 
výdavok)

Položku tvorí súbor didaktických a učebných pomôcok pre zabezpečenie realizácie hlavnej aktivity č. 1  - Podpora 
čitateľskej, prírodovednej, matematickej, environmentálnej a finančnej gramotnosti žiakov vrátane žiakov so ŠVVP a  
realizácie jej 9 podaktivít mimoškolskej činnosti zameranej na zlepšenie čitateľskej, matematickej, prírodovednej, 
finančnej a environmentálnej gramotnosti. Cena je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu - aritmetickým 
priemerom z 3 cenových ponúk - viď prílohu - záznam z prieskumu trhu. Uvedená cena je vrátane DPH, ktorá je 
oprávneným výdavkom žiadateľa.                                                                                                                                         
       Mapa Slovenska - ochrana prírody a krajiny (2ks*78,83€); Mapa Slovenska, mapa krajov Slovenska (2ks*76,23€); 
Stojan na mapu (2ks*165€), Lupy (30ks*23,22€); Súbor magnetických obrázkov rastlín - Stromy a kry (4ks*19,45€); 
Súbor magnetických obrázkov rastlín - rastliny lesov, lúk a polí (4ks*15,38€); Súbor magnetických obrázkov rastlín - 
ihličnaté stromy (4ks*12,28€), Súbor magnetických obrázkov rastlín - listnaté stromy (4ks*24,70€); Súbor 
magnetických obrázkov rastlín - liečivé rastliny (4ks*15,33); Súbor magnetických obrázkov rastlín - jedovaté rastliny 
(4ks*15,13€);  Sada - minerály a horniny (4ks*72,54€); Kompasy (30ks*2,69); Buzoly (30ks*10,39€); Stopy živočíchov 
(3ks*11,84€); Vtáky - pozorovanie a určovanie (3ks*11,84); Veľká náučná sada drevených skladačiek - lesné rodinky 
(3ks*85,50€); Stopy zveri - sada pečiatok (3ks*29,33€); Listy a plody - sada pečiatok (3ks*29,75€); Sada 
mikropreparátov (20ks*12,67€); Fotoaparáty (5ks*105€); Drevené kocky (2ks*11,78€); Sada geometrických 
telies(2ks*10,95€); Kružidlo na tabuľu (1ks*12,51€); Pravítko trojuholník(1ks*9,41€); Magnetické pravítko 
(1ks*10,20€); Silomer (12ks*11,15€); Sada - Farebné paličky(2ks*26,78€); Buzoly (20ks* 10,17€); Mapa Slovenska, 
mapa krajov Slovenska (2ks*73,48€); Fotoaparáty (5ks*103,40€); Ph papieriky (10*bal*5,58€); filtračné 
papiere(10*bal*5,85€); dusičnan strieborný (1ks* 104,07€); síran zinočnatý(1ks*8,56€); síran železnatý(1ks*12,82€);, 
síran meďnatý (1ks*5,17€); borax – tetraboritan sodný (1ks*3,23€); jodid draselný (1ks*83,23€); peroxid vodíka 
(1ks*7,39€); kadičky  250 ml (100ks*2,77€); skúmavky (200ks*0,64€); sklenené tyčinky (20ks*0,55€); teplomery na 
meranie teploty vody (20ks*8,50€); chemické lyžičky (20ks*6,42€); digitálne váhy (5ks*122,13€); rovnoramenné váhy 
(5ks*180,76); mikroskopy (10ks*156,07€); pinety (20ks*13,97€); elektrosúpravy (10ks*40,09€); Sada - dosky, 
klince,šmirgle (20ks*125,43€), pílky (20ks*14,41€); kladivá (20ks*4,85€); pilníky (20ks*20,24€); hoblíky 
(20ks*16,63€); fóliovník (1ks*142,67€); Stojany na kreslenie (21ks*55,67€); sublimačný test (1ks*528,69€); Učebná 
pomôcka Finančná gramotnosť (2ks*146,80€); Hra – Investor(5ks*10,27€); Hra- Dostihy (6ks*20,42€); Sada 
kalkulačiek (1 sada*78,55€); Učebná pomôcka Finančná gramotnosť pre každého (5ks*8,64€); Učebná pomôcka Rozvoj 
finančnej gramotnosti žiakov v primárnom vzdelávaní (5ks*8,64€); Učebná pomôcka Finančno-ekonomická gramotnosť 
pre žiakov 8. ročníka (30ks*9,19€);Učebná pomôcka Líce a rub peňazí (100ks*2,16€). 

Hlavná aktivita č. 1 - 
Podpora čitateľskej, 
prírodovednej, 
matematickej, 
environmentálnej a 
finančnej gramotnosti 
žiakov vrátane žiakov so 
ŠVVP.     

zariadenie a vybavenie 
(kapitálový výdavok)

022 - Samostatné hnuteľné 
veci a súbor hnuteľných vecí

713002/71300
4

635009/63301
3

Odpisy dlhodobého 
hmotného/nehmotného  majetkuOdpisy dlhodobého nehmotného  
majetkuOdpisy dlhodobého hmotného  
majetku

Personálne výdavky interné - 
koordinačné činnosti

Pozícia projektového manažéra na základe dohody o pracovnej činnosti v zmysle aktuálneho Zákonníka práce. 7 % 
podiel práce na projekte v pomere k mesačnému pracovnému úväzku u žiadateľa - 150 h. Práca v rozsahu 136 hodín 
počas 14 mesiacov s hodinovou sadzbou 10,78 €/ hodinu (určená priemernou hrubou hodinovou sadzbou internej osoby 
žiadateľa, zároveň je obvyklá v danej oblasti, mieste a čase). 
Výpočet celkových výdavkov: 10,78 €/ hod. x 136 hod. = 1466,08 €. Konkrétny popis činností je uvedený vo formulári 
ŽoNFP v časti 7.2.

Hlavná aktivita č. 3 - 
Riadenie a koordinácia 
projektu

524 - Mzdové výdavky-  
odvody

Výška odvodov zamestnávateľa v rámci pozície projektový manažér je vypočítaná 34,975% z  jeho hodinovej sadzby, 
t.j. 34,957% z 1466,08 = 512,40

Hlavná aktivita č. 3 - 
Riadenie a koordinácia 
projektu

Pozícia projektového manažéra na základe rozšírenia pracovnej zmluvy a pracovnej náplne. Práca v rozsahu 114 hodín 
po dobu trvania implementácie projektu s hodinovou sadzbou, ktorá zahŕňa aj odvody 14,53 € (určená priemernou 
hodinovou sadzbou internej osoby žiadateľa). . Výpočet výdavkov: 14,53 € x 114 hodín = 1 656,42 eur

Hlavná aktivita č. 3 - 
Riadenie a koordinácia 
projektu

Pozícia administratívneho pracovníka na základe dohody o pracovnej činnosti v zmysle aktuálneho Zákonníka práce. 7 
% podiel práce na projekte v pomere k mesačnému pracovnému úväzku u žiadateľa - 150 h. Práca v rozsahu 270 hodín 
počas 24 mesiacov s hodinovou sadzbou 4,29 €/ hodinu (určená priemernou hrubou hodinovou sadzbou interného 
zamestnanca žiadateľa, zároveň je obvyklá v danej oblasti, mieste a čase). 
Výpočet celkových výdavkov: 4,29 €/ hod. x 270 hod. = 1 158,30 € bez povinných odvodov.
Konkrétny popis činností je uvedený vo formulári ŽoNFP v časti 7.2.

Hlavná aktivita č. 3 - 
Riadenie a koordinácia 
projektu

524 - Mzdové výdavky - 
odvody

Výška odvodov zamestnávateľa v rámci pozície administratívny pracovník je vypočítaná ako 34,95% z  jeho hodinovej 
sadzby, t.j. 34,95% z 4,29= 1,49 €/ hod. 270 hodín x 1,49 €´= 402,30 €.

Hlavná aktivita č. 3 - 
Riadenie a koordinácia 
projektu
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3.1.6. Manažér monitorovania 521 - Mzdové výdavky 637027 osobohodina 240 7.73 1,855.20

3.1.6.1. Manažér monitorovania 610620 projekt 1 648.00 648.00

3.2 0.00

3.2.1. 910 - Jednotkové výdavky 642014 ks 0 0.00 0.00

3.2.2. 910 - Jednotkové výdavky 642014 ks 0 0.00 0.00

3.2.3. ..... ďalšie (doplniť)
3.  Spolu 7,698.80

4.

4.1. 56,737.60

4.1.1. 521 - Mzdové výdavky 637027 osobohodina 320 10.79 3,452.80

4.1.1.1. 610620 projekt 1 1,206.40 1,206.40

4.1.2 521 - Mzdové výdavky 637027 osobohodina 160 8.39 1,342.40

4.1.2.1. 610620 projekt 1 468.80 468.80

4.1.3 521 - Mzdové výdavky 637027 osobohodina 160 8.39 1,342.40

4.1.3.1 610620 projekt 1 468.80 468.80

4.1.4 521 - Mzdové výdavky 637027 osobohodina 160 8.39 1,342.40

Pozícia manažéra pre monitorovanie na základe dohody o pracovnej činnosti v zmysle aktuálneho Zákonníka práce. 6,7 
% podiel práce na projekte v pomere k mesačnému pracovnému úväzku u žiadateľa - 150 h.  Práca v rozsahu 240 hodín 
počas 24 mesiacov s hodinovou sadzbou 7,73 €/ hodinu (určená priemernou hrubou hodinovou sadzbou interného 
zamestnanca žiadateľa, zároveň je obvyklá v danej oblasti, mieste a čase). 
Výpočet celkových výdavkov: 7,73 €/ hod. x 240 hod. = 1 855,20 € bez povinných odvodov.
Konkrétny popis činností je uvedený vo formulári ŽoNFP v časti 7.2.

Hlavná aktivita č. 3 - 
Riadenie a koordinácia 
projektu

524 - Mzdové výdavky - 
odvody

Výška odvodov zamestnávateľa v rámci pozície manažér monitorovania je vypočítaná ako 34,95% z  jeho hodinovej 
sadzby, t.j. 34,95% z 7,73 = 2,70 €/ hod.  240 hodín x 2,70 € = 648,00 €.                                            

Hlavná aktivita č. 3 - 
Riadenie a koordinácia 
projektuZjednodušené vykazovanie 

výdavkov štadrná stupnica jednotkových 
nákladov - typ I.

štadrná stupnica jednotkových 
nákladov - typ II.

Hlavná aktivita č. 1 - Podpora čitateľskej, prírodovednej, matematickej, environmentálnej a finančnej gramotnosti žiakov 
vrátane žiakov so ŠVVP

Personálne výdavky interné - 
odborné činnosti

Koordinátor podaktivity 1.7 
„Cestujeme vo svete literárnych 
hrdinov“ pre žiakov 8. ročníka a 
9. ročníka

Interný zamestnanec žiadateľa, ktorý bude realizovať mimoškolskú činnosť na základe dohody o pracovnej činnosti v 
rozsahu 320 hodín počas 20 mesiacov (16 hodín mesačne). 11 % podiel práce na projekte vypočítaný ako pomer počtu 
hodín na projekte k mesačnému úväzku 150 hod. (16/150 = 10,66 %). Stanovená výška jednotkovej ceny práce je 
priemerná hrubá hodinová sadzba zamestnanca na tejto pozícii, ktorý je v pracovno-právnom vzťahu so žiadateľom 
(pracovná zmluva).                                              

Hlavná aktivita č. 1 - 
Podpora čitateľskej, 
prírodovednej, 
matematickej, 
environmentálnej a 
finančnej gramotnosti 
žiakov vrátane žiakov so 
ŠVVP.     

Koordinátor podaktivity 1.7 
„Cestujeme vo svete literárnych 
hrdinov“ pre žiakov 8. ročníka a 
9. ročníka - odvody

524 - Mzdové výdavky - 
odvody

Výška odvodov zamestnávateľa v rámci tejto pozície je vypočítané ako 34,95% z hodinovej sadzby koordinátora 
aktivity, t.j. 34,95% z 10,79 = 3,77 €/ hod. 320 hodín x 3,77 € = 1 206,40 €.
  

Hlavná aktivita č. 1 - 
Podpora čitateľskej, 
prírodovednej, 
matematickej, 
environmentálnej a 
finančnej gramotnosti 
žiakov vrátane žiakov so 
ŠVVP.     

Koordinátor podaktivity 1.5 
„Mladí bádatelia a ekológovia“ 
pre žiakov 8. ročníka

Interný zamestnanec žiadateľa, ktorý bude realizovať mimoškolskú činnosť na základe dohody o pracovnej činnosti v 
rozsahu 160 hodín počas 20 mesiacov (8 hodín mesačne). 5 % podiel práce na projekte vypočítaný ako pomer počtu 
hodín na projekte k mesačnému úväzku 150 hod (8/150 = 5,33 %) Stanovená výška jednotkovej ceny práce je priemerná 
hrubá hodinová sadzba zamestnanca na tejto pozícii, ktorý je v pracovno- právnom vzťahu so žiadateľom (pracovná 
zmluva).                      

Hlavná aktivita č. 1 - 
Podpora čitateľskej, 
prírodovednej, 
matematickej, 
environmentálnej a 
finančnej gramotnosti 
žiakov vrátane žiakov so 
ŠVVP.     

Koordinátor podaktivity 1.5 
„Mladí bádatelia a ekológovia“ 
pre žiakov 8. ročníka - odvody

524 - Mzdové výdavky - 
odvody

Výška odvodov zamestnávateľa v rámci tejto pozície je vypočítaná ako 34,95% z hodinovej sadzby koordinátora 
aktivity, t.j. 34,95% z 8,39 = 2,93 €/ hod. 160 hodín x 2,93 € = 468,80 €.

Hlavná aktivita č. 1 - 
Podpora čitateľskej, 
prírodovednej, 
matematickej, 
environmentálnej a 
finančnej gramotnosti 
žiakov vrátane žiakov so 
ŠVVP.     

Koordinátor podaktivity 1.9 „Ako 
eurofondy zmenili moju obec“ pre 
žiakov 7. ročníka  

Interný zamestnanec žiadateľa, ktorý bude realizovať mimoškolskú činnosť na základe dohody o pracovnej činnosti v 
rozsahu 160 hodín počas 20 mesiacov (8 hodín mesačne). 5 % podiel práce na projekte vypočítaný ako pomer počtu 
hodín na projekte k mesačnému úväzku 150 hod (8/150 = 5,33 %) Stanovená výška jednotkovej ceny práce je priemerná 
hrubá hodinová sadzba zamestnanca na tejto pozícii, ktorý je v pracovno- právnom vzťahu so žiadateľom (pracovná 
zmluva).                      

Hlavná aktivita č. 1 - 
Podpora čitateľskej, 
prírodovednej, 
matematickej, 
environmentálnej a 
finančnej gramotnosti 
žiakov vrátane žiakov so 
ŠVVP.     

Koordinátor podaktivity 1.9 „Ako 
eurofondy zmenili moju obec“ pre 
žiakov 7. ročníka  - odvody

524 - Mzdové výdavky - 
odvody

Výška odvodov zamestnávateľa v rámci tejto pozície je vypočítaná ako 34,95% z hodinovej sadzby koordinátora 
aktivity, t.j. 34,95% z 8,39 = 2,93 €/ hod. 160 hodín x 2,93 € = 468,80 €.

Hlavná aktivita č. 1 - 
Podpora čitateľskej, 
prírodovednej, 
matematickej, 
environmentálnej a 
finančnej gramotnosti 
žiakov vrátane žiakov so 
ŠVVP.     

Koordinátor podaktivity 1.6 
„Aktívny život do vysokého veku“ 
pre žiakov 8. ročníka

Interný zamestnanec žiadateľa, ktorý bude realizovať mimoškolskú činnosť na základe dohody o pracovnej činnosti v 
rozsahu 160 hodín počas 20 mesiacov (8 hodín mesačne). 5 % podiel práce na projekte vypočítaný ako pomer počtu 
hodín na projekte k mesačnému úväzku 150 hod (8/150 = 5,33 %) Stanovená výška jednotkovej ceny práce je priemerná 
hrubá hodinová sadzba zamestnanca na tejto pozícii, ktorý je v pracovno- právnom vzťahu so žiadateľom (pracovná 
zmluva).                      

Hlavná aktivita č. 1 - 
Podpora čitateľskej, 
prírodovednej, 
matematickej, 
environmentálnej a 
finančnej gramotnosti 
žiakov vrátane žiakov so 
ŠVVP.     
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4.1.4.1 610620 projekt 1 468.80 468.80

4.1.5. 521 - Mzdové výdavky 637027 osobohodina 320 6.56 2,099.20

4.1.5.1. 610620 projekt 1 729.60 729.60

4.1.6. 521 - Mzdové výdavky 637027 osobohodina 160 6.56 1,049.60

4.1.6.1. 610620 projekt 1 364.80 364.80

4.1.7. 521 - Mzdové výdavky 637027 osobohodina 160 7.94 1,270.40

4.1.7.1. 610620 projekt 1 443.20 443.20

4.1.8. 521 - Mzdové výdavky 637027 osobohodina 160 7.94 1,270.40

4.1.8.1. 610620 projekt 1 443.20 443.20

Koordinátor podaktivity 1.6 
„Aktívny život do vysokého veku“ 
pre žiakov 8. ročníka - odvody

524 - Mzdové výdavky - 
odvody

Výška odvodov zamestnávateľa v rámci tejto pozície je vypočítaná ako 34,95% z hodinovej sadzby koordinátora 
aktivity, t.j. 34,95% z 8,39 = 2,93 €/ hod. 160 hodín x 2,93 € = 468,80 €.

Hlavná aktivita č. 1 - 
Podpora čitateľskej, 
prírodovednej, 
matematickej, 
environmentálnej a 
finančnej gramotnosti 
žiakov vrátane žiakov so 
ŠVVP.     

Koordinátor podaktivity 1.7 
„Cestujeme vo svete literárnych 
hrdinov“ pre žiakov 5. ročníka a 
7. ročníka

Interný zamestnanec žiadateľa, ktorý bude realizovať mimoškolskú činnosť na základe dohody o pracovnej činnosti v 
rozsahu 320 hodín počas 20 mesiacov (16 hodín mesačne). 11 % podiel práce na projekte vypočítaný ako pomer počtu 
hodín na projekte k mesačnému úväzku 150 hod (16/150 = 10,66 %) Stanovená výška jednotkovej ceny práce je 
priemerná hrubá hodinová sadzba zamestnanca na tejto pozícii, ktorý je v pracovno-právnom vzťahu so žiadateľom 
(pracovná zmluva).                           

Hlavná aktivita č. 1 - 
Podpora čitateľskej, 
prírodovednej, 
matematickej, 
environmentálnej a 
finančnej gramotnosti 
žiakov vrátane žiakov so 
ŠVVP.     

Koordinátor podaktivity 1.7 
„Cestujeme vo svete literárnych 
hrdinov“ pre žiakov 5. ročníka a 
7.ročníka - odvody 524 - Mzdové výdavky - 

odvody

Výška odvodov zamestnávateľa v rámci tejto pozície je vypočítaná ako 34,95% z hodinovej sadzby koordinátora 
aktivity, t.j. 34,95% z 6,56 = 2,28 €/ hod. 320 hodín x 2,28 € = 729,60 €.

Hlavná aktivita č. 1 - 
Podpora čitateľskej, 
prírodovednej, 
matematickej, 
environmentálnej a 
finančnej gramotnosti 
žiakov vrátane žiakov so 
ŠVVP.     

Koordinátor podaktivity 1.4
„Cestovná kancelária“ pre žiakov 
7. ročníka

Interný zamestnanec žiadateľa, ktorý bude realizovať mimoškolskú činnosť na základe dohody o pracovnej činnosti v 
rozsahu 160 hodín počas 20 mesiacov (8 hodín mesačne). 5 % podiel práce na projekte vypočítaný ako pomer počtu 
hodín na projekte k mesačnému úväzku 150 hod (8/150 = 5,33 %) Stanovená výška jednotkovej ceny práce je priemerná 
hrubá hodinová sadzba zamestnanca na tejto pozícii, ktorý je v pracovno- právnom vzťahu so žiadateľom (pracovná 
zmluva).                         

Hlavná aktivita č. 1 - 
Podpora čitateľskej, 
prírodovednej, 
matematickej, 
environmentálnej a 
finančnej gramotnosti 
žiakov vrátane žiakov so 
ŠVVP.     

Koordinátor podaktivity 1.4
„Cestovná kancelária“ pre žiakov 
7. ročníka - odvody 524 - Mzdové výdavky - 

odvody

Výška odvodov zamestnávateľa v rámci tejto pozície je vypočítaná ako 34,95% z hodinovej sadzby koordinátora 
aktivity, t.j. 34,95% z 6,56 = 2,28 €/ hod. 160 hodín x 2,28 € = 364,80 €.

Hlavná aktivita č. 1 - 
Podpora čitateľskej, 
prírodovednej, 
matematickej, 
environmentálnej a 
finančnej gramotnosti 
žiakov vrátane žiakov so 
ŠVVP.     

Koordinátor podaktivity 1.1 
„Kľakovská dolina očami 
mladých prírodovedcov“ pre 
žiakov 1. ročníka

Interný zamestnanec žiadateľa, ktorý bude realizovať mimoškolskú činnosť na základe dohody o pracovnej činnosti v 
rozsahu 160 hodín počas 20 mesiacov (8 hodín mesačne). 5 % podiel práce na projekte vypočítaný ako pomer počtu 
hodín na projekte k mesačnému úväzku 150 hod (8/150 = 5,33 %). Stanovená výška jednotkovej ceny práce je priemerná 
hrubá hodinová sadzba zamestnanca na tejto pozícii, ktorý je v pracovno-právnom vzťahu so žiadateľom (pracovná 
zmluva).                   

Hlavná aktivita č. 1 - 
Podpora čitateľskej, 
prírodovednej, 
matematickej, 
environmentálnej a 
finančnej gramotnosti 
žiakov vrátane žiakov so 
ŠVVP.     

Koordinátor podaktivity 1.1 
„Kľakovská dolina očami 
mladých prírodovedcov“ pre 
žiakov 1. ročníka - odvody

524 - Mzdové výdavky - 
odvody

Výška odvodov zamestnávateľa v rámci tejto pozície je vypočítaná ako 34,95% z hodinovej sadzby koordinátora 
aktivity, t.j. 34,95% z 7,94 = 2,77 €/ hod. 160 hodín x 2,77 € = 443,20 €.

Hlavná aktivita č. 1 - 
Podpora čitateľskej, 
prírodovednej, 
matematickej, 
environmentálnej a 
finančnej gramotnosti 
žiakov vrátane žiakov so 
ŠVVP.     

Koordinátor podaktivity 1.2 
„Zrkadlo času“ pre žiakov 1. 
ročníka

Interný zamestnanec žiadateľa, ktorý bude realizovať mimoškolskú činnosť na základe dohody o pracovnej činnosti v 
rozsahu 160 hodín počas 20 mesiacov (8 hodín mesačne). 5 % podiel práce na projekte vypočítaný ako pomer počtu 
hodín na projekte k mesačnému úväzku 150 hod (8/150 = 5,33 %). Stanovená výška jednotkovej ceny práce je priemerná 
hrubá hodinová sadzba zamestnanca na tejto pozícii, ktorý je v pracovno-právnom vzťahu so žiadateľom (pracovná 
zmluva).                 

Hlavná aktivita č. 1 - 
Podpora čitateľskej, 
prírodovednej, 
matematickej, 
environmentálnej a 
finančnej gramotnosti 
žiakov vrátane žiakov so 
ŠVVP.     

Koordinátor podaktivity 1.2 
„Zrkadlo času“ pre žiakov 1. 
ročníka - odvody

524 - Mzdové výdavky - 
odvody

Výška odvodov zamestnávateľa v rámci tejto pozície je vypočítaná ako 34,95% z hodinovej sadzby koordinátora 
aktivity, t.j. 34,95% z 7,94 = 2,77 €/ hod. 160 hodín x 2,77 € = 443,20 €. 

Hlavná aktivita č. 1 - 
Podpora čitateľskej, 
prírodovednej, 
matematickej, 
environmentálnej a 
finančnej gramotnosti 
žiakov vrátane žiakov so 
ŠVVP.     
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4.1.9. 521 - Mzdové výdavky 637027 osobohodina 160 7.94 1,270.40

4.1.9.1. 610620 projekt 1 443.20 443.20

4.1.10. 521 - Mzdové výdavky 637027 osobohodina 160 7.96 1,273.60

4.1.10.1. 610620 projekt 1 443.20 443.20

4.1.11. 521 - Mzdové výdavky 637027 osobohodina 160 7.96 1,273.60

4.1.11.1. 610620 projekt 1 443.20 443.20

4.1.12. 521 - Mzdové výdavky 637027 osobohodina 160 7.96 1,273.60

4.1.12.1. 610620 projekt 1 443.20 443.20

4.1.13. 521 - Mzdové výdavky 637027 osobohodina 160 7.46 1,193.60

Koordinátor podaktivity 1.3 
„Rozprávkové vretienko“ pre 
žiakov 1. ročníka

Interný zamestnanec žiadateľa, ktorý bude realizovať mimoškolskú činnosť na základe dohody o pracovnej činnosti v 
rozsahu 160 hodín počas 20 mesiacov (8 hodín mesačne). 5 % podiel práce na projekte vypočítaný ako pomer počtu 
hodín na projekte k mesačnému úväzku 150 hod (8/150 = 5,33 %). Stanovená výška jednotkovej ceny práce je priemerná 
hrubá hodinová sadzba zamestnanca na tejto pozícii, ktorý je v pracovno-právnom vzťahu so žiadateľom (pracovná 
zmluva).                     

Hlavná aktivita č. 1 - 
Podpora čitateľskej, 
prírodovednej, 
matematickej, 
environmentálnej a 
finančnej gramotnosti 
žiakov vrátane žiakov so 
ŠVVP.     

Koordinátor podaktivity 1.3 
„Rozprávkové vretienko“ pre 
žiakov 1. ročníka - odvody

524 - Mzdové výdavky - 
odvody

Výška odvodov zamestnávateľa v rámci tejto pozície je vypočítaná ako 34,95% z hodinovej sadzby koordinátora 
aktivity, t.j. 34,95% z 7,94 = 2,77 €/ hod. 160 hodín x 2,77 = 443,20 €. 

Hlavná aktivita č. 1 - 
Podpora čitateľskej, 
prírodovednej, 
matematickej, 
environmentálnej a 
finančnej gramotnosti 
žiakov vrátane žiakov so 
ŠVVP.     

Koordinátor podaktivity 1.1 
„Kľakovská dolina očami 
mladých prírodovedcov“ pre 
žiakov 2. ročníka

Interný zamestnanec žiadateľa, ktorý bude realizovať mimoškolskú činnosť na základe dohody o pracovnej činnosti v 
rozsahu 160 hodín počas 20 mesiacov (8 hodín mesačne). 5 % podiel práce na projekte vypočítaný ako pomer počtu 
hodín na projekte k mesačnému úväzku 150 hod (8/150 = 5,33 %). Stanovená výška jednotkovej ceny práce je priemerná 
hrubá hodinová sadzba zamestnanca na tejto pozícii, ktorý je v pracovno-právnom vzťahu so žiadateľom (pracovná 
zmluva).                        

Hlavná aktivita č. 1 - 
Podpora čitateľskej, 
prírodovednej, 
matematickej, 
environmentálnej a 
finančnej gramotnosti 
žiakov vrátane žiakov so 
ŠVVP.     

Koordinátor podaktivity 1.1 
„Kľakovská dolina očami 
mladých prírodovedcov“ pre 
žiakov 2. ročníka - odvody

524 - Mzdové výdavky - 
odvody

Výška odvodov zamestnávateľa v rámci tejto pozície je vypočítaná ako 34,95% z hodinovej sadzby koordinátora 
aktivity, t.j. 34,95% z 7,96 = 2,77 €/ hod. 160 hodín x 2,77 € = 443,20 €.
 

Hlavná aktivita č. 1 - 
Podpora čitateľskej, 
prírodovednej, 
matematickej, 
environmentálnej a 
finančnej gramotnosti 
žiakov vrátane žiakov so 
ŠVVP.     

Koordinátor podaktivity 1.2 
„Zrkadlo času“ pre žiakov 2. 
ročníka 

Interný zamestnanec žiadateľa, ktorý bude realizovať mimoškolskú činnosť na základe dohody o pracovnej činnosti v 
rozsahu 160 hodín počas 20 mesiacov (8 hodín mesačne). 5 % podiel práce na projekte vypočítaný ako pomer počtu 
hodín na projekte k mesačnému úväzku 150 hod (8/150 = 5,33 %). Stanovená výška jednotkovej ceny práce je priemerná 
hrubá hodinová sadzba zamestnanca na tejto pozícii, ktorý je v pracovno-právnom vzťahu so žiadateľom (pracovná 
zmluva).                       

Hlavná aktivita č. 1 - 
Podpora čitateľskej, 
prírodovednej, 
matematickej, 
environmentálnej a 
finančnej gramotnosti 
žiakov vrátane žiakov so 
ŠVVP.     

Koordinátor podaktivity 1.2 
„Zrkadlo času“ pre žiakov 2. 
ročníka - odvody

524 - Mzdové výdavky - 
odvody

Výška odvodov zamestnávateľa v rámci tejto pozície je vypočítaná ako 34,95% z hodinovej sadzby koordinátora 
aktivity, t.j. 34,95% z 7,96 = 2,77 €/ hod. 160 hodín x 2,77 € = 443,20 €.
 

Hlavná aktivita č. 1 - 
Podpora čitateľskej, 
prírodovednej, 
matematickej, 
environmentálnej a 
finančnej gramotnosti 
žiakov vrátane žiakov so 
ŠVVP.     

Koordinátor podaktivity 1.3 
„Rozprávkové vretienko“ pre 
žiakov 2. ročníka

Interný zamestnanec žiadateľa, ktorý bude realizovať mimoškolskú činnosť na základe dohody o pracovnej činnosti v 
rozsahu 160 hodín počas 20 mesiacov (8 hodín mesačne). 5 % podiel práce na projekte vypočítaný ako pomer počtu 
hodín na projekte k mesačnému úväzku 150 hod (8/150 = 5,33 %). Stanovená výška jednotkovej ceny práce je priemerná 
hrubá hodinová sadzba zamestnanca na tejto pozícii, ktorý je v pracovno-právnom vzťahu so žiadateľom (pracovná 
zmluva).                       

Hlavná aktivita č. 1 - 
Podpora čitateľskej, 
prírodovednej, 
matematickej, 
environmentálnej a 
finančnej gramotnosti 
žiakov vrátane žiakov so 
ŠVVP.     

Koordinátor podaktivity 1.3 
„Rozprávkové vretienko“ pre 
žiakov 2. ročníka - odvody

524 - Mzdové výdavky - 
odvody

Výška odvodov zamestnávateľa v rámci tejto pozície je vypočítaná ako 34,95% z hodinovej sadzby koordinátora 
aktivity, t.j. 34,95% z 7,96 = 2,77 €/ hod. 160 hodín x 2,77 € = 443,20 €.
 

Hlavná aktivita č. 1 - 
Podpora čitateľskej, 
prírodovednej, 
matematickej, 
environmentálnej a 
finančnej gramotnosti 
žiakov vrátane žiakov so 
ŠVVP.     

Koordinátor podaktivity 1.1 
„Kľakovská dolina očami 
mladých prírodovedcov“ pre 
žiakov 4. ročníka

Interný zamestnanec žiadateľa, ktorý bude realizovať mimoškolskú činnosť na základe dohody o pracovnej činnosti v 
rozsahu 160 hodín počas 20 mesiacov (8 hodín mesačne). 5 % podiel práce na projekte vypočítaný ako pomer počtu 
hodín na projekte k mesačnému úväzku 150 hod (8/150 = 5,33 %). Stanovená výška jednotkovej ceny práce je priemerná 
hrubá hodinová sadzba zamestnanca na tejto pozícii, ktorý je v pracovno-právnom vzťahu so žiadateľom (pracovná 
zmluva).                       

Hlavná aktivita č. 1 - 
Podpora čitateľskej, 
prírodovednej, 
matematickej, 
environmentálnej a 
finančnej gramotnosti 
žiakov vrátane žiakov so 
ŠVVP.     
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4.1.13.1. 610620 projekt 1 416.00 416.00

4.1.14. 521 - Mzdové výdavky 637027 osobohodina 160 7.46 1,193.60

4.1.14.1. 524 - Mzdové výdavky - odvody 610620 projekt 1 416.00 416.00

4.1.15. 521 - Mzdové výdavky 637027 osobohodina 160 7.46 1,193.60

4.1.15.1. 610620 projekt 1 416.00 416.00

4.1.16. 521 - Mzdové výdavky 637027 osobohodina 160 6.36 1,017.60

4.1.16.1. 610620 projekt 1 353.60 353.60

4.1.17. 521 - Mzdové výdavky 637027 osobohodina 160 6.36 1,017.60

4.1.17.1. 610620 projekt 1 353.60 353.60

Koordinátor podaktivity 1.1 
„Kľakovská dolina očami 
mladých prírodovedcov“ pre 
žiakov 4. ročníka - odvody

524 - Mzdové výdavky - 
odvody

Výška odvodov zamestnávateľa v rámci tejto pozície je vypočítaná ako 34,952% z hodinovej sadzby koordinátora 
aktivity, t.j. 34,95% z 7,46 = 2,60 €/ hod. 160 hodín x 2,60 € = 416,00 €.

Hlavná aktivita č. 1 - 
Podpora čitateľskej, 
prírodovednej, 
matematickej, 
environmentálnej a 
finančnej gramotnosti 
žiakov vrátane žiakov so 
ŠVVP.     

Koordinátor podaktivity 1.2 
„Zrkadlo času“ pre žiakov 4. 
ročníka

Interný zamestnanec žiadateľa, ktorý bude realizovať mimoškolskú činnosť na základe dohody o pracovnej činnosti v 
rozsahu 160 hodín počas 20 mesiacov (8 hodín mesačne). 5 % podiel práce na projekte vypočítaný ako pomer počtu 
hodín na projekte k mesačnému úväzku 150 hod (8/150 = 5,33 %). Stanovená výška jednotkovej ceny práce je priemerná 
hrubá hodinová sadzba zamestnanca na tejto pozícii, ktorý je v pracovno-právnom vzťahu so žiadateľom (pracovná 
zmluva).                       

Hlavná aktivita č. 1 - 
Podpora čitateľskej, 
prírodovednej, 
matematickej, 
environmentálnej a 
finančnej gramotnosti 
žiakov vrátane žiakov so 
ŠVVP.     

Koordinátor podaktivity 1.2 
„Zrkadlo času“ pre žiakov 4. 
ročníka - odvody

Výška odvodov zamestnávateľa v rámci tejto pozície je vypočítaná ako 34,952% z hodinovej sadzby koordinátora 
aktivity, t.j. 34,95% z 7,46 = 2,60 €/ hod. 160 hodín x 2,60 € = 416,00 €.

Hlavná aktivita č. 1 - 
Podpora čitateľskej, 
prírodovednej, 
matematickej, 
environmentálnej a 
finančnej gramotnosti 
žiakov vrátane žiakov so 
ŠVVP.     

Koordinátor podaktivity 1.3 
„Rozprávkové vretienko“ pre 
žiakov 4. ročníka

Interný zamestnanec žiadateľa, ktorý bude realizovať mimoškolskú činnosť na základe dohody o pracovnej činnosti v 
rozsahu 160 hodín počas 20 mesiacov (8 hodín mesačne). 5 % podiel práce na projekte vypočítaný ako pomer počtu 
hodín na projekte k mesačnému úväzku 150 hod (8/150 = 5,33 %). Stanovená výška jednotkovej ceny práce je priemerná 
hrubá hodinová sadzba zamestnanca na tejto pozícii, ktorý je v pracovno-právnom vzťahu so žiadateľom (pracovná 
zmluva).                       

Hlavná aktivita č. 1 - 
Podpora čitateľskej, 
prírodovednej, 
matematickej, 
environmentálnej a 
finančnej gramotnosti 
žiakov vrátane žiakov so 
ŠVVP.     

Koordinátor podaktivity 1.3 
„Rozprávkové vretienko“ pre 
žiakov 4. ročníka - odvody

524 - Mzdové výdavky - 
odvody

Výška odvodov zamestnávateľa v rámci tejto pozície je vypočítaná ako 34,952% z hodinovej sadzby koordinátora 
aktivity, t.j. 34,95% z 7,46 = 2,60 €/ hod. 160 hodín x 2,60 € = 416,00 €.

Hlavná aktivita č. 1 - 
Podpora čitateľskej, 
prírodovednej, 
matematickej, 
environmentálnej a 
finančnej gramotnosti 
žiakov vrátane žiakov so 
ŠVVP.     

Koordinátor podaktivity 1.5 
„Mladí bádatelia a ekológovia“ 
pre žiakov 9. ročníka

Interný zamestnanec žiadateľa, ktorý bude realizovať mimoškolskú činnosť na základe dohody o pracovnej činnosti v 
rozsahu 160 hodín počas 20 mesiacov (8 hodín mesačne). 5 % podiel práce na projekte vypočítaný ako pomer počtu 
hodín na projekte k mesačnému úväzku 150 hod (8/150 = 5,33 %). Stanovená výška jednotkovej ceny práce je priemerná 
hrubá hodinová sadzba zamestnanca na tejto pozícii, ktorý je v pracovno-právnom vzťahu so žiadateľom (pracovná 
zmluva).                            

Hlavná aktivita č. 1 - 
Podpora čitateľskej, 
prírodovednej, 
matematickej, 
environmentálnej a 
finančnej gramotnosti 
žiakov vrátane žiakov so 
ŠVVP.     

Koordinátor podaktivity 1.5 
„Mladí bádatelia a ekológovia“ 
pre žiakov 9. ročníka - odvody

524 - Mzdové výdavky - 
odvody

Výška odvodov zamestnávateľa v rámci tejto pozície je vypočítaná ako 34,95% z hodinovej sadzby koordinátora 
aktivity, t.j. 34,95% z 6,36 = 2,21 €/ hod. 160 hodín x 2,21 € = 353,60 €. 

Hlavná aktivita č. 1 - 
Podpora čitateľskej, 
prírodovednej, 
matematickej, 
environmentálnej a 
finančnej gramotnosti 
žiakov vrátane žiakov so 
ŠVVP.     

Koordinátor podaktivity 1.6 
„Aktívny život do vysokého veku“ 
pre žiakov 9. ročníka

Interný zamestnanec žiadateľa, ktorý bude realizovať mimoškolskú činnosť na základe dohody o pracovnej činnosti v 
rozsahu 160 hodín počas 20 mesiacov (8 hodín mesačne). 5 % podiel práce na projekte vypočítaný ako pomer počtu 
hodín na projekte k mesačnému úväzku 150 hod (8/150 = 5,33 %). Stanovená výška jednotkovej ceny práce je priemerná 
hrubá hodinová sadzba zamestnanca na tejto pozícii, ktorý je v pracovno-právnom vzťahu so žiadateľom (pracovná 
zmluva).                            

Hlavná aktivita č. 1 - 
Podpora čitateľskej, 
prírodovednej, 
matematickej, 
environmentálnej a 
finančnej gramotnosti 
žiakov vrátane žiakov so 
ŠVVP.     

Koordinátor podaktivity 1.6 
„Aktívny život do vysokého veku“ 
pre žiakov 9. ročníka - odvody

524 - Mzdové výdavky - 
odvody

Výška odvodov zamestnávateľa v rámci tejto pozície je vypočítaná ako 34,95% z hodinovej sadzby koordinátora 
aktivity, t.j. 34,95% z 6,36 = 2,21 €/ hod. 160 hodín x 2,21 € = 353,60 €. 

Hlavná aktivita č. 1 - 
Podpora čitateľskej, 
prírodovednej, 
matematickej, 
environmentálnej a 
finančnej gramotnosti 
žiakov vrátane žiakov so 
ŠVVP.     
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4.1.18. 521 - Mzdové výdavky 637027 osobohodina 160 6.36 1,017.60

4.1.18.1. 610620 projekt 1 353.60 353.60

4.1.19. 521 - Mzdové výdavky 637027 osobohodina 480 7.54 3,619.20

4.1.19.1. 610620 projekt 1 1,262.40 1,262.40

4.1.20. 521 - Mzdové výdavky 637027 osobohodina 160 5.18 828.80

4.1.20.1. 610620 projekt 1 288.00 288.00

4.1.21. 521 - Mzdové výdavky 637027 osobohodina 160 5.18 828.80

4.1.21.1. 610620 projekt 1 288.00 288.00

4.1.22. 521 - Mzdové výdavky 637027 osobohodina 160 6.04 966.40

Koordinátor podaktivity 1.4 
„Cestovná kancelária“ pre žiakov 
9. ročníka

Interný zamestnanec žiadateľa, ktorý bude realizovať mimoškolskú činnosť na základe dohody o pracovnej činnosti v 
rozsahu 160 hodín počas 20 mesiacov (8 hodín mesačne). 5 % podiel práce na projekte vypočítaný ako pomer počtu 
hodín na projekte k mesačnému úväzku 150 hod (8/150 = 5,33 %). Stanovená výška jednotkovej ceny práce je priemerná 
hrubá hodinová sadzba zamestnanca na tejto pozícii, ktorý je v pracovno-právnom vzťahu so žiadateľom (pracovná 
zmluva).                            

Hlavná aktivita č. 1 - 
Podpora čitateľskej, 
prírodovednej, 
matematickej, 
environmentálnej a 
finančnej gramotnosti 
žiakov vrátane žiakov so 
ŠVVP.     

Koordinátor podaktivity 1.4 
„Cestovná kancelária“ pre žiakov 
9. ročníka - odvody

524 - Mzdové výdavky - 
odvody 

Výška odvodov zamestnávateľa v rámci tejto pozície je vypočítaná ako 34,95% z hodinovej sadzby koordinátora 
aktivity, t.j. 34,95% z 6,36 = 2,21 €/ hod. 160 hodín x 2,21 € = 353,60 €.

Hlavná aktivita č. 1 - 
Podpora čitateľskej, 
prírodovednej, 
matematickej, 
environmentálnej a 
finančnej gramotnosti 
žiakov vrátane žiakov so 
ŠVVP.     

Koordinátor podaktivity 1.8 „Od 
železnej hrivny po súčasné euro“ 
pre žiakov 7. ročníka, 8. ročníka a 
9. ročníka

Interný zamestnanec žiadateľa, ktorý bude realizovať mimoškolskú činnosť na základe dohody o pracovnej činnosti v 
rozsahu 480 hodín počas 20 mesiacov (24 hodín mesačne). 16 % podiel práce na projekte vypočítaný ako pomer počtu 
hodín na projekte k mesačnému úväzku 150 hod (24/150 = 16 %). Stanovená výška jednotkovej ceny práce je priemerná 
hrubá hodinová sadzba zamestnanca na tejto pozícii, ktorý je v pracovno-právnom vzťahu so žiadateľom (pracovná 
zmluva).                                   

Hlavná aktivita č. 1 - 
Podpora čitateľskej, 
prírodovednej, 
matematickej, 
environmentálnej a 
finančnej gramotnosti 
žiakov vrátane žiakov so 
ŠVVP.     

Koordinátor podaktivity 1.8 „Od 
železnej hrivny po súčasné euro“ 
pre žiakov 7. ročníka, 8. ročníka a 
9. ročníka - odvody

524 - Mzdové výdavky - 
odvody

Výška odvodov zamestnávateľa v rámci tejto pozície je vypočítané ako 34,95% z hodinovej sadzby koordinátora 
aktivity, t.j. 34,95% z 7,54 € = 2,63 €/ hod. 480 hodín x 2,63 € = 1 262,40 €.

Hlavná aktivita č. 1 - 
Podpora čitateľskej, 
prírodovednej, 
matematickej, 
environmentálnej a 
finančnej gramotnosti 
žiakov vrátane žiakov so 
ŠVVP.     

Koordinátor podaktivity 1.4 
„Cestovná kancelária“ pre žiakov 
8. ročníka

Interný zamestnanec žiadateľa, ktorý bude realizovať mimoškolskú činnosť na základe dohody o pracovnej činnosti v 
rozsahu 160 hodín počas 20 mesiacov (8 hodín mesačne). 5 % podiel práce na projekte vypočítaný ako pomer počtu 
hodín na projekte k mesačnému úväzku 150 hod (8/150 = 5,33 %). Stanovená výška jednotkovej ceny práce je priemerná 
hrubá hodinová sadzba zamestnanca na tejto pozícii, ktorý je v pracovno-právnom vzťahu so žiadateľom (pracovná 
zmluva).                                          

Hlavná aktivita č. 1 - 
Podpora čitateľskej, 
prírodovednej, 
matematickej, 
environmentálnej a 
finančnej gramotnosti 
žiakov vrátane žiakov so 
ŠVVP.     

Koordinátor podaktivity 1.4 
„Cestovná kancelária“ pre žiakov 
8. ročníka - odvody

524 - Mzdové výdavky - 
odvody

Výška odvodov zamestnávateľa v rámci tejto pozície je vypočítaná ako 34,95% z hodinovej sadzby koordinátora 
aktivity, t.j. 34,95% z 5,18 = 1,80 €/ hod. 160 hodín x 1,80 € = 288,00 €.

Hlavná aktivita č. 1 - 
Podpora čitateľskej, 
prírodovednej, 
matematickej, 
environmentálnej a 
finančnej gramotnosti 
žiakov vrátane žiakov so 
ŠVVP.     

Koordinátor podaktivity 1.9 „Ako 
eurofondy zmenili moju obec“ pre 
žiakov 5. ročníka

Interný zamestnanec žiadateľa, ktorý bude realizovať mimoškolskú činnosť na základe dohody o pracovnej činnosti v 
rozsahu 160 hodín počas 20 mesiacov (8 hodín mesačne). 5 % podiel práce na projekte vypočítaný ako pomer počtu 
hodín na projekte k mesačnému úväzku 150 hod (8/150 = 5,33 %). Stanovená výška jednotkovej ceny práce je priemerná 
hrubá hodinová sadzba zamestnanca na tejto pozícii, ktorý je v pracovno-právnom vzťahu so žiadateľom (pracovná 
zmluva).                                          

Hlavná aktivita č. 1 - 
Podpora čitateľskej, 
prírodovednej, 
matematickej, 
environmentálnej a 
finančnej gramotnosti 
žiakov vrátane žiakov so 
ŠVVP.     

Koordinátor podaktivity 1.9 „Ako 
eurofondy zmenili moju obec“ pre 
žiakov 5. ročníka - odvody

524 - Mzdové výdavky - 
odvody

Výška odvodov zamestnávateľa v rámci tejto pozície je vypočítaná ako 34,95% z hodinovej sadzby koordinátora 
aktivity, t.j. 34,95% z 5,18 = 1,80 €/ hod. 160 hodín x 1,80 € = 288,00 €.

Hlavná aktivita č. 1 - 
Podpora čitateľskej, 
prírodovednej, 
matematickej, 
environmentálnej a 
finančnej gramotnosti 
žiakov vrátane žiakov so 
ŠVVP.     

Koordinátor podaktivity 1.6 
„Aktívny život do vysokého veku“ 
pre žiakov 6. ročníka

Interný zamestnanec žiadateľa, ktorý bude realizovať mimoškolskú činnosť na základe dohody o pracovnej činnosti v 
rozsahu 160 hodín počas 20 mesiacov (8 hodín mesačne). 5 % podiel práce na projekte vypočítaný ako pomer počtu 
hodín na projekte k mesačnému úväzku 150 hod (8/150 = 5,33 %). Stanovená výška jednotkovej ceny práce je priemerná 
hrubá hodinová sadzba zamestnanca na tejto pozícii, ktorý je v pracovno-právnom vzťahu so žiadateľom (pracovná 
zmluva).                                   

Hlavná aktivita č. 1 - 
Podpora čitateľskej, 
prírodovednej, 
matematickej, 
environmentálnej a 
finančnej gramotnosti 
žiakov vrátane žiakov so 
ŠVVP.     
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4.1.22.1. 610620 projekt 1 337.60 337.60

4.1.23. 521 - Mzdové výdavky 637027 osobohodina 160 6.04 966.40

4.1.23.1. 610620 projekt 1 337.60 337.60

4.1.24. 521 - Mzdové výdavky 637027 osobohodina 160 5.45 872.00

4.1.24.1. 610620 projekt 1 304.00 304.00

4.1.25. 521 - Mzdové výdavky 637027 osobohodina 160 5.45 872.00

4.1.25.1. 610620 projekt 1 304.00 304.00

4.1.26. 521 - Mzdové výdavky 637027 osobohodina 160 4.70 752.00

4.1.26.1. 610620 projekt 1 262.40 262.40

Koordinátor podaktivity 1.6 
„Aktívny život do vysokého veku“ 
pre žiakov 6. ročníka - odvody

524 - Mzdové výdavky - 
odvody

Výška odvodov zamestnávateľa v rámci tejto pozície je vypočítaná ako 34,95% z hodinovej sadzby koordinátora 
aktivity, t.j. 34,95% z 6,04 = 2,11 €/ hod. 160 hodín x 2,11 € = 337,60 €.

Hlavná aktivita č. 1 - 
Podpora čitateľskej, 
prírodovednej, 
matematickej, 
environmentálnej a 
finančnej gramotnosti 
žiakov vrátane žiakov so 
ŠVVP.     

Koordinátor podaktivity 1.6 
„Aktívny život do vysokého veku“ 
pre žiakov 5. ročníka

Interný zamestnanec žiadateľa, ktorý bude realizovať mimoškolskú činnosť na základe dohody o pracovnej činnosti v 
rozsahu 160 hodín počas 20 mesiacov (8 hodín mesačne). 5 % podiel práce na projekte vypočítaný ako pomer počtu 
hodín na projekte k mesačnému úväzku 150 hod (8/150 = 5,33 %). Stanovená výška jednotkovej ceny práce je priemerná 
hrubá hodinová sadzba zamestnanca na tejto pozícii, ktorý je v pracovno-právnom vzťahu so žiadateľom (pracovná 
zmluva).                                   

Hlavná aktivita č. 1 - 
Podpora čitateľskej, 
prírodovednej, 
matematickej, 
environmentálnej a 
finančnej gramotnosti 
žiakov vrátane žiakov so 
ŠVVP.     

Koordinátor podaktivity 1.6 
„Aktívny život do vysokého veku“ 
pre žiakov 5. ročníka - odvody

524 - Mzdové výdavky - 
odvody

Výška odvodov zamestnávateľa v rámci tejto pozície je vypočítaná ako 34,95% z hodinovej sadzby koordinátora 
aktivity, t.j. 34,95% z 6,04 = 2,11 €/ hod. 160 hodín x 2,11 € = 337,60 €.

Hlavná aktivita č. 1 - 
Podpora čitateľskej, 
prírodovednej, 
matematickej, 
environmentálnej a 
finančnej gramotnosti 
žiakov vrátane žiakov so 
ŠVVP.     

Koordinátor podaktivity 1.4 
„Cestovná kancelária“ pre žiakov 
5. ročníka

Interný zamestnanec žiadateľa, ktorý bude realizovať mimoškolskú činnosť na základe dohody o pracovnej činnosti v 
rozsahu 160 hodín počas 20 mesiacov (8 hodín mesačne). 5 % podiel práce na projekte vypočítaný ako pomer počtu 
hodín na projekte k mesačnému úväzku 150 hod (8/150 = 5,33 %). Stanovená výška jednotkovej ceny práce je priemerná 
hrubá hodinová sadzba zamestnanca na tejto pozícii, ktorý je v pracovno-právnom vzťahu so žiadateľom (pracovná 
zmluva).                                       

Hlavná aktivita č. 1 - 
Podpora čitateľskej, 
prírodovednej, 
matematickej, 
environmentálnej a 
finančnej gramotnosti 
žiakov vrátane žiakov so 
ŠVVP.     

Koordinátor podaktivity 1.4 
„Cestovná kancelária“ pre žiakov 
5. ročníka - odvody

524 - Mzdové výdavky - 
odvody

Výška odvodov zamestnávateľa v rámci tejto pozície je vypočítaná ako 34,95% z hodinovej sadzby koordinátora 
aktivity, t.j. 34,952% z 5,45 = 1,90 €/ hod. 160 hodín x 1,90 € = 304,00 €. 

Hlavná aktivita č. 1 - 
Podpora čitateľskej, 
prírodovednej, 
matematickej, 
environmentálnej a 
finančnej gramotnosti 
žiakov vrátane žiakov so 
ŠVVP.     

Koordinátor podaktivity 1.8 „Od 
železnej hrivny po súčasné euro“ 
pre žiakov 5. ročníka

Interný zamestnanec žiadateľa, ktorý bude realizovať mimoškolskú činnosť na základe dohody o pracovnej činnosti v 
rozsahu 160 hodín počas 20 mesiacov (8 hodín mesačne). 5 % podiel práce na projekte vypočítaný ako pomer počtu 
hodín na projekte k mesačnému úväzku 150 hod (8/150 = 5,33 %). Stanovená výška jednotkovej ceny práce je priemerná 
hrubá hodinová sadzba zamestnanca na tejto pozícii, ktorý je v pracovno-právnom vzťahu so žiadateľom (pracovná 
zmluva).                                       

Hlavná aktivita č. 1 - 
Podpora čitateľskej, 
prírodovednej, 
matematickej, 
environmentálnej a 
finančnej gramotnosti 
žiakov vrátane žiakov so 
ŠVVP.     

Koordinátor podaktivity 1.8 „Od 
železnej hrivny po súčasné euro“ 
pre žiakov 5. ročníka - odvody

524 - Mzdové výdavky - 
odvody

Výška odvodov zamestnávateľa v rámci tejto pozície je vypočítaná ako 34,95% z hodinovej sadzby koordinátora 
aktivity, t.j. 34,952% z 5,45 = 1,90 €/ hod. 160 hodín x 1,90 € = 304,00 €. 

Hlavná aktivita č. 1 - 
Podpora čitateľskej, 
prírodovednej, 
matematickej, 
environmentálnej a 
finančnej gramotnosti 
žiakov vrátane žiakov so 
ŠVVP.     

Koordinátor podaktivity 1.6 
„Aktívny život do vysokého veku“ 
pre žiakov 7. ročníka

Interný zamestnanec žiadateľa, ktorý bude realizovať mimoškolskú činnosť na základe dohody o pracovnej činnosti v 
rozsahu 160 hodín počas 20 mesiacov (8 hodín mesačne). 5 % podiel práce na projekte vypočítaný ako pomer počtu 
hodín na projekte k mesačnému úväzku 150 hod (8/150 = 5,33 %). Stanovená výška jednotkovej ceny práce je priemerná 
hrubá hodinová sadzba zamestnanca na tejto pozícii, ktorý je v pracovno-právnom vzťahu so žiadateľom (pracovná 
zmluva).                           

Hlavná aktivita č. 1 - 
Podpora čitateľskej, 
prírodovednej, 
matematickej, 
environmentálnej a 
finančnej gramotnosti 
žiakov vrátane žiakov so 
ŠVVP.     

Koordinátor podaktivity 1.6 
„Aktívny život do vysokého veku“ 
pre žiakov 7. ročníka - odvody

524 - Mzdové výdavky - 
odvody

Výška odvodov zamestnávateľa v rámci tejto pozície je vypočítaná ako 34,95% z hodinovej sadzby koordinátora 
aktivity, t.j. 34,95% z 4,70 = 1,64 €/ hod. 160 hodín x 1,64 € = 262,40 €.

Hlavná aktivita č. 1 - 
Podpora čitateľskej, 
prírodovednej, 
matematickej, 
environmentálnej a 
finančnej gramotnosti 
žiakov vrátane žiakov so 
ŠVVP.     
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4.1.27. 521 - Mzdové výdavky 637027 osobohodina 160 4.70 752.00

4.1.27.1. 610620 projekt 1 262.40 262.40

4.1.28. 521 - Mzdové výdavky 637027 osobohodina 160 7.34 1,174.40

4.1.28.1. 610620 projekt 1 409.60 409.60

4.1.29. 521 - Mzdové výdavky 637027 osobohodina 160 7.34 1,174.40

4.1.29.1. 610620 projekt 1 409.60 409.60

4.1.30. 521 - Mzdové výdavky 637027 osobohodina 160 6.67 1,067.20

4.1.30.1. 610620 projekt 1 371.20 371.20

4.1.31. 521 - Mzdové výdavky 637027 osobohodina 160 6.67 1,067.20

Koordinátor podaktivity 1.8 „Od 
železnej hrivny po súčasné euro“ 
pre žiakov 6. ročníka

Interný zamestnanec žiadateľa, ktorý bude realizovať mimoškolskú činnosť na základe dohody o pracovnej činnosti v 
rozsahu 160 hodín počas 20 mesiacov (8 hodín mesačne). 5 % podiel práce na projekte vypočítaný ako pomer počtu 
hodín na projekte k mesačnému úväzku 150 hod (8/150 = 5,33 %). Stanovená výška jednotkovej ceny práce je priemerná 
hrubá hodinová sadzba zamestnanca na tejto pozícii, ktorý je v pracovno-právnom vzťahu so žiadateľom (pracovná 
zmluva).                           

Hlavná aktivita č. 1 - 
Podpora čitateľskej, 
prírodovednej, 
matematickej, 
environmentálnej a 
finančnej gramotnosti 
žiakov vrátane žiakov so 
ŠVVP.     

Koordinátor podaktivity 1.8 „Od 
železnej hrivny po súčasné euro“ 
pre žiakov 6. ročníka - odvody

524 - Mzdové výdavky - 
odvody

Výška odvodov zamestnávateľa v rámci tejto pozície je vypočítaná ako 34,95% z hodinovej sadzby koordinátora 
aktivity, t.j. 34,95% z 4,70 = 1,64 €/ hod. 160 hodín x 1,64 € = 262,40 €. 

Hlavná aktivita č. 1 - 
Podpora čitateľskej, 
prírodovednej, 
matematickej, 
environmentálnej a 
finančnej gramotnosti 
žiakov vrátane žiakov so 
ŠVVP.     

Koordinátor podaktivity 1.4 
„Cestovná kancelária“ pre žiakov 
6. ročníka

Interný zamestnanec žiadateľa, ktorý bude realizovať mimoškolskú činnosť na základe dohody o pracovnej činnosti v 
rozsahu 160 hodín počas 20 mesiacov (8 hodín mesačne). 5 % podiel práce na projekte vypočítaný ako pomer počtu 
hodín na projekte k mesačnému úväzku 150 hod (8/150 = 5,33 %). Stanovená výška jednotkovej ceny práce je priemerná 
hrubá hodinová sadzba zamestnanca na tejto pozícii, ktorý je v pracovno-právnom vzťahu so žiadateľom (pracovná 
zmluva).                          

Hlavná aktivita č. 1 - 
Podpora čitateľskej, 
prírodovednej, 
matematickej, 
environmentálnej a 
finančnej gramotnosti 
žiakov vrátane žiakov so 
ŠVVP.     

Koordinátor podaktivity 1.4 
„Cestovná kancelária“ pre žiakov 
6. ročníka - odvody

524 - Mzdové výdavky - 
odvody

Výška odvodov zamestnávateľa v rámci tejto pozície je vypočítaná ako 34,95% z hodinovej sadzby koordinátora 
aktivity, t.j. 34,95% z 7,34 = 2,56 €/ hod. 160 hodín x 2,56 € = 409,60 €. 

Hlavná aktivita č. 1 - 
Podpora čitateľskej, 
prírodovednej, 
matematickej, 
environmentálnej a 
finančnej gramotnosti 
žiakov vrátane žiakov so 
ŠVVP.     

Koordinátor podaktivity 1.9 „Ako 
eurofondy zmenili moju obec“ pre 
žiakov 6. ročníka

Interný zamestnanec žiadateľa, ktorý bude realizovať mimoškolskú činnosť na základe dohody o pracovnej činnosti v 
rozsahu 160 hodín počas 20 mesiacov (8 hodín mesačne). 5 % podiel práce na projekte vypočítaný ako pomer počtu 
hodín na projekte k mesačnému úväzku 150 hod (8/150 = 5,33 %). Stanovená výška jednotkovej ceny práce je priemerná 
hrubá hodinová sadzba zamestnanca na tejto pozícii, ktorý je v pracovno-právnom vzťahu so žiadateľom (pracovná 
zmluva).                          

Hlavná aktivita č. 1 - 
Podpora čitateľskej, 
prírodovednej, 
matematickej, 
environmentálnej a 
finančnej gramotnosti 
žiakov vrátane žiakov so 
ŠVVP.     

Koordinátor podaktivity 1.9 „Ako 
eurofondy zmenili moju obec“ pre 
žiakov 6. ročníka - odvody

524 - Mzdové výdavky - 
odvody

Výška odvodov zamestnávateľa v rámci tejto pozície je vypočítaná ako 34,95% z hodinovej sadzby koordinátora 
aktivity, t.j. 34,95% z 7,34 = 2,56 €/ hod. 160 hodín x 2,56 € = 409,60 €. 

Hlavná aktivita č. 1 - 
Podpora čitateľskej, 
prírodovednej, 
matematickej, 
environmentálnej a 
finančnej gramotnosti 
žiakov vrátane žiakov so 
ŠVVP.     

Koordinátor podaktivity 1.1 
„Kľakovská dolina očami 
mladých prírodovedcov“ pre 
žiakov 3. ročníka

Interný zamestnanec žiadateľa, ktorý bude realizovať mimoškolskú činnosť na základe dohody o pracovnej činnosti v 
rozsahu 160 hodín počas 20 mesiacov (8 hodín mesačne). 5 % podiel práce na projekte vypočítaný ako pomer počtu 
hodín na projekte k mesačnému úväzku 150 hod (8/150 = 5,33 %). Stanovená výška jednotkovej ceny práce je priemerná 
hrubá hodinová sadzba zamestnanca na tejto pozícii, ktorý je v pracovno-právnom vzťahu so žiadateľom (pracovná 
zmluva).                               

Hlavná aktivita č. 1 - 
Podpora čitateľskej, 
prírodovednej, 
matematickej, 
environmentálnej a 
finančnej gramotnosti 
žiakov vrátane žiakov so 
ŠVVP.     

Koordinátor podaktivity 1.1 
„Kľakovská dolina očami 
mladých prírodovedcov“ pre 
žiakov 3. ročníka - odvody

524 - Mzdové výdavky - 
odvody

Výška odvodov zamestnávateľa v rámci tejto pozície je vypočítaná ako 34,95% z hodinovej sadzby koordinátora 
aktivity, t.j. 34,95% z 6,67 = 2,32 €/ hod.  160 hodín x 2,32 € = 371,20 €.

Hlavná aktivita č. 1 - 
Podpora čitateľskej, 
prírodovednej, 
matematickej, 
environmentálnej a 
finančnej gramotnosti 
žiakov vrátane žiakov so 
ŠVVP.     

Koordinátor podaktivity 1.2 
„Zrkadlo času“ pre žiakov 3. 
ročníka

Interný zamestnanec žiadateľa, ktorý bude realizovať mimoškolskú činnosť na základe dohody o pracovnej činnosti v 
rozsahu 160 hodín počas 20 mesiacov (8 hodín mesačne). 5 % podiel práce na projekte vypočítaný ako pomer počtu 
hodín na projekte k mesačnému úväzku 150 hod (8/150 = 5,33 %). Stanovená výška jednotkovej ceny práce je priemerná 
hrubá hodinová sadzba zamestnanca na tejto pozícii, ktorý je v pracovno-právnom vzťahu so žiadateľom (pracovná 
zmluva).                               

Hlavná aktivita č. 1 - 
Podpora čitateľskej, 
prírodovednej, 
matematickej, 
environmentálnej a 
finančnej gramotnosti 
žiakov vrátane žiakov so 
ŠVVP.     



Príloha č. 1 a

10

4.1.31.1. 610620 projekt 1 371.20 371.20

4.1.32. 521 - Mzdové výdavky 637027 osobohodina 160 6.67 1,067.20

4.1.32.1. 610620 projekt 1 371.20 371.20

4.1.33. 521 - Mzdové výdavky 637027 osobohodina 160 7.33 1,172.80

4.1.33.1. 610620 projekt 1 408.00 408.00

4.2. Cestovné náhrady ** 0.00

4.2.1. Prevádzka vozidla organizácie * 512 - Cestovné náhrady 634001 projekt 0 0.00 0.00

4.2.2. Tuzemské pracovné cesty  ** 512 - Cestovné náhrady 631001 projekt 0 0.00 0.00

4.2.3. 512 - Cestovné náhrady 631002 projekt 0 0.00 0.00

4.3. 0.00

4.3.1. 518 - Ostatné služby 637004 osobohodina 0 0.00 0.00

4.3.2. Tvorba vzdelávacích modulov 518 - Ostatné služby 637004 osobohodina 0 0.00 0.00

4.3.3. … Iné (doplniť) 0 0.00 0.00

4.4. Ostatné výdavky - priame 0.00

4.4.1. 518 - Ostatné služby 636001 projekt 0 0.00 0.00

4.4.2. Nájom ostatného majetku a lízing 518 - Ostatné služby 634004 projekt 0 0.00 0.00

4.4.3. 518 - Ostatné služby 637004 projekt 0.00

4.4.4. 518 - Ostatné služby 637004 projekt 0 0.00 0.00

4.4.5. … Iné (doplniť) projekt 0 0.00 0.00

Koordinátor podaktivity 1.2 
„Zrkadlo času“ pre žiakov 3. 
ročníka - odvody

524 - Mzdové výdavky - 
odvody

Výška odvodov zamestnávateľa v rámci tejto pozície je vypočítaná ako 34,95% z hodinovej sadzby koordinátora 
aktivity, t.j. 34,95% z 6,67 = 2,32 €/ hod. 160 hodín x 2,32 € = 371,20 €.

Hlavná aktivita č. 1 - 
Podpora čitateľskej, 
prírodovednej, 
matematickej, 
environmentálnej a 
finančnej gramotnosti 
žiakov vrátane žiakov so 
ŠVVP.     

Koordinátor podaktivity 1.3 
„Rozprávkové vretienko“ pre 
žiakov 3. ročníka

Interný zamestnanec žiadateľa, ktorý bude realizovať mimoškolskú činnosť na základe dohody o pracovnej činnosti v 
rozsahu 160 hodín počas 20 mesiacov (8 hodín mesačne). 5 % podiel práce na projekte vypočítaný ako pomer počtu 
hodín na projekte k mesačnému úväzku 150 hod (8/150 = 5,33 %). Stanovená výška jednotkovej ceny práce je priemerná 
hrubá hodinová sadzba zamestnanca na tejto pozícii, ktorý je v pracovno-právnom vzťahu so žiadateľom (pracovná 
zmluva).                               

Hlavná aktivita č. 1 - 
Podpora čitateľskej, 
prírodovednej, 
matematickej, 
environmentálnej a 
finančnej gramotnosti 
žiakov vrátane žiakov so 
ŠVVP.     

Koordinátor podaktivity 1.3 
„Rozprávkové vretienko“ pre 
žiakov 3. ročníka - odvody

524 - Mzdové výdavky - 
odvody

Výška odvodov zamestnávateľa v rámci tejto pozície je vypočítaná ako 34,95% z hodinovej sadzby koordinátora 
aktivity, t.j. 34,95% z 6,67 = 2,32 €/ hod. 160 hodín x 2,32 € = 371,20 €.

Hlavná aktivita č. 1 - 
Podpora čitateľskej, 
prírodovednej, 
matematickej, 
environmentálnej a 
finančnej gramotnosti 
žiakov vrátane žiakov so 
ŠVVP.     

Koordinátor podaktivity 1.7 
„Cestujeme vo svete literárnych 
hrdinov“ pre žiakov 6. ročníka

Interný zamestnanec žiadateľa, ktorý bude realizovať mimoškolskú činnosť na základe dohody o pracovnej činnosti v 
rozsahu 160 hodín počas 20 mesiacov (8 hodín mesačne). 5 % podiel práce na projekte vypočítaný ako pomer počtu 
hodín na projekte k mesačnému úväzku 150 hod (8/150 = 5,33 %). Stanovená výška jednotkovej ceny práce je priemerná 
hrubá hodinová sadzba zamestnanca na tejto pozícii, ktorý je v pracovno-právnom vzťahu so žiadateľom (pracovná 
zmluva).                                       

Hlavná aktivita č. 1 - 
Podpora čitateľskej, 
prírodovednej, 
matematickej, 
environmentálnej a 
finančnej gramotnosti 
žiakov vrátane žiakov so 
ŠVVP.     

Koordinátor podaktivity 1.7 
„Cestujeme vo svete literárnych 
hrdinov“ pre žiakov 6. ročníka - 
odvody

524 - Mzdové výdavky - 
odvody

Výška odvodov zamestnávateľa v rámci tejto pozície je vypočítaná ako 34,95% z hodinovej sadzby koordinátora 
aktivity, t.j. 34,95% z 7,33 = 2,55 €/ hod. 160 hodín x 2,55 € = 408,00 €.

Hlavná aktivita č. 1 - 
Podpora čitateľskej, 
prírodovednej, 
matematickej, 
environmentálnej a 
finančnej gramotnosti 
žiakov vrátane žiakov so 
ŠVVP.     

Zahraničné pracovné cesty v 
prípade potreby**

Dodávka služieb - personálne 
výdavky (odborné činnosti)Doplniť názvy funkcií/položiek 
lektorov a odborného personálu 
podľa aktivít projektu

Nájom priestorov na realizáciu 
aktivity 3Ubytovanie, stravné/diéty a 
cestovné pre lektorov, odborný 
personál (zabezpečené 
dodávateľsky)*****Grafické spracovanie a tlač 
publikácie
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4.5. Podpora frekventantov 4,326.62

4.5.1. 512 - Cestovné náhrady 631001 projekt 1 1,456.00 1,456.00

4.5.2. Školiaci materiál a potreby 501 - Materiál 633009 projekt 1 1,558.96 1,558.96

4.5.3 Školiaci materiál a potreby 501 - Materiál 633006 projekt 1 1,311.66 1,311.66

4.5.4 642014 projekt 0 0.00 0.00

4.5.5. … Iné (doplniť) projekt 0 0.00 0.00

4.6 0.00

4.6.1. 910 - Jednotkové výdavky 642014 ks 0 0.00 0.00 0.00

4.6.2. 910 - Jednotkové výdavky 642014 ks 0 0.00 0.00

4.6.3. ..... ďalšie (doplniť)

4.  Spolu 61,064.22

5. Hlavná aktivita č. 2 - Podpora vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ, Župkov

5.1. 11635.20

5.1.1. 910 - Jednotkové výdavky 642014 ks 512 10.10 5171.20

5.1.2. 910 - Jednotkové výdavky 642014 ks 640 10.10 6464.00

5.  Spolu 11635.20

X.

X.1 Riziková prirážka projekt 0 0.00 0.00

Ubytovanie, stravné/diéty a 
cestovné pre frekventantov 
vzdelávania (domáce, zahraničné 
cesty) **

V rámci realizácie hlavnej ktivity č. 1 - Podpora čitateľskej, prírodovednej, matematickej, environmentálnej a finančnej 
gramotnosti žiakov vrátane žiakov so ŠVVP a jej podaktivity 1.2 a 1.4 sú naplánované exkurzie pre žiakov ZŠ. Doprava 
žiakov a pedagógov bude zabezpečená obecným autobusom. Obec si účtuje za dopravu 1,12 € na 1 km. Predpokladaný 
počet kilometrov na realizáciu exkurzií v rámci obidvoch podaktivít je 1300 km. Výpočet nákladov na dopravu: 1300  
km x 1,12 € = 1 456 €. Bližšia špecifikácia je uvedená v časti 7.2 ŽoNFP - podaktivita 1.2 a 1.4.

Hlavná aktivita č. 1 - Podpora 
čitateľskej, prírodovednej, 
matematickej, 
environmentálnej a finančnej 
gramotnosti žiakov vrátane 
žiakov so ŠVVP

Školiace potreby a materiál nevyhnutný na zabezpečenie realizácie hlavnej aktivity č. 1 - Podpora čitateľskej, 
prírodovednej, matematickej, environmentálnej a finančnej gramotnosti žiakov vrátane žiakov so ŠVVP  a jej 9 
podaktivít mimoškolskej činnosti pre žiakov 1.-9. ročníka na obdobie 20 mesiacov. Cena je stanovená na základe 
zrealizovaného prieskumu trhu (viď príloha záznam z prieskumu trhu). Cena je vypočítaná ako aritmetický priemer z 3 
cenových ponúk. Výdavok obsahuje bežne dostupné školské potreby, materiál a bežne dostupné knihy a literatúru. 
Uvedená cena je vrátane DPH, ktorá je pre žiadateľa oprávneným výdavkom. Kniha - To mlieko má horúčku – Veronika 
Šikulová(25ks*8,58€); Kniha - Celkom ako sen – Dávid Králik (25ks*2,51€); Kniha - Musíš si priniesť klobúk – Simon 
Philip, Kate Hindley (25ks*7,26€); Kniha - Musíš si priniesť klobúk – Simon Philip, Kate Hindley (25ks*5,95€); Kniha 
- A - Z Slovensko , vydavateľstvo Ikar (2ks*1,83€); Kniha - Rekordy Slovenska – Kliment Ondrejka (2ks*29,63€); 
Kniha - Slovensko a pamiatky – AB art Press (2ks*18,33€); Kniha - Úžasné Slovensko (Filip Kulisev, Amazing Planet) 
(2ks*23,58€); Kniha - Slovensko – Pamiatky a príroda, Vladimír Bárta (2ks*10,37€); Kniha - Slovensko – sprievodca 
po zaujímavých miestach, Vladimír Bárta (2ks*10,63€); Kniha Mio, môj Mio – Astrid Lindgrenová (20ks*9,10€); Kniha 
Narodená v pondelok – Jennifer K. Brown (20ks*5€); Kniha Pobozkať anjela je nebezpečné – Thomas Brezina 
(20ks*8,17€); Kniha Anjeli sa vždy smejú dlhšie – Thomas Brezina (20ks*8,16€); 

Hlavná aktivita č. 1 - Podpora 
čitateľskej, prírodovednej, 
matematickej, 
environmentálnej a finančnej 
gramotnosti žiakov vrátane 
žiakov so ŠVVP

Školiace potreby a materiál nevyhnutný na zabezpečenie realizácie hlavnej aktivity č. 1 - Podpora čitateľskej, 
prírodovednej, matematickej, environmentálnej a finančnej gramotnosti žiakov vrátane žiakov so ŠVVP  a jej 9 
podaktivít mimoškolskej činnosti pre žiakov 1.-9. ročníka na obdobie 20 mesiacov. Cena je stanovená na základe 
zrealizovaného prieskumu trhu (viď príloha záznam z prieskumu trhu). Cena je vypočítaná ako aritmetický priemer z 3 
cenových ponúk. Výdavok obsahuje bežne dostupné školské potreby, materiál. Uvedená cena je vrátane DPH, ktorá je 
pre žiadateľa oprávneným výdavkom. Kartóny (100ks*5,90€); výkresy (12*bal*4,08€); Obyčajné ceruzy (27ks*0,28€); 
pravítka rovné (14ks*0,67€); pravítka trojuholníkové ( 15ks *0,75€); kružidlá (27 ks*7,88€);temperové farby 
(10ks*3,63€); farebné papiere ( 20*bal*3,33€); lepidlá ( 30ks*3,92€).

Hlavná aktivita č. 1 - Podpora 
čitateľskej, prírodovednej, 
matematickej, 
environmentálnej a finančnej 
gramotnosti žiakov vrátane 
žiakov so ŠVVP

Príspevky pre frekventantov  
(napr. transfer jednotlivcovi alebo 
škole)

352 - Poskytnutie dotácií, 
príspevkov voči tretím 

osobám

Zjednodušené vykazovanie 
výdavkov 
štadrná stupnica jednotkových 
nákladov - typ I.

štadrná stupnica jednotkových 
nákladov - typ II.

Zjednodušené vykazovanie 
výdavkov 

Štandardná stupnica jednotkových 
nákladov - typ I.

 Realizácia 12 vzdelávacích aktivít, ktoré sú neakreditovaným vzdelávaním v oblasti rozvoja čitateľskej, matematickej a 
prírodovednej gramotnosti v celkovom rozsahu 64 hodín pre 8 účastníkov počas 22 mesiacov. Bližšia šecifikáci je 
uvedená v časti 7.2 ŽoNFP. Výpočet položky - 64 hodín x 8 účastníkov x 10,10 € = 5171, 20 €

Hlavná aktivita č. 2 - 
Podpora vzdelávania 
pedagogických a 
odborných zamestnancov 
ZŠ Župkov, podaktivita 2.1 
- Vzdelávanie učiteľov 1. 
stupňa v oblasti čitateľskej, 
matematickej a 
prírodovednej oblasti.

Štandardná stupnica jednotkových 
nákladov - typ I.

 Realizácia 12 vzdelávacích aktivít, ktoré sú neakreditovaným vzdelávaním v oblasti rozvoja čitateľskej, matematickej a 
prírodovednej gramotnosti v celkovom rozsahu 64 hodín pre 10 účastníkov počas 22 mesiacov. Bližšia šecifikácia je 
uvedená v časti 7.2 ŽoNFP. Výpočet položky - 64 hodín x 10 účastníkov x 10,10 € = 6 464 €

Hlavná aktivita č. 2 - 
Podpora vzdelávania 
pedagogických a 
odborných zamestnancov 
ZŠ Župkov, podaktivita 2.1 
- Vzdelávanie učiteľov 2. 
stupňa v oblasti čitateľskej, 
matematickej a 
prírodovednej oblasti.

Riadenie rizík (ak 
relevantné)

930- Rezerva na nepredvídané 
výdavky
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X. Spolu 0.00

CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU 109,675.23

Kontrola kriterii efektivnosti rozpoctu Suma v EUR
1. Nepriame výdavky

9,665.46 15.00%

2. z priamych výdavkov

2a.

19,611.55 24.39%

z priamych výdavkov

3. Dodávky na priame výdavky 0 z priamych výdavkov

4. Riziková prirážka 0 5.00% z celkových oprávnených výdavkov

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

****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.

Reálne limity 
rozpočtu v %

Maximálne 
limity

stanovené v 
konkrétnej 

výzve/vyzvaní

paušálna sadzba z priamych 
personálnych výdavkov - nariadenie 
1303/2013, čl. 68 ods. 1, písm. b)

Zariadenie/vybavenie a 
didaktické prostriedky cez krížové 
financovanie z ERDF (priame 
výdavky)

stanovené v 
konkrétnej 

výzve/vyzvaní

Zariadenie/vybavenie a 
didaktické prostriedky (priame 
výdavky) - vrátane krížového 
financovania

**V prípade použitia súkromného motorového vozidla preplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verejnou dopravou; cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi v zmysle Príručky pre žiadateľa a zákona o cestovných náhradách 

*****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.



Príloha č. 1a

TABUĽKA č. 1:   PREDPOKLADANÉ ZDROJE FINANCOVANIA

Vlastné zdroje

Rok A B C
1. 2018 0.00 0.00 0.00
2. 2019 30000.00 28500.00 1500.00
3. 2020 48000.00 45600.00 2400.00
4. 2021 20000.00 19000.00 1000.00
5. 2022 11675.23 11091.47 583.76

Spolu 109675.23 104191.47 5483.76
6. % 100 95 5

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

                                  OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV PROJEKTU (v EUR)
Oprávnené výdavky 

projektu
Výška žiadaného 

príspevku

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).
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