ITMS kód Projektu: 26140130027
DODATOK Č. 6 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO
FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
uzavretý 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
v znení neskorších predpisov.
ČÍSLO ZMLUVY: 014/2009/4.1/OPV

Tento Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, registračné číslo
Dodatku 014/2009/4.1/OPV /D06 (ďalej len „Dodatok“) je uzavretý v zmysle článku 8 bod 1
Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Všeobecné zmluvné
podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „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 :

doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc.

v zastúpení 1
názov :

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre
štrukturálne fondy EÚ

sídlo :

Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava
Slovenská republika

1

IČO :

31819494

DIČ :

2022295539

Konajúci :

RNDr. Marián Kostolányi

Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pri riadiacom orgáne, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu
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na základe splnomocnenia zo dňa 30. 11. 2007
(ďalej len „Poskytovateľ“)
Prijímateľ
názov

: Stredná odborná škola

sídlo

: Kysucká 14, 903 01 Senec
Slovenská republika

zapísaný v

: registri organizácií

konajúci

: Ing. Vladimír Kovalovský

IČO

: 36064386

DIČ

: 2021687437

banka

: OTP Banka Slovensko a.s.

číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky
zálohové platby: 2 a)
b)
3

predfinancovanie: a)
b)
refundácia:

4

a)

(ďalej len „Prijímateľ“)
(ďalej aj „Zmluvné strany“)
Článok 1
Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na zmenách Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku č. 014/2009/4.1/OPV (ďalej len „Zmluva“), kód ITMS Projektu
26140130027 v znení Dodatku č. 1 – registračné číslo Dodatku 014/2009/4.1/OPV/D01,
Dodatku č. 2 – registračné číslo Dodatku 014/2009/4.1/OPV/D02, Dodatku č. 3 – registračné
číslo Dodatku
014/2009/4.1/OPV/D03, Dodatku č. 4 – registračné číslo Dodatku
014/2009/4.1/OPV/D04, Dodatku č. 5 – registračné číslo Dodatku 014/2009/4.1/OPV/D05,
Usmernenia Poskytovateľa č. 1 zo dňa 07. 12. 2009, Usmernenia Poskytovateľa č. 2 zo dňa
11. 05. 2010, Usmernenia Poskytovateľa č. 3 zo dňa 22. 09. 2010, Usmernenia Poskytovateľa
č. 4
zo dňa 21.04.2011 a Usmernenia Poskytovateľa č. 5 zo dňa 24.10.2012,
uvedených článku 2 tohto Dodatku.
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Ak sa nehodí, prečiarknite
Ak sa nehodí, prečiarknite
4
Ak sa nehodí, prečiarknite
3

2
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Článok 2
(1) Článok 2 bod 2.4 Zmluvy o poskytnutí NFP sa nahrádza novým článkom 2 bod 2.4
nasledovne:
Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami
stanovenými v tejto Zmluve a Projekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne
ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 30.06.2013. Najneskôr do času uvedeného
v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný predložiť čestné vyhlásenie o ukončení
realizácie aktivít Projektu Prijímateľom.
(2) Článok 3 bod 3.1 písm. b) Zmluvy o poskytnutí NFP sa nahrádza novým článkom 3
bod 3.1 písm. b) nasledovne:
Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok z ESF do výšky
98 362,11 EUR (slovom deväťdesiatosmetisíctristošesťdesiatdva EUR a jedenásť
centov) a zo ŠR do výšky 11 572,01 EUR (slovom jedenásťtisícpäťstosedemdesiatdva
EUR a jeden cent), čo spolu predstavuje sumu 109 934,12 € (slovom
stodeväťtisícdeväťstotridsaťštyri EUR a dvanásť centov) a v percentuálnom vyjadrení do
95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených
v bode 3.1 písm. a) tohto článku Zmluvy.
Ostatné prílohy Zmluvy
(3) V prílohe č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“ sa tabuľka „Merateľné ukazovatele
Projektu“ nahrádza novou tabuľkou „Merateľné ukazovatele Projektu“.
Nová tabuľka je prílohou č. 1 k Dodatku.
Príloha č. 1 k Dodatku sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
(4) V prílohe č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“ sa tabuľka „Časový rámec realizácie
Projektu“ nahrádza novou tabuľkou „Časový rámec realizácie Projektu“.
Nová tabuľka je prílohou č. 2 k Dodatku.
Príloha č. 2 k Dodatku sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
(5) 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 je prílohou č. 3 k Dodatku.
Príloha č. 3 k Dodatku sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
(6) V prílohe č. 3 Zmluvy „Rozpočet projektu“ sa tabuľka „Predpokladané zdroje
financovania oprávnených výdavkov projektu“
nahrádza novou tabuľkou
„Predpokladané zdroje financovania oprávnených výdavkov projektu“.
Nová tabuľka je prílohou č. 4 k Dodatku.
Príloha č. 4 k Dodatku sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
(7) Príloha č. 4 Zmluvy „Podrobný popis aktivít projektu“ sa nahrádza novou prílohou
„Podrobný popis aktivít projektu“.
Nový podrobný popis aktivít projektu je prílohou č. 5 k Dodatku.
Príloha č. 5 k Dodatku sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
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Článok 3
(1) Pre účely tohto Dodatku sa všeobecné zmluvné podmienky označujú ako „VZP“, Zmluva
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bez VZP a ostatných príloh sa označuje
ako „Zmluva o poskytnutí NFP“ a Zmluva o poskytnutí NFP, VZP a ostatné prílohy sa
označuje ako „Zmluva“.
(2) Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho
obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli. Ich zmluvné prejavy sú
dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu vôľu.
Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.
(3) Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku si Prijímateľ
ponecháva 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu medzi
zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu tohto Dodatku uloženého u
Poskytovateľa.
(4) Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom
Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv.

nasledujúcim

po

dni

zverejnenia

(5) Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis: .......................................
Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu 5 Poskytovateľa
RNDr. Marián Kostolányi
Za Prijímateľa v Senci, dňa:

Podpis: .......................................
Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu 6 Prijímateľa
Ing. Vladimír Kovalovský
Príloha č. 1: Merateľné ukazovatele Projektu
Príloha č. 2: Časový rámec realizácie Projektu
Príloha č. 3: Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu
Príloha č. 4: Predpokladané zdroje financovania oprávnených výdavkov projektu
Príloha č. 5: Podrobný popis aktivít projektu

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

Dopad

Výsledok

Typ

Názov ukazovateľa
Počet novovytvorených
vzdelávacích programov
Počet zamestnancov zapojených
do vzdelávacích aktivít projektu
Počet inovovaných /
novovytvorených učebných
materiálov
Počet žiakov/študentov
zapojených do realizácie aktivít
projektu
Počet používateľov nových alebo
inovovaných služieb
Počet zamestnancov, ktorí
využívajú výsledky projektu po
ukončení jeho realizácie
Počet novovytvorených /
inovovaných vzdelávacích
programov využívaných po
ukončení realizácie projektu

Merná Východisková
jednotka
hodnota

Rok

Plánovaná
hodnota

Rok

počet

0

2009

5

2013

počet

0

2009

20

2013

počet

0

2009

37

2013

počet-

0

2009

144

2013

počet

0

2009

120

2018

počet

0

2009

20

2018

počet

0

2009

5

2018
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Príloha č. 2 k Dodatku č. 6 k Zmluve o poskytnutí NFP
Časový rámec realizácie Projektu
Začiatok realizácie aktivity
Názov aktivity
(MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100
znakov pre každú aktivitu)
1.1 Vytvorenie a zavedenie
nového učebného odboru
10/2009
Autoopravár – Mechanik
jednostopových vozidiel
1.2 Inovácia a modernizácia
existujúceho učebného
10/2009
odboru Autoopravár
1.3 Inovácia a modernizácia
všeobecno – vzdelávacích
10/2009
predmetov
2.1 Vzdelávanie
zamestnancov pre existujúci
10/2009
učebný odbor Autoopravár
2.2 Spolupráca inštitúcií –
prenos know – how
02/2010
v učebnom odbore
Autoopravár
Podporné aktivity
Riadenie projektu
10/2009
Publicita a informovanosť
10/2009

Ukončenie realizácie aktivity
(MM/RRRR)

06/2013

06/2013

07/2011

07/2011

03/2011

06/2013
06/2013
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Príloha č. 3 Dodatku č. 6
Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR na dve desatinné miesta)
Názov položky rozpočtu

A

B

Číselník
oprávnených
výdavkov

B1

Jednotka

Počet
jednotiek

Maximálna
jednotková
cena

Výdavky spolu

Komentár k rozpočtu

Priradenie k
aktivitám
projektu****

Rizikové
položky

C

D

E

F=D*E

G

I

II

1. Koordinácia projektu a podporné aktivity - nepriame výdavky***

EUR

1.1. Personálne výdavky interné
1.1.1. Administratívny personál

7 012,00
3 976,00

4,97

Typ vzťahu: Pracovná zmluva - dodatok. Činnosti: finančné
riadenie projektu, účtovníctvo projektu vo vnútri organizácie,
tvorba podkladov pre monitoring a hodnotenie projektu.
Jednotková cena: 4,97 EUR, priemerná hodinová mzda
zamestnanca vychádza z jeho mesačnej hrubej mzdy a zahŕňa i
odvody zamestnávateľa vo výške 35,2 %, t.j. 618,73 EUR/168
hodín za mesiac *1,352 odvody zamestnávateľa (hrubú mzdu 1.1, 1.2, 1.3, 2.1,
2.2
1 988,00 predstavuje tarifný plat + príplatky + triednictvo)

x

Typ vzťahu: Pracovná zmluva - dodatok. Činnosti:
administrácia formulárov pre projekt, organizovanie
pracovných stretnutí projektového tímu s odbornými
pracovníkmi projektu, príprava podkladov pre projektového
manažéra a manažéra monitoringu. Jednotková cena: 4,97
EUR, priemerná hodinová mzda zamestnanca vychádza z jeho
mesačnej hrubej mzdy a zahŕňa i odvody zamestnávateľa vo
výške 35,2 %, t.j. 618,73 EUR/168 hodín za mesiac *1,352
odvody zamestnávateľa (hrubú mzdu predstavuje tarifný plat + 1.1, 1.2, 1.3, 2.1,
2.2
1 988,00 príplatky + triednictvo)

x

610620

1.1.1.1. Finančný manažér

osobohodina

400

610620

1.1.1.2. Administratívny pracovník
1.1.1.3. … Iné (doplniť)
1.1.2. Riadiaci personál

osobohodina

400

4,97

osobohodina

0

0,00

3 036,00

610620

1.1.2.1.
1.1.2.2.
1.1.2.3.
1.1.3.
1.1.3.1.
1.1.3.2.

0,00

Typ vzťahu: Pracovná zmluva - dodatok. Činnosti: riadenie
projektu, projektového tímu a odborných pracovníkov pre
jednotlivé aktivity, zodpovedný za dosahovanie cieľov
projektu a jeho výstupov, či merateľných ukazovateľov,
zabezpečuje i publicitu projektu a informovanie verejnosti.
Jednotková cena: 10,12 EUR, priemerná hodinová mzda
zamestnanca vychádza z jeho mesačnej hrubej mzdy a zahŕňa i
odvody zamestnávateľa vo výške 35,2 %, t.j. 1258,05
EUR/168 hodín za mesiac *1,352 odvody zamestnávateľa
1.1, 1.2, 1.3, 2.1,
3 036,00 (hrubú mzdu predstavuje tarifný plat + príplatky + triednictvo) 2.2

Projektový manažér

osobohodina

300

10,12

Koordinátor odbornej aktivity č. (doplniť číslo)
.....Iné (doplniť)
Iný personál
Manažér publicity
Pracovník pre verejné obstarávanie

osobohodina
osobohodina

0
0

0,00
0,00

0,00
0,00

osobohodina
osobohodina

0
0

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

1

x
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1.1.3.3.
1.1.3.4.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.3.
1.3.1.
1.3.1.1.
1.3.1.2.
1.3.1.3.
1.3.2.
1.3.2.1.
1.3.2.2.
1.3.2.3.
1.3.3.
1.3.3.1.
1.3.3.2.
1.3.3.3.
1.3.3.4.
1.4.

Programovanie webstránok, portálov a údržba IS
… Iné (doplniť)
Cestovné náhrady **
Prevádzka vozidla organizácie *
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s
platnými limitmi) **
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s
platnými limitmi)** v prípade potreby
Dodávka služieb - personálne výdavky
Administratívny personál
Finančný manažér
Administratívny pracovník
… Iné (doplniť)
Riadiaci personál
Projektový manažér
Koordinátor odbornej aktivity č. (doplniť číslo)
.....Iné (doplniť)
Iný personál
Manažér publicity
Pracovník pre verejné obstarávanie
Programovanie webstránok, portálov a údržba IS
… Iné (doplniť)
Ostatné výdavky - nepriame

osobohodina
osobohodina

0
0

0,00
0,00

projekt

0

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

projekt

0

0,00

0,00

projekt

0

0,00

0,00
0,00

osobohodina
osobohodina
osobohodina

0
0
0

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

osobohodina
osobohodina
osobohodina

0
0
0

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

osobohodina
osobohodina
osobohodina
osobohodina

0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
2 389,97

0,00

0,00

0,00

633006

1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.

Spotrebný tovar a prevádzkový materiál
Nájom priestorov pre administráciu projektu
Telekomunikačné poplatky, poštovné a internet
Energie, upratovanie
Nájom ostatného majetku a lízing

výdavky spojené s riadením a administráciou projektu, budú
použité na nákup napr. kancelárskeho papiera, tonerov,
zakladačov, fasciklov, perá, fixy a iné, cena vychádza z
prieskumu cien kancelárskych potrieb na Slovensku,
predpokladané výdavky na riadenie projektu sú vo výške 1500,- 1.1, 1.2, 1.3, 2.1,
2.2
1 493,73 až 2000,- SKK na mesiac

projekt
projekt
projekt
projekt
projekt

1
0
0
0
0

1 493,73
0,00
0,00
0,00
0,00

projekt

1

398,33

398,33 a iných zmluvných vzťahov v rámci projektu

výdavky na zabezpečenie občerstvenia pre stretnutie
projektového tímu s odbornými pracovníkmi, výdavky budú
použíté na nákup napr. káva, čaj, minerálka, suché pečivo a
497,91 pod.

0,00
0,00
0,00
0,00
výdavky na právnika v prípade uzatvárania pracovno právnych 1.1, 1.2, 1.3, 2.1,
2.2

637005
1.4.6. Právne poradenstvo
637014
1.4.7. Občerstvenie
1.4.8.
1.5.
1.5.1.
1.5.1.1.

... Iné (doplniť)
Monitoring a hodnotenie projektu
Personálne výdavky interné
Manažér monitoringu

Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a hodnotenia
… Iné (doplniť)
Cestovné náhrady **
Prevádzka vozidla organizácie v tuzemsku*
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s
1.5.2.2. platnými limitmi) **
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s
1.5.2.3. platnými limitmi)** v prípade potreby
1.5.1.2.
1.5.1.3.
1.5.2.
1.5.2.1.

projekt

1

497,91

projekt

0

0,00

0,00
3 237,88

osobohodina

0

0,00

0,00

osobohodina
osobohodina

0
0

0,00
0,00

0,00
0,00

projekt

0

0,00

0,00

projekt

0

0,00

0,00

projekt

0

0,00

0,00

0,00

0,00

2

1.1, 1.2, 1.3, 2.1,
2.2
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1.5.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti)

3 237,88

637004

1.5.3.1. Manažér monitoringu

osobohodina

122

13,27

637011

1.5.3.2. Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a hodnotenia
1.5.3.3. … Iné (doplniť)
1.6. Publicita a informovanie

osobohodina
osobohodina

122
0

13,27
0,00

637003
1.6.1. Letáky, skladačky
1.6.2. Plagáty

637003

1.6.3. Brožúrky
1.6.4. CDROM

637003

projekt

1

50,00

projekt

1

10,00

projekt
projekt

1
0

100,00
0,00

637003
1.6.5. Označenie projektu

projekt

1

170,00

projekt

1

70,00

projekt

0

0,00

637003
1.6.6. Web stránka určená pre publicitu projektu
Tlačové konferencie a workshopy zamerané na publicitu
1.6.7. projektu
637003
1.6.8 Inzercia v tlačených alebo intrenetových médiách

projekt

1

670,00

projekt

1

670,00

projekt
projekt

1
0

270,00
0,00

637003
1.6.9 Reklamné materiály
1.6.10 Vlajka
1.6.11 … Iné (doplniť)

637003

1. Spolu
2. Zariadenie a vybavenie projektu

cena práce: 400 Skk/hod
náplň: externé monitorovanie a hodnotenie projektu za účelom
jeho vysokej kvality, objektívnosti a profesionality, keďže
nedisponujeme doposiaľ skúsenosťami s realizáciou obdobnej
aktivity. Výber dodávateľa služby bude zabezpečený po
podpise zmluvy o nenávratný finančný príspevok a v súlade so
zákonom o Verejnom obstarávaní
Rozsah práce: predpokladaný rozsah práce je 7 trimestrov* 16
- 24 hodín počas realizácie projektu
1.1, 1.2, 1.3, 2.1,
2.2
1 618,94 Typ vzťahu: subdodávka v zmysle obchodného zákonníka

cena práce: 400 Skk/hod
náplň: príprava podkladov, materiálov a expertíz pre žiadateľa,
resp. projetkový manažment ako i manažment školy. Je vhodné
pre zabezpečnie kvalitnej realizácie projektu v priestoroch
základnej školy, v súlade s požiadavkami RO/SORO
Rozsah práce: predpokladaný rozsah práce je 7 trimestrov *
16 - 24 hodín počas realizácie projektu
1.1, 1.2, 1.3, 2.1,
2.2
1 618,94 Typ vzťahu: subdodávka v zmysle obchodného zákonníka

0,00
2 010,00
popis: predpokladáme 50 letákov počas realizácie porjektu,
cena za 1 ks: 30,126- SKK
50,00 formát: A4 farebný a čiernobiely
plno farebné plagáty , formát: min. A3 v počte kursov 10, cena
10,00 za 1 kus: 30,126- SKK
tlač brožúrok pre publicitu projektu, 100 kusov počas
100,00 realizácie projektu, cena 1 brožúrky : 30,126 SKK

0,00
zahŕňa výdavky na označenie miestností, v ktorých sa bude
realizovať projekt, miestnosti projektového tímu a označenie
170,00 vybavenia a zariadenia financovaného z projektu nálepkami
informácie o projekte zverejníme prostredníctvom webovej
stránky školy, výdavky budú použité pre aktualizáciu
70,00 informácii o projekte

1.1, 1.2, 1.3, 2.1,
2.2
1.1, 1.2, 1.3, 2.1,
2.2

0,00
inzercia článkov týkajúcich sa projektu a jeho aktivít, činností a
výstupov spolu s logami v súlade s Manuálom pre publicitu
1.1, 1.2, 1.3, 2.1,
2.2
670,00 proejktov v regionálnych printových médiách
výdavky spojené s výrobou propagačných materiálov s logom
ESF a názvom projektu, prípadne inými znakmi a pod. Ide
670,00 napr. o perá, notesy, poháre a pod.
výdavky na nákup 1ks vlajky SR a1 ks vlajky EÚ spolu so
270,00 stojanmi

0,00

14 649,85

3

1.1, 1.2, 1.3, 2.1,
2.2
1.1, 1.2, 1.3, 2.1,
2.2
1.1, 1.2, 1.3, 2.1,
2.2

1.1, 1.2, 1.3, 2.1,
2.2
1.1, 1.2, 1.3, 2.1,
2.2

ITMS kód Projektu: 26140130027
Zariadenie a vybavenie (krížové spolufinancovanie obstaranie odpisovaného majetku)
Stolný počítač alebo notebook
Aplikačný softvér
Kopírovacie zariadenie
Tlačiareň
Multifunkčné zariadenie
Dataprojektor
Digitálny fotoaparát pre účely fotodokumentácie
Skener
… Iné (doplniť)
Zariadenie a vybavenie (mimo krížového
2.2. spolufinancovania)

2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.
2.1.9.

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

15 831,64

633002
2.2.1 Stolný počítač alebo notebook
2.2.2 Aplikačný softvér
2.2.3 Kopírovacie zariadenie

ks
ks
ks

10
0
0

464,70
0,00
0,00

633002
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Tlačiareň
Multifunkčné zariadenie
USB, kalkulačky
Digitálny fotoaparát pre účely fotodokumentácie
Skener

ks
ks
ks
ks
ks

1
0
0
0
0

419,92
0,00
0,00
0,00
0,00

ks

nákup tlačiarne pre priebežné vypracovanie pracovných listov
pre cudzie jazyky, cena vychádza z priemernej ceny tlačiarní
419,92 nižšej cenovej kategórie na Slovensku

12

99,58

1

992,50

992,50 stanovenie ceny sme realizovali prieskum cien na Slovensku

633004
4

165,96

663,84

ks

1

992,50

992,50

ks

1

995,82

995,82

ks

1

992,50

992,50

ks

1

992,50

992,50

ks

1

331,94

331,94 ceny sme zrealizovali prieskum cine na Slovensku

633013
2.2.13 Diagnostický softvér
633004
2.2.14 Osciloskop
633004
2.2.15 Scoper

1.1, 1.2, 1.3

1.1, 1.2, 1.3

1.1, 1.2, 1.3

1.1, 1.2, 1.3

1.1, 1.2, 1.3

1.1, 1.2, 1.3

pre vyučovanie v učebnom odbore Autoopravár, pri stanovení

633004
2.2.16 Tester varu brzdovej kvapaliny

prístroj na synchronizáciu karburátorov - "tlakomer", určené
pre žiakov učebného odboru Autoopravár, pre stanovenie ceny
sme realizovali prieskum cien na Slovensku
prístroj pre vyučovanie žiakov v učebnom odbore
Autoopravár, pre stanovenie ceny sme realizovali prieskum
cien na Slovensku
softvér pre využitie IKT v predmete Diagnostika v učebnom
odbore Autoopravár, pre stanovenie ceny sme realizovali
prieskum cien na Slovensku
nákup automobilového osciloskopu, pre žiakov učebného
odboru Autoopravár, pre stanovenie ceny sme realizovali
prieskum cien na Slovensku
skúšobné zariadenie pre žiakov učebného odboru Autoopravár,
pre stanovenie ceny sme realizovali prieskum cien na
Slovensku

ks

633004
2.2.12 Texa Moto

1.1, 1.2, 1.3

sada na meranie tlaku paliva benzínových motorov, pre
sada

2.2.11 LR 180/2 - 180 / 4

1,3

0,00
0,00
0,00
0,00

633004
2.2.10 Force

1.1, 1.2, 1.3

0,00
0,00

digitálny multimeter pre motorové vozidlá s možnosťou
merania predstihu otáčok, napätia, prúdu, odporu, diód, pre
žiakov učebného odboru Autoopravár, pre stanovenie ceny
1 194,96 sme realizovali prieskum cien na Slovensku

633004
2.2.9 Merací prístroj

nákup notebookov pre učebný odbor Autoopravár, predmety
Diagnostika, Anglický jazyk a Nemecký, určené pre žiakov
Cena vychádza z prieskumu cien notebookov nižšej cenovej
4 647,00 kategórie

4

1.1, 1.2, 1.3

ITMS kód Projektu: 26140130027

730,26

nákup troch notebookov pre odborných pracovníkov aktivít v
rámci špecifického cieľa 1 a 2,nutné pre tvorbu nových
pracovných listov a zošitov pri stanovení ceny sme vychádzali
2 190,78 z prieskumu cien notebookov na Slovensku,

348,54

zariadenie na prípravu pracovných listov pre cudzie jazyky a
tvorbu pedagogickej dokumentácie školského vzdelávacieho
348,54 programu Autoopravár - mechanik jednostopových vozidiel

1.1, 1.3

232,36

zariadenie na prípravu pracovných listov pre cudzie jazyky a
tvorbu pedagogickej dokumentácie školského vzdelávacieho
232,36 programu Autoopravár - mechanik jednostopových vozidiel

1.1, 1.3

86,30

nákup prehrávačov pre anglický jazyk a nemecký jazyk pre
vyučovanie v učebnom odbore Autoopravár, cena vychádza z
172,60 priieskumu cien tovarov nižšej cenovej kategórie

633002
2.2.17 Notebook

ks

3

633004
2.2.18 Viazačka

ks

1

633004
2.2.19 Lamináror

ks

1

633004
2.2.20 CD / MP3 prehrávač

ks

2

633004
2.2.21 Dataprojektor
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.4.

Odpisy dlhodobého hmotného/nehmotného majetku
Odpisy dlhodobého hmotného/nehmotného majetku
Finančný lízing - odpisy
Poistenie, opravy a údržba

ks

1

663,88

mesiac
mesiac

0
0

0,00
0,00

637015
2.4.1 Poistenie
2.4.2 Údržba a opravy zariadenia/vybavenia

projekt
projekt

1
0

132,78
0,00

2. Spolu
1.1 Vytvorenie a zavedenie nového učebného
odboru Autoopravár – Mechanik
3. jednostopových vozidiel

1,3

1.1, 1.2, 1.3

0,00
0,00
0,00
132,78
poistenie vybavenia a zariadenia zakúpeného a financovaného
prostredníctvom tohto projektu, cena vychádza z prieskumu
132,78 cien služieb poisťovní na Slovensku

1.1, 1.2, 1.3

0,00

15 964,42

3.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti

14 475,00

610620

3.1.1 Odborný pracovník pre aktivitu 1.1. č. 1

dataprojektor pre vzdelávanie interných pedagogických
zamestnancov a pre vyučovanie odborných predmetov
učebného odboru Autoopravár, cena vychádza z prieskumu
663,88 cien tovarov na Slovensku

1.1, 1.2, 1.3

osobohodina

200

6,30

5

Typ vzťahu: Pracovná zmluva - dodatok. Činnosti: príprava a
vypracovanie základnej pedagogickej dokumentácie k novému
učebnému odboru Autoopravár - Mechanik jednostopových
vozidiel, predmet bude pozostávať zo 16 vzdelávacích
modulov, spolu 600 strán. Jednotková cena: 6,30 EUR,
priemerná hodinová mzda zamestnanca vychádza z jeho
mesačnej hrubej mzdy a zahŕňa i odvody zamestnávateľa vo
výške 35,2 %, t.j. 784,04 EUR/168 hodín za mesiac *1,352
odvody zamestnávateľa (hrubú mzdu predstavuje tarifný plat +
1 260,00 príplatky + triednictvo)

1,1 X

ITMS kód Projektu: 26140130027

5,48

Typ vzťahu: Pracovná zmluva - dodatok. Činnosti: príprava a
vypracovanie základnej pedagogickej dokumentácie k novému
učebnému odboru Autoopravár - Mechanik jednostopových
vozidiel, predmet bude pozostávať zo 16 vzdelávacích
modulov, spolu 600 strán. Jednotková cena: 5,48 EUR,
priemerná hodinová mzda zamestnanca vychádza z jeho
mesačnej hrubej mzdy a zahŕňa i odvody zamestnávateľa vo
výške 35,2 %, t.j. 680,57 EUR/168 hodín za mesiac *1,352
odvody zamestnávateľa (hrubú mzdu predstavuje tarifný plat +
1 096,00 príplatky + triednictvo)

1,1 X

5,64

Typ vzťahu: Pracovná zmluva - dodatok. Činnosti: príprava a
vypracovanie základnej pedagogickej dokumantácie k novému
učebnému odboru Autoopravár - Mechanik jednostopových
vozidiel, predmet bude pozostávať zo 16 vzdelávacích
modulov, spolu 600 strán. Jednotková cena: 5,64 EUR,
priemerná hodinová mzda zamestnanca vychádza z jeho
mesačnej hrubej mzdy a zahŕňa i odvody zamestnávateľa vo
výške 35,2 %, t.j. 701,22 EUR/168 hodín za mesiac *1,352
odvody zamestnávateľa (hrubú mzdu predstavuje tarifný plat +
2 256,00 príplatky + triednictvo)

1,1 X

6,31

Typ vzťahu: Pracovná zmluva - dodatok. Činnosti: príprava a
vypracovanie základnej pedagogickej dokumentácie k novému
učebnému odboru Autoopravár - Mechanik jednostopových
vozidiel, predmet bude pozostávať zo 16 vzdelávacích
modulov, spolu 600 strán. Jednotková cena: 6,31 EUR,
priemerná hodinová mzda zamestnanca vychádza z jeho
mesačnej hrubej mzdy a zahŕňa i odvody zamestnávateľa vo
výške 35,2 %, t.j. 784,04 EUR/168 hodín za mesiac *1,352
odvody zamestnávateľa (hrubú mzdu predstavuje tarifný plat +
2 524,00 príplatky + triednictvo)

1,1 X

610620

3.1.2 Odborný pracovník pre aktivitu 1.1. č. 2

osobohodina

200

610620

3.1.3 Odborný pracovník pre aktivitu 1.1. č. 3

osobohodina

400

610620

3.1.4 Odborný pracovník pre aktivitu 1.1. č. 4

osobohodina

400

6

ITMS kód Projektu: 26140130027

5,98

Typ vzťahu: Pracovná zmluva - dodatok. Činnosti: príprava a
vypracovanie základnej pedagogickej dokumentácie k novému
učebnému odboru Autoopravár - Mechanik jednostopových
vozidiel, predmet bude pozostávať zo 16 vzdelávacích
modulov, spolu 600 strán. Jednotková cena: 5,98 EUR,
priemerná hodinová mzda zamestnanca vychádza z jeho
mesačnej hrubej mzdy a zahŕňa i odvody zamestnávateľa vo
výške 35,2 %, t.j. 742,48 EUR/168 hodín za mesiac *1,352
odvody zamestnávateľa (hrubú mzdu predstavuje tarifný plat +
2 093,00 príplatky + triednictvo)

1,1 X

5,31

Typ vzťahu: Pracovná zmluva - dodatok. Činnosti: príprava a
vypracovanie základnej pedagogickej dokumentácie k novému
učebnému odboru Autoopravár - Mechanik jednostopových
vozidiel, predmet bude pozostávať zo 16 vzdelávacích
modulov, spolu 600 strán. Jednotková cena: 5,31 EUR,
priemerná hodinová mzda zamestnanca vychádza z jeho
mesačnej hrubej mzdy a zahŕňa i odvody zamestnávateľa vo
výške 35,2 %, t.j. 660,06 EUR/168 hodín za mesiac *1,352
odvody zamestnávateľa (hrubú mzdu predstavuje tarifný plat +
1 062,00 príplatky + triednictvo)

1,1 X

8,30

Typ vzťahu: Pracovná zmluva - dodatok. Činnosti: príprava a
vypracovanie základnej pedagogickej dokumentácie k novému
učebnému odboru Autoopravár - Mechanik jednostopových
vozidiel, predmet bude pozostávať zo 16 vzdelávacích
modulov, spolu 600 strán. Jednotková cena: 8,30 EUR,
priemerná hodinová mzda zamestnanca vychádza z jeho
mesačnej hrubej mzdy a zahŕňa i odvody zamestnávateľa vo
výške 35,2 %, t.j. 1050,75 EUR/168 hodín za mesiac *1,352
odvody zamestnávateľa (hrubú mzdu predstavuje tarifný plat +
1 660,00 príplatky + triednictvo)

1,1 X

610620

3.1.5 Odborný pracovník pre aktivitu 1.1. č. 5

osobohodina

350

610620

3.1.6 Odborný pracovník pre aktivitu 1.1. č. 6

osobohodina

200

610620

3.1.7 Odborný pracovník pre aktivitu 1.1. č. 7

osobohodina

200

7
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6,31

Typ vzťahu: Pracovná zmluva - dodatok. Činnosti: príprava a
vypracovanie základnej pedagogickej dokumantácie k novému
učebnému odboru Autoopravár - Mechanik jednostopových
vozidiel, predmet bude pozostávať zo 16 vzdelávacích
modulov, spolu 600 strán. Jednotková cena: 6,31 EUR,
priemerná hodinová mzda zamestnanca vychádza z jeho
mesačnej hrubej mzdy a zahŕňa i odvody zamestnávateľa vo
výške 35,2 %, t.j. 784,04 EUR/168 hodín za mesiac *1,352
odvody zamestnávateľa (hrubú mzdu predstavuje tarifný plat +
1 262,00 príplatky + triednictvo)

1,1 X

6,31

Typ vzťahu: Pracovná zmluva - dodatok. Činnosti: príprava a
vypracovanie základnej pedagogickej dokumentácie k novému
učebnému odboru Autoopravár - Mechanik jednostopových
vozidiel, predmet bude pozostávať zo 16 vzdelávacích
modulov, spolu 600 strán. Jednotková cena: 6,31 EUR,
priemerná hodinová mzda zamestnanca vychádza z jeho
mesačnej hrubej mzdy a zahŕňa i odvody zamestnávateľa vo
výške 35,2 %, t.j. 784,04 EUR/168 hodín za mesiac *1,352
odvody zamestnávateľa (hrubú mzdu predstavuje tarifný plat +
1 262,00 príplatky + triednictvo)

1,1 X

610620

3.1.8 Odborný pracovník pre aktivitu 1.1. č. 8

osobohodina

200

610620

3.1.9 Odborný pracovník pre aktivitu 1.1. č. 9
3.2. Cestovné náhrady **
3.2.1. Prevádzka vozidla organizácie *
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s
3.2.2. platnými limitmi) **
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s
3.2.3. platnými limitmi)** v prípade potreby
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné
3.3. činnosti)

osobohodina

200

projekt

0

0,00

0,00
0,00

projekt

0

0,00

0,00

projekt

0

0,00

0,00
3 542,26

637004

3.3.1. Metodik

osobohodina

96

26,56

8

Externý odborný pracovník - metodik, ktorý poskytuje
konzultácie a poradenstvo pre tvorbu nových 16 modulov
učebného odboru Autoopravár - Mechanik jednostopových
vozidiel, odborne hodnotí dosahované výstupy aktivity
Finančné ohodnotenie bude realizované platbou za faktúru v
zmysle obchodného zákonníka
Rozsah práce: predpokladáme jprácu predovšetkým na
začiatku realizácie aktivity projektu, keď to bude najviac
nevyhnutné pre zacvičenie sa na tvorbu nových pracovných
2 549,76 listov

1,1

ITMS kód Projektu: 26140130027

637003

Vývoj portálu
Tvorba vzdelávacích modulov
… Iné (doplniť)
Ostatné výdavky - priame
Nájom priestorov na realizáciu aktivity 3
Nájom ostatného majetku a lízing
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre lektorov,
3.4.3. odborný personál (zabezpečené dodávateľsky)*****
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.4.
3.4.1.
3.4.2.

projekt
osobohodina

1
0
0

992,50
0,00
0,00

projekt
projekt

0
0

0,00
0,00

0,00
0,00
1 975,00
0,00
0,00

0,00

0,00

projekt

projekt

1

1 660,00

1,1

135,00

nákup školiaceho spotrebného materiálu pre odborných
pracovníkov aktivity ako je napr. : popisovateľné CD resp.
DVD, kancelárske potreby, perá, fixy, popisovače, šanony,
fascikle, euroobaly, foto papier a iné
Tieto výdavky budú použíté priebežne počas realizácie
aktivity, pri dosahovaní priebežných časti základnej
pedagogickej dokumentácie nového učebného odboru
Cena vychádza z plánovaných nákladov na jedného človeka vo
výške 451,89 SKK, t.z. 15,- € , 15 € * 9 odborných
135,00 pracovníkov, spolu 4 067,01 SKK, t.z. 135,- €

1,1

180,00

nákup odbornej literatúry pre odborných pracovníkov aktivity
k tvorbe obsahov vzdelávacích modulov, predpokladané
výdyvky sú vo výške 451,89 SKK, t.z. 15 € pre jeden
vyučovací predmet, ktorého sa bude aktivita dotýkať, spolu 12
učebných predmetov * 451,890 SKK (15 €), t.z. 5 422,68
180,00 SKK (180,- €)

1,1

633009

3.4.5 Školiaci materiál

projekt

1

633009
3.4.6 Odborná literatúra
3.5. Podpora frekventantov

projekt

1

0,00

9

1,1

Grafická úprava vypracovaných vzdelávacích modulov pre
nový učebný odbor Autoopravár - Mechanik jednostopových
vozidiel
Základná pedagogická dokumtentácia bude pozostávať zo 16
modulov, obsah sa bude týkať predmetov Dianostika,
Elektrotechnika, Automobily, Elektronika, Elektrické merania,
Elektro príslušenstvo, Klampiarska technológia, Náuka o
materiáloch, Lakovnícka technológia, Lakovnícke materiály,
Technické kreslenie a v Odbornom výcviku
Predpokladaná cena grafických úprav pre jeden modul: 43,75 €
€, t.z. 1 318,00 SKK; krát 16 modulov = 21 088 SKK/ 700 €
Tlač pracovných listov: jedna strana 0,10 € * 600 strán na
jeden modul, t.z. 1807,57 SKK, t.z. 60 €; 16 modulov = 28
921,16 SKK / 960 €
16 modulov: 16 krát 1 318 SKK plus 16 krát 1807,57 SKK =
spolu 1660 €, t.z. 50009,16 SKK
1 660,00 Predpokladaný rozsah strán pre tlač je 600 strán/modul.

637004

3.4.4 Grafické spracovanie a tlač publikácie

výdavky pre vývoj portálu, kde budú umiestnené všetky nové
vzdelávacie moduly (16) pre učebný odbor Autoopravár Mechanik jednostopových vozidiel, učitelia budú mať možnosť
dopĺňať a meniť obsahy a formy učebných materiálov podľa
potreby
Predpokladaná cena vychádza z predbežného prieskumu ceny
za vytvorenie jednoduchého školského portálu
Finančné ohodnotenie bude realizované platbou za faktúru v
992,50 zmysle obchodného zákonníka

ITMS kód Projektu: 26140130027

3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.
3.5.4.

Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov
vzdelávania v tuzemsku
Školiaci materiál, školiace potreby
Príspevky pre frekventantov
… Iné (doplniť)

projekt
projekt
projekt
projekt

0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00

3. Spolu
1.2 Inovácia a modernizácia existujúceho
4. učebného odboru Autoopravár

19 992,26

4.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti

5 917,40

5,48

Typ vzťahu: Pracovná zmluva - dodatok. Činnosti: tvorba
nových pracovných listov učebných predmetov Automobily,
Diagnostika, Elektropríslušenstvo a Odborný výcvik pre
učebné odbory Autoopravár - mechanik, elektrikár, karosár a
lakovník pre 2. a 3. ročník, predpokladaný rozsah strán
pripravených pracovných listov je 1665. Jednotková cena: 5,48
EUR, priemerná hodinová mzda zamestnanca vychádza z jeho
mesačnej hrubej mzdy a zahŕňa i odvody zamestnávateľa vo
výške 35,2 %, t.j. 680,57 EUR/168 hodín za mesiac *1,352
odvody zamestnávateľa (hrubú mzdu predstavuje tarifný plat +
1 972,80 príplatky + triednictvo)

1,2

5,64

Typ vzťahu: Pracovná zmluva - dodatok. Činnosti: tvorba
nových pracovných listov učebných predmetov Elektrické
merania, Elektrotechnika, Elektronika v 2. a 3. ročníku
učebného odboru Autoopravár, predpokladaný rozsah strán
pripravených pracovných listov je 225 strán. Jednotková cena:
5,64 EUR, priemerná hodinová mzda zamestnanca vychádza z
jeho mesačnej hrubej mzdy a zahŕňa i odvody zamestnávateľa
vo výške 35,2 %, t.j. 701,22 EUR/168 hodín za mesiac *1,352
odvody zamestnávateľa (hrubú mzdu predstavuje tarifný plat +
676,80 príplatky + triednictvo)

1,2

6,31

Typ vzťahu: Pracovná zmluva - dodatok. Činnosti: tvorba
nových pracovných listov učebných predmetov Klampiarska
technika, Náuka o materiáloch a Odborný výcvik pre učebné
odbory Autoopravár v 2. a 3. ročníku, predpokladaný rozsah
strán pripravených pracovných listov je 1345 strán. Jednotková
cena: 6,31 EUR, priemerná hodinová mzda zamestnanca
vychádza z jeho mesačnej hrubej mzdy a zahŕňa i odvody
zamestnávateľa vo výške 35,2 %, t.j. 784,04 EUR/168 hodín
za mesiac *1,352 odvody zamestnávateľa (hrubú mzdu
2 019,20 predstavuje tarifný plat + príplatky + triednictvo)

1,2

610620

4.1.1 Odborný pracovník pre aktivitu 1.2 č. 1

osobohodina

360

610620

4.1.2 Odborný pracovník pre aktivitu 1.2 č. 2

osobohodina

120

610620

4.1.3 Odborný pracovník pre aktivitu 1.2 č. 3

0,00
0,00
0,00
0,00

osobohodina

320
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5,31

Typ vzťahu: Pracovná zmluva - dodatok. Činnosti: tvorba
nových pracovných listov učebných predmetov Odborné
kreslenie a Technické kreslenie pre 3. ročník, predpokladaný
rozsah strán pracovných listov je 100. Jednotková cena: 5,31
EUR, priemerná hodinová mzda zamestnanca vychádza z jeho
mesačnej hrubej mzdy a zahŕňa i odvody zamestnávateľa vo
výške 35,2 %, t.j. 659,96 EUR/168 hodín za mesiac *1,352
odvody zamestnávateľa (hrubú mzdu predstavuje tarifný plat +
531,00 príplatky + triednictvo)

1,2

Typ vzťahu: Pracovná zmluva - dodatok. Činnosti: tvorba
nových pracovných listov učebných predmetov Lakovnícka
technológia, Lakovnícke materiály, predpokladaný rozsah
pracovných listov je 250 strán. Jednotková cena: 5,98 EUR,
priemerná hodinová mzda zamestnanca vychádza z jeho
mesačnej hrubej mzdy a zahŕňa i odvody zamestnávateľa vo
výške 35,2 %, t.j. 742,48 EUR/168 hodín za mesiac *1,352
odvody zamestnávateľa (hrubú mzdu predstavuje tarifný plat +
717,60 príplatky + triednictvo)

1,2

610620

4.1.4 Odborný pracovník pre aktivitu 1.2 č. 4

osobohodina

100

610620

4.1.5
4.1.6
4.2.
4.2.1

Odborný pracovník pre aktivitu 1.2 č. 5

Odborný pracovník
Cestovné náhrady **
Prevádzka vozidla organizácie *
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s
4.2.2 platnými limitmi) **
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s
4.2.3 platnými limitmi)** v prípade potreby
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné
4.3. činnosti)

osobohodina

120

5,98

osobohodina

0

0,00

projekt

0

0,00

0,00
0,00
0,00

projekt

0

0,00

0,00

projekt

0

0,00

0,00
3 717,00

637004

Metodik
Vývoj portálu
Tvorba vzdelávacích modulov
… Iné (doplniť)
Ostatné výdavky - priame
Nájom priestorov na realizáciu aktivity 3
Nájom ostatného majetku a lízing
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre lektorov,
4.4.3 odborný personál (zabezpečené dodávateľsky)*****
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.4.
4.4.1
4.4.2

osobohodina
projekt
osobohodina

projekt
projekt

Externý odborný pracovník - metodik, ktorý poskytuje
konzultácie a poradenstvo pre tvorbu nových 16 modulov
učebného odboru Autoopravár - Mechanik jednostopových
vozidiel, odborne hodnotí dosahované výstupy aktivity
Finančné ohodnotenie bude realizované platbou za faktúru v
zmysle obchodného zákonníka
Rozsah práce: predpokladáme 4 hodiny práce na odborné
poradenstvo a zhodnotenie jedného pracovného zošiťa,
3 717,00 celkovo 35 zošitov * 4 hodiny, t.j. 140 hodín.

140
0
0
0

26,55
0,00
0,00
0,00

0
0

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
8 414,61
0,00
0,00

0,00

0,00

projekt

11

1,2
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3 858,50

Výdavky na grafické spracovanie 35 druhov pracovných
zošitov, ktoré budú vytvorené v rámci aktivity počas dvoch
rokov jej realizácie, pracovné zošity budú vytvorené pre
učebné odbory Autoopravár - mechnik, elektrikár, karosár a
lakovník, pre 2. a 3. ročník
Predpokladaná cena za grafickú úpravu jedného zošita je
3012,60 SKK/100,- €, spolu 35 zošitov * 3012,60 SKK /100,€, t.z 105 441 SKK / 3500,- €
Tlač pracovných listov: jedna strana 0,10 € * 3585 strán,
spolu 10 800,17 SKK / 358,50 €,
3 858,50 celkové výdavky: 116 241,17 SKK / 3858,50 €

1,2

497,90

výdavky budú použité nákup učebných pomôcok k novým
pracovným listom vytvoreným v tomto učebnom predmete ako
sú napr.
Sada klampiarskych kladív, sada svoriek, falcovacie kliešte,
sťahováky, vyrážače a narážače ložísk, púzdier a tesniacich
krúžkov a iné.
Z uvedených náradí bude nakúpených 5 sád a pod.
Jednotková cena vychádza z prieskumu cien náradí na trhu na
497,90 Slovensku

1,2

497,90

výdavky budú použité nákup učebných pomôcok k novým
pracovným listom vytvoreným v tomto učebnom predmete ako
sú napr. sada špeciálneho náradia na príslušné vozidlo, sada
bežného montážneho a demontážneho náradia, sťahováky,
vyrážače a narážače a iné , Jednotková cena vychádza z
497,90 prieskumu cien náradí na trhu na Slovensku

1,2

497,90

výdavky budú použité nákup učebných pomôcok k novým
pracovným listom vytvoreným v tomto učebnom predmete ako
sú napr. univerzálne meracie prístroje a iné
Sada skrutkovačov krížových TORX :, Jednotková cena
497,90 vychádza z prieskumu cien náradí na trhu na Slovensku

1,2

637004

4.4.4 Grafické spracovanie a tlač publikácie

projekt

1

633009

4.4.5 Učebné pomôcky pre predmet Klampiarska technika

projekt

1

633009

4.4.6 Učebné pomôcky pre predmet Automobily

projekt

1

633009
4.4.7 Učebné pomôcky pre predmet Diagnostika

projekt

1

projekt

1

497,90

projekt

1

497,90

výdavky budú použité nákup učebných pomôcok k novým
pracovným listom vytvoreným v tomto učebnom predmete ako
sú napr. Sada klieští a iné, Jednotková cena vychádza z
497,90 prieskumu cien náradí na trhu na Slovensku
výdavky budú použité nákup učebných pomôcok k novým
pracovným listom vytvoreným v tomto učebnom predmete ,
Jednotková cena vychádza z prieskumu cien náradí na trhu na
497,90 Slovensku

497,90

výdavky budú použité nákup učebných pomôcok k novým
pracovným listom vytvoreným v tomto učebnom predmete ,
Jednotková cena vychádza z prieskumu cien náradí na trhu na
497,90 Slovensku

1,2

497,90

výdavky budú použité nákup učebných pomôcok k novým
pracovným listom vytvoreným v tomto učebnom predmete,ako
napr. ručný brúsny blok, ručný hoblík, sada špachtlí, japonské
stierky, plastové stierky, profilový hoblík, orezávací nožík a
iné, Jednotková cena vychádza z prieskumu cien náradí na trhu
497,90 na Slovensku

1,2

633009
4.4.8 Učebné pomôcky pre predmet Elektropríslušenstvo
633009
4.4.9 Učebné pomôcky pre predmet Elektronika
633009
4.4.10 Učebné pomôcky pre predmet Elektrické merania

projekt

1

633009
4.4.11 Učebné pomôcky pre predmet Lakovnícka technika

projekt

1

12

1,2

1,2
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497,90

výdavky budú použité nákup učebných pomôcok k novým
pracovným listom vytvoreným v tomto učebnom predmete,
Jednotková cena vychádza z prieskumu cien náradí na trhu na
497,90 Slovensku

1,2

497,91

výdavky budú použité nákup učebných pomôcok k novým
pracovným listom vytvoreným v tomto učebnom predmete ako
sú napr. Sada kladív a iné, Jednotková cena vychádza z
497,91 prieskumu cien náradí na trhu na Slovensku

1,2

75,00

nákup odbornej literatúry pre odborných pracovníkov aktivity
k tvorbe o nových pracovných listov predpokladané výdyvky
sú vo výške 15 € na osobu, spolu 5 odborných pracovníkov *
75,00 15,- €/ 451 89 SKK , t.z. 75,- €; 2 259,45 SKK.

1,2

633009
4.4.12 Učebné pomôcky pre predmet Lakovnícke materiály

projekt

1

633009
4.4.13 Učebné pomôcky pre predmet Náuka o materiáloch

projekt

1

633009
4.4.14 Odborná literatúra

projekt

1

633009
4.4.15 Učebné pomôcky pre predmet Elektrotechnika
4.5. Podpora frekventantov
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov
4.5.1 vzdelávania v tuzemsku
4.5.2 Školiaci materiál, školiace potreby
4.5.3 Príspevky pre frekventantov
4.5.4 … Iné (doplniť)

projekt

1

0,00

1,2

0,00
projekt
projekt

0
0

projekt

0

0,00
0,00
0,00
0,00

4. Spolu
1.3 Inovácia a modernizácia všeobecno –
5. vzdelávacích predmetov

0,00
0,00
0,00
0,00

18 049,01

5.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti

6 202,96

6,31

Typ vzťahu: Pracovná zmluva - dodatok
Činnosti: tvorba nových pracovných listov pre cudzie jazyky
pre učebný odbor Autoopravár
Jednotková cena: 190,- SKK, priemerná hodinová mzda
zamestnanca vychádza z jeho mesačnej hrubej mzdy a zahŕňa i
odvody zamestnávateľa vo výške 35,2 %, t.j. 23 620,- SKK /
168 hodín za mesiac * 1,352 odvody zamestnávateľa (hrubú
mzdu predstavuje tarifný plat + príplatky + triednictvo)
Počet jednotiek: predpokladáme 9 - 10 hodín práce mesačne
1 262,00 počas realizácie aktivity projektu (22 mesiacov)

1,3 x

6,31

Typ vzťahu: Pracovná zmluva - dodatok
Činnosti: tvorba nových pracovných listov pre cudzie jazyky
pre učebný odbor Autoopravár
Jednotková cena: 190,- SKK, priemerná hodinová mzda
zamestnanca vychádza z jeho mesačnej hrubej mzdy a zahŕňa i
odvody zamestnávateľa vo výške 35,2 %, t.j. 23 620,- SKK /
168 hodín za mesiac * 1,352 odvody zamestnávateľa (hrubú
mzdu predstavuje tarifný plat + príplatky + triednictvo)
Počet jednotiek: predpokladáme 9 - 10 hodín práce mesačne
1 262,00 počas realizácie aktivity projektu (22 mesiacov)

1,3 x

610620

5.1.1 Odborný pracovník pre aktivitu 1.3 č. 1

osobohodina

200

610620

5.1.2 Odborný pracovník pre aktivitu 1.3 č. 2

výdavky budú použité nákup učebných pomôcok k novým
pracovným listom vytvoreným v tomto učebnom predmete ako
sú napr. elektrické a elektronické súčiastky, obrazy a schémy,
rezy a modely a iné, cena vychádza z prieskumu cien na
0,00 slovensku

osobohodina

200
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5,48

Typ vzťahu: Pracovná zmluva - dodatok
Činnosti: tvorba nových pracovných listov pre cudzie jazyky
pre učebný odbor Autoopravár
Jednotková cena: 165,- SKK, priemerná hodinová mzda
zamestnanca vychádza z jeho mesačnej hrubej mzdy a zahŕňa i
odvody zamestnávateľa vo výške 35,2 %, t.j. 20 503,- SKK /
168 hodín za mesiac * 1,352 odvody zamestnávateľa (hrubú
mzdu predstavuje tarifný plat + príplatky + triednictvo)
Počet jednotiek: predpokladáme 4 - 5 hodín práce mesačne
548,00 počas realizácie aktivity projektu (22 mesiacov)

1,3 x

6,31

Typ vzťahu: Pracovná zmluva - dodatok
Činnosti: tvorba nových pracovných listov pre cudzie jazyky
pre učebný odbor Autoopravár
Jednotková cena: 190,- SKK, priemerná hodinová mzda
zamestnanca vychádza z jeho mesačnej hrubej mzdy a zahŕňa i
odvody zamestnávateľa vo výške 35,2 %, t.j. 23 620,- SKK /
168 hodín za mesiac * 1,352 odvody zamestnávateľa (hrubú
mzdu predstavuje tarifný plat + príplatky + triednictvo)
Počet jednotiek: predpokladáme 4 - 5 hodín práce mesačne
631,00 počas realizácie aktivity projektu (22 mesiacov)

1,3 x

8,30

Typ vzťahu: Pracovná zmluva - dodatok
Činnosti: tvorba nových pracovných listov pre cudzie jazyky
pre učebný odbor Autoopravár
Jednotková cena: 190,- SKK, priemerná hodinová mzda
zamestnanca vychádza z jeho mesačnej hrubej mzdy a zahŕňa i
odvody zamestnávateľa vo výške 35,2 %, t.j. 31 066,- SKK /
168 hodín za mesiac * 1,352 odvody zamestnávateľa (hrubú
mzdu predstavuje tarifný plat + príplatky + triednictvo)
Počet jednotiek: predpokladáme 11 - 12 hodín práce mesačne
2 075,00 počas realizácie aktivity projektu (22 mesiacov)

1,3 x

13,28

Typ vzťahu: Dohoda o pracovnej činnosti
obsadenie: bude vybratý po schválení ŽoNFP , náplň práce
jazykové korektúry pripravených pracovných listov z
anglického jazyka,
Počet jednotiek: predpokladaný rozsah práce je 16 hodín
Jednotková cena: vychádza z prieskumu cien prekladateľov a
212,48 tlmočníkov na Slovensku

1,3

13,28

Typ vzťahu: Dohoda o pracovnej činnosti
obsadenie: bude vybratý po schválení ŽoNFP , náplň práce
jazykové korektúry pripravených pracovných listov z
nemeckého jazyka,
Počet jednotiek: predpokladaný rozsah práce je 16 hodín
Jednotková cena vychádza z prieskumu cien prekladateľov a
212,48 tlmočníkov na Slovensku

1,3

610620

5.1.3 Odborný pracovník pre aktivitu 1.3 č. 3

osobohodina

100

610620

5.1.4 Odborný pracovník pre aktivitu 1.3 č. 4

osobohodina

100

610620

5.1.5 Odborný pracovník pre aktivitu 1.3 č. 5

osobohodina

250

637027

5.1.6 Prekladateľ AJ

osobohodina

16

637027

5.1.7 Prekladateľ NJ
5.2. Cestovné náhrady **
5.2.1. Prevádzka vozidla organizácie *
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s
5.2.2. platnými limitmi) **
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s
5.2.3. platnými limitmi)** v prípade potreby

osobohodina

16

projekt

0

0,00

0,00
0,00

projekt

0

0,00

0,00

projekt

0

0,00

0,00
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Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné
5.3. činnosti)
Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného
5.3.1 personálu podľa aktivít projektu
5.3.2 Vývoj portálu
5.3.3 Tvorba vzdelávacích modulov
5.3.4 iné doplňte
5.4. Ostatné výdavky - priame
5.4.1 Nájom priestorov na realizáciu aktivity 3
5.4.2 Nájom ostatného majetku a lízing
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre lektorov,
5.4.3 odborný personál (zabezpečené dodávateľsky)*****
5.4.4 Grafické spracovanie a tlač publikácie

0,00
osobohodina
projekt
osobohodina
projekt

0
0
0
1

0,00
0,00
0,00
0,00

projekt
projekt

0
0

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
3 551,08
0,00
0,00

projekt
projekt

0
0

0,00
0,00

0,00
0,00

995,82

nákup odborných slovníkov pre žiakov učebného odboru
Autoopravár, nákup učebníc resp. inej literatúry s tematikou
Autoopravár v nemeckom jazyku a iné, cena vychádza z
prieskumu cien slovníkov a knižných publikácií u Slovenských
distribútorov, cena 1ks 451,89 SKK - 903,78 SKK , t.z. 15,- € 995,82 30,- €; spolu 30 000 SKK / 995,82 €

1,3

995,82

nákup odborných slovníkov pre žiakov učebného odboru
Autoopravár, nákup učebníc resp. inej literatúry s tematikou
Autoopravár v anglickom jazyku a iné, cena vychádza z
prieskumu cien slovníkov a knižných publikácií u Slovenských
distribútorov, cena 1 ks 451,89 SKK - 903,78 SKK , t.z. 15,995,82 € - 30,- €; spolu 30 000 SKK / 995,82 €

1,3

116,18

nákup flipchartov - bielych tabúľ na stojanoch , písanie fixami
alebo na flipchartový papier, flipcharty budú použité pre 2. a 3.
ročník v učebných odboroch Autoopravár - lakovník,
mechanik, elektrikár a karosár, cena vychádza z prieskumu
929,44 cien školiacich potrieb na Slovensku

1,3

630,00

nákup spotrebného materiálu ako sú napr. lipchartové papiere,
magnetky, fixy, popisovače , perá a iné ,predpokladané náklady
630,00 sú vo výške 903,78 SKK / 30,- € na mesiac realizácie aktivity

1,3

633009
5.4.5 Učebné pomôcky pre Nemecký jazyk

projekt

1

633009
5.4.6 Učebné pomôcky pre Anglický jazyk

projekt

1

633009
5.4.7 Flipchart

ks

8

633006
5.4.8 Spotrebný materiál pre cudzie jazyky
5.5. Podpora frekventantov
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov
5.5.1 vzdelávania v tuzemsku
5.5.2 Školiaci materiál, školiace potreby
5.5.3 Príspevky pre frekventantov
5.5.4 … Iné (doplniť)

projekt

1

0,00
projekt
projekt

0
0

projekt

0

0,00
0,00
0,00
0,00

5. Spolu
2.1 Vzdelávanie zamestnancov pre existujúci
6.. učebný odbor Autoopravár

0,00
0,00
0,00
0,00

9 754,04

6.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti

13 382,40
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13,94

pracovno - právny vzťah: dohoda o pracovnej činnosti
náplň práce/lektorovania: lektorovanie modulov:
Elektrotechnika I. a II., Podvozky I. a II., Prevody I., II., III.,
Brzdy I,II., Motory I, II., Komfortná elektronika, Komplexná
diagnostika, Technológie opráv karosérií, Lakovnícke
materiály, Lakovnícke technológie
Rozsah 1 modulu: 30 hodín
Počet modulov: 16
Cieľová skupina vzdelávacej aktivity: 20 interných
pedagogických zamestnancov vyučujúcich v učebnom odbore
Autoopravár, budú rozdelení do dvoch skupín
Rozsah hodín na lektora: 480 hodín
Cena práce vychádza z prieskumu cien práce expertov na nové
technológie, cena práce zahrŕňa odvody zamestnávateľa vo
6 691,20 výške 1,05 %

2,1

13,94

pracovno právny vzťah: Dohoda o pracovnej činnosti
náplň práce/lektorovania: lektorovanie modulov:
Elektrotechnika I. a II., Podvozky I. a II., Prevody I., II., III.,
Brzdy I,II., Motory I, II., Komfortná elektronika, Komplexná
diagnostika, Technológie opráv karosérií, Lakovnícke
materiály, Lakovnícke technológie
Rozsah 1 modulu: 30 hodín
Počet modulov: 16
Cieľová skupina vzdelávacej aktivity: 20 interných
pedagogických zamestnancov vyučujúcich v učebnom odbore
Autoopravár, budú rozdelení do dvoch skupín
Rozsah hodín na lektora: 480 hodín
Cena práce vychádza z prieskumu cien práce expertov na nové
technológie, cena práce zahrŕňa odvody zamestnávateľa vo
6 691,20 výške 1,05 %

2,1

637027

6.1.1. Lektor I.

osobohodina

480

637027

6.1.2. Lektor II.
6.2. Cestovné náhrady **
6.2.1. Prevádzka vozidla organizácie *
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s
62.2. platnými limitmi) **
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s
6.2.3. platnými limitmi)** v prípade potreby
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné
6.3. činnosti)
Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného
6.3.1 personálu podľa aktivít projektu
6.3.2 Vývoj portálu
6.3.3 Tvorba vzdelávacích modulov
6.3.4 … Iné (doplniť)
6.4. Ostatné výdavky - priame
6.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity 3
6.4.1. Nájom ostatného majetku a lízing
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre lektorov,
6.4.1. odborný personál (zabezpečené dodávateľsky)*****
6.4.1. Grafické spracovanie a tlač publikácie
6.4.1. … Iné (doplniť)
6.5. Podpora frekventantov
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov
6.5.1 vzdelávania v tuzemsku

osobohodina

480

projekt

0

0,00

0,00
0,00

projekt

0

0,00

0,00

projekt

0

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

osobohodina
projekt
osobohodina

0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00

projekt
projekt

0
0

0,00
0,00

projekt
projekt
projekt

0
0

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
200,00

projekt

0

0,00

0,00
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633006
6.5.2 Školiaci materiál, školiace potreby
6.5.3 Príspevky pre frekventantov
6.5.4 … Iné (doplniť)

projekt
projekt
projekt

1
0
0

200,00
0,00
0,00

6. Spolu
2.2 Spolupráca inštitúcií – prenos know – how v
7. učebnom odbore Autoopravár

2,1

0,00
0,00

13 582,40

7.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti

3 036,00

610620

Odborný pracovník pre aktivitu 2.2
… Iné (doplniť)
Cestovné náhrady **
Prevádzka vozidla organizácie *
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s
7.2.2. platnými limitmi) **
7.1.1.
7.1.1.
7.2.
7.2.1.

osobohodina
osobohodina

Typ vzťahu: Pracovná zmluva - dodatok
Činnosti: vypracovanie analýzy obsahu a metód vzdelávania
pred návštevou na českej škole v Brne, hodnotenie a možnosti
využitia získaných poznatkov po uskutočnení študijných ciest v
podmienkach našej školy
Počet jednotiek: predpokladaný rozsah práce 300 hodín
Jednotková cena: 305,- SKK, priemerná hodinová mzda
zamestnanca vychádza z jeho mesačnej hrubej mzdy a zahŕňa i
odvody zamestnávateľa vo výške 35,2 %, t.j. 37900,- SKK /
168 hodín za mesiac * 1,352 odvody zamestnávateľa (hrubú
3 036,00 mzdu predstavuje tarifný plat + príplatky + triednictvo)

300
0

10,12
0,00

projekt

0

0,00

0,00
7 360,00
0,00

projekt

0

0,00

0,00

631002

Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s
7.2.3. platnými limitmi)** v prípade potreby
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné
7.3. činnosti)

školiace potreby pre 20 interných pedagogických
zamestnancov zúčastňujúcich sa vzdelávacích aktivít
realizovaných projektom, výdavky na napr. perá, notesy,
popisovateľné CD resp. DVD, flipchartové papiere a iné,
Predpokladané výdavky na osobu sú vo výške 10,- €, spolu 6
200,00 025,20 SKK / 200,- €

projekt

1

7 360,00

výdavky na zahraničné študijné cesty pre interných
pedagogických zamestnancov v zmysle zahraničných
cestovných náhrad do Českej republiky (ČR) - Integrovaná
střední škola automobilová v Brne, za účelom získať
skúsenosti v praktickej i teoretickej oblasti so zavedením
nového učebného odboru mechanik jednostopových vozidiel
(odbor zaviedla predmetná škola ako prvá v ČR)
počet pedagogických zamestnancov: 20
počet nocí na 1 zamestnanca : 4
Počet dní na 1 zamestnanca: 6
Počet ciest na 1 zamestnanca: 4
Cena za ubytovanie: 35,- €/noc
Cena za stravné : 28,- €
Cena za cestovné: 15,- €
Celkové výdavky: 20 zamestnancov *4 noci*35,- € +20
zamestnancov *6 dní *28,- € + 20 zamestnancov *4 cesty *
7 360,00 15,- €, spolu 7360,- €, t.j. 221 727,36 SKK

2 124,80
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637004

7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.4.
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.4.4
7.4.5
7.5.
7.5.1
7.5.2
7.5.3

Metodik
Vývoj portálu
Tvorba vzdelávacích modulov
… Iné (doplniť)
Ostatné výdavky - priame
Nájom priestorov na realizáciu aktivity 3
Nájom ostatného majetku a lízing
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre lektorov,
odborný personál (zabezpečené dodávateľsky)*****
Grafické spracovanie a tlač publikácie
… Iné (doplniť)
Podpora frekventantov
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov
vzdelávania v tuzemsku
Školiaci materiál, školiace potreby
Príspevky pre frekventantov

osobohodina
projekt
osobohodina

637009

80
0
0
0

26,56
0,00
0,00
0,00

projekt
projekt

0
0

0,00
0,00

projekt
projekt
projekt

0
0
0

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
5 896,32

projekt
projekt
projekt

0
0
0

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

osobohodina

48

10,12

2,2 x

8,30

Náhrada mzdy pedagogického pracovníka 2 zúčastňujúceho sa
študijnej cesty v Brne,
rozsah hodín: 48
Priemerná hodinová mzda zamestnanca vrátane odvodov
zamestnávateľa: 250,- ; priemerná hodinová mzda zamestnanca
vychádza z jeho mesačnej hrubej mzdy a zahŕňa i odvody
zamestnávateľa vo výške 35,2 %, t.j. 31 066,- SKK / 168
hodín za mesiac * 1,352 odvody zamestnávateľa (hrubú mzdu
predstavuje tarifný plat + príplatky + triednictvo)
398,40 Celkové výdavky: 12 000,- SKK

2,2 x

637009

7.5.5 Náhrada mzdy - zamestnanec 2

osobohodina

48

18

2,2

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Náhrada mzdy pedagogického pracovníka 1 zúčastňujúceho sa
študijnej cesty v Brne,
rozsah hodín: 48
Priemerná hodinová mzda zamestnanca vrátane odvodov
zamestnávateľa: 305,- SKK; priemerná hodinová mzda
zamestnanca vychádza z jeho mesačnej hrubej mzdy a zahŕňa i
odvody zamestnávateľa vo výške 35,2 %, t.j. 37900,- SKK /
168 hodín za mesiac * 1,352 odvody zamestnávateľa (hrubú
mzdu predstavuje tarifný plat + príplatky + triednictvo)
485,76 Celkové výdavky: 14 640,-

637009

7.5.4 Náhrada mzdy - zamestnanec 1

Metodik bude vybratý po schválení žiadosti o NFP
náplň práce: vypracovanie metodiky zisťovania prioritných
informácií v zahraničnej inštitúcii
rozsah práce: 2 x 40 hodín počas realizácie aktivity projektu, 1
krát v roku 2010 a jeden krát v roku 2011,
cena práce vychádza z prieskumu cien expertov pôsobiacich v
2 124,80 tejto oblasti na Slovensku

ITMS kód Projektu: 26140130027

6,31

Náhrada mzdy pedagogického pracovníka 3 zúčastňujúceho sa
študijnej cesty v Brne,
rozsah hodín: 48
Priemerná hodinová mzda zamestnanca vrátane odvodov
zamestnávateľa: 190,- SKK; priemerná hodinová mzda
zamestnanca vychádza z jeho mesačnej hrubej mzdy a zahŕňa i
odvody zamestnávateľa vo výške 35,2 %, t.j. 23 620,- SKK /
168 hodín za mesiac * 1,352 odvody zamestnávateľa (hrubú
mzdu predstavuje tarifný plat + príplatky + triednictvo)
302,88 Celkové výdavky: 9 120,- SKK

2,2 x

6,31

Náhrada mzdy pedagogického pracovníka 4 zúčastňujúceho sa
študijnej cesty v Brne,
rozsah hodín: 48
Priemerná hodinová mzda zamestnanca vrátane odvodov
zamestnávateľa: 190,- SKK; priemerná hodinová mzda
zamestnanca vychádza z jeho mesačnej hrubej mzdy a zahŕňa i
odvody zamestnávateľa vo výške 35,2 %, t.j. 23 620,- SKK /
168 hodín za mesiac * 1,352 odvody zamestnávateľa (hrubú
mzdu predstavuje tarifný plat + príplatky + triednictvo)
302,88 Celkové výdavky: 9 120,- SKK

2,2 x

5,64

Náhrada mzdy pedagogického pracovníka 5 zúčastňujúceho sa
študijnej cesty v Brne,
rozsah hodín: 48
Priemerná hodinová mzda zamestnanca vrátane odvodov
zamestnávateľa: 170,- SKK; priemerná hodinová mzda
zamestnanca vychádza z jeho mesačnej hrubej mzdy a zahŕňa i
odvody zamestnávateľa vo výške 35,2 %, t.j. 21 125,- SKK /
168 hodín za mesiac * 1,352 odvody zamestnávateľa (hrubú
mzdu predstavuje tarifný plat + príplatky + triednictvo)
270,72 Celkové výdavky: 8 160,- SKK

2,2 x

5,64

Náhrada mzdy pedagogického pracovníka 6 zúčastňujúceho sa
študijnej cesty v Brne,
rozsah hodín: 48
Priemerná hodinová mzda zamestnanca vrátane odvodov
zamestnávateľa: 170,- SKK; priemerná hodinová mzda
zamestnanca vychádza z jeho mesačnej hrubej mzdy a zahŕňa i
odvody zamestnávateľa vo výške 35,2 %, t.j. 21 125,- SKK /
168 hodín za mesiac * 1,352 odvody zamestnávateľa (hrubú
mzdu predstavuje tarifný plat + príplatky + triednictvo)
270,72 Celkové výdavky: 8 160,- SKK

2,2 x

637009

7.5.6 Náhrada mzdy - zamestnanec 3

osobohodina

48

637009

7.5.7 Náhrada mzdy - zamestnanec 4

osobohodina

48

637009

7.5.8 Náhrada mzdy - zamestnanec 5

osobohodina

48

637009

7.5.9 Náhrada mzdy - zamestnanec 6

osobohodina

48
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5,48

Náhrada mzdy pedagogického pracovníka 7 zúčastňujúceho sa
študijnej cesty v Brne,
rozsah hodín: 48
Priemerná hodinová mzda zamestnanca vrátane odvodov
zamestnávateľa: 165,- SKK; priemerná hodinová mzda
zamestnanca vychádza z jeho mesačnej hrubej mzdy a zahŕňa i
odvody zamestnávateľa vo výške 35,2 %, t.j. 20 503,- SKK /
168 hodín za mesiac * 1,352 odvody zamestnávateľa (hrubú
mzdu predstavuje tarifný plat + príplatky + triednictvo)
263,04 Celkové výdavky: 7 920,- SKK

2,2 x

5,48

Náhrada mzdy pedagogického pracovníka 8 zúčastňujúceho sa
študijnej cesty v Brne,
rozsah hodín: 48
Priemerná hodinová mzda zamestnanca vrátane odvodov
zamestnávateľa: 165,- SKK; priemerná hodinová mzda
zamestnanca vychádza z jeho mesačnej hrubej mzdy a zahŕňa i
odvody zamestnávateľa vo výške 35,2 %, t.j. 20 503,- SKK /
168 hodín za mesiac * 1,352 odvody zamestnávateľa (hrubú
mzdu predstavuje tarifný plat + príplatky + triednictvo)
263,04 Celkové výdavky: 7 920,- SKK

2,2 x

5,98

Náhrada mzdy pedagogického pracovníka 9 zúčastňujúceho sa
študijnej cesty v Brne,
rozsah hodín: 48
Priemerná hodinová mzda zamestnanca vrátane odvodov
zamestnávateľa: 180,- SKK; priemerná hodinová mzda
zamestnanca vychádza z jeho mesačnej hrubej mzdy a zahŕňa i
odvody zamestnávateľa vo výške 35,2 %, t.j. 22 368,- SKK /
168 hodín za mesiac * 1,352 odvody zamestnávateľa (hrubú
mzdu predstavuje tarifný plat + príplatky + triednictvo)
287,04 Celkové výdavky: 8 640,- SKK

2,2 x

5,98

Náhrada mzdy pedagogického pracovníka 10 zúčastňujúceho
sa študijnej cesty v Brne,
rozsah hodín: 48
Priemerná hodinová mzda zamestnanca vrátane odvodov
zamestnávateľa: 180,- SKK; priemerná hodinová mzda
zamestnanca vychádza z jeho mesačnej hrubej mzdy a zahŕňa i
odvody zamestnávateľa vo výške 35,2 %, t.j. 22 368,- SKK /
168 hodín za mesiac * 1,352 odvody zamestnávateľa (hrubú
mzdu predstavuje tarifný plat + príplatky + triednictvo)
287,04 Celkové výdavky: 8 640,- SKK

2,2 x

637009

7.5.10 Náhrada mzdy - zamestnanec 7

osobohodina

48

637009

7.5.11 Náhrada mzdy - zamestnanec 8

osobohodina

48

637009

7.5.12 Náhrada mzdy - zamestnanec 9

osobohodina

48

637009

7.5.13 Náhrada mzdy - zamestnanec 10

osobohodina

48
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5,31

Náhrada mzdy pedagogického pracovníka 11 zúčastňujúceho
sa študijnej cesty v Brne,
rozsah hodín: 48
Priemerná hodinová mzda zamestnanca vrátane odvodov
zamestnávateľa: 160,- SKK; priemerná hodinová mzda
zamestnanca vychádza z jeho mesačnej hrubej mzdy a zahŕňa i
odvody zamestnávateľa vo výške 35,2 %, t.j. 19 882,- SKK /
168 hodín za mesiac * 1,352 odvody zamestnávateľa (hrubú
mzdu predstavuje tarifný plat + príplatky + triednictvo)
254,88 Celkové výdavky: 7 680,- SKK

2,2 x

5,31

Náhrada mzdy pedagogického pracovníka 12 zúčastňujúceho
sa študijnej cesty v Brne,
rozsah hodín: 48
Priemerná hodinová mzda zamestnanca vrátane odvodov
zamestnávateľa: 160,- SKK; priemerná hodinová mzda
zamestnanca vychádza z jeho mesačnej hrubej mzdy a zahŕňa i
odvody zamestnávateľa vo výške 35,2 %, t.j. 19 882,- SKK /
168 hodín za mesiac * 1,352 odvody zamestnávateľa (hrubú
mzdu predstavuje tarifný plat + príplatky + triednictvo)
254,88 Celkové výdavky: 7 680,- SKK

2,2 x

6,31

Náhrada mzdy pedagogického pracovníka 13 zúčastňujúceho
sa študijnej cesty v Brne,
rozsah hodín: 48
Priemerná hodinová mzda zamestnanca vrátane odvodov
zamestnávateľa: 190,- SKK; priemerná hodinová mzda
zamestnanca vychádza z jeho mesačnej hrubej mzdy a zahŕňa i
odvody zamestnávateľa vo výške 35,2 %, t.j. 23 620,- SKK /
168 hodín za mesiac * 1,352 odvody zamestnávateľa (hrubú
mzdu predstavuje tarifný plat + príplatky + triednictvo)
302,88 Celkové výdavky: 9 120,- SKK

2,2 x

6,31

Náhrada mzdy pedagogického pracovníka 14 zúčastňujúceho
sa študijnej cesty v Brne,
rozsah hodín: 48
Priemerná hodinová mzda zamestnanca vrátane odvodov
zamestnávateľa: 190,- SKK; priemerná hodinová mzda
zamestnanca vychádza z jeho mesačnej hrubej mzdy a zahŕňa i
odvody zamestnávateľa vo výške 35,2 %, t.j. 23 620,- SKK /
168 hodín za mesiac * 1,352 odvody zamestnávateľa (hrubú
mzdu predstavuje tarifný plat + príplatky + triednictvo)
302,88 Celkové výdavky: 9 120,- SKK

2,2 x

637009

7.5.14 Náhrada mzdy - zamestnanec 11

osobohodina

48

637009

7.5.15 Náhrada mzdy - zamestnanec 12

osobohodina

48

637009

7.5.16 Náhrada mzdy - zamestnanec 13

osobohodina

48

637009

7.5.17 Náhrada mzdy - zamestnanec 14

osobohodina

48
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6,31

Náhrada mzdy pedagogického pracovníka 15 zúčastňujúceho
sa študijnej cesty v Brne,
rozsah hodín: 48
Priemerná hodinová mzda zamestnanca vrátane odvodov
zamestnávateľa: 190,- SKK; priemerná hodinová mzda
zamestnanca vychádza z jeho mesačnej hrubej mzdy a zahŕňa i
odvody zamestnávateľa vo výške 35,2 %, t.j. 23 620,- SKK /
168 hodín za mesiac * 1,352 odvody zamestnávateľa (hrubú
mzdu predstavuje tarifný plat + príplatky + triednictvo)
302,88 Celkové výdavky: 9 120,- SKK

2,2 x

5,61

Náhrada mzdy pedagogického pracovníka 16 zúčastňujúceho
sa študijnej cesty v Brne,
rozsah hodín: 48
Priemerná hodinová mzda zamestnanca vrátane odvodov
zamestnávateľa: 169,- SKK; priemerná hodinová mzda
zamestnanca vychádza z jeho mesačnej hrubej mzdy a zahŕňa i
odvody zamestnávateľa vo výške 35,2 %, t.j. 21000,- SKK /
168 hodín za mesiac * 1,352 odvody zamestnávateľa (hrubú
mzdu predstavuje tarifný plat + príplatky + triednictvo)
269,28 Celkové výdavky: 8 112,- SKK

2,2 x

5,61

Náhrada mzdy pedagogického pracovníka 17 zúčastňujúceho
sa študijnej cesty v Brne,
rozsah hodín: 48
Priemerná hodinová mzda zamestnanca vrátane odvodov
zamestnávateľa: 169,- SKK; priemerná hodinová mzda
zamestnanca vychádza z jeho mesačnej hrubej mzdy a zahŕňa i
odvody zamestnávateľa vo výške 35,2 %, t.j. 21000,- SKK /
168 hodín za mesiac * 1,352 odvody zamestnávateľa (hrubú
mzdu predstavuje tarifný plat + príplatky + triednictvo)
269,28 Celkové výdavky: 8 112,- SKK

2,2 x

5,61

Náhrada mzdy pedagogického pracovníka 18 zúčastňujúceho
sa študijnej cesty v Brne,
rozsah hodín: 48
Priemerná hodinová mzda zamestnanca vrátane odvodov
zamestnávateľa: 169,- SKK; priemerná hodinová mzda
zamestnanca vychádza z jeho mesačnej hrubej mzdy a zahŕňa i
odvody zamestnávateľa vo výške 35,2 %, t.j. 21000,- SKK /
168 hodín za mesiac * 1,352 odvody zamestnávateľa (hrubú
mzdu predstavuje tarifný plat + príplatky + triednictvo)
269,28 Celkové výdavky: 8 112,- SKK

2,2 x

637009

7.5.18 Náhrada mzdy - zamestnanec 15

osobohodina

48

637009

7.5.19 Náhrada mzdy - zamestnanec 16

osobohodina

48

637009

7.5.20 Náhrada mzdy - zamestnanec 17

osobohodina

48

637009

7.5.21 Náhrada mzdy - zamestnanec 18

osobohodina

48
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637009

7.5.22 Náhrada mzdy - zamestnanec 19

osobohodina

48

5,61

637009

7.5.23 Náhrada mzdy - zamestnanec 20
7.5.24 … Iné (doplniť)

osobohodina
projekt

48
0

5,61
0,00

7. Spolu

2,2 x

Náhrada mzdy pedagogického pracovníka 20 zúčastňujúceho
sa študijnej cesty v Brne,
rozsah hodín: 48
Priemerná hodinová mzda zamestnanca vrátane odvodov
zamestnávateľa: 169,- SKK; priemerná hodinová mzda
zamestnanca vychádza z jeho mesačnej hrubej mzdy a zahŕňa i
odvody zamestnávateľa vo výške 35,2 %, t.j. 21000,- SKK /
168 hodín za mesiac * 1,352 odvody zamestnávateľa (hrubú
mzdu predstavuje tarifný plat + príplatky + triednictvo)
269,28 Celkové výdavky: 8 112,- SKK

2,2 x

0,00

18 417,12

8. Riadenie rizík (ak relevantné)
8.1 Riziková prirážka
8. Spolu
CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU

920

projekt

1

5 311,03

5 311,03

5 311,03
115 720,13

Kontrola kriterii efektivnosti rozpoctu

Suma v EUR

1. Nepriame výdavky***
2a. Zariadenie a vybavenie cez krížové financovanie z
ERDF (priame výdavky)
2b. Zariadenie a vybavenie cez krížové financovanie z
ERDF (nepriame výdavky)
3a. Zariadenie a vybavenie (priame výdavky)
3b. Zariadenie a vybavenie (nepriame výdavky)
4. Dodávky na nepriame výdavky
5. Dodávky na priame výdavky
6. Riziková prirážka

14 649,85

Priame výdavky:

Náhrada mzdy pedagogického pracovníka 19 zúčastňujúceho
sa študijnej cesty v Brne,
rozsah hodín: 48
Priemerná hodinová mzda zamestnanca vrátane odvodov
zamestnávateľa: 169,- SKK; priemerná hodinová mzda
zamestnanca vychádza z jeho mesačnej hrubej mzdy a zahŕňa i
odvody zamestnávateľa vo výške 35,2 %, t.j. 21000,- SKK /
168 hodín za mesiac * 1,352 odvody zamestnávateľa (hrubú
mzdu predstavuje tarifný plat + príplatky + triednictvo)
269,28 Celkové výdavky: 8 112,- SKK

0,00
0,00
15 964,42
3 277,88
9 384,06
5 311,03

max.

20,00%

max.

10,00%

max.

10,00%

max.
max.
max.
max.

20,00%
20,00%
30,00%
30,00%

max.

5,00%

KONVERZNÝ KURZ

#ODKAZ!

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
***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).
****Žiadateľ uvedie číslo aktivity podľa podrobného opisu aktivít. Niektoré výdavky môžu byť zapojené vo viacerých aktivitách súčasne (napr. zariadenie/vybavenia sa využíva vo viacerých aktivitách)
*****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.
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30,126

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rok
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Spolu
%

Oprávnené výdavky
projektu
A
0
951,26855
1902,5371
632,37902
0
0
0
0
3486,18467
100

Výška žiadaného
príspevku
B
0,00000
903,70512
1807,41025
600,76007
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3311,87544
95

Vlastné zdroje
C
0,00000
47,56343
95,12686
31,61895
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
174,30923
5

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rok
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Spolu
%

Oprávnené výdavky
projektu
A
0
31,57633108
63,15266215
20,99113789
0
0
0
0
115,72013
100

Výška žiadaného
príspevku
B
0,00000
29,99751
59,99503
19,94158
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
109,93412
95

Vlastné zdroje
C
0,00000
1,57882
3,15763
1,04956
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5,78601
5

Príloha č. 4 k Dodatku č. 6
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PREDPOKLADANÉ ZDROJE FINANCOVANIA
OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV PROJEKTU (v EUR)

Rok

Oprávnené výdavky
projektu
A

1.

2009

18 321,09

17 405,04

916,05

2.

2010

26 069,99

24 766,49

1 303,50

3.

2011

25 199,52

23 939,54

1 259,98

4.

2012

10 078,96

9 575,01

503,95

5.

2013

36 050,57

34 248,04

1 802,53

6.

2014

0,00

0,00

0,00

7.

2015

0,00

0,00

0,00

Spolu

115 720,13

109 934,12

5 786,01

%

100,00

95,00

5,00

8.

Výška žiadaného
príspevku
B

Vlastné zdroje
C
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Príloha č. 5 Dodatku č. 6 k Zmluve o poskytnutí NFP
PODROBNÝ POPIS AKTIVÍT PROJEKTU
Cieľové skupiny Projektu
Cieľová skupina
Žiaci Strednej odbornej školy

Interní pedagogickí zamestnanci Strednej
odbornej školy.

Podrobný popis aktivít
Podrobný popis aktivity 1
Názov aktivity

Charakteristika cieľovej skupiny
Žiaci Strednej odbornej školy:
Počet: 144
Vek: od 15 do 18 rokov
Okresy: Senec, Trnava, Galanta, Dunajská
Streda
Interní pedagogickí zamestnanci Strednej
odbornej školy:
Počet: 20 (11 žien a 9 mužov)
Veková štruktúra: vek zamestnancov sa
pohybuje od 25 rokov do 60 rokov
Bydlisko : Senec, Ivánka pri Dunaji, Košice,
Nová Dedinka, Tureň a Čataj.
18 vysokoškolsky vzdelaní (Mgr. Ing, Bc.)
2 stredoškolsky vzdelaní

1.1 Vytvorenie a zavedenie nového učebného
Autoopravár – Mechanik jednostopových vozidiel

odboru

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

01. 10. 2009 – 30. 06. 2013

Popis aktivity

1
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2
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Metodológia aktivity

Cieľová skupina

Cieľová skupina: žiaci 1. – 3. ročníka, počet 72, 100 % chlapcov
(predpokladajú sa aj dievčatá)

Výstupy aktivity

Spôsob získavania
spätnej väzby

Podrobný popis aktivity 2
Názov aktivity

1.2 Inovácia a modernizácia
Autoopravár

existujúceho učebného odboru

Cieľ aktivity
3
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Trvanie aktivity od – do
(dd.mm.rrrr)

01. 10. 2009 – 30. 06. 2013

Popis aktivity

4
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Metodológia aktivity

Cieľová skupina

Cieľová skupina: žiaci 2. a 3. ročníka

Výstupy aktivity

5
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Spôsob získavania
spätnej väzby

Podrobný popis aktivity 3
1.3 Inovácia a modernizácia všeobecno – vzdelávacích predmetov
Názov aktivity

Cieľ aktivity

Trvanie aktivity od – do
(dd.mm.rrrr)

01. 10. 2009 – 31. 07. 2011

Popis aktivity

6
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Metodológia aktivity

Cieľová skupina

Cieľová skupina : žiaci 1. až 3. ročníka

Výstupy aktivity
7
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Spôsob získavania
spätnej väzby

Podrobný popis aktivity 4
Názov aktivity

2.1 Vzdelávanie zamestnancov pre existujúci učebný odbor
Autoopravár

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

01. 10. 2009 – 31. 07. 2011

Popis aktivity

8
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Metodológia aktivity

Cieľová skupina

Pedagogickí zamestnanci školy v počte 20, rozdelení do 2 skupín

Výstupy aktivity

Spôsob získavania
spätnej väzby

Podrobný popis aktivity 5
Názov aktivity

2.2 Spolupráca inštitúcií – prenos know – how v učebnom odbore
Autoopravár

Cieľ aktivity

Trvanie aktivity od – do
(dd.mm.rrrr)

01. 02. 2010 – 31. 03. 2011

Popis aktivity

9
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Metodológia aktivity

Cieľová skupina

20 pedagogických zamestnancov školy vyučujúcich v odbore
autoopravár.

Výstupy aktivity
Spôsob získavania
spätnej väzby
10
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11

