
 
 
 
  
 
 
 
 
                                                                                                                                                   

ITMS kód Projektu: 26110130414 
  
 

DODATOK Č. 1 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: 048/2012/1.1/OPV 

 
Tento Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, registračné číslo 
Dodatku 048/2012/1.1./OPV/D01 (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 zastúpení1   

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

sídlo : Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava 

 Slovenská republika 

 

                                                 
 
1 Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára  sprostredkovateľský orgán pri riadiacom orgáne, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu 
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IČO : 31819494 

DIČ : 2022295539 

Konajúci : Ing. Mgr. Iveta Kopasová 

na základe splnomocnenia zo dňa 30. 11. 2007 

(ďalej len „Poskytovateľ“)  

 

 

Prijímateľ 

názov  :  Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola 

sídlo  :  Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo 

                                      Slovenská republika    

zapísaný v  :  registri organizácií  

konajúci  :  Mgr. Agnesa Janušeková 

IČO  :  37828878 

DIČ :  2021611262 
 

banka :  Všeobecná úverová banka a.s. 

číslo účtu  (vrátane predčíslia) a kód banky  

 zálohové platby:2  a)  

    b) 

 predfinancovanie:3 a) 

    b) 

 refundácia:4  a)  

    b)  

(ďalej len „Prijímateľ“) 

(ďalej aj „Zmluvné strany“) 

 

Článok 1 

 
Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na zmene Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného  
 
 
príspevku č. 048/2012/1.1/OPV (ďalej len „Zmluva“), ITMS kód Projektu 26110130414, 
uvedenej v článku 2 tohto Dodatku. 

                                                 
 
2
 Ak sa nehodí, prečiarknite 

3 Ak sa nehodí, prečiarknite 
4
 Ak sa nehodí, prečiarknite 
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Článok 2 
 
 
Ostatné prílohy Zmluvy 
 

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

 

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 nasledujúcim po dni zverejnenia 

Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. 
 
(5) Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 
 
 

Prílohy: 

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

 

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

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu5 Poskytovateľa 

Ing. Mgr. Iveta Kopasová 

 

Za Prijímateľa vo Fiľakove, dňa: 

 

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

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu6 Prijímateľa 

Mgr. Agnesa Janušeková 
 

 

                                                 
 
5 Ak sa nehodí,  prečiarknite 
6 Ak sa nehodí,  prečiarknite 
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Názov položky rozpočtu

Číselník 
oprávnených 

výdavkov Jednotka
Počet 

jednotiek

Maxim. 
jednotková 

cena Výdavky spolu Komentár k rozpočtu

Priradenie k 
aktivitám 

projektu****

Rizikové 
položky

A B B1 C D E F = D * E G I II
1. Koordinácia projektu a podporné aktivity - nepriame výdavky*** EUR

1.1. Personálne výdavky interné 20 233,50
1.1.1. Riadiaci personál 5 388,00

1.1.1.1. Projektový manažér 610620 osobohodina 600 8,98 5 388,00

Interný zamestnanec žiadateľa - hlavný pracovný pomer - rozšírenie pracovnej zmluvy na základe Zákonníka práce 
prostredníctvom Dodatku k PZ, 600 h počas projektu, priemerný tarifný plat + príplatky 996,28 EUR delené priem. 
mesačným fondom prac. času 171 h  + odvody zamestnávateľa 35,2% + valorizácia 14% EUR = cena osobohodiny 8,98 
EUR, Manažment projektu - organizovanie prác, kontrolovanie správnosti pracovných výkazov, zodpovednosť za proce
realizácie projektu.

1.1, 2.1, 3.1, 
4.1

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

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

1.1.2. Administratívny personál 11 337,00

1.1.2.1. Finančný manažér 637027 osobohodina 500 9,09 4 545,00

Vedľajší pracovný pomer. Forma zmluvného vzťahu - dohoda mimo pracovného pomeru, 500 h počas projektu, 
hodinová sadzba 9 EUR + odvody zamestnávateľa 1,05 % 0,0945 = 9,09 EUR - cena zodpovedá obvyklým cenám v 
danom mieste a čase pre daný druh práce, - finančná kontrola, príprava žiadostí o platbu, sledovanie plnenia rozpočtu 
projektu, je schopný riadiť projekt na základe predchádzajúcich skúseností s finančným riadením podobných projektov. 
Žiadateľ si nárokuje na preplatenie odvodov.

1.1, 2.1, 3.1, 
4.1

1.1.2.2. Administratívny pracovník 1 610620 osobohodina 400 5,46 2 184,00

Interný zamestnanec žiadateľa - hlavný pracovný pomer - rozšírenie pracovnej zmluvy na základe Zákonníka prác
prostredníctvom Dodatku k PZ, 400 h počas projektu, priemerná tarifný plat + príplatky 606,17 EUR delené priem. 
mesačným fondom prac. času 171 h+ odvody zamestnávateľa 35,2% + valorizácia 14% = cena osobohodiny 5,46 EUR, 
Administratívna pracovníčka - pomáha finančnému manažérovi pri príprave žiadostí o platbu, nahrávanie do ITMS, 
úhrady faktúr, účtovníctvo, cestovné príkazy, príprava podkladov pre finančného manažéra. Je zachovaná efektívnosť, 
účelnosť a hospodárnosť položky 1.1.2.2. Administratívny pracovník 1 vo vzťahu k položám 1.1.2.3. Administratívny 
pracovník 2 a 1.1.2.4. Mzdový účtovník, nakoľko každý zamestnanec bude mať na starosti inú oblasť administratívy.

1.1, 2.1, 3.1, 
4.1

1.1.2.3. Administratívny pracovník 2 610620 osobohodina 400 6,07 2 428,00

Interný zamestnanec žiadateľa - hlavný pracovný pomer - rozšírenie pracovnej zmluvy na základe Zákonníka práce 
prostredníctvom Dodatku k PZ, 400 h počas projektu, priemerný tarifný plat 614 EUR + odvody zamestnávateľa 216,13 
+ valorizácia 14 % EUR 116,22 EUR delené priemerným fondom pracovného času 156 hod. = osobohodina 6,068 EUR
zaokrúhlene 6,07 EUR - cena zodpovedá obvyklým cenám v danom mieste a čase pre daný druh práce, Administratívna 
pracovníčka - administratívne práce, evidencia dokumentov, korešpondencia, archivácia dokumentov, evidencia majetku, 
príprava zápisníc z porád. Žiadateľ si nárokuje na preplatenie odvodov.

1.1, 2.1, 3.1, 
4.1

1.1.2.4. Mzdový účtovník 610620 osobohodina 400 5,45 2 180,00

Interný zamestnanec žiadateľa - hlavný pracovný pomer - rozšírenie pracovnej zmluvy na základe Zákonníka práce 
prostredníctvom Dodatku k PZ, 400 h počas projektu, priemerná tarifný plat + príplatky 606,17 EUR delené priem. 
mesačným fondom prac. času 171 h+ odvody zamestnávateľa 35,2% + valorizácia 14% = cena osobohodiny 5,45 EUR.
Mzdový účtovník - mzdové náklady, mzdové účtovníctvo projektu, príprava formulárov projektu týkajúcich sa miezd. 
Žiadateľ si nárokuje na preplatenie odvodov.

1.1, 2.1, 3.1, 
4.1

1.1.3. Iný personál 3 508,50

1.1.3.1. Manažér publicity 637027 osobohodina 250 9,09 2 272,50

Vedľajší pracovný pomer. Forma zmluvného vzťahu - dohoda mimo pracovného pomeru, 250 h počas projektu, 
hodinová sadzba  9 EUR + odvody zamestnávateľa 1,05 % 0,0945 = 9,07 EUR - cena zodpovedá obvyklým cenám v 
danom mieste a čase pre daný druh práce.  Manažér publicity - zabezpečenie práce s publicitou a informovanosťou v 
súlade s Manuálom pre informovanosť a publicitu. Bude zabezpečovať označenie všetkých dokumentov používaných v 
projekte podľa predpisu,  inštaláciu informačného plagátu o prebiehajúcom projekte na vstupe do budovy školy a 
všetkých miestností, kde sa vykonávajú aktivity projektu. Žiadateľ si nárokuje na preplatenie odvodov. 

1.1, 2.1, 3.1, 
4.1

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

1.1.3.3. Úprava webstránok, portálov a údržba IS 610620 osobohodina 200 6,18 1 236,00

Interný zamestnanec žiadateľa - hlavný pracovný pomer - rozšírenie pracovnej zmluvy na základe Zákonníka práce 
prostredníctvom Dodatku k PZ, 200  h počas projektu, priemerný tarifný plat + príplatky  686,00 EURdelené priem. 
mesačným fondom prac. času  171  h + odvody zamestnávateľa 35,2% + valorizácia 14%  = cena osobohodiny 6,18 €,  
inštalácia WWW stránky a jej aktualizácia podľa prebiehajúcich aktivít v súlade s manuálom pre informovanosť a 
publicitu.

1.1, 2.1, 3.1, 
4.1

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

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

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

Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR na dve desatinné miesta).

1
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1.2.3.
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)** v prípade potreby projekt 0 0,00 0,00

1.3. Dodávka služieb - personálne výdavky 4 250,00
1.3.1. Riadiaci personál 0,00

2
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1.3.1.1. Projektový manažér osobohodina 0 0,00 0,00

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

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

1.3.2. Administratívny personál 0,00

1.3.2.1. Finančný manažér osobohodina 0 0,00 0,00

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

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

1.3.3. Iný personál 4 250,00

1.3.3.1. Manažér publicity osobohodina 0 0,00 0,00

1.3.3.2. Pracovník pre verejné obstarávanie 637004 osobohodina 250 17,00 4 250,00

Externý partner na základe obchodného zákonníka, 250 h počas projektu, hodinová sadzba 17 EUR - cena zodpovedá 
obvyklým cenám v danom mieste a čase pre daný druh práce, zistená prieskumom trhu, dodávateľ bude vybraný v 
súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Požiadavka - Odborne spôsobilá osoba VO so skúsenosťami 
s verejným obstarávaním - bude zabezpečovať a organizovať verejné obstarávanie dodávok služieb a tovarov v rámci 
projektu a pripraví komplexnú dokumentáciu o vykonaných verejných obstarávaniach. 

1.1, 2.1, 3.1, 
4.1

1.3.3.3. Úprava webstránok, portálov a údržba IS osobohodina 0 0,00 0,00

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

1.4. Ostatné  výdavky - nepriame 2 650,00

1.4.1. Spotrebný tovar a prevádzkový materiál 633006 projekt 1 1 650,00 1 650,00
Rôzne kancelárske potreby pre riadenie projektu a samotné aktivity projektu, je zachovaná hospodárnosť, efektívnosť, 
účelnosť - šanóny, tonery, papier, dodávateľ bude vybraný v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

1.1, 2.1, 3.1, 
4.1

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

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

1.4.4. Energia, upratovanie 0,00

1.4.4.1. Energie projekt 0 0,00 0,00

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

1.4.4.3. Upratovanie projekt 0 0,00 0,00

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

1.4.6. Právne poradenstvo projekt 0 0,00 0,00

1.4.7. Občerstvenie projekt 0 0,00 0,00

1.4.8. Poistné 637015 projekt 1 1 000,00 1 000,00

Poistenie zariadenia a vybavenia projektu počas celej doby realizácie projektu, ktorý sa nachádza v kapitole 2 rozpočtu. 
je zachovaná hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť. Dodávateľ bude vybraný v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o 
verejnom obstarávaní

1.1, 2.1, 3.1, 
4.1

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

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

1.5. Monitoring a hodnotenie projektu 4 760,00
1.5.1. Personálne výdavky interné 0,00

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

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

1.5.2. Cestovné náhrady ** 0,00

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

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

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

1.5.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti) 4 760,00

1.5.3.1. Manažér monitoringu 637004 osobohodina 280 17,00 4 760,00

Externý partner na základe obchodného zákonníka, 280 h počas projektu, hodinová sadzba 17 EUR - cena zodpovedá 
obvyklým cenám v danom mieste a čase pre daný druh práce zistená prieskumom trhu, dodávateľ bude vybraný v súlad
so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, požiadavka skúseností ako Manažér monitoringu - monitorovanie 
aktivít, nákupov, tvorba monitorovacích správ, sledovanie harmonogramu v súlade so zmluvou na začiatku a konci 
mesiaca. 

1.1, 2.1, 3.1, 
4.1

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

1.6. Publicita a informovanie 1 730,00

1.6.1. Letáky, skladačky 637003 projekt 1 1 000,00 1 000,00

1000 ks letákov o projekte  v rozmere A5, určených pre nepriame cieľové skupiny - verejnosť, rodičia a rodinní 
príslušníci žiakov, občania obce ako aj ostatní občania regiónu. Budú umiestnené na škole, na verejne prístupných 
miestach v meste a budú aj rozdávané pre všetkých aktivitách školy organizovaných aj pre verejnosť. Jednotková cena 
eur za ks, zabezpečenie publicity v súlade s manuálom pre informovanosť a publicitu, obchodný zákonník, dodávateľ 
bude vybraný v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

1.1, 2.1, 3.1, 
4.1

1.6.2. Plagáty projekt 0 0,00 0,00

3
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1.6.3. Brožúrky projekt 0 0,00 0,00

1.6.4. CDROM projekt 0 0,00 0,00

4
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1.6.5. Označenie projektu 637003 projekt 1 50,00 50,00

Informačné tabule o projekte - A4 (5 ks) umiestnené: na vchode do budovy ZŠ,  a 4 miestnostiach kde budú prebiehať 
hlavné aktivity projektu v súlede s manuálom pre informovanosť a publicitu.  Dodávateľ bude vybraný v súlade so 
zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

1.1, 2.1, 3.1, 
4.1

1.6.6. Webové sídlo určené pre publicitu projektu projekt 0 0,00 0,00

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

1.6.8. Inzercia v tlačených alebo intrenetových médiách 637003 projekt 1 400,00 400,00

Inzercia v regionálnych novinách slovenských a maďarských na začiatku a na konci projektu ( spolu 4 informačné 
inzeráty). Zabezpečenie publicity v súlade s manuálom pre informovanosť a publicitu. Budú oslovené nepriame cieľové 
skupiny - verejnosť, rodičia a rodinní príslušníci žiakov, občania obce ako aj ostatní občania regiónu. Dodávateľ bude 
vybraný v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

1.1, 2.1, 3.1, 
4.1

1.6.9. Drobné propagačné predmety 637003 projekt 1 280,00 280,00

Propagačné predmety - perá, písacie bloky a podobne pre rodičov a rodinných príslušníkov žiakov, občanov regiónu, 
kolegov učiteľov z ich škôl v regióne, ktorí sa budú zaujímať o projekt. Zabezpečenie publicity bude v súlade s 
manuálom pre informovanosť a publicitu. Dodávateľ bude vybraný v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom 
obstarávaní.

1.1, 2.1, 3.1, 
4.1

1.  Spolu 33 623,50
2. Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky

2.1.
Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky (krížové 
financovanie) 0,00

2.1.1. ks 0 0,00 0,00

2.1.2. ks 0 0,00 0,00

2.1.3. ks 0 0,00 0,00

2.1.4. ... Iné (doplniť) ks 0 0,00 0,00

2.2.
Zariadenie/vybavenie a didaktické prostiedky  (mimo
krížového financovania) 46 280,00

2.2.1. notebook s príslušenstvom 633002 ks 32 650,00 20 800,00

Notebook s príslušenstvom: 1.1 - 3 ks slúžia organizačným pracovníkom na prípravu a tvorbu manuálov a 10 ks je 
určených pre vyučovanie žiakov v jazykovej triede AJ, 2.1 - 3 ks slúžia organizačným pracovníkom na prípravu a tvorbu 
manuálov pre predmet IKT - Audiovizuálna technika a robotika, 3.1 - 3 ks slúžia organizačným pracovníkom na 
prípravu a tvorbu manuálov pre čítanie s porozumením v predmetoch v Maďarčine a 10 ks je určených pre vyučovanie 
žiakov v počítačovej triede pre čítanie s porozumením v predmetoch v Maďarčine, 4.1 - 3 ks slúžia organizačným 
pracovníkom na prípravu a tvorbu manuálov pre predmet IKT - Geografia. Vrátane operačného systému, myši, obalu, 
nabíjačky. Dodávateľ bude vybraný v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Cena bola zistená na 
základe prieskumu trhu. Zdôvodnenie hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti: Škola má 600 žiakov, a preto počet 32 
notebookov je adekvátny, aby bola optimálne zabezpečená realizácia jednotlivých aktivít projektu a napĺňanie
merateľných ukazovateľov. Cena notebooku zahŕňa aj obal, myš, operačný systém. 1.1, 2.1, 

3.1,4.1

2.2.2. Tlačiareň laserová 633002 ks 1 190,00 190,00

Laserová tlačiareň A4: 1.1 - slúžia organizačným pracovníkom na tlačenie manuálov a pri vyučovaní žiakov pre tlačenie 
úloh a zadaní v predmete AJ interaktívnou formou v jazykovej učebni. Dodávateľ bude vybraný v súlade so zákonom č. 
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Cena bola zistená na základe prieskumu trhu. 1.1, 

2.2.3 Multifunkčné zariadenie 633002 ks 2 350,00 700,00

Multifunkčné zariadenie A4: 2.1 - slúžia organizačným pracovníkom na skenovanie tlačenie manuálov a pri vyučovaní 
žiakov pre skenovanie a tlačenie výsledkov v predmete IKT - Audiovizuálna technika a robotika, 4.1 - slúžia 
organizačným pracovníkom na skenovanie a tlačenie manuálov a pri vyučovaní žiakov pre skenovanie obrázkov a 
tlačenie výsledkov prác pri práci s IKT - Geografia.   Dodávateľ bude vybraný v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o 
verejnom obstarávaní. Cena bola zistená na základe prieskumu trhu.  2.1, 4.1,

2.2.4 USB kľúč 633002 ks 12 15,00 180,00

USB kľúč: 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 - slúžia organizačným pracovníkom na uchovanie a prenos údajov pripravovaných 
materiálov, Dodávateľ bude vybraný v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Cena bola zistená na 
základe prieskumu trhu.

1.1, 2.1, 
3.1,4.1

2.2.5 Digitálny projektor 633004 ks 6 700,00 4 200,00

Digitálny projektor: 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 - slúžia v triedach na premietanie digitálneho obrazu na plátno, stenu resp. na 
interaktívnu tabuľu v rámci zavedenia interaktívnej formy vyučovania v predmetoch AJ-3ks, SJ, IKT a IKT - Geografia.  
Dodávateľ bude vybraný v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Cena bola zistená na základe 
prieskumu trhu.

1.1, 2.1, 
3.1,4.1

2.2.6 Interaktívna tabuľa 633004 ks 6 1 700,00 10 200,00

Interaktívna tabuľa: 1.1, 2,1 3.1, 4.1 - slúžia v triedach na interaktívnu formu vyučovania v predmetoch AJ-3ks, SJ, IKT 
a IKT - Geografia.  Príslušenstvo: minimálne 2 interaktívne perá. Dodávateľ bude vybraný v súlade so zákonom č. 
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Cena bola zistená na základe prieskumu trhu.

1.1, 2.1, 
3.1,4.1
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2.2.7 Digitálny fotoaparát pre účely fotodokumentácie 633004 ks 1 350,00 350,00

Dig. Fotoaparát: 2.1 - slúžia na prípravu fotodokumentácie pri úlohách v predmetoch IKT - Audiovizuálna technika  a 
robotika.   Dodávateľ bude vybraný v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Cena bola zistená na 
základe prieskumu trhu. 2.1,

2.2.8 Digitálna kamera so statívom 633004 ks 1 500,00 500,00

Dig. Kamera: 2.1 - slúžia na tvorbu videozáznamov pri úlohách v predmetoch IKT - Audiovizuálna technika  a robotika. 
Dodávateľ bude vybraný v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Cena bola zistená na základe 
prieskumu trhu. 2.1,

2.2.9 Hlasovacie zariadenie 633002 ks 1 950,00 950,00

Hlasovacie zariadenie: 1.1 - slúži pre žiakov na vyučovanie AJ inovatívnym spôsobom. Žiaci vstupujú do procesu 
vyučovania a ovplyvňujú ho cez 15 samostatných konzol. Dodávateľ bude vybraný v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. 
o verejnom obstarávaní. Cena bola zistená na základe prieskumu trhu. 1.1,

2.2.10 Aplikačný softvér  - Dobrodružná angličtina 633013 ks 1 130,00 130,00
Aplikačný softvér - Dobrodružná angličtina. 1.1 - Slúži na vyučovanie AJ interaktívnym spôsobom, dodávateľ bude 
vybraný v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Cena bola zistená na základe prieskumu trhu. 1.1,

2.2.11 Aplikačný softvér - Zoner Callistro 633013 ks 1 80,00 80,00

Aplikačný softvér - Zoner Callistro. 2.1 - Slúži na vyučovanie v predmetoch IKT - Audiovizuálna technika  a robotika na 
úpravu obrázkov a fotografií. Dodávateľ bude vybraný v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. 
Cena bola zistená na základe prieskumu trhu. 2.1,

2.2.12 Aplikačný softvér - Movie Edit Pro 633013 ks 1 60,00 60,00

Aplikačný softvér - Movie Edit Pro. 2.1 Slúži na vyučovanie v predmetoch IKT - Audiovizuálna technika  a robotika na 
prácu s videozáznamom a dig. kamerou. Dodávateľ bude vybraný v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom 
obstarávaní. Cena bola zistená na základe prieskumu trhu. 2.1,

2.2.13 Aplikačný softvér - DIDAKTA - Angličtina 1 633013 ks 1 130,00 130,00
Aplikačný softvér - DIDAKTA - Angličtina 1:  1.1 - Slúži na vyučovanie AJ interaktívnym spôsobom, dodávateľ bude 
vybraný v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Cena bola zistená na základe prieskumu trhu. 1.1,

2.2.14 Aplikačný softvér - DIDAKTA - Angličtina 2 633013 ks 1 130,00 130,00
Aplikačný softvér - DIDAKTA - Angličtina 2:  1.1 - Slúži na vyučovanie AJ interaktívnym spôsobom, dodávateľ bude 
vybraný v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Cena bola zistená na základe prieskumu trhu. 1.1,

2.2.15 Aplikačný softvér - Win Office 633013 ks 42 80,00 3 360,00

Aplikačný softvér - Win Office. 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 -  slúžia organizačným pracovníkom pri príprave manuálov a pri 
vyučovaní žiakov na prácu s textami, pri čítaní, písaní a interaktívnou formou vyučovania. Dodávateľ bude vybraný v 
súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Cena bola zistená na základe prieskumu trhu.

1.1, 2.1, 
3.1,4.1

2.2.16 Jazykové laboratórium 633004 ks 1 1 680,00 1 680,00

Jazykové laboratórium: 1.1 - slúži pre žiakov na vyučovanie AJ inovatívnym spôsobom a interaktívnou formou 
vyučovania. Komplexná učebňa pozostávajúca z príslušných zariadení: 20 ks slúchadlá s dynamickým mikrofónom, 
digitálny jazykový CD prehrávač, DVD prehrávač + video k DVD. Dodávateľ bude vybraný v súlade so zákonom č. 
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Cena bola zistená na základe prieskumu trhu. 1.1,

2.2.17 Robotické stavebnice 633004 ks 8 330,00 2 640,00

Robotické stavebnice napr. LEGO: 2.1 - slúži na vyučovanie žiakov v rozšírenom predmete  IKT - Audiovizuálna 
technika  a robotika pri aplikáciách a realizácii výstupov riadiacich a kontrolných algoritmov vypracovaných v simulácii 
na notebookoch pre robotické štruktúry.  Dodávateľ bude vybraný v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom 
obstarávaní. Cena bola zistená na základe prieskumu trhu. 2.1,

2.2.18 Personálny počítač s príslušenstvom 633002 ks 20 650,00 13 000,00

Personálny počítač Procesor: CPU Intel(R) Core i5-2380P BOX (3.1GHz, 6MB, LGA1155), Základná doska: Intel(R) 
Cold Lake BLKDH67CLB3 ATX, Pamäť: 8GB DDR3-1333MHz Kingston CL9 kit 2x4GB, Disk: 500GB SATA/7200 
ot., Grafická karta: ATI Sapphire HD6570 2GB (128) aktív D H Ds D3, Optická mechanika: DVD-RW, Operačný 
Systém: Win7 Home Premium 64 bit s príslušenstvom: Monitor: 22" LED ASUS VH228D -5ms,50mil:1,DSUB,čierný, 
klávesnica, myš, slúchadlá
2.1 - 10 ks je určených pre vyučovanie žiakov v počítačovej triede pre vyučovanie IKT - Audiovizuálna technika a 
robotika, 4.1 - 10 ks slúži na vyučovanie žiakov v počítačovej triede pre vyučovanie predmetu IKT - Geografia. 
Dodávateľ bude vybraný v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

2.1, 4.1.

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

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

2. Spolu 46 280,00
3. 1.1 Spoznávaj svet cudzími jazykmi

3.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 10 679,00

3.1.1. Odborný pracovník 1.1 610620 osobohodina 550 6,78 3 729,00

Interný zamestnanec žiadateľa - hlavný pracovný pomer - rozšírenie pracovnej zmluvy na základe Zákonníka práce 
prostredníctvom Dodatku k PZ,  550  h počas projektu, priemerný tarifný plat + príplatky  752,00 EURdelené priem. 
mesačným fondom prac. času  171  h + odvody zamestnávateľa 35,2% + valorizácia 14%  = cena osobohodiny 6,78 
EUR. Odborná činnosť pre aktivitu 1.1., úlohy spojené s prípravou a tvorbou manuálov pre interaktívnu formu 
vyučovania AJ. Odb. pracovník 1.1, Odb. pracovník 1.2 a Odb. pracovník 1.3  budú spolupracovať na príprave a tvorbe 
7 manuálov pre vyučovanie anglického jazyka ako aj na implementácii nových foriem do vyučovania AJ. Prirážka môže 
byť využitá pri zvýšení tarifných platov alebo zmene odvodov zo zákona. 1.1. x
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3.1.2. Odborný pracovník 1.2 610620 osobohodina 500 7,37 3 685,00

Interný zamestnanec žiadateľa - hlavný pracovný pomer - rozšírenie pracovnej zmluvy na základe Zákonníka práce 
prostredníctvom Dodatku k PZ,  500  h počas projektu, priemerný tarifný plat + príplatky  817,50 EURdelené priem. 
mesačným fondom prac. času  171  h + odvody zamestnávateľa 35,2% + valorizácia 14%  = cena osobohodiny 7,37 
EUR. Odborná činnosť pre aktivitu 1.1., úlohy spojené s prípravou a tvorbou manuálov pre interaktívnu formu 
vyučovania AJ. Odb. pracovník 1.1, Odb. pracovník 1.2 a Odb. pracovník 1.3  budú spolupracovať na príprave a tvorbe 
7 manuálov pre vyučovanie anglického jazyka ako aj na implementácii nových foriem do vyučovania AJ. Prirážka môže 
byť využitá pri zvýšení tarifných platov alebo zmene odvodov zo zákona. 1.1. x
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3.1.3. Odborný pracovník 1.3 610620 osobohodina 500 6,53 3 265,00

Interný zamestnanec žiadateľa - hlavný pracovný pomer - rozšírenie pracovnej zmluvy na základe Zákonníka práce 
prostredníctvom Dodatku k PZ,  500  h počas projektu, priemerný tarifný plat + príplatky 724,51 EURdelené priem. 
mesačným fondom prac. času  171  h + odvody zamestnávateľa 35,2% + valorizácia 14%  = cena osobohodiny 6,53 
EUR. Odborná činnosť pre aktivitu 1.1., úlohy spojené s prípravou a tvorbou manuálov pre interaktívnu formu 
vyučovania AJ. Odb. pracovník 1.1, Odb. pracovník 1.2 a Odb. pracovník 1.3  budú spolupracovať na príprave a tvorbe 
7 manuálov pre vyučovanie anglického jazyka ako aj na implementácii nových foriem do vyučovania AJ. Prirážka môže 
byť využitá pri zvýšení tarifných platov alebo zmene odvodov zo zákona. 1.1. x

3.2. Cestovné náhrady ** 0,00
3.2.1. Prevádzka vozidla organizácie * projekt 0 0,00 0,00

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

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

3.3.

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

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

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

3.3.3. … Iné (doplniť) 0 0,00 0,00

3.4. Ostatné výdavky - priame 0,00
3.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity 3 projekt 0 0,00 0,00

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

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

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

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

3.5. Podpora frekventantov 120,00

3.5.1.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania (domáce, zahraničné cesty) projekt 0 0,00 0,00

3.5.2. Školiaci materiál a potreby 633009 projekt 1 120,00 120,00

Materiál na ukladanie digitálnych výstupov, textových a obrázkových dokladov a prezentácií - CD, DVD, fólie, papier a 
pod., slúži na vyučovanie inovatívnym spôsobom, dodávateľ bude vybraný v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o 
verejnom obstarávaní. 1.1.

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

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

3.  Spolu 10 799,00
4. 2.1 Rozšírené vyučovanie informatiky 

4.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 9 880,00

4.1.1. Odborný pracovník 2.1 610620 osobohodina 550 6,40 3 520,00

Interný zamestnanec žiadateľa - hlavný pracovný pomer - rozšírenie pracovnej zmluvy na základe Zákonníka práce 
prostredníctvom Dodatku k PZ, 550  h počas projektu, priemerný tarifný plat + príplatky  710,01 EURdelené priem. 
mesačným fondom prac. času  171  h + odvody zamestnávateľa 35,2% + valorizácia 14%  = cena osobohodiny 6,40 
EUR. Odborná činnosť pre aktivitu 2.1. - úlohy spojené s prípravou a tvorbou manuálov pre vyučovanie predmetu  IKT
Audiovizuálna technika a robotika. Odb. pracovník 2.1, Odb. pracovník 2.2 a Odb. pracovník 2.3  budú spolupracovať 
na príprave a tvorbe 3 manuálov pre vyučovanie informatiky (7., 8., 9. ročník), 1 manuál na používanie interaktívnej 
tabule pre učiteľov ako aj na implementácii nových foriem do vyučovania predmetu IKT - Audiovizuálna technika a 
robotika. Prirážka môže byť využitá pri zvýšení tarifných platov alebo zmene odvodov zo zákona. 2.1. x

4.1.2. Odborný pracovník 2.2 610620 osobohodina 500 6,54 3 270,00

Interný zamestnanec žiadateľa - hlavný pracovný pomer - rozšírenie pracovnej zmluvy na základe Zákonníka práce 
prostredníctvom Dodatku k PZ,  500  h počas projektu, priemerný tarifný plat + príplatky  756,51 EURdelené priem. 
mesačným fondom prac. času  171  h + odvody zamestnávateľa 35,2% + valorizácia 14%  = cena osobohodiny 6,54 
EUR. Odborná činnosť pre aktivitu 2.1. - úlohy spojené s prípravou a tvorbou manuálov pre vyučovanie predmetu  IKT
Audiovizuálna technika a robotika. Odb. pracovník 2.1, Odb. pracovník 2.2 a Odb. pracovník 2.3  budú spolupracovať 
na príprave a tvorbe 3 manuálov pre vyučovanie informatiky (7., 8., 9. ročník), 1 manuál na používanie interaktívnej 
tabule pre učiteľov ako aj na implementácii nových foriem do vyučovania predmetu IKT - Audiovizuálna technika a 
robotika. Prirážka môže byť využitá pri zvýšení tarifných platov alebo zmene odvodov zo zákona. 2.1. x
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4.1.3. Odborný pracovník 2.3 610620 osobohodina 500 6,18 3 090,00

Interný zamestnanec žiadateľa - hlavný pracovný pomer - rozšírenie pracovnej zmluvy na základe Zákonníka práce 
prostredníctvom Dodatku k PZ, 500  h počas projektu, priemerný tarifný plat + príplatky  686,00 EURdelené priem. 
mesačným fondom prac. času  171  h + odvody zamestnávateľa 35,2% + valorizácia 14%  = cena osobohodiny 6,18 
EUR. Odborná činnosť pre aktivitu 2.1. - úlohy spojené s prípravou a tvorbou manuálov pre vyučovanie predmetu  IKT
Audiovizuálna technika a robotika. Odb. pracovník 2.1, Odb. pracovník 2.2 a Odb. pracovník 2.3  budú spolupracovať 
na príprave a tvorbe 3 manuálov pre vyučovanie informatiky (7., 8., 9. ročník), 1 manuál na používanie interaktívnej 
tabule pre učiteľov ako aj na implementácii nových foriem do vyučovania predmetu IKT - Audiovizuálna technika a 
robotika. Prirážka môže byť využitá pri zvýšení tarifných platov alebo zmene odvodov zo zákona. 2.1. x

4.2. Cestovné náhrady ** 0,00

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

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

4.2.4.
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)** v prípade potreby projekt 0 0,00 0,00

4.3.

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

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

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

4.3.4. … Iné (doplniť) 0 0,00 0,00

4.4. Ostatné výdavky - priame 0,00

4.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity 3 projekt 0 0,00 0,00

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

4.4.4.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre lektorov, odborný 
personál (zabezpečené dodávateľsky)***** projekt 0,00

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

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

4.5. Podpora frekventantov 43 970,00

4.5.1.

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

4.5.2. Školiaci materiál a potreby 633009 projekt 1 10 500,00 10 500,00

Učebné pomôcky, materiály  - texty využívajúce interaktívnu formu vyučovania pre žiakov pre predmety  Informatika 7. 
až 9. ročník. Potrebné texty k realizácií a implementácií aktivity projektu, dodávateľ bude vybraný v súlade so zákonom 
č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní - bude uzavretá zmluva s dodávateľom na základe Obchodného zákonníka. 
Celkové vynaložené výdavky na obstaranie školiaceho materiálu pre žiakov predstavujú 10 500 EUR. 2.1.

4.5.3. Školiaci materiál a potreby - výstupy 633009 projekt 1 470,00 470,00

Materiál na ukladanie digitálnych výstupov, textových a obrázkových dokladov a prezentácií - CD, DVD, fólie, papier a 
pod., slúži na vyučovanie inovatívnym spôsobom, dodávateľ bude vybraný v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o 
verejnom obstarávaní. 2.1.

4.5.4 Príspevky pre frekventantov projekt 0 0,00 0,00

4.5.5 Náhrada mzdy - účastník školenia 4.3.1. č 1 637009 osobohodina 250 6,00 1 500,00

náhrada mzdy osobe zúčastňujúcej sa vzdelávacích aktivít - mzda učiteľa zúčastňujúceho sa školenia; počíta sa s 250 
hodinami, ktoré pedagogický zamestnanec absolvuje počas pracovnej doby. Výpočet: priemerný tarifný plat + príplatky  
635,00 EURdelené priem. mesačným fondom prac. času  163  h + odvody zamestnávateľa 35,2% 223,52 EUR+ 
valorizácia 14% 120,19 EUR= cena osobohodiny 6,00 EUR 2.1.

4.5.6 Náhrada mzdy - účastník školenia 4.3.1. č 2 637009 osobohodina 250 6,00 1 500,00

náhrada mzdy osobe zúčastňujúcej sa vzdelávacích aktivít - mzda učiteľa zúčastňujúceho sa školenia; počíta sa s 250 
hodinami, ktoré pedagogický zamestnanec absolvuje počas pracovnej doby. Výpočet: priemerný tarifný plat + príplatky  
635,00 EURdelené priem. mesačným fondom prac. času  163  h + odvody zamestnávateľa 35,2% 223,52 EUR+ 
valorizácia 14% 120,19 EUR= cena osobohodiny 6,00 EUR 2.1.

4.5.7 Náhrada mzdy - účastník školenia 4.3.1. č 3 637009 osobohodina 250 6,00 1 500,00

náhrada mzdy osobe zúčastňujúcej sa vzdelávacích aktivít - mzda učiteľa zúčastňujúceho sa školenia; počíta sa s 250 
hodinami, ktoré pedagogický zamestnanec absolvuje počas pracovnej doby. Výpočet: priemerný tarifný plat + príplatky  
635,00 EURdelené priem. mesačným fondom prac. času  163  h + odvody zamestnávateľa 35,2% 223,52 EUR+ 
valorizácia 14% 120,19 EUR= cena osobohodiny 6,00 EUR 2.1.

4.5.8 Náhrada mzdy - účastník školenia 4.3.1. č 4 637009 osobohodina 250 6,00 1 500,00

náhrada mzdy osobe zúčastňujúcej sa vzdelávacích aktivít - mzda učiteľa zúčastňujúceho sa školenia; počíta sa s 250 
hodinami, ktoré pedagogický zamestnanec absolvuje počas pracovnej doby. Výpočet: priemerný tarifný plat + príplatky  
635,00 EURdelené priem. mesačným fondom prac. času  163  h + odvody zamestnávateľa 35,2% 223,52 EUR+ 
valorizácia 14% 120,19 EUR= cena osobohodiny 6,00 EUR 2.1.
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4.5.9 Náhrada mzdy - účastník školenia 4.3.1. č 5 637009 osobohodina 250 6,00 1 500,00

náhrada mzdy osobe zúčastňujúcej sa vzdelávacích aktivít - mzda učiteľa zúčastňujúceho sa školenia; počíta sa s 250 
hodinami, ktoré pedagogický zamestnanec absolvuje počas pracovnej doby. Výpočet: priemerný tarifný plat + príplatky  
635,00 EURdelené priem. mesačným fondom prac. času  163  h + odvody zamestnávateľa 35,2% 223,52 EUR+ 
valorizácia 14% 120,19 EUR= cena osobohodiny 6,00 EUR 2.1.

4.5.10 Náhrada mzdy - účastník školenia 4.3.1. č 6 637009 osobohodina 250 6,00 1 500,00

náhrada mzdy osobe zúčastňujúcej sa vzdelávacích aktivít - mzda učiteľa zúčastňujúceho sa školenia; počíta sa s 250 
hodinami, ktoré pedagogický zamestnanec absolvuje počas pracovnej doby. Výpočet: priemerný tarifný plat + príplatky  
635,00 EURdelené priem. mesačným fondom prac. času  163  h + odvody zamestnávateľa 35,2% 223,52 EUR+ 
valorizácia 14% 120,19 EUR= cena osobohodiny 6,00 EUR 2.1.

4.5.11 Náhrada mzdy - účastník školenia 4.3.1. č 7 637009 osobohodina 250 6,00 1 500,00

náhrada mzdy osobe zúčastňujúcej sa vzdelávacích aktivít - mzda učiteľa zúčastňujúceho sa školenia; počíta sa s 250 
hodinami, ktoré pedagogický zamestnanec absolvuje počas pracovnej doby. Výpočet: priemerný tarifný plat + príplatky  
635,00 EURdelené priem. mesačným fondom prac. času  163  h + odvody zamestnávateľa 35,2% 223,52 EUR+ 
valorizácia 14% 120,19 EUR= cena osobohodiny 6,00 EUR 2.1.

4.5.12 Náhrada mzdy - účastník školenia 4.3.1. č 8 637009 osobohodina 250 6,00 1 500,00

náhrada mzdy osobe zúčastňujúcej sa vzdelávacích aktivít - mzda učiteľa zúčastňujúceho sa školenia; počíta sa s 250 
hodinami, ktoré pedagogický zamestnanec absolvuje počas pracovnej doby. Výpočet: priemerný tarifný plat + príplatky  
635,00 EURdelené priem. mesačným fondom prac. času  163  h + odvody zamestnávateľa 35,2% 223,52 EUR+ 
valorizácia 14% 120,19 EUR= cena osobohodiny 6,00 EUR 2.1.

4.5.13 Náhrada mzdy - účastník školenia 4.3.1. č 9 637009 osobohodina 250 6,00 1 500,00

náhrada mzdy osobe zúčastňujúcej sa vzdelávacích aktivít - mzda učiteľa zúčastňujúceho sa školenia; počíta sa s 250 
hodinami, ktoré pedagogický zamestnanec absolvuje počas pracovnej doby. Výpočet: priemerný tarifný plat + príplatky  
635,00 EURdelené priem. mesačným fondom prac. času  163  h + odvody zamestnávateľa 35,2% 223,52 EUR+ 
valorizácia 14% 120,19 EUR= cena osobohodiny 6,00 EUR 2.1.

4.5.14 Náhrada mzdy - účastník školenia 4.3.1. č 10 637009 osobohodina 250 6,00 1 500,00

náhrada mzdy osobe zúčastňujúcej sa vzdelávacích aktivít - mzda učiteľa zúčastňujúceho sa školenia; počíta sa s 250 
hodinami, ktoré pedagogický zamestnanec absolvuje počas pracovnej doby. Výpočet: priemerný tarifný plat + príplatky  
635,00 EURdelené priem. mesačným fondom prac. času  163  h + odvody zamestnávateľa 35,2% 223,52 EUR+ 
valorizácia 14% 120,19 EUR= cena osobohodiny 6,00 EUR 2.1.

4.5.15 Náhrada mzdy - účastník školenia 4.3.1. č 11 637009 osobohodina 250 6,00 1 500,00

náhrada mzdy osobe zúčastňujúcej sa vzdelávacích aktivít - mzda učiteľa zúčastňujúceho sa školenia; počíta sa s 250 
hodinami, ktoré pedagogický zamestnanec absolvuje počas pracovnej doby. Výpočet: priemerný tarifný plat + príplatky  
635,00 EURdelené priem. mesačným fondom prac. času  163  h + odvody zamestnávateľa 35,2% 223,52 EUR+ 
valorizácia 14% 120,19 EUR= cena osobohodiny 6,00 EUR 2.1.

4.5.16 Náhrada mzdy - účastník školenia 4.3.1. č 12 637009 osobohodina 250 6,00 1 500,00

náhrada mzdy osobe zúčastňujúcej sa vzdelávacích aktivít - mzda učiteľa zúčastňujúceho sa školenia; počíta sa s 250 
hodinami, ktoré pedagogický zamestnanec absolvuje počas pracovnej doby. Výpočet: priemerný tarifný plat + príplatky  
635,00 EURdelené priem. mesačným fondom prac. času  163  h + odvody zamestnávateľa 35,2% 223,52 EUR+ 
valorizácia 14% 120,19 EUR= cena osobohodiny 6,00 EUR 2.1.

4.5.17 Náhrada mzdy - účastník školenia 4.3.1. č 13 637009 osobohodina 250 6,00 1 500,00

náhrada mzdy osobe zúčastňujúcej sa vzdelávacích aktivít - mzda učiteľa zúčastňujúceho sa školenia; počíta sa s 250 
hodinami, ktoré pedagogický zamestnanec absolvuje počas pracovnej doby. Výpočet: priemerný tarifný plat + príplatky  
635,00 EURdelené priem. mesačným fondom prac. času  163  h + odvody zamestnávateľa 35,2% 223,52 EUR+ 
valorizácia 14% 120,19 EUR= cena osobohodiny 6,00 EUR 2.1.

4.5.18 Náhrada mzdy - účastník školenia 4.3.1. č 14 637009 osobohodina 250 6,00 1 500,00

náhrada mzdy osobe zúčastňujúcej sa vzdelávacích aktivít - mzda učiteľa zúčastňujúceho sa školenia; počíta sa s 250 
hodinami, ktoré pedagogický zamestnanec absolvuje počas pracovnej doby. Výpočet: priemerný tarifný plat + príplatky  
635,00 EURdelené priem. mesačným fondom prac. času  163  h + odvody zamestnávateľa 35,2% 223,52 EUR+ 
valorizácia 14% 120,19 EUR= cena osobohodiny 6,00 EUR 2.1.

4.5.19 Náhrada mzdy - účastník školenia 4.3.1. č 15 637009 osobohodina 250 6,00 1 500,00

náhrada mzdy osobe zúčastňujúcej sa vzdelávacích aktivít - mzda učiteľa zúčastňujúceho sa školenia; počíta sa s 250 
hodinami, ktoré pedagogický zamestnanec absolvuje počas pracovnej doby. Výpočet: priemerný tarifný plat + príplatky  
635,00 EURdelené priem. mesačným fondom prac. času  163  h + odvody zamestnávateľa 35,2% 223,52 EUR+ 
valorizácia 14% 120,19 EUR= cena osobohodiny 6,00 EUR 2.1.

4.5.20 Náhrada mzdy - účastník školenia 4.3.1. č 16 637009 osobohodina 250 6,00 1 500,00

náhrada mzdy osobe zúčastňujúcej sa vzdelávacích aktivít - mzda učiteľa zúčastňujúceho sa školenia; počíta sa s 250 
hodinami, ktoré pedagogický zamestnanec absolvuje počas pracovnej doby. Výpočet: priemerný tarifný plat + príplatky  
635,00 EURdelené priem. mesačným fondom prac. času  163  h + odvody zamestnávateľa 35,2% 223,52 EUR+ 
valorizácia 14% 120,19 EUR= cena osobohodiny 6,00 EUR 2.1.
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4.5.21 Náhrada mzdy - účastník školenia 4.3.1. č 17 637009 osobohodina 250 6,00 1 500,00

náhrada mzdy osobe zúčastňujúcej sa vzdelávacích aktivít - mzda učiteľa zúčastňujúceho sa školenia; počíta sa s 250 
hodinami, ktoré pedagogický zamestnanec absolvuje počas pracovnej doby. Výpočet: priemerný tarifný plat + príplatky  
635,00 EURdelené priem. mesačným fondom prac. času  163  h + odvody zamestnávateľa 35,2% 223,52 EUR+ 
valorizácia 14% 120,19 EUR= cena osobohodiny 6,00 EUR 2.1.

4.5.22 Náhrada mzdy - účastník školenia 4.3.1. č 18 637009 osobohodina 250 6,00 1 500,00

náhrada mzdy osobe zúčastňujúcej sa vzdelávacích aktivít - mzda učiteľa zúčastňujúceho sa školenia; počíta sa s 250 
hodinami, ktoré pedagogický zamestnanec absolvuje počas pracovnej doby. Výpočet: priemerný tarifný plat + príplatky  
635,00 EURdelené priem. mesačným fondom prac. času  163  h + odvody zamestnávateľa 35,2% 223,52 EUR+ 
valorizácia 14% 120,19 EUR= cena osobohodiny 6,00 EUR 2.1.

4.5.23 Náhrada mzdy - účastník školenia 4.3.1. č 19 637009 osobohodina 250 6,00 1 500,00

náhrada mzdy osobe zúčastňujúcej sa vzdelávacích aktivít - mzda učiteľa zúčastňujúceho sa školenia; počíta sa s 250 
hodinami, ktoré pedagogický zamestnanec absolvuje počas pracovnej doby. Výpočet: priemerný tarifný plat + príplatky  
635,00 EURdelené priem. mesačným fondom prac. času  163  h + odvody zamestnávateľa 35,2% 223,52 EUR+ 
valorizácia 14% 120,19 EUR= cena osobohodiny 6,00 EUR 2.1.

4.5.24 Náhrada mzdy - účastník školenia 4.3.1. č 20 637009 osobohodina 250 6,00 1 500,00

náhrada mzdy osobe zúčastňujúcej sa vzdelávacích aktivít - mzda učiteľa zúčastňujúceho sa školenia; počíta sa s 250 
hodinami, ktoré pedagogický zamestnanec absolvuje počas pracovnej doby. Výpočet: priemerný tarifný plat + príplatky  
635,00 EURdelené priem. mesačným fondom prac. času  163  h + odvody zamestnávateľa 35,2% 223,52 EUR+ 
valorizácia 14% 120,19 EUR= cena osobohodiny 6,00 EUR 2.1.

4.5.25 Náhrada mzdy - účastník školenia 4.3.1. č 21 637009 osobohodina 250 6,00 1 500,00

náhrada mzdy osobe zúčastňujúcej sa vzdelávacích aktivít - mzda učiteľa zúčastňujúceho sa školenia; počíta sa s 250 
hodinami, ktoré pedagogický zamestnanec absolvuje počas pracovnej doby. Výpočet: priemerný tarifný plat + príplatky  
635,00 EURdelené priem. mesačným fondom prac. času  163  h + odvody zamestnávateľa 35,2% 223,52 EUR+ 
valorizácia 14% 120,19 EUR= cena osobohodiny 6,00 EUR 2.1.

4.5.26 Náhrada mzdy - účastník školenia 4.3.1. č 22 637009 osobohodina 250 6,00 1 500,00

náhrada mzdy osobe zúčastňujúcej sa vzdelávacích aktivít - mzda učiteľa zúčastňujúceho sa školenia; počíta sa s 250 
hodinami, ktoré pedagogický zamestnanec absolvuje počas pracovnej doby. Výpočet: priemerný tarifný plat + príplatky  
635,00 EURdelené priem. mesačným fondom prac. času  163  h + odvody zamestnávateľa 35,2% 223,52 EUR+ 
valorizácia 14% 120,19 EUR= cena osobohodiny 6,00 EUR 2.1.

4.  Spolu 53 850,00

5. 3.1 Rozšírené vyučovanie – čítanie s porozumením

5.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 10 150,50

5.1.1. Odborný pracovník 3.1 610620 osobohodina 550 6,21 3 415,50

Interný zamestnanec žiadateľa - hlavný pracovný pomer - rozšírenie pracovnej zmluvy na základe Zákonníka práce 
prostredníctvom Dodatku k PZ,  550  h počas projektu, priemerný tarifný plat + príplatky 689,51 EURdelené priem. 
mesačným fondom prac. času  171  h + odvody zamestnávateľa 35,2% + valorizácia 14%  = cena osobohodiny 6,21 
EUR.  Odborná činnosť pre aktivitu 3.1. - úlohy spojené s prípravou a tvorbou manuálov pre vyučovania  čítanie s 
porozumením v predmotoch v Maďrčine. Odb. pracovník 3.1, Odb. pracovník 3.2 a Odb. pracovník 3.3  budú 
spolupracovať na príprave a tvorbe 3 manuálov pre vyučovanie čitateľskej gramotnosti - čítanie s porozumením v 
predmotoch v Maďrčine ako aj na implementácii nových foriem do vyučovania čítania s porozumením v predmotoch v 
Maďrčine. Prirážka môže byť využitá pri zvýšení tarifných platov alebo zmene odvodov zo zákona. 3.1. x

5.1.2. Odborný pracovník 3.2 610620 osobohodina 500 6,82 3 410,00

Interný zamestnanec žiadateľa - hlavný pracovný pomer - rozšírenie pracovnej zmluvy na základe Zákonníka práce 
prostredníctvom Dodatku k PZ,  500  h počas projektu, priemerný tarifný plat + príplatky  756,51 EURdelené priem. 
mesačným fondom prac. času  171  h + odvody zamestnávateľa 35,2% + valorizácia 14%  = cena osobohodiny 6,82 
EUR. Odborná činnosť pre aktivitu 3.1. - úlohy spojené s prípravou a tvorbou manuálov pre vyučovania  čítanie s 
porozumením v predmotoch v Maďrčine. Odb. pracovník 3.1, Odb. pracovník 3.2 a Odb. pracovník 3.3  budú 
spolupracovať na príprave a tvorbe 3 manuálov pre vyučovanie čitateľskej gramotnosti - čítanie s porozumením v 
predmotoch v Maďrčine ako aj na implementácii nových foriem do vyučovania čítania s porozumením v predmotoch v 
Maďrčine. Prirážka môže byť využitá pri zvýšení tarifných platov alebo zmene odvodov zo zákona. 3.1. x

5.1.3. Odborný pracovník 3.3 610620 osobohodina 500 6,65 3 325,00

Interný zamestnanec žiadateľa - hlavný pracovný pomer - rozšírenie pracovnej zmluvy na základe Zákonníka práce 
prostredníctvom Dodatku k PZ,  500  h počas projektu, priemerný tarifný plat + príplatky  737,57 EURdelené priem. 
mesačným fondom prac. času  171  h + odvody zamestnávateľa 35,2% + valorizácia 14%  = cena osobohodiny 6,65 
EUR.  Odborná činnosť pre aktivitu 3.1. - úlohy spojené s prípravou a tvorbou manuálov pre vyučovania  čítanie s 
porozumením v predmotoch v Maďrčine. Odb. pracovník 3.1, Odb. pracovník 3.2 a Odb. pracovník 3.3  budú 
spolupracovať na príprave a tvorbe 3 manuálov pre vyučovanie čitateľskej gramotnosti - čítanie s porozumením v 
predmotoch v Maďrčine ako aj na implementácii nových foriem do vyučovania čítania s porozumením v predmotoch v 
Maďrčine. Prirážka môže byť využitá pri zvýšení tarifných platov alebo zmene odvodov zo zákona. 3.1. x
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5.2. Cestovné náhrady ** 0,00

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

5.2.2.

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

5.2.3.

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

5.3.

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

5.5.1.

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

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

5.5.3. … Iné (doplniť) 0 0,00 0,00

5.4. Ostatné výdavky - priame 0,00

5.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity 3 projekt 0 0,00 0,00

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

5.4.3.

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

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

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

5.5. Podpora frekventantov 120,00

5.5.1.

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

5.5.2. Školiaci materiál a potreby 633009 projekt 1 120,00 120,00

Materiál na ukladanie digitálnych výstupov, textových a obrázkových dokladov a prezentácií - CD, DVD, fólie, papier a 
pod., slúži na vyučovanie inovatívnym spôsobom, dodávateľ bude vybraný v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o 
verejnom obstarávaní. 3.1.

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

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

5.  Spolu 10 270,50

6. 4.1 Rozšírené vyučovanie geografie cez IKT

6.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 10 469,50

6.1.1. Odborný pracovník 4.1 610620 osobohodina 550 6,79 3 734,50

Interný zamestnanec žiadateľa - hlavný pracovný pomer - rozšírenie pracovnej zmluvy na základe Zákonníka práce 
prostredníctvom Dodatku k PZ,  550  h počas projektu, priemerný tarifný plat + príplatky  936,52 EURdelené priem. 
mesačným fondom prac. času  171  h + odvody zamestnávateľa 35,2% + valorizácia 14%  = cena osobohodiny 8,46 
EUR. Odborná činnosť pre aktivitu 3.1. - úlohy spojené s prípravou a tvorbou manuálov pre vyučovanie predmetu IKT- 
Geografia. Odb. pracovník 4.1, Odb. pracovník 4.2 a Odb. pracovník 4.3  budú spolupracovať na príprave a tvorbe 2 
manuálov pre predmet IKT- Geografia pre 5. a 9. ročník ako aj na implementácii nových foriem do vyučovania predme
IKT- Geografia. Prirážka môže byť využitá pri zvýšení tarifných platov alebo zmene odvodov zo zákona. 4.1. x

6.1.2. Odborný pracovník 4.2 610620 osobohodina 500 6,82 3 410,00

Interný zamestnanec žiadateľa - hlavný pracovný pomer - rozšírenie pracovnej zmluvy na základe Zákonníka práce 
prostredníctvom Dodatku k PZ,  500  h počas projektu, priemerný tarifný plat + príplatky  756,51 EURdelené priem. 
mesačným fondom prac. času  171  h + odvody zamestnávateľa 35,2% + valorizácia 14%  = cena osobohodiny 6,82 
EUR. Odborná činnosť pre aktivitu 3.1. - úlohy spojené s prípravou a tvorbou manuálov pre vyučovanie predmetu IKT- 
Geografia. Odb. pracovník 4.1, Odb. pracovník 4.2 a Odb. pracovník 4.3  budú spolupracovať na príprave a tvorbe 2 
manuálov pre predmet IKT- Geografia pre 5. a 9. ročník ako aj na implementácii nových foriem do vyučovania predme
IKT- Geografia. Prirážka môže byť využitá pri zvýšení tarifných platov alebo zmene odvodov zo zákona. 4.1. x

6.1.3. Odborný pracovník 4.3 610620 osobohodina 500 6,65 3 325,00

Interný zamestnanec žiadateľa - hlavný pracovný pomer - rozšírenie pracovnej zmluvy na základe Zákonníka práce 
prostredníctvom Dodatku k PZ,  500  h počas projektu, priemerný tarifný plat + príplatky  737,57 EURdelené priem. 
mesačným fondom prac. času  171  h + odvody zamestnávateľa 35,2% + valorizácia 14%  = cena osobohodiny 6,65 
EUR.  Odborná činnosť pre aktivitu 3.1. - úlohy spojené s prípravou a tvorbou manuálov pre vyučovanie predmetu IKT- 
Geografia. Odb. pracovník 4.1, Odb. pracovník 4.2 a Odb. pracovník 4.3  budú spolupracovať na príprave a tvorbe 2 
manuálov pre predmet IKT- Geografia pre 5. a 9. ročník ako aj na implementácii nových foriem do vyučovania predme
IKT- Geografia. Prirážka môže byť využitá pri zvýšení tarifných platov alebo zmene odvodov zo zákona. 4.1. x
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6.2. Cestovné náhrady ** 0,00

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

6.2.2.

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

6.2.3.

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

6.3.

Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné
činnosti) 24 000,00

6.3.1.

Externý lektor - Školenie - Práca s interaktívnou technikou 
vo vyučovaní IKT 637001 osobohodina 1 200 20,00 24 000,00

Externý pracovník - obchodný zákonník, 1200 hodín, cca. 10 hodín týždenne počas trvania projektu, jednotková cena 20 
EUR/hod.  Vzdelávanie 14 pedagogických pracovníkov v 5 skupinách (skupinky absolvujú rovnaké školenie - 5 x 240 
hodín). Vytypované školenie je potrebné na rozvoj kľúčovej kompetencie učiteľa – vedieť pracovať s modernými IKT. 
Školenia v rozsahu 240 hodín. Na záver s obdržaním certifikátu. 4.1.

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

6.3.3. … Iné (doplniť) 0 0,00 0,00

6.4. Ostatné výdavky - priame 0,00

6.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity 3 projekt 0 0,00 0,00

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

6.4.3.

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

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

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

6.5. Podpora frekventantov 29 430,00

6.5.1.

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

6.5.2 Školiaci materiál a potreby 633009 projekt 1 9 000,00 9 000,00

Učebné pomôcky, materiály  - texty využívajúce interaktívnu formu vyučovania pre žiakov pre predmety  Prírodoveda 5. 
ročník, Prírodné vedy, Geografia 9. ročník. Potrebné texty k realizácií a implementácií aktivity projektu, dodávateľ bude 
vybraný v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní - bude uzavretá zmluva s dodávateľom na základe 
Obchodného zákonníka. Celkové vynaložené výdavky na obstaranie školiaceho materiálu pre žiakov predstavujú 9 000 
EUR. 4.1.

6.5.3 Školiaci materiál a potreby - výstupy 633009 projekt 1 270,00 270,00

Materiál na ukladanie digitálnych výstupov, textových a obrázkových dokladov a prezentácií - CD, DVD, fólie, papier a 
pod., slúži na vyučovanie inovatívnym spôsobom, dodávateľ bude vybraný v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o 
verejnom obstarávaní. 4.1.

6.5.4 Príspevky pre frekventantov projekt 0 0,00 0,00

6.5.5 Náhrada mzdy - účastník školenia 6.3.1. č. 1 637009 osobohodina 240 6,00 1 440,00

Náhrada mzdy osobe zúčastňujúcej sa vzdelávacích aktivít - mzda učiteľa zúčastňujúceho sa školenia; počíta sa s 240 
hodinami, ktoré pedagogický zamestnanc absolvuje počas pracovnej doby. Výpočet: priemerný tarifný plat + príplatky  
635,00 EURdelené priem. mesačným fondom prac. času  163  h + odvody zamestnávateľa 35,2% 223,52 EUR+ 
valorizácia 14% 120,19 EUR= cena osobohodiny 6,00 EUR 4.1.

6.5.6 Náhrada mzdy - účastník školenia 6.3.1. č. 2 637009 osobohodina 240 6,00 1 440,00

Náhrada mzdy osobe zúčastňujúcej sa vzdelávacích aktivít - mzda učiteľa zúčastňujúceho sa školenia; počíta sa s 240 
hodinami, ktoré pedagogický zamestnanc absolvuje počas pracovnej doby. Výpočet: priemerný tarifný plat + príplatky  
635,00 EURdelené priem. mesačným fondom prac. času  163  h + odvody zamestnávateľa 35,2% 223,52 EUR+ 
valorizácia 14% 120,19 EUR= cena osobohodiny 6,00 EUR 4.1.

6.5.7 Náhrada mzdy - účastník školenia 6.3.1. č. 3 637009 osobohodina 240 6,00 1 440,00

Náhrada mzdy osobe zúčastňujúcej sa vzdelávacích aktivít - mzda učiteľa zúčastňujúceho sa školenia; počíta sa s 240 
hodinami, ktoré pedagogický zamestnanc absolvuje počas pracovnej doby. Výpočet: priemerný tarifný plat + príplatky  
635,00 EURdelené priem. mesačným fondom prac. času  163  h + odvody zamestnávateľa 35,2% 223,52 EUR+ 
valorizácia 14% 120,19 EUR= cena osobohodiny 6,00 EUR 4.1.

6.5.8 Náhrada mzdy - účastník školenia 6.3.1. č. 4 637009 osobohodina 240 6,00 1 440,00

Náhrada mzdy osobe zúčastňujúcej sa vzdelávacích aktivít - mzda učiteľa zúčastňujúceho sa školenia; počíta sa s 240 
hodinami, ktoré pedagogický zamestnanc absolvuje počas pracovnej doby. Výpočet: priemerný tarifný plat + príplatky  
635,00 EURdelené priem. mesačným fondom prac. času  163  h + odvody zamestnávateľa 35,2% 223,52 EUR+ 
valorizácia 14% 120,19 EUR= cena osobohodiny 6,00 EUR 4.1.

6.5.9 Náhrada mzdy - účastník školenia 6.3.1. č. 5 637009 osobohodina 240 6,00 1 440,00

Náhrada mzdy osobe zúčastňujúcej sa vzdelávacích aktivít - mzda učiteľa zúčastňujúceho sa školenia; počíta sa s 240 
hodinami, ktoré pedagogický zamestnanc absolvuje počas pracovnej doby. Výpočet: priemerný tarifný plat + príplatky  
635,00 EURdelené priem. mesačným fondom prac. času  163  h + odvody zamestnávateľa 35,2% 223,52 EUR+ 
valorizácia 14% 120,19 EUR= cena osobohodiny 6,00 EUR 4.1.
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6.5.10 Náhrada mzdy - účastník školenia 6.3.1. č. 6 637009 osobohodina 240 6,00 1 440,00

Náhrada mzdy osobe zúčastňujúcej sa vzdelávacích aktivít - mzda učiteľa zúčastňujúceho sa školenia; počíta sa s 240 
hodinami, ktoré pedagogický zamestnanc absolvuje počas pracovnej doby. Výpočet: priemerný tarifný plat + príplatky  
635,00 EURdelené priem. mesačným fondom prac. času  163  h + odvody zamestnávateľa 35,2% 223,52 EUR+ 
valorizácia 14% 120,19 EUR= cena osobohodiny 6,00 EUR 4.1.

6.5.11 Náhrada mzdy - účastník školenia 6.3.1. č. 7 637009 osobohodina 240 6,00 1 440,00

Náhrada mzdy osobe zúčastňujúcej sa vzdelávacích aktivít - mzda učiteľa zúčastňujúceho sa školenia; počíta sa s 240 
hodinami, ktoré pedagogický zamestnanc absolvuje počas pracovnej doby. Výpočet: priemerný tarifný plat + príplatky  
635,00 EURdelené priem. mesačným fondom prac. času  163  h + odvody zamestnávateľa 35,2% 223,52 EUR+ 
valorizácia 14% 120,19 EUR= cena osobohodiny 6,00 EUR 4.1.

6.5.12 Náhrada mzdy - účastník školenia 6.3.1. č. 8 637009 osobohodina 240 6,00 1 440,00

Náhrada mzdy osobe zúčastňujúcej sa vzdelávacích aktivít - mzda učiteľa zúčastňujúceho sa školenia; počíta sa s 240 
hodinami, ktoré pedagogický zamestnanc absolvuje počas pracovnej doby. Výpočet: priemerný tarifný plat + príplatky  
635,00 EURdelené priem. mesačným fondom prac. času  163  h + odvody zamestnávateľa 35,2% 223,52 EUR+ 
valorizácia 14% 120,19 EUR= cena osobohodiny 6,00 EUR 4.1.

6.5.13 Náhrada mzdy - účastník školenia 6.3.1. č. 9 637009 osobohodina 240 6,00 1 440,00

Náhrada mzdy osobe zúčastňujúcej sa vzdelávacích aktivít - mzda učiteľa zúčastňujúceho sa školenia; počíta sa s 240 
hodinami, ktoré pedagogický zamestnanc absolvuje počas pracovnej doby. Výpočet: priemerný tarifný plat + príplatky  
635,00 EURdelené priem. mesačným fondom prac. času  163  h + odvody zamestnávateľa 35,2% 223,52 EUR+ 
valorizácia 14% 120,19 EUR= cena osobohodiny 6,00 EUR 4.1.

6.5.14 Náhrada mzdy - účastník školenia 6.3.1. č. 10 637009 osobohodina 240 6,00 1 440,00

Náhrada mzdy osobe zúčastňujúcej sa vzdelávacích aktivít - mzda učiteľa zúčastňujúceho sa školenia; počíta sa s 240 
hodinami, ktoré pedagogický zamestnanc absolvuje počas pracovnej doby. Výpočet: priemerný tarifný plat + príplatky  
635,00 EURdelené priem. mesačným fondom prac. času  163  h + odvody zamestnávateľa 35,2% 223,52 EUR+ 
valorizácia 14% 120,19 EUR= cena osobohodiny 6,00 EUR 4.1.

6.5.15 Náhrada mzdy - účastník školenia 6.3.1. č. 11 637009 osobohodina 240 6,00 1 440,00

Náhrada mzdy osobe zúčastňujúcej sa vzdelávacích aktivít - mzda učiteľa zúčastňujúceho sa školenia; počíta sa s 240 
hodinami, ktoré pedagogický zamestnanc absolvuje počas pracovnej doby. Výpočet: priemerný tarifný plat + príplatky  
635,00 EURdelené priem. mesačným fondom prac. času  163  h + odvody zamestnávateľa 35,2% 223,52 EUR+ 
valorizácia 14% 120,19 EUR= cena osobohodiny 6,00 EUR 4.1.

6.5.16 Náhrada mzdy - účastník školenia 6.3.1. č. 12 637009 osobohodina 240 6,00 1 440,00

Náhrada mzdy osobe zúčastňujúcej sa vzdelávacích aktivít - mzda učiteľa zúčastňujúceho sa školenia; počíta sa s 240 
hodinami, ktoré pedagogický zamestnanc absolvuje počas pracovnej doby. Výpočet: priemerný tarifný plat + príplatky  
635,00 EURdelené priem. mesačným fondom prac. času  163  h + odvody zamestnávateľa 35,2% 223,52 EUR+ 
valorizácia 14% 120,19 EUR= cena osobohodiny 6,00 EUR 4.1.

6.5.17 Náhrada mzdy - účastník školenia 6.3.1. č. 13 637009 osobohodina 240 6,00 1 440,00

Náhrada mzdy osobe zúčastňujúcej sa vzdelávacích aktivít - mzda učiteľa zúčastňujúceho sa školenia; počíta sa s 240 
hodinami, ktoré pedagogický zamestnanc absolvuje počas pracovnej doby. Výpočet: priemerný tarifný plat + príplatky  
635,00 EURdelené priem. mesačným fondom prac. času  163  h + odvody zamestnávateľa 35,2% 223,52 EUR+ 
valorizácia 14% 120,19 EUR= cena osobohodiny 6,00 EUR 4.1.

6.5.18 Náhrada mzdy - účastník školenia 6.3.1. č. 14 637009 osobohodina 240 6,00 1 440,00

Náhrada mzdy osobe zúčastňujúcej sa vzdelávacích aktivít - mzda učiteľa zúčastňujúceho sa školenia; počíta sa s 240 
hodinami, ktoré pedagogický zamestnanc absolvuje počas pracovnej doby. Výpočet: priemerný tarifný plat + príplatky  
635,00 EURdelené priem. mesačným fondom prac. času  163  h + odvody zamestnávateľa 35,2% 223,52 EUR+ 
valorizácia 14% 120,19 EUR = cena osobohodiny 6,00 EUR 4.1.

6.  Spolu 63 899,50

7. Riadenie rizík (ak relevantné)

7.1 Riziková prirážka 920 projekt 1 6 000,00 6 000,00

Jednoznačné riziká, ktoré môžu ohroziť dosiahnutie
výstupov jednotlivých aktivít sú uvedené v podrobnom opise projektu. V rozpočte sú rizikové položky označené x a 
znamená to, že vplyvom inflácie môže dôjsť k zmene súčasnej ceny podľa prieskumu trhu, prípadne k zmene tarifných 
platov.
Uvádzané riziká sú prijateľné a rizikový rozpočet je primeraný na prekonanie rizík v prípade ich nastania.

1.1, 2.1, 3.1, 
4.1

7. Spolu 6 000,00

CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU 224 722,50

Kontrola kriterii efektivnosti rozpoctu Suma v EUR
Reálne limity rozpočtu 
v %

Maximálne 
limity

1. Nepriame výdavky*** 33 623,50 18,17% 20,00%

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

10,00%

z priamych výdavkov

pre túto výzvu irelevantné
z priamych výdavkov
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3a. Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky (priame 
výdavky) 46 280,00

25,00% 30,00% z priamych 
výdavkov

3b. Zariadenie/vybavenie
(nepriame výdavky)

20,00% z nepriamych 
výdavkov

4.
Dodávky na nepriame výdavky 9 010,00

26,80% 30,00% z nepriamych 
výdavkov

5.
Dodávky na priame výdavky 24 000,00

12,97% 30,00% z priamych 
výdavkov

6. Riziková prirážka 6 000,00 2,67% 5,00% z celkových 
oprávnených 
výdavkov

pre túto výzvu irelevantné
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