
 
  
 
 
 
 
                                                                                                                                                   

ITMS kód Projektu: 26110130322    
  

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE  
O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

 
uzatvorený v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov, v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov, v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona 
č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva 
v znení neskorších predpisov.   
 
ČÍSLO ZMLUVY: 034/2010/1.1/OPV 
 
Tento Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, registračné číslo 
Dodatku 034/2010/1.1/OPV /D01 (ďalej len „Dodatok“) je uzatvorený 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 :  Ing. Eugen Jurzyca 

 

v zastúpení1   

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

sídlo : Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava 

 Slovenská republika 

IČO : 31819494 

DIČ : 2022295539 

Konajúci : Ing. Alexandra Drgová 

na základe splnomocnenia zo dňa 30. 11. 2007 

(ďalej len „Poskytovateľ“)  

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

názov  : Stredná umelecká škola, Slavkovská 19, Kežmarok  

sídlo  : Slavkovská 19, 06001 Kežmarok, Slovenská republika 

                                      Slovenská republika    

zapísaný v  :  registri organizácií  

konajúci  : Ing. Marta Perignáthová  

IČO  : 36155667  

DIČ : 2021360781  
 

banka : Dexia banka Slovensko 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 zmenách Zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku č. 034/2010/1.1/OPV (ďalej len „Zmluva“), ITMS kód Projektu 
26110130322, v znení Usmernenia Poskytovateľa č. 3 zo dňa 22. 9. 2010 a Usmernenia 
Poskytovateľa č. 4 zo dňa 21. 4. 2011 uvedených 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 
 
(1) Zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa vypúšťajú prílohy č. 3 Podpisové vzory a č. 6 

Plnomocenstvo. 
 

Prílohy zmluvy o poskytnutí NFP sa prečíslujú nasledovne: 
Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku;  
Príloha č. 2 Predmet podpory NFP;  
Príloha č. 3 Rozpočet projektu;  
Príloha č. 4 Podrobný popis aktivít projektu.  

  
(2) V nadväznosti na zmenu uvedenú v odseku 1 tohto článku sa mení prvá veta v článku 6 

bod 6.3 Zmluvy o poskytnutí NFP nasledovne: 
 
Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledujúce prílohy: 1. Všeobecné zmluvné 
podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 2. Predmet 
podpory NFP, 3. Rozpočet projektu, 4. Podrobný popis aktivít projektu. 
 

(3) Článok 6 odsek 6.4 Zmluvy o poskytnutí NFP sa nahrádza novým článkom 6 odsek 6.4 
nasledovne: 

 
Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi zmenu alebo 
doplnenie osôb oprávnených konať v mene Prijímateľa a doručiť Poskytovateľovi nové 
podpisové vzory a v prípade zmeny alebo doplnenia zástupcu aj novú plnú moc.  
V prípade zmeny štatutára je Prijímateľ povinný doručiť originál alebo úradne overenú 
kópiu menovacieho dekrétu alebo iný dokument potvrdzujúci vykonanie zmeny v osobe 
štatutára a v prípade zmeny zástupcu je Prijímateľ povinný doručiť aj odvolanie alebo 
výpoveď plnej moci na predchádzajúceho zástupcu. 
 

(4) Zoznam príloh sa mení nasledovne: 
 

Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku; 
Príloha č. 2 Predmet podpory NFP; 
Príloha č. 3 Rozpočet projektu; 
Príloha č. 4 Podrobný popis aktivít projektu. 

 
 
Ostatné prílohy Zmluvy 
 
(1) 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. 1 k Dodatku.  
Príloha č. 1 k Dodatku sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 
 

(2) V prílohe č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“ sa tabuľka „Rozpočet Projektu“ 
nahrádza novou tabuľkou „Rozpočet Projektu“. 

Nová tabuľka je prílohou č. 2 k Dodatku.  

Príloha č. 2 k Dodatku sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 
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(3) V prílohe č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“ sa tabuľka „Rozpočet realizácie 
jednotlivých aktivít“ nahrádza novou tabuľkou „Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít“. 

Nová tabuľka je prílohou č. 3 k Dodatku.  

Príloha č. 3 k Dodatku sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

 

(4) 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. 4 k Dodatku.  
     Príloha č. 4 k Dodatku sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

 

(5) V prílohe č. 4 Zmluvy „Podrobný popis aktivít projektu“ sa tabuľka „Podrobný popis 
aktivity 2“ nahrádza novou tabuľkou  „Podrobný popis aktivity 2“. 

 
Nový tabuľka je prílohou č. 5 k Dodatku.  
Príloha č. 5 k Dodatku sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

 

(6) V prílohe č. 4 Zmluvy „Podrobný popis aktivít projektu“ sa tabuľka „Podrobný popis 
aktivity 22“ nahrádza novou tabuľkou  „Podrobný popis aktivity 22“. 

 
Nový tabuľka je prílohou č. 6 k Dodatku.  
Príloha č. 6 k Dodatku sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

 

 

Článok 3 

(1) Pre účely tohto Dodatku sa všeobecné zmluvné podmienky označujú ako „VZP“, Zmluva 
o poskytnutí NFP 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. 
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Za  Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 

 

 

 

 

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

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu5 Poskytovateľa 

Ing. Alexandra Drgová 

generálna riaditeľka 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za Prijímateľa v Kežmarku, dňa: 

 

 

 

 

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

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu6 Prijímateľa 
 
 
 
 

Prílohy: 
 
Príloha č. 1: tabuľka „Časový rámec realizácie Projektu“;  
Príloha č. 2: tabuľka „Rozpočet projektu“; 
Príloha č. 3: tabuľka „Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít“; 
Príloha č. 4: tabuľka „Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu“; 
Príloha č. 5: tabuľka „Podrobný popis aktivity 2“; 
Príloha č. 6: tabuľka „Podrobný popis aktivity 22“. 

                                                 
 
5 Ak sa nehodí,  prečiarknite 
6 Ak sa nehodí,  prečiarknite 
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Príloha č. 1 k Dodatku   

 
6. Časový rámec realizácie Projektu 

Názov aktivity 
Začiatok realizácie aktivity 

(MM/RRRR) 
Ukončenie realizácie aktivity 

(MM/RRRR) 
Hlavné aktivity (max. 100 
znakov pre každú aktivitu) 

  

1.1 Vzdelávanie 
pedagogických zamestnancov 
v oblasti IKT 

10/2010 05/2011 

1.2 Vzdelávanie 
pedagogických zamestnancov 
odborných predmetov  
v digitálnej  
a počítačovej gramotnosti. 

10/2010 06/2012 

1.3 Tvorba výučbových 
materiálov pre projektové 
vyučovanie s využitím IKT 

11/2010 03/2011 

1.4 Vzdelávanie 
pedagogických zamestnancov 
na zvyšovanie odbornosti, 
kvalifikovanosti a získavanie 
kompetencií 

10/2010 10/2011 

2.1 Prieskum a analýza  
procesu výučby a situácie 
školy 

10/2010 06/2012 

2.2 Analýza, tvorba  
a implementácia školského 
vzdelávacieho programu. 

10/2010 05/2011 

2.3 Tvorba a realizácia 
projektového vyučovania 

02/2011 11/2011 

2.4 Evalvácia projektového 
vyučovania 

12/2011 05/2012 

3.1 Zavádzanie a overenie  
inovatívnej efektívnej 
metodiky vyučovania 
Anglického jazyka 

10/2010 06/2012 

3.2 Nové metódy a formy 
výučby Nemeckého jazyka 

10/2010 06/2012 

3.3 Inovácia metód a foriem 
výučby predmetu 
Matematika 

10/2010 06/2012 

3.4 Inovácia metód a foriem 
výučby predmetu Ekonomika 

10/2010 06/2012 

4.1 Tradície v novom svetle – 
"Zborník histórie ľudovej 
kultúry podtatranského 
regiónu" 

10/2010 06/2012 



 

2 
 

4.2 Inovácia metód a foriem 
výučby Počítačovej grafiky  
v odborných predmetoch 

10/2010 06/2012 

4.3 Efektívne využitie 
moderných didaktických 
prostriedkov v predmete 
Dejiny výtvarnej kultúry 

10/2010 06/2012 

4.4 Spoznávanie dejín 
nábytkovej kultúry -
zdokumentovanie nábytku 
v okolí v rôznych 
historických obdobiach 

10/2010 06/2012 

4.5 Vlastnosti dreva  
a techniky pri tvorbe 
umeleckého diela 

10/2010 06/2012 

4.6 Technologický základ, 
techniky a postupy v umení  
pre propagačných 
výtvarníkov 

10/2010 06/2012 

4.7 Základy písma a písmo 
ako súčasť výtvarnej 
propagácie 

10/2010 06/2012 

4.8 Skvalitnenie procesu 
odbor. vyučovania 
nábytkovej tvorby  
s využitím modernej 
počítačovej a didaktickej 
techniky 

10/2010 06/2012 

4.9 Krajinársky kurz 10/2010 06/2012 
4.10 Inovácia metód a foriem 
výučby odborného predmetu 
Polygrafia 

10/2010 06/2012 

Podporné aktivity   
Riadenie projektu 10/2010 09/2012 
Publicita a informovanosť 10/2010 09/2012 
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Príloha č. 2  k Dodatku   
 
7. Rozpočet projektu 

Skupina výdavkov 
Oprávnené 
výdavky 
(v EUR) 

Neoprávnené 
výdavky 
(v EUR) 

Celkové 
výdavky 

projektu (v 
EUR) 

Názov aktivity 

920 Rezerva 
na nepredvídané 
výdavky 

1 500,00 0,00 1 500,00 Riadenie rizík 

610620 Osobné náklady 32 868,00 0,00 32 868,00 
Riadenie 
Projektu 

610620 Osobné náklady 373,00 0,00 373,00 

3.4 Inovácia 
metód a foriem 

výučby predmetu 
Ekonomika 

610620 Osobné náklady 3 202,00 0,00 3 202,00 

4.1 Tradície  
v novom svetle – 
"Zborník histórie 
ľudovej kultúry 
podtatranského 

regiónu" 

610620 Osobné náklady 1 140,20 0,00 1 140,20 

4.2 Inovácia 
metód a foriem 

výučby 
Počítačovej 

grafiky  
v odborných 
predmetoch 

610620 Osobné náklady 2 707,00 0,00 2 707,00 

4.3 Efektívne 
využitie 

moderných 
didaktických 
prostriedkov  
v predmete 

Dejiny výtvarnej 
kultúry 

610620 Osobné náklady 2 481,50 0,00 2 481,50 

4.4 Spoznávanie 
dejín nábytkovej 

kultúry -
zdokumentovanie 
nábytku v okolí 

v rôznych 
historických 
obdobiach 

610620 Osobné náklady 2 960,00 0,00 2 960,00 

4.5 Vlastnosti 
dreva  

a techniky  
pri tvorbe 

umeleckého diela
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610620 Osobné náklady 4 293,50 0,00 4 293,50 

4.6 
Technologický 

základ, techniky 
a postupy  
v umení  

pre 
propagačných 
výtvarníkov 

610620 Osobné náklady 3 536,80 0,00 3 536,80 

4.7 Základy 
písma a písmo 

ako súčasť 
výtvarnej 

propagácie 

610620 Osobné náklady 3 218,00 0,00 3 218,00 

4.8 Skvalitnenie 
procesu odbor. 

vyučovania 
nábytkovej 

tvorby  
s využitím 
modernej 

počítačovej  
a didaktickej 

techniky 

610620 Osobné náklady 4 302,00 0,00 4 302,00 
4.9 Krajinársky 

kurz 

610620 Osobné náklady 1 601,00 0,00 1 601,00 

4.10 Inovácia 
metód a foriem 

výučby 
odborného 
predmetu 
Polygrafia 

610620 Osobné náklady 9 790,00 0,00 9 790,00 

3.1 Zavádzanie 
a overenie  
inovatívnej 
efektívnej 
metodiky 

vyučovania 
Anglického 

jazyka 

610620 Osobné náklady 3 459,00 0,00 3 459,00 

3.2 Nové metódy 
a formy výučby 

Nemeckého 
jazyka 

610620 Osobné náklady 2 920,50 0,00 2 920,50 

3.3 Inovácia 
metód a foriem 

výučby predmetu 
Matematika 

631001 Tuzemské 
cestovné náklady 

9 600,00 0,00 9 600,00 
3.4 Inovácia 

metód a foriem 
výučby predmetu 
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Ekonomika 

631001 Tuzemské 
cestovné náklady 

8 100,00 0,00 8 100,00 

4.3 Efektívne 
využitie 

moderných 
didaktických 
prostriedkov  
v predmete 

Dejiny výtvarnej 
kultúry 

631001 Tuzemské 
cestovné náklady 

22 500,00 0,00 22 500,00 
4.9 Krajinársky 

kurz 
632003 Poštové služby 

a telekomunikačné 
služby 

400,00 0,00 400,00 
Riadenie 
Projektu 

633002 Materiál 
Výpočtová 
technika 

43 145,00 0,00 43 145,00 
Zariadenie  

a vybavenie 

633004 Materiál 
Prevádzkové 
stroje, prístroje, 
zariadenie, 
technika a náradie 

15 425,00 0,00 15 425,00 
Zariadenie  

a vybavenie 

633006 Materiál 
všeobecný 

19 605,00 0,00 19 605,00 
Riadenie 
Projektu 

633009 Materiál Knihy, 
časopisy, noviny , 
učebnice, učebné 
pomôcky a 
kompenzačné 
pomôcky 

300,00 0,00 300,00 

1.1 Vzdelávanie 
pedagogických 
zamestnancov  
v oblasti IKT 

633009 Materiál Knihy, 
časopisy, noviny , 
učebnice, učebné 
pomôcky a 
kompenzačné 
pomôcky 

1 100,00 0,00 1 100,00 

1.2 Vzdelávanie 
pedagogických 
zamestnancov 

odborných 
predmetov  
v digitálnej  

a počítačovej 
gramotnosti. 

633009 Materiál Knihy, 
časopisy, noviny , 
učebnice, učebné 
pomôcky a 
kompenzačné 
pomôcky 

500,00 0,00 500,00 

1.3 Tvorba 
výučbových 
materiálov  

pre projektové 
vyučovanie  

s využitím IKT 
633009 Materiál Knihy, 

časopisy, noviny , 
učebnice, učebné 
pomôcky a 
kompenzačné 
pomôcky 

350,00 0,00 350,00 

1.4 Vzdelávanie 
pedagogických 
zamestnancov  
na zvyšovanie 

odbornosti, 
kvalifikovanosti 
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a získavanie 
kompetencií 

633009 Materiál Knihy, 
časopisy, noviny , 
učebnice, učebné 
pomôcky a 
kompenzačné 
pomôcky 

1 000,00 0,00 1 000,00 

2.2 Analýza, 
tvorba  

a implementácia 
školského 

vzdelávacieho 
programu. 

633009 Materiál Knihy, 
časopisy, noviny , 
učebnice, učebné 
pomôcky a 
kompenzačné 
pomôcky 

400,00 0,00 400,00 

2.3 Tvorba  
a realizácia 

projektového 
vyučovania 

633009 Materiál Knihy, 
časopisy, noviny , 
učebnice, učebné 
pomôcky a 
kompenzačné 
pomôcky 

8 000,00 0,00 8 000,00 

3.4 Inovácia 
metód a foriem 

výučby predmetu 
Ekonomika 

633009 Materiál Knihy, 
časopisy, noviny , 
učebnice, učebné 
pomôcky a 
kompenzačné 
pomôcky 

300,00 0,00 300,00 

4.1 Tradície  
v novom svetle – 
"Zborník histórie 
ľudovej kultúry 
podtatranského 

regiónu" 

633009 Materiál Knihy, 
časopisy, noviny , 
učebnice, učebné 
pomôcky a 
kompenzačné 
pomôcky 

300,00 0,00 300,00 

4.2 Inovácia 
metód a foriem 

výučby 
Počítačovej 

grafiky  
v odborných 
predmetoch 

633009 Materiál Knihy, 
časopisy, noviny , 
učebnice, učebné 
pomôcky a 
kompenzačné 
pomôcky 

2 800,00 0,00 2 800,00 

4.3 Efektívne 
využitie 

moderných 
didaktických 
prostriedkov  
v predmete 

Dejiny výtvarnej 
kultúry 

633009 Materiál Knihy, 
časopisy, noviny , 
učebnice, učebné 
pomôcky a 
kompenzačné 
pomôcky 

1 000,00 0,00 1 000,00 

4.4 Spoznávanie 
dejín nábytkovej 

kultúry -
zdokumentovanie 
nábytku v okolí 

v rôznych 
historických 
obdobiach 

633009 Materiál Knihy, 1 200,00 0,00 1 200,00 4.5 Vlastnosti 
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časopisy, noviny , 
učebnice, učebné 
pomôcky a 
kompenzačné 
pomôcky 

dreva  
a techniky  
pri tvorbe 

umeleckého diela

633009 Materiál Knihy, 
časopisy, noviny , 
učebnice, učebné 
pomôcky a 
kompenzačné 
pomôcky 

3 964,50 0,00 3 964,50 

4.6 
Technologický 

základ, techniky 
a postupy  
v umení  

pre 
propagačných 
výtvarníkov 

633009 Materiál Knihy, 
časopisy, noviny , 
učebnice, učebné 
pomôcky a 
kompenzačné 
pomôcky 

2 233,60 0,00 2 233,60 

4.7 Základy 
písma a písmo 

ako súčasť 
výtvarnej 

propagácie 

633009 Materiál Knihy, 
časopisy, noviny , 
učebnice, učebné 
pomôcky a 
kompenzačné 
pomôcky 

300,00 0,00 300,00 

4.8 Skvalitnenie 
procesu odbor. 

vyučovania 
nábytkovej 

tvorby  
s využitím 
modernej 

počítačovej  
a didaktickej 

techniky 
633009 Materiál Knihy, 

časopisy, noviny , 
učebnice, učebné 
pomôcky a 
kompenzačné 
pomôcky 

1 000,00 0,00 1 000,00 

4.10 Inovácia 
metód a foriem 

výučby 
odborného 
predmetu 
Polygrafia 

633009 Materiál Knihy, 
časopisy, noviny , 
učebnice, učebné 
pomôcky a 
kompenzačné 
pomôcky 

49 400,00 0,00 49 400,00 

3.1 Zavádzanie 
a overenie  
inovatívnej 
efektívnej 
metodiky 

vyučovania 
Anglického 

jazyka 
633009 Materiál Knihy, 

časopisy, noviny , 
učebnice, učebné 
pomôcky a 
kompenzačné 
pomôcky 

21 380,00 0,00 21 380,00 

3.2 Nové metódy 
a formy výučby 

Nemeckého 
jazyka 

633009 Materiál Knihy, 2 500,00 0,00 2 500,00 3.3 Inovácia 
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časopisy, noviny , 
učebnice, učebné 
pomôcky a 
kompenzačné 
pomôcky 

metód a foriem 
výučby predmetu 

Matematika 

633013 Materiál Softvér a 
licencie 

14 480,00 0,00 14 480,00 
Zariadenie  

a vybavenie 

637001 Školenia, kurzy, 
semináre, porady, 
konferencie, 
sympóziá 

3 450,00 0,00 3 450,00 

4.10 Inovácia 
metód a foriem 

výučby 
odborného 
predmetu 
Polygrafia 

637003 Propagácia, 
reklama a inzercia 

4 430,00 0,00 4 430,00 
Riadenie 
Projektu 

637004 Všeobecné služby 21 250,00 0,00 21 250,00 
Riadenie 
Projektu 

637004 Všeobecné služby 1 280,00 0,00 1 280,00 

1.1 Vzdelávanie 
pedagogických 
zamestnancov  
v oblasti IKT 

637004 Všeobecné služby 3 520,00 0,00 3 520,00 

1.2 Vzdelávanie 
pedagogických 
zamestnancov 

odborných 
predmetov  
v digitálnej  

a počítačovej 
gramotnosti. 

637004 Všeobecné služby 3 000,00 0,00 3 000,00 

1.3 Tvorba 
výučbových 
materiálov  

pre projektové 
vyučovanie  

s využitím IKT 

637004 Všeobecné služby 6 480,00 0,00 6 480,00 

1.4 Vzdelávanie 
pedagogických 
zamestnancov  
na zvyšovanie 

odbornosti, 
kvalifikovanosti 

a získavanie 
kompetencií 

637004 Všeobecné služby 9 700,00 0,00 9 700,00 

2.1 Prieskum  
a analýza  

procesu výučby 
a situácie školy 

637004 Všeobecné služby 500,00 0,00 500,00 
2.2 Analýza, 

tvorba  
a implementácia 
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školského 
vzdelávacieho 

programu. 

637004 Všeobecné služby 350,00 0,00 350,00 

2.3 Tvorba  
a realizácia 

projektového 
vyučovania 

637004 Všeobecné služby 6 400,00 0,00 6 400,00 

3.4 Inovácia 
metód a foriem 

výučby predmetu 
Ekonomika 

637004 Všeobecné služby 3 500,00 0,00 3 500,00 

4.1 Tradície  
v novom svetle – 
"Zborník histórie 
ľudovej kultúry 
podtatranského 

regiónu" 

637004 Všeobecné služby 1 100,00 0,00 1 100,00 

4.3 Efektívne 
využitie 

moderných 
didaktických 
prostriedkov  
v predmete 

Dejiny výtvarnej 
kultúry 

637004 Všeobecné služby 2 500,00 0,00 2 500,00 

4.4 Spoznávanie 
dejín nábytkovej 

kultúry -
zdokumentovanie 
nábytku v okolí 

v rôznych 
historických 
obdobiach 

637004 Všeobecné služby 1 000,00 0,00 1 000,00 

4.5 Vlastnosti 
dreva  

a techniky  
pri tvorbe 

umeleckého diela

637004 Všeobecné služby 1 000,00 0,00 1 000,00 

4.6 
Technologický 

základ, techniky 
a postupy  
v umení  

pre 
propagačných 
výtvarníkov 

637004 Všeobecné služby 700,00 0,00 700,00 

4.7 Základy 
písma a písmo 

ako súčasť 
výtvarnej 
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propagácie 

637004 Všeobecné služby 850,00 0,00 850,00 

4.8 Skvalitnenie 
procesu odbor. 

vyučovania 
nábytkovej 

tvorby  
s využitím 
modernej 

počítačovej  
a didaktickej 

techniky 

637004 Všeobecné služby 15 200,00 0,00 15 200,00 

3.1 Zavádzanie 
a overenie  
inovatívnej 
efektívnej 
metodiky 

vyučovania 
Anglického 

jazyka 

637004 Všeobecné služby 8 350,00 0,00 8 350,00 

3.2 Nové metódy 
a formy výučby 

Nemeckého 
jazyka 

637004 Všeobecné služby 1 200,00 0,00 1 200,00 

3.3 Inovácia 
metód a foriem 

výučby predmetu 
Matematika 

637005 Špeciálne služby 800,00 0,00 800,00 
Riadenie 
Projektu 

637009 Náhrada mzdy a 
platu 

4 766,16 0,00 4 766,16 

1.1 Vzdelávanie 
pedagogických 
zamestnancov  
v oblasti IKT 

637009 Náhrada mzdy a 
platu 

17 005,36 0,00 17 005,36 

1.2 Vzdelávanie 
pedagogických 
zamestnancov 

odborných 
predmetov  
v digitálnej  

a počítačovej 
gramotnosti. 

637009 Náhrada mzdy a 
platu 

10 190,88 0,00 10 190,88 

1.3 Tvorba 
výučbových 
materiálov  

pre projektové 
vyučovanie  

s využitím IKT 

637009 Náhrada mzdy a 
platu 

14 994,72 0,00 14 994,72 
1.4 Vzdelávanie 
pedagogických 
zamestnancov  
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na zvyšovanie 
odbornosti, 

kvalifikovanosti 
a získavanie 
kompetencií 

637009 Náhrada mzdy a 
platu 

454,32 0,00 454,32 

4.10 Inovácia 
metód a foriem 

výučby 
odborného 
predmetu 
Polygrafia 

637014 Stravovanie 700,00 0,00 700,00 
Riadenie 
Projektu 

637015 Poistné iné ako do 
ZP, SP a 
povinného 
poistenia vozidla 

255,00 0,00 255,00 
Riadenie 
Projektu 

637027 Odmeny 
zamestnancov 
mimo pracovného 
pomeru 

2 082,50 0,00 2 082,50 
Riadenie 
Projektu 

637027 Odmeny 
zamestnancov 
mimo pracovného 
pomeru 

480,00 0,00 480,00 

1.1 Vzdelávanie 
pedagogických 
zamestnancov  
v oblasti IKT 

637027 Odmeny 
zamestnancov 
mimo pracovného 
pomeru 

1 600,00 0,00 1 600,00 

1.2 Vzdelávanie 
pedagogických 
zamestnancov 

odborných 
predmetov  
v digitálnej  

a počítačovej 
gramotnosti. 

637027 Odmeny 
zamestnancov 
mimo pracovného 
pomeru 

5 580,00 0,00 5 580,00 

2.2 Analýza, 
tvorba  

a implementácia 
školského 

vzdelávacieho 
programu. 

637027 Odmeny 
zamestnancov 
mimo pracovného 
pomeru 

20 925,00 0,00 20 925,00 

2.3 Tvorba  
a realizácia 

projektového 
vyučovania 

637027 Odmeny 
zamestnancov 
mimo pracovného 
pomeru 

5 580,00 0,00 5 580,00 
2.4 Evalvácia 
projektového 
vyučovania 

637027 Odmeny 
zamestnancov 
mimo pracovného 

2 700,00 0,00 2 700,00 
3.2 Nové metódy 
a formy výučby 

Nemeckého 
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pomeru jazyka 

637027 Odmeny 
zamestnancov 
mimo pracovného 
pomeru 

343,00 0,00 343,00 

4.4 Spoznávanie 
dejín nábytkovej 

kultúry -
zdokumentovanie 
nábytku v okolí 

v rôznych 
historických 
obdobiach 

CELKOVO 495 852,54 0,00 495 852,54  
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Príloha č. 3 k Dodatku  
 
 
8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít 

Aktivita 
Oprávnené výdavky 

(v EUR) 

Neoprávnené 
výdavky 
(v EUR) 

Výdavky celkovo 
(v EUR) 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    

1 

1.1 Vzdelávanie 
pedagogických 
zamestnancov v oblasti 
IKT 

6 826,16 0,00 6 826,16 

2 

1.2 Vzdelávanie 
pedagogických 
zamestnancov odborných 
predmetov  
v digitálnej  
a počítačovej 
gramotnosti. 

23 225,36 0,00 23 225,36 

3 

1.3 Tvorba výučbových 
materiálov pre projektové 
vyučovanie s využitím 
IKT 

13 690,88 0,00 13 690,88 

4 

1.4 Vzdelávanie 
pedagogických 
zamestnancov 
na zvyšovanie odbornosti, 
kvalifikovanosti 
a získavanie kompetencií 

21 824,72 0,00 21 824,72 

5 
2.1 Prieskum a analýza  
procesu výučby a situácie 
školy 

9 700,00 0,00 9 700,00 

6 

2.2 Analýza, tvorba  
a implementácia 
školského vzdelávacieho 
programu. 

7 080,00 0,00 7 080,00 

7 
2.3 Tvorba a realizácia 
projektového vyučovania 

21 675,00 0,00 21 675,00 

8 
2.4 Evalvácia 
projektového vyučovania 

5 580,00 0,00 5 580,00 

9 

3.1 Zavádzanie a overenie  
inovatívnej efektívnej 
metodiky vyučovania 
Anglického jazyka 

74 390,00 0,00 74 390,00 

10 
3.2 Nové metódy a formy 
výučby Nemeckého 
jazyka 

35 889,00 0,00 35 889,00 

11 
3.3 Inovácia metód a 
foriem výučby predmetu 
Matematika 

6 620,50 0,00 6 620,50 
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12 
3.4 Inovácia metód 
a foriem výučby 
predmetu Ekonomika 

24 373,00 0,00 24 373,00 

13 

4.1 Tradície v novom 
svetle – "Zborník histórie 
ľudovej kultúry 
podtatranského regiónu" 

7 002,00 0,00 7 002,00 

14 

4.2 Inovácia metód a 
foriem výučby 
Počítačovej grafiky  
v odborných predmetoch 

1 440,20 0,00 1 440,20 

15 

4.3 Efektívne využitie 
moderných didaktických 
prostriedkov v predmete 
Dejiny výtvarnej kultúry 

14 707,00 0,00 14 707,00 

16 

4.4 Spoznávanie dejín 
nábytkovej kultúry -
zdokumentovanie 
nábytku v okolí v rôznych 
historických obdobiach 

6 324,50 0,00 6 324,50 

17 
4.5 Vlastnosti dreva  
a techniky pri tvorbe 
umeleckého diela 

5 160,00 0,00 5 160,00 

18 

4.6 Technologický 
základ, techniky 
a postupy v umení  
pre propagačných 
výtvarníkov 

9 258,00 0,00 9 258,00 

19 
4.7 Základy písma 
a písmo ako súčasť 
výtvarnej propagácie 

6 470,40 0,00 6 470,40 

20 

4.8 Skvalitnenie procesu 
odbor. vyučovania 
nábytkovej tvorby  
s využitím modernej 
počítačovej a didaktickej 
techniky 

4 368,00 0,00 4 368,00 

21 4.9 Krajinársky kurz 26 802,00 0,00 26 802,00 

22 

4.10 Inovácia metód 
a foriem výučby 
odborného predmetu 
Polygrafia 

6 505,32 0,00 6 505,32 

23 Zariadenie a vybavenie 73 050,00 0,00 73 050,00 
24 Riadenie rizík 1 500,00 0,00 1 500,00 
Podporné aktivity    

Riadenie projektu 75 760,50 0,00 75 760,50 
Publicita a informovanosť 6 630,00 0,00 6 630,00 

CELKOVO 0,00 495 852,54 
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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. €  
1.1. Personálne výdavky interné 33 426,50

1.1.1. Riadiaci personál 20 696,00
1.1.1.1. Projektový manažér osobohodina 0 0,00 0,00

1.1.1.2. Asistent Projektový manažér 610620 osobohodina 600 7,03 4 218,00

Typ pracovného vzťahu je hlavný pracovný pomer rozšírený o Dodatok k pracovnej zmluve. 
Pracovník sa riadi pokynmi projektového manažéra. Hodinová sadzba 650 € ako hrubá mzda/150 
hod. ako fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 
650/150*1,2*1,352 = 7,03 €

riadenie projektu

1.1.1.3. Koordinátor odbornej aktivity č. 1.1. 610620 osobohodina 100 7,68 768,00

Typ pracovného vzťahu je hlavný pracovný pomer rozšírený o Dodatok k pracovnej zmluve. 
Pracovník koordinuje príslušnú aktivitu podľa popisu v personálnej matici - riadiace a 
administratívne kapacity Hodinová sadzba 710 € ako hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného 
času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 710 /150*1,2*1,352 = 7,68 €

1.1.

1.1.1.4. Koordinátor odbornej aktivity č. 1.2. 610620 osobohodina 100 7,68 768,00

Typ pracovného vzťahu je hlavný pracovný pomer rozšírený o Dodatok k pracovnej zmluve. 
Pracovník koordinuje príslušnú aktivitu podľa popisu v personálnej matici - riadiace a 
administratívne kapacity Hodinová sadzba 710 € ako hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného 
času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 710 /150*1,2*1,352 = 7,68 €

1.2.

1.1.1.5. Koordinátor odbornej aktivity č. 1.3. 610620 osobohodina 100 7,68 768,00

Typ pracovného vzťahu je hlavný pracovný pomer rozšírený o Dodatok k pracovnej zmluve. 
Pracovník koordinuje príslušnú aktivitu podľa popisu v personálnej matici - riadiace a 
administratívne kapacity. Hodinová sadzba 710 € ako hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného 
času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 710 /150*1,2*1,352 = 7,68 €

1.3.

1.1.1.6. Koordinátor odbornej aktivity č. 1.4. 610620 osobohodina 100 7,68 768,00

Typ pracovného vzťahu je hlavný pracovný pomer rozšírený o Dodatok k pracovnej zmluve. 
Pracovník koordinuje príslušnú aktivitu podľa popisu v personálnej matici - riadiace a 
administratívne kapacity. Hodinová sadzba 710 € ako hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného 
času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 710 /150*1,2*1,352 = 7,68 €

1.4.

1.1.1.7. Koordinátor odbornej aktivity č. 2.1. 610620 osobohodina 100 5,08 508,00

Typ pracovného vzťahu je hlavný pracovný pomer rozšírený o Dodatok k pracovnej zmluve. 
Pracovník koordinuje príslušnú aktivitu podľa popisu v personálnej matici - riadiace a 
administratívne kapacity. Hodinová sadzba 470 € ako hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného 
času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 470 /150*1,2*1,352 = 5,08 €

2.1.

1.1.1.8. Koordinátor odbornej aktivity č. 2.2. 610620 osobohodina 100 10,71 1 071,00

Typ pracovného vzťahu je hlavný pracovný pomer rozšírený o Dodatok k pracovnej zmluve. 
Pracovník koordinuje príslušnú aktivitu podľa popisu v personálnej matici - riadiace a 
administratívne kapacity. Hodinová sadzba 990 € ako hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného 
času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 990 /150*1,2*1,352 = 10,71 €

2.2.

1.1.1.9. Koordinátor odbornej aktivity č. 2.3. 610620 osobohodina 100 10,71 1 071,00

Typ pracovného vzťahu je hlavný pracovný pomer rozšírený o Dodatok k pracovnej zmluve. 
Pracovník koordinuje príslušnú aktivitu podľa popisu v personálnej matici - riadiace a 
administratívne kapacity. Hodinová sadzba 990 € ako hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného 
času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 990 /150*1,2*1,352 = 10,71 €

2.3.

1.1.1.10. Koordinátor odbornej aktivity č. 2.4. 610620 osobohodina 100 10,71 1 071,00

Typ pracovného vzťahu je hlavný pracovný pomer rozšírený o Dodatok k pracovnej zmluve. 
Pracovník koordinuje príslušnú aktivitu podľa popisu v personálnej matici - riadiace a 
administratívne kapacity Hodinová sadzba 990 € ako hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného 
času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 990 /150*1,2*1,352 = 10,71 €

2.4.

1.1.1.11. Koordinátor odbornej aktivity č. 3.1. 610620 osobohodina 100 5,95 595,00

Typ pracovného vzťahu je hlavný pracovný pomer rozšírený o Dodatok k pracovnej zmluve. 
Pracovník koordinuje príslušnú aktivitu podľa popisu v personálnej matici - riadiace a 
administratívne kapacity Hodinová sadzba 550 € ako hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného 
času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 550 /150*1,2*1,352 = 5,95 €

3.1.

Príloha č. 4 k Dodatku

Koordinácia projektu a podporné aktivity - nepriame výdavky***

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

1
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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

1.1.1.12. Koordinátor odbornej aktivity č. 3.2. 610620 osobohodina 100 5,95 595,00

Typ pracovného vzťahu je hlavný pracovný pomer rozšírený o Dodatok k pracovnej zmluve. 
Pracovník koordinuje príslušnú aktivitu podľa popisu v personálnej matici - riadiace a 
administratívne kapacity Hodinová sadzba 550 € ako hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného 
času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 550 /150*1,2*1,352 = 5,95 €

3.2.

1.1.1.13. Koordinátor odbornej aktivity č. 3.4. 610620 osobohodina 100 7,68 768,00

Typ pracovného vzťahu je hlavný pracovný pomer rozšírený o Dodatok k pracovnej zmluve. 
Pracovník koordinuje príslušnú aktivitu podľa popisu v personálnej matici - riadiace a 
administratívne kapacity. Hodinová sadzba 710 € ako hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného 
času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 710 /150*1,2*1,352 = 7,68 €

3.4.

1.1.1.14. Koordinátor odbornej aktivity č. 4.1. 610620 osobohodina 100 5,95 595,00

Typ pracovného vzťahu je hlavný pracovný pomer rozšírený o Dodatok k pracovnej zmluve. 
Pracovník koordinuje príslušnú aktivitu podľa popisu v personálnej matici - riadiace a 
administratívne kapacity. Hodinová sadzba 550 € ako hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného 
času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 550 /150*1,2*1,352 = 5,95 €

4.1.

1.1.1.15. Koordinátor odbornej aktivity č. 4.2. 610620 osobohodina 100 5,95 595,00

Typ pracovného vzťahu je hlavný pracovný pomer rozšírený o Dodatok k pracovnej zmluve. 
Pracovník koordinuje príslušnú aktivitu podľa popisu v personálnej matici - riadiace a 
administratívne kapacity Hodinová sadzba 550 € ako hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného 
času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 550 /150*1,2*1,352 = 5,95 €

4.2.

1.1.1.16. Koordinátor odbornej aktivity č. 4.3. 610620 osobohodina 100 6,86 686,00

Typ pracovného vzťahu je hlavný pracovný pomer rozšírený o Dodatok k pracovnej zmluve. 
Pracovník koordinuje príslušnú aktivitu podľa popisu v personálnej matici - riadiace a 
administratívne kapacity Hodinová sadzba 634,5 € ako hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného 
času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 634,5/150*1,2*1,352 = 6,86 €

4.3.

1.1.1.17. Koordinátor odbornej aktivity č. 4.4. 610620 osobohodina 100 10,92 1 092,00

 Typ pracovného vzťahu je hlavný pracovný pomer rozšírený o Dodatok k pracovnej zmluve. 
Pracovník koordinuje príslušnú aktivitu podľa popisu v personálnej matici - riadiace a 
administratívne kapacity. Hodinová sadzba 1010 € ako hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného 
času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 1010 /150*1,2*1,352 = 10,92 €

4.4.

1.1.1.18. Koordinátor odbornej aktivity č. 4.5. 610620 osobohodina 100 10,92 1 092,00

Typ pracovného vzťahu je hlavný pracovný pomer rozšírený o Dodatok k pracovnej zmluve. 
Pracovník koordinuje príslušnú aktivitu podľa popisu v personálnej matici - riadiace a 
administratívne kapacity Hodinová sadzba 1010 € ako hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného 
času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 1010 /150*1,2*1,352 = 10,92 €

4.5.

1.1.1.19. Koordinátor odbornej aktivity č. 4.6. 610620 osobohodina 100 7,68 768,00

Typ pracovného vzťahu je hlavný pracovný pomer rozšírený o Dodatok k pracovnej zmluve. 
Pracovník koordinuje príslušnú aktivitu podľa popisu v personálnej matici - riadiace a 
administratívne kapacity. Hodinová sadzba 710 € ako hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného 
času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 710 /150*1,2*1,352 = 7,68 €

4.6.

1.1.1.20. Koordinátor odbornej aktivity č. 4.7. 610620 osobohodina 100 7,68 768,00

Typ pracovného vzťahu je hlavný pracovný pomer rozšírený o Dodatok k pracovnej zmluve. 
Pracovník koordinuje príslušnú aktivitu podľa popisu v personálnej matici - riadiace a 
administratívne kapacity Hodinová sadzba 710 € ako hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného 
času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 710 /150*1,2*1,352 = 7,68 €

4.7.

1.1.1.21. Koordinátor odbornej aktivity č. 4.8. 610620 osobohodina 100 7,68 768,00

Typ pracovného vzťahu je hlavný pracovný pomer rozšírený o Dodatok k pracovnej zmluve. 
Pracovník koordinuje príslušnú aktivitu podľa popisu v personálnej matici - riadiace a 
administratívne kapacity. Hodinová sadzba 710 € ako hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného 
času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 710 /150*1,2*1,352 = 7,68 €

4.8.

1.1.1.22. Koordinátor odbornej aktivity č. 4.9. 610620 osobohodina 100 7,68 768,00

Typ pracovného vzťahu je hlavný pracovný pomer rozšírený o Dodatok k pracovnej zmluve. 
Pracovník koordinuje príslušnú aktivitu podľa popisu v personálnej matici - riadiace a 
administratívne kapacity Hodinová sadzba 710 € ako hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného 
času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 710 /150*1,2*1,352 = 7,68 €

4.9.
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1.1.1.23. Koordinátor odbornej aktivity č. 4.10. 610620 osobohodina 100 5,95 595,00

Typ pracovného vzťahu je hlavný pracovný pomer rozšírený o Dodatok k pracovnej zmluve. 
Pracovník koordinuje príslušnú aktivitu podľa popisu v personálnej matici - riadiace a 
administratívne kapacity Hodinová sadzba 550 € ako hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného 
času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 550 /150*1,2*1,352 = 5,95 €

4.10.

1.1.1.24.A198 .....Iné (doplniť) osobohodina 0 0,00 0,00
1.1.2. Administratívny personál 6 732,00

1.1.2.1. Finančný manažér osobohodina 0 0,00 0,00

1.1.2.2. Administratívny pracovník 610620 osobohodina 650 5,08 3 302,00

Typ pracovného vzťahu je hlavný pracovný pomer rozšírený o Dodatok k pracovnej zmluve. 
Pracovník zabezpečuje administratívno obslužné práce a činnosti podľa potrieb projektového tímu. 
Hodinová sadzba 470 € ako hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného času + 20 % valorizácia + 
35,2 % odvody zamestnávateľa je 470 /150*1,2*1,352 = 5,08 €

riadenie projektu

1.1.2.3. Asistent Finančný manažér 610620 osobohodina 500 6,86 3 430,00

Typ pracovného vzťahu je hlavný pracovný pomer rozšírený o Dodatok k pracovnej zmluve. 
Pracovník zabezpečuje formálnu správnosť všetkých účtovných podkladov pre finančného 
manažéra, vedie účtovnú agendu v súlade so zákonom o účtovníctve a  zabezpečuje kontrolu 
pracovných výkazov zamestnancov a vyhotovenie podkladov pre žiadosti o platbu. Pracovník 
vykonáva operatívne práce podľa pokynov finančného manažéra. Hodinová sadzba 634,5 € ako 
hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody 
zamestnávateľa je 634,5/150*1,2*1,352 = 6,86 €

riadenie projektu

1.1.3. Iný personál osobohodina 0 0,00 5 998,50

1.1.3.1. Manažér publicity 610620 osobohodina 400 5,95 2 380,00

Typ pracovného vzťahu je hlavný pracovný pomer rozšírený o Dodatok k pracovnej 
zmluve.Pracovník zodpovedá za publicitu projektu v súlade s manuálom publicity.Hodinová 
sadzba 550 € ako hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % 
odvody zamestnávateľa je 550 /150*1,2*1,352 = 5,95 €

riadenie projektu

1.1.3.2. Pracovník pre verejné obstarávanie 610620 osobohodina 200 7,68 1 536,00

Typ pracovného vzťahu je hlavný pracovný pomer rozšírený o Dodatok k pracovnej zmluve. 
Zabezpečuje podklady pre verejné obstarávanie. Hodinová sadzba 710 € ako hrubá mzda/150 
hod. ako fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 710 
/150*1,2*1,352 = 7,68 €

riadenie projektu

1.1.3.3. Programovanie webstránok, portálov a údržba IS 637027 osobohodina 350 5,95 2 082,50
Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce.
Hodinová  sadzba: 5,95 € vrátane odvodov zamestnívateľa. Pracovník programuje, spravuje a 
aktualizuje webové stránky školy, zabezpečuje prevádzku IKT a počítačovej siete.

riadenie projektu

1.1.3.4. … Iné (doplniť) osobohodina 0 0,00 0,00
1.2. Cestovné náhrady ** 0,00

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

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

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

1.3. Dodávka služieb - personálne výdavky 19 550,00
1.3.1. Riadiaci personál 11 475,00

1.3.1.1. Projektový manažér 637004 osobohodina 675 17,00 11 475,00
Služba zabezpečená dodávateľsky podľa Obch.zákonníka, konečná faktúrovaná suma za 1 
hodinu práce, bez nároku na ďalšie náhrady. Pracovník zodpovedá za celú realizáciu projektu, 
riadi projektový tím. Výpočet: podľa Príručky pre žiadateľa, t.j. 17 €/hod. x 675 hod.

riadenie projektu

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 6 375,00

1.3.2.1. Finančný manažér 637004 osobohodina 100 17,00 1 700,00

Služba zabezpečená dodávateľsky podľa Obch.zákonníka, konečná faktúrovaná suma za 1 
hodinu práce, bez nároku na ďalšie náhrady.  Pracovník zabezpečuje kontrolu a zodpovedá za 
čerpanie rozpočtu, za neprekračovanie výdavkov podľa skupín výdavkov v súlade s príručkou a 
zákonom o rozpočtových pravidlách. Pracovník zabezpečuje plynulé zúčtovávanie projektu. 
Výpočet: podľa Príručky pre žiadateľa, t.j. 17€/hod. x 100 hod.

riadenie projektu
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1.3.2.2. Účtovník 637004 osobohodina 275 17,00 4 675,00

Služba zabezpečená dodávateľsky podľa Obch.zákonníka, konečná faktúrovaná suma za 1 
hodinu práce, bez nároku na ďalšie náhrady.Pracovník zabezpečuje formálnu správnosť všetkých 
účtovných podkladov pre finančného manažéra, vedie účtovnú agendu v súlade so zákonom o 
účtovníctve. Výpočet: podľa Príručky pre žiadateľa, t.j. 17 €/hod. x 275 hod.

riadenie projektu

1.3.2.3. … Iné (doplniť) osobohodina 0 0,00 0,00
1.3.3. Iný personál 1 700,00

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

1.3.3.2. Pracovník pre verejné obstarávanie 637004 osobohodina 100 17,00 1 700,00

Služba zabezpečená dodávateľsky podľa Obch.zákonníka, konečná faktúrovaná suma za 1 
hodinu práce, bez nároku na ďalšie náhrady.  Pracovník zodpovedá za realizáciu procesu 
verejného obstarávania s platnou legislatívou v oblasti VO. Výpočet: podľa Príručky pre žiadateľa, 
t.j. 17€/hod. x 100 hod.

riadenie projektu

1.3.3.3. Programovanie 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 19 560,00

1.4.1. Spotrebný tovar a prevádzkový materiál 633006 projekt 1 17 405,00 17 405,00

Výdavky na spotrebný a prevádzkový materiál na zabezpečenie aktivít projektu: perá,bloky, zošity, 
ceruzky, obaly, farbičky, keramická tabuľa, biele tabule, nástenné tabule, fixy na keramickú tabuľu, 
utierka, kancelársky papier, nástenky, tonery a náplne do tlačiarní,  farebné papiere, farby, 
riedidlá, štetce, obaly, značkovače, folie, viazacie špirály, Euroobaly a iný podobný spotrebný a 
prevádzkový materiál. Cena obvyklá v čase a v mieste.

všetky aktivity

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

1.4.3. Telekomunikačné poplatky, poštovné a internet 632003 projekt 1 400,00 400,00 Telefón a poštovné počas realizácie projektu riadenie projektu

1.4.4. Energie, upratovanie 0,00
1.4.4.1. Energie projekt 0 0,00 0,00
1.4.4.2. Vodné a stočné projekt 0 0,00 0,00
1.4.4.3. Upratovanie projekt 0 0,00 0,00
1.4.4.5. Nájom ostatného majetku a lízing projekt 0 0,00 0,00

1.4.4.6. Právne poradenstvo 637005 projekt 1 800,00 800,00 Nutné právne poradenstvo 40 hodín po 20 € riadenie projektu

1.4.4.7. Občerstvenie 637014 projekt 1 700,00 700,00 Občerstvenie pre stretnutia projektového tímu počas celej realizácie projektu (nealko, chlebíčky, 
slané a sladké pečivo, káva, čaj, minerálka) riadenie projektu

1.4.4.8. Poistné 637015 projekt 1 255,00 255,00 Poistné zakúpeného zariadenia a vybavenia počas celej realizácie projektu riadenie projektu

1.4.4.9. Údržba projekt 0 0,00 0,00
1.4.10. ... Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00
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1.5. Monitoring a hodnotenie projektu 3 224,00

1.5.1. Personálne výdavky interné 1 524,00

1.5.1.1. Manažér monitoringu 610620 osobohodina 300 5,08 1 524,00

Typ pracovného vzťahu je hlavný pracovný pomer rozšírený o Dodatok k pracovnej zmluve. 
Pracovník zabezpečuje počas celej realizácie projektu monitorovanie a napĺňanie monitorovacích 
ukazovateľov projektu, vypracováva monitorovacie správy.Hodinová sadzba 470 € ako hrubá 
mzda/150 hod. ako fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 
470 /150*1,2*1,352 = 5,08 €

riadenie projektu

1.5.1.2. Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a 
hodnotenia osobohodina 0 0,00 0,00

1.5.1.3. … Iné (doplniť) osobohodina 0 0,00 0,00
1.5.2. Cestovné náhrady ** 0,00

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

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

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

1.5.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 
činnosti) 1 700,00

1.5.3.1. Manažér monitoringu 637004 osobohodina 100 17,00 1 700,00

Služba zabezpečená dodávateľsky podľa Obch.zákonníka, konečná faktúrovaná suma bez nároku 
na ďalšie náhrady. Pracovník zabezpečuje počas celej realizácie projektu monitorovanie a 
napĺňanie monitorovacích ukazovateľov projektu, vypracováva monitorovacie správy. Sadzba 17 € 
je určená podľa náročnosti funkcie v súlade s maximálnou hodinovou sadzbou uvedenou v 
Príručke pre žiadateľa. Výpočet: podľa Príručky pre žiadateľa, t.j. 17 €/hod. x 100 hod.

riadenie projektu

1.5.3.2. Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a 
hodnotenia osobohodina 0 0,00 0,00

1.5.3.3. … Iné (doplniť) osobohodina 0 0,00 0,00
1.6. Publicita a informovanie 6 630,00

1.6.1. Letáky, skladačky, plagáty, kalendáre 637003 projekt 1 2 000,00 2 000,00 Informačné letáky, skladačky,  o projekte na oboznámenie verejnosti o realizácii projektu a o 
príspevku EÚ v súlade s Manuálom publicity. 

publicita a 
informovanosť

1.6.2. Plagáty, 633006 ks 200 5,00 1 000,00 Informačné plagáty o projekte na oboznámenie verejnosti o realizácii projektu a o príspevku EÚ v 
súlade s Manuálom publicity. Výpočet: 100 ks  po 5 € = 500 €. Cena obvyklá v mieste a v čase.

publicita a 
informovanosť

1.6.3. Brožúrky projekt 0 0,00 0,00

1.6.4. CDROM 633006 ks 150 8,00 1 200,00 Publicita projektu výstupy z projektu pre účastníkov projektu a záujemcov. publicita a 
informovanosť

1.6.5. Označenie projektu 637003 ks 1 500,00 500,00 označenie miest realizácie projektu  informačnou tabuľou v súlade s Manuálom pre publicitu. 
Výpočet: 1 ks tabuľa po 500 €. Cena obvyklá v mieste a v čase.

publicita a 
informovanosť

1.6.6. Web stránka určená pre publicitu projektu 637003 projekt 1 1 000,00 1 000,00 Publicita projektu na web stránke školy. publicita a 
informovanosť

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

1.6.8. Inzercia v tlačených alebo internetových médiách 637003 projekt 1 200,00 200,00
Zverejnenie inzercie  v miestnej tlači na začiatku realizácie projektu o tom, že sa projekt ide 
realizovať a následne na konci realizácie projektu o aktivitách projektu a výsledkoch realizovaných  
aktivít projektu. Výpočet: 4 ks inzeráty. Cena obvyklá v mieste a v čase.

publicita a 
informovanosť

1.6.9. Záverečná konferencia 637003 projekt 1 730,00 730,00

Realizácia záverečenej konferencie, na ktorej sa zúčastní celá cieľová skupina, učittelia, žiaci, 
rodičia, miestna samospráva a ostatné inštitúcie v lokalite. Na záverčnej konferencií budú 
prezentované výsledky a naplnenie cieľov projektu. Výpočet: cena vychádza z internetového 
prieskumu u dodávateľov pre organizovanie obdobných konferencií v regióne, t.j. 730 
€/konferencia.

publicita a 
informovanosť

1.  Spolu 82 390,50
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2. Zariadenie a vybavenie projektu

2.1. Zariadenie a vybavenie  (krížové spolufinancovanie -  
obstaranie odpisovaného majetku) 0,00

2.1.1. Stolný počítač alebo notebook ks 0 0,00 0,00
2.1.2. Aplikačný softvér ks 0 0,00 0,00
2.1.3. Kopírovacie zariadenie ks 0 0,00 0,00
2.1.4. Tlačiareň ks 0 0,00 0,00
2.1.5. Multifunkčné zariadenie ks 0 0,00 0,00
2.1.6. Dataprojektor ks 0 0,00 0,00
2.1.7. Digitálny fotoaparát pre účely fotodokumentácie ks 0 0,00 0,00
2.1.8. Skener ks 0 0,00 0,00
2.1.9. … Iné (doplniť) ks 0 0,00 0,00

2.2.
Zariadenie a vybavenie  (mimo krížového 

spolufinancovania) 73 050,00

2.2.1. Stolný počítač alebo notebook 633002 ks 45 890,00 40 050,00
Stolné počítače a notebooky sa využijú pre potreby vzdelávania učiteľov a žiakov,  pri tvorbe 
príručiek, študíjnych materiálov, pracovných listov a  pri výučbe cudzích jazykov. Cena obvyklá v 
čase a v mieste.Rezerva na nepredvídané zvýšenie cien, napríklad  v obchodnom prostredí.

1.1., 1.2., 1.3.,1.4., 
2.2., 2.3., 2.4., 

3.1., 3.2., 3.3.,3.4., 
4.1., 4.2., 4.3., 
4.4., 4.5., 4.6., 
4.7., 4.8., 4.9.

x

2.2.2. Aplikačný softvér kancelársky 633013 ks 15 300,00 4 500,00
Kancelársky softvér sa využije na vzdelávanie učiteľov  Odborní pracovníci ho využijú  pri tvorbe 
príručiek, študíjnych materiálov a pracovných listov  počas realizácie projektu. Cena obvyklá v 
čase a v mieste.Rezerva na nepredvídané zvýšenie cien, napríklad  v obchodnom prostredí.

1.1., 1.2., 1.3.,1.4.,

x

2.2.3. Aplikačný softvér odborný 633013 ks 4 2 000,00 8 000,00
Aplikačný softvér sa využije na vzdelávanie učiteľov  Odborní pracovníci ho využijú tiež pri tvorbe 
príručiek, študíjnych materiálov a pracovných listov  počas realizácie projektu. Cena obvyklá v 
čase a v mieste.Rezerva na nepredvídané zvýšenie cien, napríklad  v obchodnom prostredí.

4.1., 4.2., 4.3., 
4.4., 4.5., 4.6., 
4.7., 4.8., 4.10.

x

2.2.4. Dataprojektor 633004 ks 2 995,00 1 990,00
Dataprojektor sa  využitie na teoretickú výučbu a interaktívne projektové vyučovanie žiakov. Cena 
obvyklá v čase a v mieste. Rezerva na nepredvídané zvýšenie cien, napríklad  v obchodnom 
prostredí.

1.1., 1.2., 1.3.,1.4., 
2.2., 2.3., 2.4., 

3.1., 3.2., 3.3.,3.4., 
4.1., 4.2., 4.3., 
4.4., 4.5., 4.6., 
4.7., 4.8., 4.9.

x

2.2.5. Konzola projektoru s kabelážou 633004 ks 2 995,00 1 990,00

Konzola s kabelážou bude využívaná počas trvania projektu v rámci interaktívneho projektového 
vyučovania. Zariadenie bude použité na názorné vysvetľovanie preberanej problematiky pri 
vyučovaní. Cena obvyklá v mieste a v čase. Rezerva na nepredvídané zvýšenie cien, napríklad  v 
obchodnom prostredí.

1.1., 1.2., 1.3.,1.4., 
2.2., 2.3., 2.4., 

3.1., 3.2., 3.3.,3.4., 
4.1., 4.2., 4.3., 
4.4., 4.5., 4.6., 
4.7., 4.8., 4.9.

x

2.2.6. Digitálny fotoaparát pre účely fotodokumentácie 633004 ks 1 890,00 890,00
Fotoaparát sa využije pre potreby fotodokumentácie  v aktivitách 4.1, 4.4, 4.9 a fotodokumentácie 
hlavných aktivít projektu. Cena obvyklá v čase a v mieste.Rezerva na nepredvídané zvýšenie cien, 
napríklad  v obchodnom prostredí.

všetky aktivity
x

2.2.7. Digitálna kamera 633004 ks 1 990,00 990,00

Kamera sa využije pri tvorbe jednotlivých výstupov z hlavných aktivít projektu,  4.1, 4.4, 4.5 a 4.9. 
Bude  využívaná tiež pre účely videodokumentácie v rámci projektu na nakrúcanie, spätné 
pozretie a archivovanie priebehu realizácie hlavných aktivít projektu. Cena obvyklá v čase a v 
mieste. Rezerva na nepredvídané zvýšenie cien, napríklad  v obchodnom prostredí.

všetky aktivity

x

2.2.8. Interaktívna tabuľa 633004 ks 2 995,00 1 990,00
Interaktívna tabuľa bude využívaná  v rámci interaktívneho projektového vyučovania na názorné 
vysvetľovanie preberaného učiva a pri inovácií metód a foriem  vyučovania. Cena obvyklá v 
mieste a v čase. Rezerva na nepredvídané zvýšenie cien, napríklad  v obchodnom prostredí.

všetky aktivity

x

6



ITMS kód Projektu: 26110130322

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

2.2.9. Aplikačný softvér k interatívnej tabuli 633013 ks 2 990,00 1 980,00

Softvér bude využívaný na obsluhu interaktívnej tabule v rámci interaktívneho projektového 
vyučovania na názorné vysvetľovanie preberaného učiva a pri inovácií metód a foriem  
vyučovania.. Cena obvyklá v mieste a v čase. Rezerva na nepredvídané zvýšenie cien, napríklad  
v obchodnom prostredí.

1.1., 1.2., 1.3.,1.4., 
2.2., 2.3., 2.4., 

3.1., 3.2., 3.3.,3.4., 
4.1., 4.2., 4.3., 
4.4., 4.5., 4.6., 
4.7., 4.8., 4.9.

x

2.2.10. Ozvučenie k interaktívnej tabuli 633004 ks 2 990,00 1 980,00
Ozvučenie k interaktívnej tabuli bude využívané počas trvania projektu, v rámci interaktívneho 
projektového vyučovania na ozvučenie interaktívnej tabule. Cena obvyklá v mieste a v čase. 
Rezerva na nepredvídané zvýšenie cien, napríklad  v obchodnom prostredí.

1.1., 1.2., 1.3.,1.4., 
2.2., 2.3., 2.4., 

3.1., 3.2., 3.3.,3.4., 
4.1., 4.2., 4.3., 
4.4., 4.5., 4.6., 
4.7., 4.8., 4.9.

x

2.2.11. Multifunkčné zariadenie 633002 ks 2 850,00 1 700,00
Multifunkčné zariadenie bude využívané počas trvania projektu na tvorbu jednotlivých výstupov z 
hlavných aktivít projektu. Cena obvyklá v čase a v mieste. Rezerva na nepredvídané zvýšenie 
cien, napríklad  v obchodnom prostredí.

1.1., 1.2., 1.3.,1.4., 
2.2., 2.3., 2.4., 

3.1., 3.2., 3.3.,3.4., 
4.1., 4.2., 4.3., 
4.4., 4.5., 4.6., 
4.7., 4.8., 4.9.

x

2.2.12. Rezačka na veľké formáty 633004 ks 1 330,00 330,00
Zariadenie bude využívané ako pomôcka pri rezaní rôznych materiálov - plátna, papiera, výkresov 
pre aktivitu 4.9. Cena obvyklá v čase a v mieste. Rezerva na nepredvídané zvýšenie cien, 
napríklad  v obchodnom prostredí.

4.9.
x

2.2.13. Reprodukory k notebookom 633004 ks 2 70,00 140,00
Reproduktory budú využívané počas trvania projektu  pri prehrávanie zvukových záznamov - pre 
zosilnenie zvukového výstupu z PC. Cena obvyklá v čase a v mieste. Rezerva na nepredvídané 
zvýšenie cien, napríklad  v obchodnom prostredí.

1.1., 1.2., 1.4., 
3.3.,3.4., 4.1., 4.2., 

4.3., 4.4., 4.5., 
4.6., 4.7., 4.8., 4.9.

x

2.2.14. Skartovačka 633004 ks 1 300,00 300,00

Pri tvorbe programov a príručiek a pri realizácii programov budú skartovačku využívať  odborní 
pracovníci počas realizácie projektu učebné príručky, študíjne materiály, pracovné listy,  zborníky 
a iné publikácie potrebné pre realizáciu aktivity. Cena obvyklá v čase a v mieste. Rezerva na 
nepredvídané zvýšenie cien, napríklad  v obchodnom prostredí.

2.2., 2.3., 2.4., 
3.1., 3.2., 3.3.,3.4., 

4.1., 4.2., 4.3., 
4.4., 4.5., 4.6., 
4.7., 4.8., 4.9.

x

2.2.15. Skener 633002 ks 1 900,00 900,00

Pri tvorbe jednotlivých výstupov z aktivít projektu, pri riadení projektu, monitorovaní a samotnej 
implementácii. Skenovanie podkladov pre študíjne materiály, pracovné listy,  zborníky učebné 
príručky a iné publikácie potrebné pre realizáciu aktivity. Cena obvyklá v čase a v mieste., 
Rezerva na nepredvídané zvýšenie cien, napríklad  v obchodnom prostredí.

3.1., 3.2., 3.3.,3.4., 
4.1., 4.2., 4.3., 
4.4., 4.5., 4.6., 
4.7., 4.8., 4.9.

x

2.2.16. USB kľúč 633002 ks 33 15,00 495,00  USB klúč pre pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na realizácií aktivít projektu. Cena obvyklá v 
čase a v mieste. Rezerva na nepredvídané zvýšenie cien, napríklad  v obchodnom prostredí.

1.1., 1.2., 1.3.,1.4., 
2.2., 2.3., 2.4., 

3.1., 3.2., 3.3.,3.4., 
4.1., 4.2., 4.3., 
4.4., 4.5., 4.6., 
4.7., 4.8., 4.9.

x

2.2.17. Viazací stroj 633004 ks 1 300,00 300,00
Zzariadenie bude využívané ako pomôcka pri ukončovacích prácach. učebné príručky, študíjne 
materiály, pracovné listy,  zborníky a iné publikácie potrebné pre realizáciu aktivity. Cena obvyklá 
v čase a v mieste. Rezerva na nepredvídané zvýšenie cien, napríklad  v obchodnom prostredí.

3.1., 3.2., 3.4., 
4.1., 4.2., 4.3., 
4.4., 4.5., 4.6., 
4.7., 4.8., 4.9. x

2.2.18. Objetiv 633004 ks 2 800 1600 Zariadenie bude využívané ako prídavné zariadenie k fotoaparátu. Cena obvyklá v čase a v 
mieste. Rezerva na nepredvídané zvýšenie cien, napríklad  v obchodnom prostredí. 4.1, 4.4, 4.9. x

2.2.19. sluchadlá s mikrofonom 633004 ks 15 135 2 025 Budú sa používať pri výučbe cudzích jazykov - pripojenie k PC. Cena obvyklá v čase a v mieste. 
Rezerva na nepredvídané zvýšenie cien, napríklad  v obchodnom prostredí. 3.1., 3.2. x
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2.2.20. sluchadlá bez mikrofonom 633004 ks 30 30 900
 Budú sa používať počas trvania projektu na všetky aktivity pre prehrávanie zvukových záznamov 
pre zosilnenie zvukového výstupu z PC. Cena obvyklá v čase a v mieste. Rezerva na 
nepredvídané zvýšenie cien, napríklad  v obchodnom prostredí.

3.3.,3.4., 4.1., 4.2., 
4.3., 4.4., 4.5., 

4.6., 4.7., 4.8., 4.9.
x

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 73 050,00

3. 1.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov 
v oblasti IKT

3.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 480,00

3.1.1. Lektor - č. 1 - pedagogický zamestnanec školy 637027 osobohodina 24 10,00 240,00
Lektor  kurzu Word, Excel - 16 hod. a Ovládanie internetu - 8 hod. pre 1. skupinu.  Dohoda o 
vykonaní práce, mimopracovný pomer Výpočet: 10 €/hod. podľa Príručky pre žiadateľa. 
Jednotková cena vrátane odvodov zamestnávateľa.Výpočet 24 h. x 10€ = 240€

1.1.

3.1.2. Lektor - č. 2 - pedagogický zamestnanec školy 637027 osobohodina 24 10,00 240,00
Lektor  kurzu Word, Excel - 16 hod. a Ovládanie internetu - 8 hod. pre 2. skupinu.  Dohoda o 
vykonaní práce, mimopracovný pomer Výpočet: 10 €/hod. podľa Príručky pre žiadateľa. 
Jednotková cena vrátane odvodov zamestnávateľa.Výpočet 24 h. x 10€ = 240€

1.1.

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) 1 280,00

3.3.1. lektor kurzu č. 1 637004 osobohodina 32 20,00 640,00 Zmluva podľa obchodného zákonníka. Konečná fakturovaná suma  32 h x 20 €/h. Kurz PowerPoint 
v rozsahu 16  hodín pre 2 skupiny.učiteľov. 1.1.

3.3.2. lektor kurzu č. 2 637004 osobohodina 32 20,00 640,00 Zmluva podľa obchodného zákonníka. Konečná fakturovaná suma  32 h x 20 €/h. Kurz Photosop v 
rozsahu 16 hodín pre 2 skupiny učiteľov. 1.1.

3.3.3. Vývoj portálu osobohodina 0 0,00 0,00
3.3.4. Tvorba vzdelávacích modulov osobohodina 0 0,00 0,00
3.3.5. … 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 0,00 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 5 066,16

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, školiace potreby 633009 projekt 1 300,00 300,00 Výdavky na školiaci materiál  a školské potreby, drobné učebné pomôcky: knihy, učebnice a iné 
potreby a materiál. Cena obvyklá v čase a v mieste. 1.1.

3.5.3. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 1 637009 osobohodina 56 7,68 430,08

Náhrada mzdy učiteľa - účastníka vzdelávania v kurze  PowerPoint v rozsahu 16. hod., Word, 
Excel - 16. hod., Photoshop - 16. hod. a Ovládanie internetu 8 hod.Hodinová sadzba 710 € ako 
hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody 
zamestnávateľa je 710 /150*1,2*1,352 = 7,68 €

1.1.

3.5.4. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 2 637009 osobohodina 56 5,95 333,20

Náhrada mzdy učiteľa - účastníka vzdelávania v kurze  PowerPoint v rozsahu 16. hod., Word, 
Excel - 16. hod., Photoshop - 16. hod. a Ovládanie internetu 8 hod.Hodinová sadzba 550 € ako 
hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody 
zamestnávateľa je 550 /150*1,2*1,352 = 5,95 €

1.1.

3.5.5. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 3 637009 osobohodina 56 6,86 384,16

Náhrada mzdy učiteľa - účastníka vzdelávania v kurze  PowerPoint v rozsahu 16. hod., Word, 
Excel - 16. hod., Photoshop - 16. hod. a Ovládanie internetu 8 hod. Hodinová sadzba 634,5 € ako 
hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody 
zamestnávateľa je 634,5/150*1,2*1,352 = 6,86 €

1.1.

8



ITMS kód Projektu: 26110130322

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

3.5.6. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 4 637009 osobohodina 56 6,86 384,16

Náhrada mzdy učiteľa - účastníka vzdelávania v kurze  PowerPoint v rozsahu 16. hod., Word, 
Excel - 16. hod., Photoshop - 16. hod. a Ovládanie internetu 8 hod. Hodinová sadzba 634,5 € ako 
hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody 
zamestnávateľa je 634,5/150*1,2*1,352 = 6,86 €

1.1.

3.5.7. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 5 637009 osobohodina 56 5,95 333,20

Náhrada mzdy učiteľa - účastníka vzdelávania v kurze  PowerPoint v rozsahu 16. hod., Word, 
Excel - 16. hod., Photoshop - 16. hod. a Ovládanie internetu 8 hod. Hodinová sadzba 550 € ako 
hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody 
zamestnávateľa je 550 /150*1,2*1,352 = 5,95 €

1.1.

3.5.8. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 6 637009 osobohodina 56 5,95 333,20

Náhrada mzdy učiteľa - účastníka vzdelávania v kurze  PowerPoint v rozsahu 16. hod., Word, 
Excel - 16. hod., Photoshop - 16. hod. a Ovládanie internetu 8 hod.Hodinová sadzba 550 € ako 
hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody 
zamestnávateľa je 550 /150*1,2*1,352 = 5,95 €

1.1.

3.5.9. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 7 637009 osobohodina 56 10,92 611,52

 Náhrada mzdy učiteľa - účastníka vzdelávania v kurze  PowerPoint v rozsahu 16. hod., Word, 
Excel - 16. hod., Photoshop - 16. hod. a Ovládanie internetu 8 hod. Hodinová sadzba 1010 € ako 
hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody 
zamestnávateľa je 1010 /150*1,2*1,352 = 10,92 €

1.1.

3.5.10. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 8 637009 osobohodina 56 7,68 430,08

Náhrada mzdy učiteľa - účastníka vzdelávania v kurze  PowerPoint v rozsahu 16. hod., Word, 
Excel - 16. hod., Photoshop - 16. hod. a Ovládanie internetu 8 hod. Hodinová sadzba 710 € ako 
hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody 
zamestnávateľa je 710 /150*1,2*1,352 = 7,68 €

1.1.

3.5.11. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 9 637009 osobohodina 56 5,95 333,20

Náhrada mzdy učiteľa - účastníka vzdelávania v kurze  PowerPoint v rozsahu 16. hod., Word, 
Excel - 16. hod., Photoshop - 16. hod. a Ovládanie internetu 8 hod. Hodinová sadzba 550 € ako 
hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody 
zamestnávateľa je 550 /150*1,2*1,352 = 5,95 €

1.1.

3.5.12. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 10 637009 osobohodina 56 7,68 430,08

Náhrada mzdy učiteľa - účastníka vzdelávania v kurze  PowerPoint v rozsahu 16. hod., Word, 
Excel - 16. hod., Photoshop - 16. hod. a Ovládanie internetu 8 hod. Hodinová sadzba 710 € ako 
hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody 
zamestnávateľa je 710 /150*1,2*1,352 = 7,68 €

1.1.

3.5.13. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 11 637009 osobohodina 56 7,68 430,08

Náhrada mzdy učiteľa - účastníka vzdelávania v kurze  PowerPoint v rozsahu 16. hod., Word, 
Excel - 16. hod., Photoshop - 16. hod. a Ovládanie internetu 8 hod. Hodinová sadzba 710 € ako 
hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody 
zamestnávateľa je 710 /150*1,2*1,352 = 7,68 €

1.1.

3.5.14. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 12 637009 osobohodina 56 5,95 333,20

Náhrada mzdy učiteľa - účastníka vzdelávania v kurze  PowerPoint v rozsahu 16. hod., Word, 
Excel - 16. hod., Photoshop - 16. hod. a Ovládanie internetu 8 hod. Hodinová sadzba 550 € ako 
hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody 
zamestnávateľa je 550 /150*1,2*1,352 = 5,95 €

1.1.

3.  Spolu 6 826,16

4.
1.2 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov 
odborných predmetov v digitálnej a počítačovej 

gramotnosti
4.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 1 600,00

4.1.1. Lektor - č. 1 - pedagogický zamestnanec školy 637027 osobohodina 80 10,00 800,00

Lektor kurzu   Práca s programom CorelDRAW v rozsahu 16 hod., Adobe Photoshop  32 h a 
Adobe Ilustrator 32 h   pre 1. skupinu.  Dohoda o vykonaní práce, mimopracovný pomer Výpočet: 
10 €/hod. podľa Príručky pre žiadateľa. Jednotková cena vrátane odvodov zamestnávateľa. 
Výpočet 80 h  x 10€ = 800 €

1.2.

4.1.2. Lektor - č. 2 - pedagogický zamestnanec školy 637027 osobohodina 80 10,00 800,00

Lektor kurzu   Práca s programom CorelDRAW v rozsahu 16 hod., Adobe Photoshop  32 h a 
Adobe Ilustrator 32 h   pre 2. skupinu.  Dohoda o vykonaní práce, mimopracovný pomer Výpočet: 
10 €/hod. podľa Príručky pre žiadateľa. Jednotková cena vrátane odvodov zamestnávateľa. 
Výpočet 80 h  x 10€ = 800 €

1.2.

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

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

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

4.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 
činnosti) 3 520,00
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4.3.1. lektor kurzu č. 1 637004 osobohodina 48 20,00 960,00 Zmluva podľa obchodného zákonníka. Konečná fakturovaná suma  48 h x 20 €/h. Kurz PowerPoint 
pokročilé techniky v rozsahu 24  hodín pre  2 skupiny učiteľov 1.2.

4.3.2. lektor kurzu č. 2 637004 osobohodina 64 20,00 1 280,00 Zmluva podľa obchodného zákonníka. Konečná fakturovaná suma  64 h x 20 €/h. Kurz 3ds max, 
alebo ekvivalent   v rozsahu 32  hodín pre  2 skupiny učiteľov. 1.2.

4.3.3. lektor kurzu č. 3 637004 osobohodina 64 20,00 1 280,00 Zmluva podľa obchodného zákonníka. Konečná fakturovaná suma  64 h x 20 €/h. Kurz  program z 
radu CAD 32 hodín pre  2 skupiny učiteľov. 1.2.

4.3.4. Vývoj portálu osobohodina 0 0,00 0,00
4.3.5. Tvorba vzdelávacích modulov osobohodina 0 0,00 0,00
4.3.6. … Iné (doplniť) 0 0,00 0,00
4.4. Ostatné výdavky - priame 0,00

4.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity projekt 0 0,00 0,00
4.4.2. Nájom ostatného majetku a lízing projekt 0 0,00 0,00

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

4.4.4. Grafické spracovanie a tlač publikácie projekt 0 0,00 0,00
4.4.5. … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00
4.5. Podpora frekventantov 18 105,36

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, školiace potreby 633009 projekt 1 1 100,00 1 100,00 Výdavky na školiaci materiál  a školské potreby, drobné učebné pomôcky: knihy, učebnice a iné 
potreby a materiál. Cena obvyklá v čase a v mieste. 1.2.

4.5.3. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 1 637009 osobohodina 168 5,95 999,60

Kurz PowerPoint  pokročilé techniky 24 h, Adobe Photoshop 32 h, Adobe Illustrator 32h, CAD 32 
h,  CorelDRAW 16 h a ExpressPrint (DTP - Adobe InDesign a iné) 32 h. Náhrada mzdy učiteľa - 
účastníka vzdelávania. Hodinová sadzba 550 € ako hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného 
času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 550 /150*1,2*1,352 = 5,95 €

1.2.

4.5.4. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 2 637009 osobohodina 168 5,95 999,60

Kurz PowerPoint  pokročilé techniky 24 h, Adobe Photoshop 32 h, Adobe Illustrator 32h, CAD 32 
h,  CorelDRAW 16 h a ExpressPrint (DTP - Adobe InDesign a iné) 32 h. Náhrada mzdy učiteľa - 
účastníka vzdelávania. Hodinová sadzba 550 € ako hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného 
času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 550 /150*1,2*1,352 = 5,95 €

1.2.

4.5.5. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 3 637009 osobohodina 168 7,68 1 290,24

Kurz PowerPoint  pokročilé techniky 24 h, Adobe Photoshop 32 h, Adobe Illustrator 32h, CAD 32 
h,  CorelDRAW 16 h a ExpressPrint (DTP - Adobe InDesign a iné) 32 h. Náhrada mzdy učiteľa - 
účastníka vzdelávania.Hodinová sadzba 710 € ako hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného 
času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 710 /150*1,2*1,352 = 7,68 €

1.2.

4.5.6. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 4 637009 osobohodina 168 6,48 1 088,64

Kurz PowerPoint  pokročilé techniky 24 h, Adobe Photoshop 32 h, Adobe Illustrator 32h, CAD 32 
h,  CorelDRAW 16 h a ExpressPrint (DTP - Adobe InDesign a iné) 32 h. Náhrada mzdy učiteľa - 
účastníka vzdelávania.Hodinová sadzba 599 € ako hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného 
času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 599/150*1,2*1,352 = 6,48 €

1.2.

4.5.7. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 5 637009 osobohodina 168 6,86 1 152,48

Kurz PowerPoint   pokročilé techniky 24 h., Adobe Photoshop 32 h, Adobe Illustrator 32h, CAD 32 
h. CorelDRAW 16 h. aExpressPrint 32 hNáhrada mzdy učiteľa - účastníka vzdelávania.Hodinová 
sadzba 634,5 € ako hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % 
odvody zamestnávateľa je 634,5/150*1,2*1,352 = 6,86 €

1.2.

4.5.8. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 6 637009 osobohodina 168 7,68 1 290,24

Kurz PowerPoint  pokročilé techniky 24 h, Adobe Photoshop 32 h, Adobe Illustrator 32h, CAD 32 
h,  CorelDRAW 16 h a ExpressPrint (DTP - Adobe InDesign a iné) 32 h. Náhrada mzdy učiteľa - 
účastníka vzdelávania.Hodinová sadzba 710 € ako hrubá mzda/160 hod. ako fond pracovného 
času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 710 /150*1,2*1,352 = 7,68 €

1.2.

4.5.9. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 7 637009 osobohodina 168 7,68 1 290,24

Kurz PowerPoint  pokročilé techniky 24 h. ,Adobe Photoshop 32 h, Adobe Illustrator 32h, CAD 32 
h. CorelDRAW 16 h. aExpressPrint 32 h.Náhrada mzdy učiteľa - účastníka vzdelávania.Hodinová 
sadzba 710 € ako hrubá mzda/160 hod. ako fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % 
odvody zamestnávateľa je 710 /150*1,2*1,352 = 7,68 €

1.2.
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4.5.10. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 8 637009 osobohodina 168 7,68 1 290,24

Kurz PowerPoint  pokročilé techniky 24 h, Adobe Photoshop 32 h, Adobe Illustrator 32h, CAD 32 
h,  CorelDRAW 16 h a ExpressPrint (DTP - Adobe InDesign a iné) 32 h..Náhrada mzdy učiteľa - 
účastníka vzdelávania.Hodinová sadzba 710 € ako hrubá mzda/160 hod. ako fond pracovného 
času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 710 /150*1,2*1,352 = 7,68 €

1.2.

4.5.11. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 9 637009 osobohodina 168 5,95 999,60

Kurz PowerPoint  pokročilé techniky 24 h, Adobe Photoshop 32 h, Adobe Illustrator 32h, CAD 32 
h,  CorelDRAW 16 h a ExpressPrint (DTP - Adobe InDesign a iné) 32 h.  Náhrada mzdy učiteľa - 
účastníka vzdelávania. Hodinová sadzba 550 € ako hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného 
času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 550 /150*1,2*1,352 = 5,95 €

1.2.

4.5.12. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 10 637009 osobohodina 168 5,95 999,60

Kurz PowerPoint  pokročilé techniky 24 h, Adobe Photoshop 32 h, Adobe Illustrator 32h, CAD 32 
h,  CorelDRAW 16 h a ExpressPrint (DTP - Adobe InDesign a iné) 32 h.Náhrada mzdy učiteľa - 
účastníka vzdelávania. Hodinová sadzba 550 € ako hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného 
času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 550 /150*1,2*1,352 = 5,95 €

1.2.

4.5.13. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 11 637009 osobohodina 168 5,95 999,60

Kurz PowerPoint  pokročilé techniky 24 h, Adobe Photoshop 32 h, Adobe Illustrator 32h, CAD 32 
h,  CorelDRAW 16 h a ExpressPrint (DTP - Adobe InDesign a iné) 32 h.Náhrada mzdy učiteľa - 
účastníka vzdelávania.  Hodinová sadzba 550 € ako hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného 
času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 550 /150*1,2*1,352 = 5,95 €

1.2.

4.5.14. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 12 637009 osobohodina 168 7,68 1 290,24

Kurz PowerPoint  pokročilé techniky 24 h, Adobe Photoshop 32 h, Adobe Illustrator 32h, CAD 32 
h,  CorelDRAW 16 h a ExpressPrint (DTP - Adobe InDesign a iné) 32 h. Náhrada mzdy učiteľa - 
účastníka vzdelávania.Hodinová sadzba 710 € ako hrubá mzda/160 hod. ako fond pracovného 
času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 710 /150*1,2*1,352 = 7,68 €

1.2.

4.5.15. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 13 637009 osobohodina 168 7,68 1 290,24

Kurz PowerPoint  pokročilé techniky 24 h, Adobe Photoshop 32 h, Adobe Illustrator 32h, CAD 32 
h,  CorelDRAW 16 h a ExpressPrint (DTP - Adobe InDesign a iné) 32 h. Náhrada mzdy učiteľa - 
účastníka vzdelávania.Hodinová sadzba 710 € ako hrubá mzda/160 hod. ako fond pracovného 
času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 710 /150*1,2*1,352 = 7,68 €

1.2.

4.5.16. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 14 637009 osobohodina 168 6,86 1 152,48

Kurz PowerPoint   24 h. ,Adobe Photoshop 32 h, Adobe Illustrator 32h, CAD 32 h. CorelDRAW 16 
h. aExpressPrint 32 h (DTP - Adobe InDesign a iné). Náhrada mzdy učiteľa - účastníka 
vzdelávania.Hodinová sadzba 634,5 € ako hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného času + 20 
% valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 634,5/150*1,2*1,352 = 6,86 €

1.2.

4.5.17. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 15 637009 osobohodina 64 5,95 380,80
Kurz  CAD 32 h a ExpressPrint 32 h.(DTP - Adobe InDesign a iné). Náhrada mzdy učiteľa - 
účastníka vzdelávania.Hodinová sadzba 550 € ako hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného 
času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 550 /150*1,2*1,352 = 5,95 €

1.2.

4.5.18. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 16 637009 osobohodina 64 7,68 491,52
Kurz  CAD 32 h a ExpressPrint 32 h.(DTP - Adobe InDesign a iné). Náhrada mzdy učiteľa - 
účastníka vzdelávania  Hodinová sadzba 710 € ako hrubá mzda/160 hod. ako fond pracovného 
času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 710 /150*1,2*1,352 = 7,68 €

1.2.

4.5.19. … Iné (doplniť) 637009 projekt 0 0,00 0,00
4.  Spolu 23 225,36

5. 1.3. Tvorba výučbových materiálov pre projektové 
vyučovanie s využitím IKT

5.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 0,00

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

5.1.2. … Iné (doplniť) osobohodina 0 0,00 0,00
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) 3 000,00
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5.3.1. lektor kurzu 1 637004 osobohodina 24 20,00 480,00 Školenie učiteľov - 4 skupiny po 6 hodín Obsluha interaktívnej tabule. Zmluva podľa obchodného 
zákonníka. Konečná fakturovaná suma 24 h x 20 €/h. 1.3.

5.3.2. lektor kurzu 2 637004 osobohodina 126 20,00 2 520,00
Školenie 3 skupiny po 42 hodín Tvorba projektového vyučovania. (prezenčná forma - 6 hod, 
dištančná forma - 36 hod.) Zmluva podľa obchodného zákonníka. Konečná fakturovaná suma  126 
h x 20 €/h. 

1.3.

5.3.3. Vývoj portálu osobohodina 0 0,00 0,00
5.3.4. Tvorba vzdelávacích modulov osobohodina 0 0,00 0,00

… Iné (doplniť) 0 0,00 0,00
5.4. Ostatné výdavky - priame 0,00

5.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity 5 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 0,00 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 10 690,88

5.5.1.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre 

frekventantov vzdelávania (domáce, zahraničné 
cesty)

projekt 0 0,00 0,00

5.5.2. Školiaci materiál, školiace potreby 633009 projekt 1 500,00 500,00 Výdavky na školiaci materiál  a školské potreby, drobné učebné pomôcky: knihy, učebnice a iné 
potreby a materiál. Cena obvyklá v čase a v mieste. 1.3.

5.5.3. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 1 637009 osobohodina 48 5,95 285,60

Náhrada mzdy učiteľa - účastníka vzdelávania v kurze  Tvorba výučbových materiálov pre 
projektové vyučovanie s využitím IKT  v rozsahu 42 hodín (prezenčná forma - 6 hod, dištančná 
forma - 36 hod.) a   školenie Používanie interaktívnej tabule a práca s interaktívnou tabuľou vo 
vzdelávacom procese v rozsahu 6 hodín. Hodinová sadzba 550 € ako hrubá mzda/150 hod. ako 
fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 550 /150*1,2*1,352 
= 5,95 €

1.3.

5.5.4. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 2 637009 osobohodina 48 7,68 368,64

Náhrada mzdy učiteľa - účastníka vzdelávania v kurze  Tvorba výučbových materiálov pre 
projektové vyučovanie s využitím IKT  v rozsahu 42 hodín  (prezenčná forma - 6 hod, dištančná 
forma - 36 hod.) a   školenie Používanie interaktívnej tabule a práca s interaktívnou tabuľou vo 
vzdelávacom procese v rozsahu 6 hodín. Hodinová sadzba 710 € ako hrubá mzda/150 hod. ako 
fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 710 /150*1,2*1,352 
= 7,68 €

1.3.

5.5.5. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 3 637009 osobohodina 48 5,95 285,60

Náhrada mzdy učiteľa - účastníka vzdelávania v kurze  Tvorba výučbových materiálov pre 
projektové vyučovanie s využitím IKT  v rozsahu 42 hodín (prezenčná forma - 6 hod, dištančná 
forma - 36 hod.) a   školenie Používanie interaktívnej tabule a práca s interaktívnou tabuľou vo 
vzdelávacom procese v rozsahu 6 hodín. Hodinová sadzba 550 € ako hrubá mzda/150 hod. ako 
fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 550 /150*1,2*1,352 
= 5,95 €

1.3.

5.5.6. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 4 637009 osobohodina 48 5,95 285,60

Náhrada mzdy učiteľa - účastníka vzdelávania v kurze  Tvorba výučbových materiálov pre 
projektové vyučovanie s využitím IKT  v rozsahu 42 hodín (prezenčná forma - 6 hod, dištančná 
forma - 36 hod.) a   školenie Používanie interaktívnej tabule a práca s interaktívnou tabuľou vo 
vzdelávacom procese v rozsahu 6 hodín. Hodinová sadzba 550 € ako hrubá mzda/150 hod. ako 
fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 550 /150*1,2*1,352 
= 5,95 €

1.3.

5.5.7. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 5 637009 osobohodina 48 7,68 368,64

Náhrada mzdy učiteľa - účastníka vzdelávania v kurze  Tvorba výučbových materiálov pre 
projektové vyučovanie s využitím IKT  v rozsahu 42 hodín (prezenčná forma - 6 hod, dištančná 
forma - 36 hod.) a   školenie Používanie interaktívnej tabule a práca s interaktívnou tabuľou vo 
vzdelávacom procese v rozsahu 6 hodín. Hodinová sadzba 710 € ako hrubá mzda/150 hod. ako 
fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 710/150*1,2*1,352 
= 7,68 €

1.3.

5.5.8. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 6 637009 osobohodina 48 5,95 285,60

Náhrada mzdy učiteľa - účastníka vzdelávania v kurze  Tvorba výučbových materiálov pre 
projektové vyučovanie s využitím IKT  v rozsahu 42 hodín (prezenčná forma - 6 hod, dištančná 
forma - 36 hod.) a   školenie Používanie interaktívnej tabule a práca s interaktívnou tabuľou vo 
vzdelávacom procese v rozsahu 6 hodín. Hodinová sadzba 550 € ako hrubá mzda/150 hod. ako 
fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 550 /150*1,2*1,352 
= 5,95 €

1.3.
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5.5.9. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 7 637009 osobohodina 48 5,95 285,60

Náhrada mzdy učiteľa - účastníka vzdelávania v kurze  Tvorba výučbových materiálov pre 
projektové vyučovanie s využitím IKT  v rozsahu 42 hodín (prezenčná forma - 6 hod, dištančná 
forma - 36 hod.) a   školenie Používanie interaktívnej tabule a práca s interaktívnou tabuľou vo 
vzdelávacom procese v rozsahu 6 hodín. Hodinová sadzba 550 € ako hrubá mzda/150 hod. ako 
fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 550 /150*1,2*1,352 
= 5,95 €

1.3.

5.5.10. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 8 637009 osobohodina 48 6,48 311,04

Náhrada mzdy učiteľa - účastníka vzdelávania v kurze  Tvorba výučbových materiálov pre 
projektové vyučovanie s využitím IKT  v rozsahu 42 hodín (prezenčná forma - 6 hod, dištančná 
forma - 36 hod.) a   školenie Používanie interaktívnej tabule a práca s interaktívnou tabuľou vo 
vzdelávacom procese v rozsahu 6 hodín. Hodinová sadzba 599 € ako hrubá mzda/150 hod. ako 
fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 599/150*1,2*1,352 
= 6,48 €

1.3.

5.5.11. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 9 637009 osobohodina 48 10,71 514,08

Náhrada mzdy učiteľa - účastníka vzdelávania v kurze  Tvorba výučbových materiálov pre 
projektové vyučovanie s využitím IKT  v rozsahu 42 hodín (prezenčná forma - 6 hod, dištančná 
forma - 36 hod.) a   školenie Používanie interaktívnej tabule a práca s interaktívnou tabuľou vo 
vzdelávacom procese v rozsahu 6 hodín. Hodinová sadzba 990 € ako hrubá mzda/150 hod. ako 
fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 990 /150*1,2*1,352 
= 10,71 €

1.3.

5.5.12. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 10 637009 osobohodina 48 6,86 329,28

Náhrada mzdy učiteľa - účastníka vzdelávania v kurze  Tvorba výučbových materiálov pre 
projektové vyučovanie s využitím IKT  v rozsahu 42 hodín (prezenčná forma - 6 hod, dištančná 
forma - 36 hod.) a   školenie Používanie interaktívnej tabule a práca s interaktívnou tabuľou vo 
vzdelávacom procese v rozsahu 6 hodín. Hodinová sadzba 634,5 € ako hrubá mzda/150 hod. ako 
fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 
634,5/150*1,2*1,352 = 6,86 €

1.3.

5.5.13. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 11 637009 osobohodina 48 7,68 368,64

Náhrada mzdy učiteľa - účastníka vzdelávania v kurze  Tvorba výučbových materiálov pre 
projektové vyučovanie s využitím IKT  v rozsahu 42 hodín (prezenčná forma - 6 hod, dištančná 
forma - 36 hod.) a   školenie Používanie interaktívnej tabule a práca s interaktívnou tabuľou vo 
vzdelávacom procese v rozsahu 6 hodín. Hodinová sadzba 710 € ako hrubá mzda/150 hod. ako 
fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 710 /150*1,2*1,352 
= 7,68 €

1.3.

5.5.14. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 12 637009 osobohodina 48 6,86 329,28

Náhrada mzdy učiteľa - účastníka vzdelávania v kurze  Tvorba výučbových materiálov pre 
projektové vyučovanie s využitím IKT  v rozsahu 42 hodín (prezenčná forma - 6 hod, dištančná 
forma - 36 hod.) a   školenie Používanie interaktívnej tabule a práca s interaktívnou tabuľou vo 
vzdelávacom procese v rozsahu 6 hodín. Hodinová sadzba 634,5 € ako hrubá mzda/150 hod. ako 
fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 
634,5/150*1,2*1,352 = 6,86 €

1.3.

5.5.15. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 13 637009 osobohodina 48 7,68 368,64

Náhrada mzdy učiteľa - účastníka vzdelávania v kurze  Tvorba výučbových materiálov pre 
projektové vyučovanie s využitím IKT  v rozsahu 42 hodín (prezenčná forma - 6 hod, dištančná 
forma - 36 hod.) a   školenie Používanie interaktívnej tabule a práca s interaktívnou tabuľou vo 
vzdelávacom procese v rozsahu 6 hodín. Hodinová sadzba 710 € ako hrubá mzda/150 hod. ako 
fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 710 /150*1,2*1,352 
= 7,68 €

1.3.

5.5.16. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 14 637009 osobohodina 48 7,68 368,64

Náhrada mzdy učiteľa - účastníka vzdelávania v kurze  Tvorba výučbových materiálov pre 
projektové vyučovanie s využitím IKT  v rozsahu 42 hodín (prezenčná forma - 6 hod, dištančná 
forma - 36 hod.) a   školenie Používanie interaktívnej tabule a práca s interaktívnou tabuľou vo 
vzdelávacom procese v rozsahu 6 hodín. Hodinová sadzba 710 € ako hrubá mzda/150 hod. ako 
fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 710 /150*1,2*1,352 
= 7,68 €

1.3.

5.5.17. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 15 637009 osobohodina 48 6,86 329,28

Náhrada mzdy učiteľa - účastníka vzdelávania v kurze  Tvorba výučbových materiálov pre 
projektové vyučovanie s využitím IKT  v rozsahu 42 hodín (prezenčná forma - 6 hod, dištančná 
forma - 36 hod.) a   školenie Používanie interaktívnej tabule a práca s interaktívnou tabuľou vo 
vzdelávacom procese v rozsahu 6 hodín. Hodinová sadzba 634,5 € ako hrubá mzda/150 hod. ako 
fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 
634,5/150*1,2*1,352 = 6,86 €

1.3.
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5.5.18. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 16 637009 osobohodina 48 5,95 285,60

Náhrada mzdy učiteľa - účastníka vzdelávania v kurze  Tvorba výučbových materiálov pre 
projektové vyučovanie s využitím IKT  v rozsahu 42 hodín (prezenčná forma - 6 hod, dištančná 
forma - 36 hod.) a   školenie Používanie interaktívnej tabule a práca s interaktívnou tabuľou vo 
vzdelávacom procese v rozsahu 6 hodín. Hodinová sadzba 550 € ako hrubá mzda/150 hod. ako 
fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 550 /150*1,2*1,352 
= 5,95 €

1.3.

5.5.19. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 17 637009 osobohodina 48 5,58 267,84

Náhrada mzdy učiteľa - účastníka vzdelávania v kurze  Tvorba výučbových materiálov pre 
projektové vyučovanie s využitím IKT  v rozsahu 42 hodín (prezenčná forma - 6 hod, dištančná 
forma - 36 hod.) a   školenie Používanie interaktívnej tabule a práca s interaktívnou tabuľou vo 
vzdelávacom procese v rozsahu 6 hodín. Hodinová sadzba 516 € ako hrubá mzda/150 hod. ako 
fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 516 /150*1,2*1,352 
= 5,58 €

1.3.

5.5.20. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 18 637009 osobohodina 48 7,68 368,64

Náhrada mzdy učiteľa - účastníka vzdelávania v kurze  Tvorba výučbových materiálov pre 
projektové vyučovanie s využitím IKT  v rozsahu 42 hodín (prezenčná forma - 6 hod, dištančná 
forma - 36 hod.) a   školenie Používanie interaktívnej tabule a práca s interaktívnou tabuľou vo 
vzdelávacom procese v rozsahu 6 hodín. Hodinová sadzba 710 € ako hrubá mzda/150 hod. ako 
fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 710/160*1,2*1,352 
= 7,68 €

1.3.

5.5.21. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 19 637009 osobohodina 48 5,95 285,60

Náhrada mzdy učiteľa - účastníka vzdelávania v kurze  Tvorba výučbových materiálov pre 
projektové vyučovanie s využitím IKT  v rozsahu 42 hodín (prezenčná forma - 6 hod, dištančná 
forma - 36 hod.) a   školenie Používanie interaktívnej tabule a práca s interaktívnou tabuľou vo 
vzdelávacom procese v rozsahu 6 hodín. Hodinová sadzba 550 € ako hrubá mzda/150 hod. ako 
fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 550 /150*1,2*1,352 
= 5,95 €

1.3.

5.5.22. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 20 637009 osobohodina 48 10,92 524,16

Náhrada mzdy učiteľa - účastníka vzdelávania v kurze  Tvorba výučbových materiálov pre 
projektové vyučovanie s využitím IKT  v rozsahu 42 hodín (prezenčná forma - 6 hod, dištančná 
forma - 36 hod.) a   školenie Používanie interaktívnej tabule a práca s interaktívnou tabuľou vo 
vzdelávacom procese v rozsahu 6 hodín. Hodinová sadzba 1010 € ako hrubá mzda/150 hod. ako 
fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 1010 
/150*1,2*1,352 = 10,92 €

1.3.

5.5.23. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 21 637009 osobohodina 48 7,68 368,64

Náhrada mzdy učiteľa - účastníka vzdelávania v kurze  Tvorba výučbových materiálov pre 
projektové vyučovanie s využitím IKT  v rozsahu 42 (prezenčná forma - 6 hod, dištančná forma - 
36 hod.) hodín a   školenie Používanie interaktívnej tabule a práca s interaktívnou tabuľou vo 
vzdelávacom procese v rozsahu 6 hodín. Hodinová sadzba 710 € ako hrubá mzda/150 hod. ako 
fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 710 /150*1,2*1,352 
= 7,68 €

1.3.

5.5.24. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 22 637009 osobohodina 48 5,95 285,60

Náhrada mzdy učiteľa - účastníka vzdelávania v kurze  Tvorba výučbových materiálov pre 
projektové vyučovanie s využitím IKT  v rozsahu 42 hodín (prezenčná forma - 6 hod, dištančná 
forma - 36 hod.) a   školenie Používanie interaktívnej tabule a práca s interaktívnou tabuľou vo 
vzdelávacom procese v rozsahu 6 hodín. Hodinová sadzba 550 € ako hrubá mzda/150 hod. ako 
fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 550 /150*1,2*1,352 
= 5,95 €

1.3.

5.5.25. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 23 637009 osobohodina 48 5,95 285,60

Náhrada mzdy učiteľa - účastníka vzdelávania v kurze  Tvorba výučbových materiálov pre 
projektové vyučovanie s využitím IKT  v rozsahu 42 hodín (prezenčná forma - 6 hod, dištančná 
forma - 36 hod.) a   školenie Používanie interaktívnej tabule a práca s interaktívnou tabuľou vo 
vzdelávacom procese v rozsahu 6 hodín. Hodinová sadzba 550 € ako hrubá mzda/150 hod. ako 
fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 550 /150*1,2*1,352 
= 5,95 €

1.3.

5.5.26. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 24 637009 osobohodina 48 5,95 285,60

Náhrada mzdy učiteľa - účastníka vzdelávania v kurze  Tvorba výučbových materiálov pre 
projektové vyučovanie s využitím IKT  v rozsahu 42 hodín (prezenčná forma - 6 hod, dištančná 
forma - 36 hod.) a   školenie Používanie interaktívnej tabule a práca s interaktívnou tabuľou vo 
vzdelávacom procese v rozsahu 6 hodín. Hodinová sadzba 550 € ako hrubá mzda/150 hod. ako 
fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 550 /150*1,2*1,352 
= 5,95 €

1.3.

14



ITMS kód Projektu: 26110130322

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

5.5.27. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 25 637009 osobohodina 48 7,68 368,64

Náhrada mzdy učiteľa - účastníka vzdelávania v kurze  Tvorba výučbových materiálov pre 
projektové vyučovanie s využitím IKT  v rozsahu 42 hodín (prezenčná forma - 6 hod, dištančná 
forma - 36 hod.) a   školenie Používanie interaktívnej tabule a práca s interaktívnou tabuľou vo 
vzdelávacom procese v rozsahu 6 hodín. Hodinová sadzba 710 € ako hrubá mzda/150 hod. ako 
fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 710 /150*1,2*1,352 
= 7,68 €

1.3.

5.5.28. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 26 637009 osobohodina 48 7,68 368,64

Náhrada mzdy učiteľa - účastníka vzdelávania v kurze  Tvorba výučbových materiálov pre 
projektové vyučovanie s využitím IKT  v rozsahu 42 hodín (prezenčná forma - 6 hod, dištančná 
forma - 36 hod.) a   školenie Používanie interaktívnej tabule a práca s interaktívnou tabuľou vo 
vzdelávacom procese v rozsahu 6 hodín. Hodinová sadzba 710 € ako hrubá mzda/150 hod. ako 
fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 710 /150*1,2*1,352 
= 7,68 €

1.3.

5.5.29. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 27 637009 osobohodina 48 7,68 368,64

Náhrada mzdy učiteľa - účastníka vzdelávania v kurze  Tvorba výučbových materiálov pre 
projektové vyučovanie s využitím IKT  v rozsahu 42 hodín (prezenčná forma - 6 hod, dištančná 
forma - 36 hod.) a   školenie Používanie interaktívnej tabule a práca s interaktívnou tabuľou vo 
vzdelávacom procese v rozsahu 6 hodín. Hodinová sadzba 710 € ako hrubá mzda/150 hod. ako 
fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 710 /150*1,2*1,352 
= 7,68 €

1.3.

5.5.30. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 28 637009 osobohodina 48 7,68 368,64

Náhrada mzdy učiteľa - účastníka vzdelávania v kurze  Tvorba výučbových materiálov pre 
projektové vyučovanie s využitím IKT  v rozsahu 42 hodín (prezenčná forma - 6 hod, dištančná 
forma - 36 hod.) a   školenie Používanie interaktívnej tabule a práca s interaktívnou tabuľou vo 
vzdelávacom procese v rozsahu 6 hodín. Hodinová sadzba 710 € ako hrubá mzda/150 hod. ako 
fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 710 /150*1,2*1,352 
= 7,68 €

1.3.

5.5.31. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 29 637009 osobohodina 48 7,03 337,44

Náhrada mzdy učiteľa - účastníka vzdelávania v kurze  Tvorba výučbových materiálov pre 
projektové vyučovanie s využitím IKT  v rozsahu 42 hodín (prezenčná forma - 6 hod, dištančná 
forma - 36 hod.) a   školenie Používanie interaktívnej tabule a práca s interaktívnou tabuľou vo 
vzdelávacom procese v rozsahu 6 hodín. Hodinová sadzba 650 € ako hrubá mzda/150 hod. ako 
fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 650/150*1,2*1,352 
= 7,03 €

1.3.

5.5.32. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 30 637009 osobohodina 48 7,03 337,44

 Náhrada mzdy učiteľa - účastníka vzdelávania v kurze  Tvorba výučbových materiálov pre 
projektové vyučovanie s využitím IKT  v rozsahu 42 hodín (prezenčná forma - 6 hod, dištančná 
forma - 36 hod.) a   školenie Používanie interaktívnej tabule a práca s interaktívnou tabuľou vo 
vzdelávacom procese v rozsahu 6 hodín. Hodinová sadzba 650 € ako hrubá mzda/150 hod. ako 
fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 650 /150*1,2*1,352 
= 7,03 €

1.3.

5.  Spolu 13 690,88

6.
1.4 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov na 
zvyšovanie odbornosti, kvalifikovanosti a získanie 

kompetencií
6.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 0,00

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

6.1.2. … Iné (doplniť) osobohodina 0 0,00 0,00
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) 6 480,00

6.3.1. lektor 1 637004 osobohodina 48 27,00 1 296,00 Školenie Riadenie kvality 24 hodín pre 2 skupiny (8 h prezenčne a 16 h dištančne). Zmluva podľa 
obchodného zákonníka. Konečná fakturovaná suma 48 h x 27 €/h. 1.4.

6.3.2. lektor 2 637004 osobohodina 80 27,00 2 160,00 Školenie Manažment 40 hodín pre 2 skupiny (16 h prezenčne a 24 h dištančne).  Zmluva podľa 
obchodného zákonníka. Konečná fakturovaná suma 80 h x 27 €/h. 1.4.

6.3.3. lektor 3 637004 osobohodina 48 27,00 1 296,00 Školenie Riadenie kvality (pre riadiacich pracovníkov)  48 hodín (24 h prezenčne a 24 h 
dištančne). Zmluva podľa obchodného zákonníka. Konečná fakturovaná suma 48 h x 27 €/h. 1.4.
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6.3.4. lektor 4 637004 osobohodina 64 27,00 1 728,00 Školenie Manažment (pre riadiacich pracovníkov)  64 hodín (32 h prezenčne a 32 h dištančne). 
Zmluva podľa obchodného zákonníka. Konečná fakturovaná suma 64 h x 27 €/h. 1.4.

6.3.5. Vývoj portálu osobohodina 0 0,00 0,00
6.3.6. Tvorba vzdelávacích modulov osobohodina 0 0,00 0,00

… Iné (doplniť) 0 0,00 0,00
6.4. Ostatné výdavky - priame 0,00

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

6.4.5. Grafické spracovanie a tlač publikácie projekt 0 0,00 0,00
6.4.6. … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00
6.5. Podpora frekventantov 15 344,72

6.5.1.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre 

frekventantov vzdelávania (domáce, zahraničné 
cesty)

projekt 0 0,00 0,00

6.5.2. Školiaci materiál, školiace potreby 633009 projekt 1 350,00 350,00 Výdavky na školiaci materiál  a školské potreby, drobné učebné pomôcky: knihy, učebnice a iné 
potreby a materiál. Cena obvyklá v čase a v mieste. 1.4.

6.5.3. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 1 637009 osobohodina 64 5,95 380,80
Náhrada mzdy učiteľa - účastníka vzdelávania -školenie Riadenie kvality , 24 hodín a školenie 
Manažment 40 hodín. Hodinová sadzba 550 € ako hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného 
času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 550 /150*1,2*1,352 = 5,95 €

1.4.

6.5.4. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 2 637009 osobohodina 64 7,68 491,52
Náhrada mzdy učiteľa - účastníka vzdelávania -školenie Riadenie kvality , 24 hodín a školenie 
Manažment 40 hodín.Hodinová sadzba 710 € ako hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného 
času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 710 /150*1,2*1,352 = 7,68 €

1.4.

6.5.5. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 3 637009 osobohodina 64 5,95 380,80
Náhrada mzdy učiteľa - účastníka vzdelávania -školenie Riadenie kvality , 24 hodín a školenie 
Manažment 40 hodín. Hodinová sadzba 550 € ako hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného 
času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 550 /150*1,2*1,352 = 5,95 €

1.4.

6.5.6. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 4 637009 osobohodina 64 5,95 380,80
Náhrada mzdy učiteľa - účastníka vzdelávania -školenie Riadenie kvality , 24 hodín a školenie 
Manažment 40 hodín. Hodinová sadzba 550 € ako hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného 
času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 550 /150*1,2*1,352 = 5,95 €

1.4.

6.5.7. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 5 637009 osobohodina 64 7,68 491,52

Náhrada mzdy učiteľa - účastníka vzdelávania -školenie Riadenie kvality , 24 hodín a školenie 
Manažment 40 hodínvzdelávania.Hodinová sadzba 710 € ako hrubá mzda/150 hod. ako fond 
pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 710/150*1,2*1,352 = 
7,68 €

1.4.

6.5.7. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 6 637009 osobohodina 64 5,95 380,80
Náhrada mzdy učiteľa - účastníka vzdelávania -školenie Riadenie kvality , 24 hodín a školenie 
Manažment 40 hodín. Hodinová sadzba 550 € ako hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného 
času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 550 /150*1,2*1,352 = 5,95 €

1.4.

6.5.8. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 7 637009 osobohodina 64 5,95 380,80
Náhrada mzdy učiteľa - účastníka vzdelávania -školenie Riadenie kvality , 24 hodín a školenie 
Manažment 40 hodín. Hodinová sadzba 550 € ako hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného 
času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 550 /150*1,2*1,352 = 5,95 €

1.4.

6.5.9. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 8 637009 osobohodina 64 6,48 414,72
Náhrada mzdy učiteľa - účastníka vzdelávania -školenie Riadenie kvality , 24 hodín a školenie 
Manažment 40 hodínHodinová sadzba 599 € ako hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného času 
+ 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 599 /150*1,2*1,352 = 6,48 €

1.4.

6.5.10. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 9 637009 osobohodina 112 10,71 1 199,52
Náhrada mzdy učiteľa - účastníka vzdelávania -školenie Riadenie kvality , 48 hodín a školenie 
Manažment 64 hodínHodinová sadzba 990 € ako hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného času 
+ 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 990 /150*1,2*1,352 = 10,71 €

1.4.
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6.5.11. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 10 637009 osobohodina 64 6,86 439,04
Náhrada mzdy učiteľa - účastníka vzdelávania -školenie Riadenie kvality , 24 hodín a školenie 
Manažment 40 hodín.Hodinová sadzba 634,5 € ako hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného 
času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 634,5/150*1,2*1,352 = 6,86 €

1.4.

6.5.12. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 11 637009 osobohodina 64 7,68 491,52
Náhrada mzdy učiteľa - účastníka vzdelávania -školenie Riadenie kvality , 24 hodín a školenie 
Manažment 40 hodín. Hodinová sadzba 710 € ako hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného 
času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 710/150*1,2*1,352 = 7,68 €

1.4.

6.5.13. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 12 637009 osobohodina 64 6,86 439,04
Náhrada mzdy učiteľa - účastníka vzdelávania-školenie Riadenie kvality , 24 hodín a školenie 
Manažment 40 hodín. . Hodinová sadzba 634,5 € ako hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného 
času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 634,5/150*1,2*1,352 = 6,86 €

1.4.

6.5.14. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 13 637009 osobohodina 64 7,68 491,52
Náhrada mzdy učiteľa - účastníka vzdelávania -školenie Riadenie kvality , 24 hodín a školenie 
Manažment 40 hodín. Hodinová sadzba 710 € ako hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného 
času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 710/150*1,2*1,352 = 7,68 €

1.4.

6.5.15. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 14 637009 osobohodina 64 7,68 491,52
Náhrada mzdy učiteľa - účastníka vzdelávania -školenie Riadenie kvality , 24 hodín a školenie 
Manažment 40 hodín. Hodinová sadzba 710 € ako hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného 
času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 710/150*1,2*1,352 = 7,68 €

1.4.

6.5.16. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 15 637009 osobohodina 64 6,86 439,04
Náhrada mzdy učiteľa - účastníka vzdelávania. -školenie Riadenie kvality , 24 hodín a školenie 
Manažment 40 hodín. Hodinová sadzba 634,5 € ako hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného 
času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 634,5/150*1,2*1,352 = 6,86 €

1.4.

6.5.17. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 16 637009 osobohodina 64 5,95 380,80
Náhrada mzdy učiteľa - účastníka vzdelávania -školenie Riadenie kvality , 24 hodín a školenie 
Manažment 40 hodín. Hodinová sadzba 550 € ako hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného 
času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 550 /150*1,2*1,352 = 5,95 €

1.4.

6.5.18. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 17 637009 osobohodina 64 5,58 357,12
Náhrada mzdy učiteľa - účastníka vzdelávania -školenie Riadenie kvality , 24 hodín a školenie 
Manažment 40 hodín.Hodinová sadzba 516 € ako hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného 
času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 516 /150*1,2*1,352 = 5,58 €

1.4.

6.5.19. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 18 637009 osobohodina 64 7,68 491,52
Náhrada mzdy učiteľa - účastníka vzdelávania -školenie Riadenie kvality , 24 hodín a školenie 
Manažment 40 hodín. Hodinová sadzba 710 € ako hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného 
času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 710/150*1,2*1,352 = 7,68 €

1.4.

6.5.20. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 19 637009 osobohodina 64 5,95 380,80
Náhrada mzdy učiteľa - účastníka vzdelávania -školenie Riadenie kvality , 24 hodín a školenie 
Manažment 40 hodín. Hodinová sadzba 550 € ako hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného 
času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 550 /150*1,2*1,352 = 5,95 €

1.4.

6.5.21. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 20 637009 osobohodina 112 10,92 1 223,04
 Náhrada mzdy učiteľa - účastníka vzdelávania -školenie Riadenie kvality , 48 hodín a školenie 
Manažment 64 hodín Hodinová sadzba 1010 € ako hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného 
času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 1010 /150*1,2*1,352 = 10,92 €

1.4.

6.5.22. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 21 637009 osobohodina 64 7,68 491,52
Náhrada mzdy učiteľa - účastníka vzdelávania -školenie Riadenie kvality , 24 hodín a školenie 
Manažment 40 hodín. Hodinová sadzba 710 € ako hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného 
času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 710/150*1,2*1,352 = 7,68 €

1.4.

6.5.23. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 22 637009 osobohodina 64 5,95 380,80
Náhrada mzdy učiteľa - účastníka vzdelávania -školenie Riadenie kvality , 24 hodín a školenie 
Manažment 40 hodín. Hodinová sadzba 550 € ako hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného 
času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 550 /150*1,2*1,352 = 5,95 €

1.4.

6.5.24. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 23 637009 osobohodina 64 5,95 380,80
Náhrada mzdy učiteľa - účastníka vzdelávania -školenie Riadenie kvality , 24 hodín a školenie 
Manažment 40 hodín. Hodinová sadzba 550 € ako hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného 
času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 550 /150*1,2*1,352 = 5,95 €

1.4.
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6.5.25. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 24 637009 osobohodina 64 5,95 380,80
Náhrada mzdy učiteľa - účastníka vzdelávania -školenie Riadenie kvality , 24 hodín a školenie 
Manažment 40 hodín. Hodinová sadzba 550 € ako hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného 
času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 550 /150*1,2*1,352 = 5,95 €

1.4.

6.5.26. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 25 637009 osobohodina 64 7,68 491,52
Náhrada mzdy učiteľa - účastníka vzdelávania -školenie Riadenie kvality , 24 hodín a školenie 
Manažment 40 hodín. Hodinová sadzba 710 € ako hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného 
času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 710/150*1,2*1,352 = 7,68 €

1.4.

6.5.27. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 26 637009 osobohodina 112 7,68 860,16
Náhrada mzdy učiteľa - účastníka vzdelávania -školenie Riadenie kvality , 48 hodín a školenie 
Manažment 64 hodín. Hodinová sadzba 710 € ako hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného 
času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 710/150*1,2*1,352 = 7,68 €

1.4.

6.5.28. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 27 637009 osobohodina 64 7,68 491,52
Náhrada mzdy učiteľa - účastníka vzdelávania -školenie Riadenie kvality , 24 hodín a školenie 
Manažment 40 hodín. Hodinová sadzba 710 € ako hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného 
času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 710/150*1,2*1,352 = 7,68 €

1.4.

6.5.29. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 28 637009 osobohodina 64 7,68 491,52
Náhrada mzdy učiteľa - účastníka vzdelávania -školenie Riadenie kvality , 24 hodín a školenie 
Manažment 40 hodín. Hodinová sadzba 710 € ako hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného 
času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 710/150*1,2*1,352 = 7,68 €

1.4.

6.5.30. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 29 637009 osobohodina 64 7,03 449,92
Náhrada mzdy učiteľa - účastníka vzdelávania -školenie Riadenie kvality , 24 hodín a školenie 
Manažment 40 hodín.Hodinová sadzba 650 € ako hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného 
času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 650 /150*1,2*1,352 = 7,03 €

1.4.

6.5.31. Príspevky pre frekventantov - učiteľ 30 637009 osobohodina 64 7,03 449,92
Náhrada mzdy učiteľa - účastníka vzdelávania -školenie Riadenie kvality , 24 hodín a školenie 
Manažment 40 hodín.Hodinová sadzba 650 € ako hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného 
času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 650 /150*1,2*1,352 = 7,03 €

1.4.

6.  Spolu 21 824,72

7. 2.1 Prieskum  a analýza  procesu výučby a situácie 
školy 

7,1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 0,00

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

7..1.2. … Iné (doplniť) osobohodina 0 0,00 0,00
7.2. Cestovné náhrady ** 0,00

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

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

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

7.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 
činnosti) 9 450,00

7.3.1. expert 637004 osobohodina 350 27,00 9 450,00

Pre kvalitnú prácu s cieľovou skupinou a vypracovanie  inovatívneho vzdelávacieho programu je 
nevyhnutná analýza pod vedením odborníkov so širšími i skúsenosťami ako skúsenosti našich 
pedagógov. Analýza je vykonaná dodávateľsky v zmysle Obchodného zákonníka.. Výpočet:  350 
hodín x 27 € .Analýza zahŕňa zadefinované témy pre program ďalšieho vzdelávania, stratégie  a 
koncepcie školy. Zabezpečené dodávateľsky podľa Obchodného zákonníka. 

2.1.

7.3.2. Vývoj portálu osobohodina 0 0,00 0,00
7.3.3. … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00
7.4. Ostatné výdavky - priame 250,00

7.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity projekt 0 0,00 0,00
7.4.2. Nájom ostatného majetku a lízing projekt 0 0,00 0,00

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

7.4.4. Grafické spracovanie a tlač publikácie 637004 projekt 1 250,00 250,00 Grafické spracovanie a tlač:  učebné príručky, študíjne materiály, pracovné listy,  zborníky a iné 
publikácie potrebné pre realizáciu aktivity. Cena obvyklá v čase a v mieste. 2.1.
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projektu****

Rizikové 
položky

A B B1 C D E F = D * E G I II
7.4.5. … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00
7.5. Podpora frekventantov 0,00

7.5.1.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre 

frekventantov vzdelávania (domáce, zahraničné 
cesty)

projekt 0 0,00 0,00

7.5.2. Školiaci materiál, školiace potreby projekt 0 0,00 0,00
7.5.3. Príspevky pre frekventantov projekt 0 0,00 0,00
7.5.4. … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

7.  Spolu 9 700,00

8. 2.2 Analýza ,tvorba a implementácia školského 
vzdelávacieho programu

8.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 5 580,00

8.1.1. Odborný personál - učiteľ 1 637027 osobohodina 20 9,00 180,00
Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na 
analýze vzdelávacích programov školy. Výpočet hodinovej sadzby: 9 € podľa Príručky pre 
žiadateľa. Jednotková cena vrátane odvodov zamestnávateľa.

2.2.

8.1.2. Odborný personál - učiteľ 2 637027 osobohodina 20 9,00 180,00
Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na 
analýze vzdelávacích programov školy. Výpočet hodinovej sadzby: 9 € podľa Príručky pre 
žiadateľa. Jednotková cena vrátane odvodov zamestnávateľa.

2.2.

8.1.3. Odborný personál - učiteľ 3 637027 osobohodina 20 9,00 180,00
Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na 
analýze vzdelávacích programov školy. Výpočet hodinovej sadzby: 9 € podľa Príručky pre 
žiadateľa. Jednotková cena vrátane odvodov zamestnávateľa.

2.2.

8.1.4. Odborný personál - učiteľ 4 637027 osobohodina 20 9,00 180,00
Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na 
analýze vzdelávacích programov školy. Výpočet hodinovej sadzby: 9 € podľa Príručky pre 
žiadateľa. Jednotková cena vrátane odvodov zamestnávateľa.

2.2.

8.1.5. Odborný personál - učiteľ 5 637027 osobohodina 20 9,00 180,00
Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na 
analýze vzdelávacích programov školy. Výpočet hodinovej sadzby: 9 € podľa Príručky pre 
žiadateľa. Jednotková cena vrátane odvodov zamestnávateľa.

2.2.

8.1.6. Odborný personál - učiteľ 6 637027 osobohodina 20 9,00 180,00
Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na 
analýze vzdelávacích programov školy. Výpočet hodinovej sadzby: 9 € podľa Príručky pre 
žiadateľa. Jednotková cena vrátane odvodov zamestnávateľa.

2.2.

8.1.7. Odborný personál - učiteľ 7 637027 osobohodina 20 9,00 180,00
Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na 
analýze vzdelávacích programov školy. Výpočet hodinovej sadzby: 9 € podľa Príručky pre 
žiadateľa. Jednotková cena vrátane odvodov zamestnávateľa.

2.2.

8.1.8. Odborný personál - učiteľ 8 637027 osobohodina 20 9,00 180,00
Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na 
analýze vzdelávacích programov školy. Výpočet hodinovej sadzby: 9 € podľa Príručky pre 
žiadateľa. Jednotková cena vrátane odvodov zamestnávateľa.

2.2.

8.1.9. Odborný personál - učiteľ 9 637027 osobohodina 20 9,00 180,00
Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na 
analýze vzdelávacích programov školy. Výpočet hodinovej sadzby: 9 € podľa Príručky pre 
žiadateľa. Jednotková cena vrátane odvodov zamestnávateľa.

2.2.

8.1.10. Odborný personál - učiteľ 10 637027 osobohodina 20 9,00 180,00
Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na 
analýze vzdelávacích programov školy. Výpočet hodinovej sadzby: 9 € podľa Príručky pre 
žiadateľa. Jednotková cena vrátane odvodov zamestnávateľa.

2.2.

8.1.11. Odborný personál - učiteľ 11 637027 osobohodina 20 9,00 180,00
Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na 
analýze vzdelávacích programov školy. Výpočet hodinovej sadzby: 9 € podľa Príručky pre 
žiadateľa. Jednotková cena vrátane odvodov zamestnávateľa.

2.2.

8.1.12. Odborný personál - učiteľ 12 637027 osobohodina 20 9,00 180,00
Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na 
analýze vzdelávacích programov školy. Výpočet hodinovej sadzby: 9 € podľa Príručky pre 
žiadateľa. Jednotková cena vrátane odvodov zamestnávateľa.

2.2.

8.1.13. Odborný personál - učiteľ 13 637027 osobohodina 20 9,00 180,00
Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na 
analýze vzdelávacích programov školy. Výpočet hodinovej sadzby: 9 € podľa Príručky pre 
žiadateľa. Jednotková cena vrátane odvodov zamestnávateľa.

2.2.

8.1.14. Odborný personál - učiteľ 14 637027 osobohodina 20 9,00 180,00
Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na 
analýze vzdelávacích programov školy. Výpočet hodinovej sadzby: 9 € podľa Príručky pre 
žiadateľa. Jednotková cena vrátane odvodov zamestnávateľa.

2.2.

8.1.15. Odborný personál - učiteľ 15 637027 osobohodina 20 9,00 180,00
Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na 
analýze vzdelávacích programov školy. Výpočet hodinovej sadzby: 9 € podľa Príručky pre 
žiadateľa. Jednotková cena vrátane odvodov zamestnávateľa.

2.2.
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8.1.16. Odborný personál - učiteľ 16 637027 osobohodina 20 9,00 180,00
Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na 
analýze vzdelávacích programov školy. Výpočet hodinovej sadzby: 9 € podľa Príručky pre 
žiadateľa. Jednotková cena vrátane odvodov zamestnávateľa.

2.2.

8.1.17. Odborný personál - učiteľ 17 637027 osobohodina 20 9,00 180,00
Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na 
analýze vzdelávacích programov školy. Výpočet hodinovej sadzby: 9 € podľa Príručky pre 
žiadateľa. Jednotková cena vrátane odvodov zamestnávateľa.

2.2.

8.1.18. Odborný personál - učiteľ 18 637027 osobohodina 20 9,00 180,00
Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na 
analýze vzdelávacích programov školy. Výpočet hodinovej sadzby: 9 € podľa Príručky pre 
žiadateľa. Jednotková cena vrátane odvodov zamestnávateľa.

2.2.

8.1.19. Odborný personál - učiteľ 19 637027 osobohodina 20 9,00 180,00
Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na 
analýze vzdelávacích programov školy. Výpočet hodinovej sadzby: 9 € podľa Príručky pre 
žiadateľa. Jednotková cena vrátane odvodov zamestnávateľa.

2.2.

8.1.20. Odborný personál - učiteľ 20 637027 osobohodina 20 9,00 180,00
Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na 
analýze vzdelávacích programov školy. Výpočet hodinovej sadzby: 9 € podľa Príručky pre 
žiadateľa. Jednotková cena vrátane odvodov zamestnávateľa.

2.2.

8.1.21. Odborný personál - učiteľ 21 637027 osobohodina 20 9,00 180,00
Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na 
analýze vzdelávacích programov školy. Výpočet hodinovej sadzby: 9 € podľa Príručky pre 
žiadateľa. Jednotková cena vrátane odvodov zamestnávateľa.

2.2.

8.1.22. Odborný personál - učiteľ 22 637027 osobohodina 20 9,00 180,00
Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na 
analýze vzdelávacích programov školy. Výpočet hodinovej sadzby: 9 € podľa Príručky pre 
žiadateľa. Jednotková cena vrátane odvodov zamestnávateľa.

2.2.

8.1.23. Odborný personál - učiteľ 23 637027 osobohodina 20 9,00 180,00
Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na 
analýze vzdelávacích programov školy. Výpočet hodinovej sadzby: 9 € podľa Príručky pre 
žiadateľa. Jednotková cena vrátane odvodov zamestnávateľa.

2.2.

8.1.24. Odborný personál - učiteľ 24 637027 osobohodina 20 9,00 180,00
Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na 
analýze vzdelávacích programov školy. Výpočet hodinovej sadzby: 9 € podľa Príručky pre 
žiadateľa. Jednotková cena vrátane odvodov zamestnávateľa.

2.2.

8.1.25. Odborný personál - učiteľ 25 637027 osobohodina 20 9,00 180,00
Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na 
analýze vzdelávacích programov školy. Výpočet hodinovej sadzby: 9 € podľa Príručky pre 
žiadateľa. Jednotková cena vrátane odvodov zamestnávateľa.

2.2.

8.1.26. Odborný personál - učiteľ 26 637027 osobohodina 20 9,00 180,00
Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na 
analýze vzdelávacích programov školy. Výpočet hodinovej sadzby: 9 € podľa Príručky pre 
žiadateľa. Jednotková cena vrátane odvodov zamestnávateľa.

2.2.

8.1.27. Odborný personál - učiteľ 27 637027 osobohodina 20 9,00 180,00
Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na 
analýze vzdelávacích programov školy. Výpočet hodinovej sadzby: 9 € podľa Príručky pre 
žiadateľa. Jednotková cena vrátane odvodov zamestnávateľa.

2.2.

8.1.28. Odborný personál - učiteľ 28 637027 osobohodina 20 9,00 180,00
Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na 
analýze vzdelávacích programov školy. Výpočet hodinovej sadzby: 9 € podľa Príručky pre 
žiadateľa. Jednotková cena vrátane odvodov zamestnávateľa.

2.2.

8.1.29. Odborný personál - učiteľ 29 637027 osobohodina 20 9,00 180,00
Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na 
analýze vzdelávacích programov školy. Výpočet hodinovej sadzby: 9 € podľa Príručky pre 
žiadateľa. Jednotková cena vrátane odvodov zamestnávateľa.

2.2.

8.1.30. Odborný personál - učiteľ 30 637027 osobohodina 20 9,00 180,00
Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na 
analýze vzdelávacích programov školy. Výpočet hodinovej sadzby: 9 € podľa Príručky pre 
žiadateľa. Jednotková cena vrátane odvodov zamestnávateľa.

2.2.

8.1.31. Odborný personál - učiteľ 31 637027 osobohodina 20 9,00 180,00
Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na 
analýze vzdelávacích programov školy. Výpočet hodinovej sadzby: 9 € podľa Príručky pre 
žiadateľa. Jednotková cena vrátane odvodov zamestnávateľa.

2.2.

8.1.32. … Iné (doplniť) osobohodina 0 0,00 0,00
8.2. Cestovné náhrady ** 0,00

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

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

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

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

8.3.1. Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného 
personálu podľa aktivít projektu osobohodina 0 0,00 0,00
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8.3.2. Vývoj portálu osobohodina 0 0,00 0,00
8.3.3. Tvorba vzdelávacích modulov osobohodina 0 0,00 0,00
8.3.4. … Iné (doplniť) 0 0,00 0,00
8.4. Ostatné výdavky - priame 500,00

8.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity projekt 0 0,00 0,00
8.4.2. Nájom ostatného majetku a lízing projekt 0 0,00 0,00

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

8.4.4. Grafické spracovanie a tlač publikácie 637004 projekt 1 500,00 500,00 Grafické spracovanie a tlač:  učebné príručky, študíjne materiály, pracovné listy,  zborníky a iné 
publikácie potrebné pre realizáciu aktivity. Cena obvyklá v čase a v mieste. 2.2.

8.4.5. … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00
8.5. Podpora frekventantov 1 000,00

8.5.1.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre 

frekventantov vzdelávania (domáce, zahraničné 
cesty)

projekt 0 0,00 0,00

8.5.2. Spotrebný tovar a prevádzkový materiál projekt 0 0,00 0,00

8.5.3. Školiaci materiál, školiace potreby 633009 projekt 1 1 000,00 1 000,00 Výdavky na školiaci materiál  a školské potreby, drobné učebné pomôcky: knihy, učebnice a iné 
potreby a materiál. Cena obvyklá v čase a v mieste. 2.2.

8.5.4. … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00
8.  Spolu 7 080,00

9. 2.3. Tvorba a realizácia projektového vyučovania

9.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 20 925,00

9.1.1. Odborný personál - učiteľ 1 637027 osobohodina 75 9,00 675,00

Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na tvorbe 
vzdelávacích  inovovaných odborných programov pomocou projektového vyučovania. Výpočet 
hodinovej sadzby: 9€ podľa Príručky pre žiadateľa. Jednotková cena vrátane odvodov 
zamestnávateľa.

2.3.

9.1.2. Odborný personál - učiteľ 2 637027 osobohodina 75 9,00 675,00

Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na tvorbe 
vzdelávacích  inovovaných odborných programov pomocou projektového vyučovania. Výpočet 
hodinovej sadzby: 9€ podľa Príručky pre žiadateľa. Jednotková cena vrátane odvodov 
zamestnávateľa.

2.3.

9.1.3. Odborný personál - učiteľ 3 637027 osobohodina 75 9,00 675,00

Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na tvorbe 
vzdelávacích  inovovaných odborných programov pomocou projektového vyučovania. Výpočet 
hodinovej sadzby: 9€ podľa Príručky pre žiadateľa. Jednotková cena vrátane odvodov 
zamestnávateľa.

2.3.

9.1.4. Odborný personál - učiteľ 4 637027 osobohodina 75 9,00 675,00

Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na tvorbe 
vzdelávacích  inovovaných odborných programov pomocou projektového vyučovania. Výpočet 
hodinovej sadzby: 9€ podľa Príručky pre žiadateľa. Jednotková cena vrátane odvodov 
zamestnávateľa.

2.3.

9.1.5. Odborný personál - učiteľ 5 637027 osobohodina 75 9,00 675,00

Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na tvorbe 
vzdelávacích  inovovaných odborných programov pomocou projektového vyučovania. Výpočet 
hodinovej sadzby: 9€ podľa Príručky pre žiadateľa. Jednotková cena vrátane odvodov 
zamestnávateľa.

2.3.

9.1.6. Odborný personál - učiteľ 6 637027 osobohodina 75 9,00 675,00

Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na tvorbe 
vzdelávacích  inovovaných odborných programov pomocou projektového vyučovania. Výpočet 
hodinovej sadzby: 9€ podľa Príručky pre žiadateľa. Jednotková cena vrátane odvodov 
zamestnávateľa.

2.3.

9.1.7. Odborný personál - učiteľ 7 637027 osobohodina 75 9,00 675,00

Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na tvorbe 
vzdelávacích  inovovaných odborných programov pomocou projektového vyučovania. Výpočet 
hodinovej sadzby: 9€ podľa Príručky pre žiadateľa. Jednotková cena vrátane odvodov 
zamestnávateľa.

2.3.

9.1.8. Odborný personál - učiteľ 8 637027 osobohodina 75 9,00 675,00

Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na tvorbe 
vzdelávacích  inovovaných odborných programov pomocou projektového vyučovania. Výpočet 
hodinovej sadzby: 9€ podľa Príručky pre žiadateľa. Jednotková cena vrátane odvodov 
zamestnávateľa.

2.3.
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9.1.9. Odborný personál - učiteľ 9 637027 osobohodina 75 9,00 675,00

Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na tvorbe 
vzdelávacích  inovovaných odborných programov pomocou projektového vyučovania. Výpočet 
hodinovej sadzby: 9€ podľa Príručky pre žiadateľa. Jednotková cena vrátane odvodov 
zamestnávateľa.

2.3.

9.1.10. Odborný personál - učiteľ 10 637027 osobohodina 75 9,00 675,00

Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na tvorbe 
vzdelávacích  inovovaných odborných programov pomocou projektového vyučovania. Výpočet 
hodinovej sadzby: 9€ podľa Príručky pre žiadateľa. Jednotková cena vrátane odvodov 
zamestnávateľa.

2.3.

9.1.11. Odborný personál - učiteľ 11 637027 osobohodina 75 9,00 675,00

Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na tvorbe 
vzdelávacích  inovovaných odborných programov pomocou projektového vyučovania. Výpočet 
hodinovej sadzby: 9€ podľa Príručky pre žiadateľa. Jednotková cena vrátane odvodov 
zamestnávateľa.

2.3.

9.1.12. Odborný personál - učiteľ 12 637027 osobohodina 75 9,00 675,00

Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na tvorbe 
vzdelávacích  inovovaných odborných programov pomocou projektového vyučovania. Výpočet 
hodinovej sadzby: 9€ podľa Príručky pre žiadateľa. Jednotková cena vrátane odvodov 
zamestnávateľa.

2.3.

9.1.13. Odborný personál - učiteľ 13 637027 osobohodina 75 9,00 675,00

Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na tvorbe 
vzdelávacích  inovovaných odborných programov pomocou projektového vyučovania. Výpočet 
hodinovej sadzby: 9€ podľa Príručky pre žiadateľa. Jednotková cena vrátane odvodov 
zamestnávateľa.

2.3.

9.1.14. Odborný personál - učiteľ 14 637027 osobohodina 75 9,00 675,00

Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na tvorbe 
vzdelávacích  inovovaných odborných programov pomocou projektového vyučovania. Výpočet 
hodinovej sadzby: 9€ podľa Príručky pre žiadateľa. Jednotková cena vrátane odvodov 
zamestnávateľa.

2.3.

9.1.15. Odborný personál - učiteľ 15 637027 osobohodina 75 9,00 675,00

Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na tvorbe 
vzdelávacích  inovovaných odborných programov pomocou projektového vyučovania. Výpočet 
hodinovej sadzby: 9€ podľa Príručky pre žiadateľa. Jednotková cena vrátane odvodov 
zamestnávateľa.

2.3.

9.1.16. Odborný personál - učiteľ 16 637027 osobohodina 75 9,00 675,00

Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na tvorbe 
vzdelávacích  inovovaných odborných programov pomocou projektového vyučovania. Výpočet 
hodinovej sadzby: 9€ podľa Príručky pre žiadateľa. Jednotková cena vrátane odvodov 
zamestnávateľa.

2.3.

9.1.17. Odborný personál - učiteľ 17 637027 osobohodina 75 9,00 675,00

Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na tvorbe 
vzdelávacích  inovovaných odborných programov pomocou projektového vyučovania. Výpočet 
hodinovej sadzby: 9€ podľa Príručky pre žiadateľa. Jednotková cena vrátane odvodov 
zamestnávateľa.

2.3.

9.1.18. Odborný personál - učiteľ 18 637027 osobohodina 75 9,00 675,00

Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na tvorbe 
vzdelávacích  inovovaných odborných programov pomocou projektového vyučovania. Výpočet 
hodinovej sadzby: 9€ podľa Príručky pre žiadateľa. Jednotková cena vrátane odvodov 
zamestnávateľa.

2.3.

9.1.19. Odborný personál - učiteľ 19 637027 osobohodina 75 9,00 675,00

Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na tvorbe 
vzdelávacích  inovovaných odborných programov pomocou projektového vyučovania. Výpočet 
hodinovej sadzby: 9€ podľa Príručky pre žiadateľa. Jednotková cena vrátane odvodov 
zamestnávateľa.

2.3.

9.1.20. Odborný personál - učiteľ 20 637027 osobohodina 75 9,00 675,00

Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na tvorbe 
vzdelávacích  inovovaných odborných programov pomocou projektového vyučovania. Výpočet 
hodinovej sadzby: 9€ podľa Príručky pre žiadateľa. Jednotková cena vrátane odvodov 
zamestnávateľa.

2.3.

9.1.21. Odborný personál - učiteľ 21 637027 osobohodina 75 9,00 675,00

Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na tvorbe 
vzdelávacích  inovovaných odborných programov pomocou projektového vyučovania. Výpočet 
hodinovej sadzby: 9€ podľa Príručky pre žiadateľa. Jednotková cena vrátane odvodov 
zamestnávateľa.

2.3.

9.1.22. Odborný personál - učiteľ 22 637027 osobohodina 75 9,00 675,00

Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na tvorbe 
vzdelávacích  inovovaných odborných programov pomocou projektového vyučovania. Výpočet 
hodinovej sadzby: 9€ podľa Príručky pre žiadateľa. Jednotková cena vrátane odvodov 
zamestnávateľa.

2.3.
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9.1.23. Odborný personál - učiteľ 23 637027 osobohodina 75 9,00 675,00

Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na tvorbe 
vzdelávacích  inovovaných odborných programov pomocou projektového vyučovania. Výpočet 
hodinovej sadzby: 9€ podľa Príručky pre žiadateľa. Jednotková cena vrátane odvodov 
zamestnávateľa.

2.3.

9.1.24. Odborný personál - učiteľ 24 637027 osobohodina 75 9,00 675,00

Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na tvorbe 
vzdelávacích  inovovaných odborných programov pomocou projektového vyučovania. Výpočet 
hodinovej sadzby: 9€ podľa Príručky pre žiadateľa. Jednotková cena vrátane odvodov 
zamestnávateľa.

2.3.

9.1.25. Odborný personál - učiteľ 25 637027 osobohodina 75 9,00 675,00

Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na tvorbe 
vzdelávacích  inovovaných odborných programov pomocou projektového vyučovania. Výpočet 
hodinovej sadzby: 9€ podľa Príručky pre žiadateľa. Jednotková cena vrátane odvodov 
zamestnávateľa.

2.3.

9.1.26. Odborný personál - učiteľ 26 637027 osobohodina 75 9,00 675,00

Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na tvorbe 
vzdelávacích  inovovaných odborných programov pomocou projektového vyučovania. Výpočet 
hodinovej sadzby: 9€ podľa Príručky pre žiadateľa. Jednotková cena vrátane odvodov 
zamestnávateľa.

2.3.

9.1.27. Odborný personál - učiteľ 27 637027 osobohodina 75 9,00 675,00

Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na tvorbe 
vzdelávacích  inovovaných odborných programov pomocou projektového vyučovania. Výpočet 
hodinovej sadzby: 9€ podľa Príručky pre žiadateľa. Jednotková cena vrátane odvodov 
zamestnávateľa.

2.3.

9.1.28. Odborný personál - učiteľ 28 637027 osobohodina 75 9,00 675,00

Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na tvorbe 
vzdelávacích  inovovaných odborných programov pomocou projektového vyučovania. Výpočet 
hodinovej sadzby: 9€ podľa Príručky pre žiadateľa. Jednotková cena vrátane odvodov 
zamestnávateľa.

2.3.

9.1.29. Odborný personál - učiteľ 29 637027 osobohodina 75 9,00 675,00

Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na tvorbe 
vzdelávacích  inovovaných odborných programov pomocou projektového vyučovania. Výpočet 
hodinovej sadzby: 9€ podľa Príručky pre žiadateľa. Jednotková cena vrátane odvodov 
zamestnávateľa.

2.3.

9.1.30. Odborný personál - učiteľ 30 637027 osobohodina 75 9,00 675,00

Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na tvorbe 
vzdelávacích  inovovaných odborných programov pomocou projektového vyučovania. Výpočet 
hodinovej sadzby: 9€ podľa Príručky pre žiadateľa. Jednotková cena vrátane odvodov 
zamestnávateľa.

2.3.

9.1.31. Odborný personál - učiteľ 31 637027 osobohodina 75 9,00 675,00

Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na tvorbe 
vzdelávacích  inovovaných odborných programov pomocou projektového vyučovania. Výpočet 
hodinovej sadzby: 9€ podľa Príručky pre žiadateľa. Jednotková cena vrátane odvodov 
zamestnávateľa.

2.3.

9.1.33. … Iné (doplniť) osobohodina 0 0,00 0,00
9..2. Cestovné náhrady ** 0,00

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

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

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

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

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

9.3.2. Vývoj portálu osobohodina 0 0,00 0,00
9.3.3. Tvorba vzdelávacích modulov osobohodina 0 0,00 0,00
9.3.4. … Iné (doplniť) 0 0,00 0,00
9.4. Ostatné výdavky - priame 350,00

9.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity projekt 0 0,00 0,00
9.4.2. Nájom ostatného majetku a lízing projekt 0 0,00 0,00

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

9.4.4. Grafické spracovanie a tlač publikácie 637004 projekt 1 350,00 350,00 Grafické spracovanie a tlač:  učebné príručky, študíjne materiály, pracovné listy,  zborníky a iné 
publikácie potrebné pre realizáciu aktivity. Cena obvyklá v čase a v mieste. 2.3.

9.4.5. … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00
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9.5. Podpora frekventantov 400,00

9.5.1.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre 

frekventantov vzdelávania (domáce, zahraničné 
cesty)

projekt 0 0,00 0,00

9.5.2. Školiaci materiál, školiace potreby 633009 projekt 1 400,00 400,00 Výdavky na školiaci materiál  a školské potreby, drobné učebné pomôcky: knihy, učebnice a iné 
potreby a materiál. Cena obvyklá v čase a v mieste. 2.3.

9.5.3. Príspevky pre frekventantov projekt 0 0,00 0,00
9.5.4. … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

9.  Spolu 21 675,00
10. 2.4 Evalvácia projektového vyučovania

10.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 5 580,00

10.1.1. Odborný personál - učiteľ 1 637027 osobohodina 20 9,00 180,00
Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na 
evalvácií projektového vyučovania. Výpočet hodinovej sadzby: 9 € podľa Príručky pre žiadateľa. 
Jednotková cena vrátane odvodov zamestnávateľa.

2.4.

10.1.2. Odborný personál - učiteľ 2 637027 osobohodina 20 9,00 180,00
Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na 
evalvácií projektového vyučovania. Výpočet hodinovej sadzby: 9 € podľa Príručky pre žiadateľa. 
Jednotková cena vrátane odvodov zamestnávateľa.

2.4.

10.1.3. Odborný personál - učiteľ 3 637027 osobohodina 20 9,00 180,00
Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na 
evalvácií projektového vyučovania. Výpočet hodinovej sadzby: 9 € podľa Príručky pre žiadateľa. 
Jednotková cena vrátane odvodov zamestnávateľa.

2.4.

10.1.4. Odborný personál - učiteľ 4 637027 osobohodina 20 9,00 180,00
Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na 
evalvácií projektového vyučovania. Výpočet hodinovej sadzby: 9 € podľa Príručky pre žiadateľa. 
Jednotková cena vrátane odvodov zamestnávateľa.

2.4.

10.1.5. Odborný personál - učiteľ 5 637027 osobohodina 20 9,00 180,00
Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na 
evalvácií projektového vyučovania. Výpočet hodinovej sadzby: 9 € podľa Príručky pre žiadateľa. 
Jednotková cena vrátane odvodov zamestnávateľa.

2.4.

10.1.6. Odborný personál - učiteľ 6 637027 osobohodina 20 9,00 180,00
Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na 
evalvácií projektového vyučovania. Výpočet hodinovej sadzby: 9 € podľa Príručky pre žiadateľa. 
Jednotková cena vrátane odvodov zamestnávateľa.

2.4.

10.1.7. Odborný personál - učiteľ 7 637027 osobohodina 20 9,00 180,00
Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na 
evalvácií projektového vyučovania. Výpočet hodinovej sadzby: 9 € podľa Príručky pre žiadateľa. 
Jednotková cena vrátane odvodov zamestnávateľa.

2.4.

10.1.8. Odborný personál - učiteľ 8 637027 osobohodina 20 9,00 180,00
Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na 
evalvácií projektového vyučovania. Výpočet hodinovej sadzby: 9 € podľa Príručky pre žiadateľa. 
Jednotková cena vrátane odvodov zamestnávateľa.

2.4.

10.1.9. Odborný personál - učiteľ 9 637027 osobohodina 20 9,00 180,00
Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na 
evalvácií projektového vyučovania. Výpočet hodinovej sadzby: 9 € podľa Príručky pre žiadateľa. 
Jednotková cena vrátane odvodov zamestnávateľa.

2.4.

10.1.10. Odborný personál - učiteľ 10 637027 osobohodina 20 9,00 180,00
Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na 
evalvácií projektového vyučovania. Výpočet hodinovej sadzby: 9 € podľa Príručky pre žiadateľa. 
Jednotková cena vrátane odvodov zamestnávateľa.

2.4.

10.1.11. Odborný personál - učiteľ 11 637027 osobohodina 20 9,00 180,00
Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na 
evalvácií projektového vyučovania. Výpočet hodinovej sadzby: 9 € podľa Príručky pre žiadateľa. 
Jednotková cena vrátane odvodov zamestnávateľa.

2.4.

10.1.12. Odborný personál - učiteľ 12 637027 osobohodina 20 9,00 180,00
Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na 
evalvácií projektového vyučovania. Výpočet hodinovej sadzby: 9 € podľa Príručky pre žiadateľa. 
Jednotková cena vrátane odvodov zamestnávateľa.

2.4.

10.1.13. Odborný personál - učiteľ 13 637027 osobohodina 20 9,00 180,00
Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na 
evalvácií projektového vyučovania. Výpočet hodinovej sadzby: 9 € podľa Príručky pre žiadateľa. 
Jednotková cena vrátane odvodov zamestnávateľa.

2.4.

10.1.14. Odborný personál - učiteľ 14 637027 osobohodina 20 9,00 180,00
Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na 
evalvácií projektového vyučovania. Výpočet hodinovej sadzby: 9 € podľa Príručky pre žiadateľa. 
Jednotková cena vrátane odvodov zamestnávateľa.

2.4.

10.1.15. Odborný personál - učiteľ 15 637027 osobohodina 20 9,00 180,00
Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na 
evalvácií projektového vyučovania. Výpočet hodinovej sadzby: 9 € podľa Príručky pre žiadateľa. 
Jednotková cena vrátane odvodov zamestnávateľa.

2.4.

10.1.16. Odborný personál - učiteľ 16 637027 osobohodina 20 9,00 180,00
Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na 
evalvácií projektového vyučovania. Výpočet hodinovej sadzby: 9 € podľa Príručky pre žiadateľa. 
Jednotková cena vrátane odvodov zamestnávateľa.

2.4.
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10.1.17. Odborný personál - učiteľ 17 637027 osobohodina 20 9,00 180,00
Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na 
evalvácií projektového vyučovania. Výpočet hodinovej sadzby: 9 € podľa Príručky pre žiadateľa. 
Jednotková cena vrátane odvodov zamestnávateľa.

2.4.

10.1.18. Odborný personál - učiteľ 18 637027 osobohodina 20 9,00 180,00
Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na 
evalvácií projektového vyučovania. Výpočet hodinovej sadzby: 9 € podľa Príručky pre žiadateľa. 
Jednotková cena vrátane odvodov zamestnávateľa.

2.4.

10.1.19. Odborný personál - učiteľ 19 637027 osobohodina 20 9,00 180,00
Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na 
evalvácií projektového vyučovania. Výpočet hodinovej sadzby: 9 € podľa Príručky pre žiadateľa. 
Jednotková cena vrátane odvodov zamestnávateľa.

2.4.

10.1.20. Odborný personál - učiteľ 20 637027 osobohodina 20 9,00 180,00
Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na 
evalvácií projektového vyučovania. Výpočet hodinovej sadzby: 9 € podľa Príručky pre žiadateľa. 
Jednotková cena vrátane odvodov zamestnávateľa.

2.4.

10.1.21. Odborný personál - učiteľ 21 637027 osobohodina 20 9,00 180,00
Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na 
evalvácií projektového vyučovania. Výpočet hodinovej sadzby: 9 € podľa Príručky pre žiadateľa. 
Jednotková cena vrátane odvodov zamestnávateľa.

2.4.

10.1.22. Odborný personál - učiteľ 22 637027 osobohodina 20 9,00 180,00
Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na 
evalvácií projektového vyučovania. Výpočet hodinovej sadzby: 9 € podľa Príručky pre žiadateľa. 
Jednotková cena vrátane odvodov zamestnávateľa.

2.4.

10.1.23. Odborný personál - učiteľ 23 637027 osobohodina 20 9,00 180,00
Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na 
evalvácií projektového vyučovania. Výpočet hodinovej sadzby: 9 € podľa Príručky pre žiadateľa. 
Jednotková cena vrátane odvodov zamestnávateľa.

2.4.

10.1.24. Odborný personál - učiteľ 24 637027 osobohodina 20 9,00 180,00
Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na 
evalvácií projektového vyučovania. Výpočet hodinovej sadzby: 9 € podľa Príručky pre žiadateľa. 
Jednotková cena vrátane odvodov zamestnávateľa.

2.4.

10.1.25. Odborný personál - učiteľ 25 637027 osobohodina 20 9,00 180,00
Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na 
evalvácií projektového vyučovania. Výpočet hodinovej sadzby: 9 € podľa Príručky pre žiadateľa. 
Jednotková cena vrátane odvodov zamestnávateľa.

2.4.

10.1.26. Odborný personál - učiteľ 26 637027 osobohodina 20 9,00 180,00
Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na 
evalvácií projektového vyučovania. Výpočet hodinovej sadzby: 9 € podľa Príručky pre žiadateľa. 
Jednotková cena vrátane odvodov zamestnávateľa.

2.4.

10.1.27. Odborný personál - učiteľ 27 637027 osobohodina 20 9,00 180,00
Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na 
evalvácií projektového vyučovania. Výpočet hodinovej sadzby: 9 € podľa Príručky pre žiadateľa. 
Jednotková cena vrátane odvodov zamestnávateľa.

2.4.

10.1.28. Odborný personál - učiteľ 28 637027 osobohodina 20 9,00 180,00
Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na 
evalvácií projektového vyučovania. Výpočet hodinovej sadzby: 9 € podľa Príručky pre žiadateľa. 
Jednotková cena vrátane odvodov zamestnávateľa.

2.4.

10.1.29. Odborný personál - učiteľ 29 637027 osobohodina 20 9,00 180,00
Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na 
evalvácií projektového vyučovania. Výpočet hodinovej sadzby: 9 € podľa Príručky pre žiadateľa. 
Jednotková cena vrátane odvodov zamestnávateľa.

2.4.

10.1.30. Odborný personál - učiteľ 30 637027 osobohodina 20 9,00 180,00
Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na 
evalvácií projektového vyučovania. Výpočet hodinovej sadzby: 9 € podľa Príručky pre žiadateľa. 
Jednotková cena vrátane odvodov zamestnávateľa.

2.4.

10.1.31. Odborný personál - učiteľ 31 637027 osobohodina 20 9,00 180,00
Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na 
evalvácií projektového vyučovania. Výpočet hodinovej sadzby: 9 € podľa Príručky pre žiadateľa. 
Jednotková cena vrátane odvodov zamestnávateľa.

2.4.

10.1.32. … Iné (doplniť) osobohodina 0 0,00 0,00
10.2. Cestovné náhrady ** 0,00

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

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

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

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

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

10.3.2. Vývoj portálu osobohodina 0 0,00 0,00
10.3.3. Tvorba vzdelávacích modulov osobohodina 0 0,00 0,00
10.3.4. … Iné (doplniť) 0 0,00 0,00
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10.4. Ostatné výdavky - priame 0,00

10.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity projekt 0 0,00 0,00
10.4.2. Nájom ostatného majetku a lízing projekt 0 0,00 0,00

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

10.4.4. Grafické spracovanie a tlač publikácie projekt 0 0,00 0,00
10.4.5. … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00
10.5. Podpora frekventantov 0,00

10.5.1.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre 

frekventantov vzdelávania (domáce, zahraničné 
cesty)

projekt 0 0,00 0,00

10.5.2. Školiaci materiál, školiace potreby projekt 0 0,00 0,00
10.5.3. Príspevky pre frekventantov projekt 0 0,00 0,00
10.5.4. … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

10.  Spolu 5 580,00

11. 3.1. Zavádzanie a overenie  inovatívnej 
efektívnej metodiky vyučovania anglického jazyka 

11.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 9 790,00

11.1.1. Odborný personál - tvorba a implementácia 
školského vzdelávacieho programu - učiteľ č.1 610620 osobohodina 500 5,95 2 975,00

Typ pracovného vzťahu je hlavný pracovný pomer rozšírený o Dodatok k pracovnej zmluve.  Učiteľ 
- odborník na inováciu metód a foriem výučby.Hodinová sadzba 550 € ako hrubá mzda/150 hod. 
ako fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 550 
/150*1,2*1,352 = 5,95 €

3.1.

11.1.2. Odborný personál - tvorba a implementácia 
školského vzdelávacieho programu- učiteľ 2 610620 osobohodina 500 7,68 3 840,00

Typ pracovného vzťahu je hlavný pracovný pomer rozšírený o Dodatok k pracovnej zmluve.  Učiteľ 
- odborník na inováciu metód a foriem výučby.Hodinová sadzba 710 € ako hrubá mzda/150 hod. 
ako fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 710 
/150*1,2*1,352 = 7,68 €

3.1.

11.1.3. Odborný personál - tvorba a implementácia 
školského vzdelávacieho programu- učiteľ 3 610620 osobohodina 500 5,95 2 975,00

Typ pracovného vzťahu je hlavný pracovný pomer rozšírený o Dodatok k pracovnej zmluve.  Učiteľ 
- odborník na inováciu metód a foriem výučby.Hodinová sadzba 550 € ako hrubá mzda/150 hod. 
ako fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 550 
/150*1,2*1,352 = 5,95 €

3.1.

11.1.4. … Iné (doplniť) osobohodina 0 0,00 0,00
11.2. Cestovné náhrady ** 0,00

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

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

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

11.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 
činnosti) 13 500,00

11.3.1.

Expert a metodik aktivity -implementácia 
vzdelávacích modulov s inovatívnymi metódami 

vzdelávania, prvotné overovanie, hodnotenie 
systémov 

637004 osobohodina 500 27,00 13 500,00
 Zmluva podľa obchodného zákonníka. Konečná fakturovaná suma  500 h x 27 €/h počas trvania 
projektu - implementáciá vzdelávacích modulov anglického jazyka s inovatívnymi metódami 
vzdelávania, prvotné overovanie, hodnotenie systémov .

3.1.

11.3.2. Vývoj portálu osobohodina 0 0,00 0,00
11.3.3. Tvorba vzdelávacích modulov osobohodina 0 0,00 0,00
11.3.4. … Iné (doplniť) 0 0,00 0,00
11.4. Ostatné výdavky - priame 1 700,00

11.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity projekt 0 0,00 0,00
11.4.2. Nájom ostatného majetku a lízing projekt 0 0,00 0,00

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

11.4.4. Grafické spracovanie a tlač publikácie 637004 projekt 1 1 700,00 1 700,00 Grafické spracovanie a tlač:  učebné príručky, študíjne materiály, pracovné listy,  zborníky a iné 
publikácie potrebné pre realizáciu aktivity. Cena obvyklá v čase a v mieste. 3.1.

11.4.5. … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00
11.5. Podpora frekventantov 49 400,00
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11.5.1.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre 

frekventantov vzdelávania (domáce, zahraničné 
cesty)

projekt 0 0,00 0,00

11.5.2. Školiaci materiál, školiace potreby 633009 ks 20 50,00 1 000,00 všeobecný  slovník pre vyučovanie anglického jazyka 3.1.
11.5.3. Školiaci materiál, školiace potreby 633009 ks 20 100,00 2 000,00 slovník umelecký pre vyučovanie anglického jayzka 3.1.

11.5.4. Školiaci materiál, školiace potreby- knihy, 
učebnice,učebné pomôcky 633009 ks 146 100,00 14 600,00 Jazykový modul Gramatika CD+print pre vyučovanie anglického jayzka 3.1.

11.5.5. Školiaci materiál, školiace potreby- knihy, 
učebnice,učebné pomôcky 633009 ks 146 70,00 10 220,00 Slovník CD+print pre vyučovanie anglického jayzka 3.1.

11.5.6. Školiaci materiál, školiace potreby- knihy, 
učebnice,učebné pomôcky 633009 ks 146 30,00 4 380,00  učebnica  pre vyučovanie anglického jayzka 3.1.

11.5.7. Školiaci materiál, školiace potreby- knihy, 
učebnice,učebné pomôcky 633009 ks 20 110,00 2 200,00 audio a video (CD/DVD/Blueray) pre vyučovanie anglického jayzka 3.1.

11.5.8. Školiaci materiál, školiace potreby- knihy, 
učebnice,učebné pomôcky 633009 ks 150 100,00 15 000,00  knihy a encyklopédie v anglickom jazyku  3.1.

11.5.9. Príspevky pre frekventantov projekt 0 0,00 0,00
11.5.10. … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

11.  Spolu 74 390,00

12.  3.2. Nové metódy a formy výučby Nemeckého 
jazyka

12.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 6 159,00

12.1.1. Odborný personál - učiteľ 1 610620 osobohodina 300 5,95 1 785,00

Typ pracovného vzťahu je hlavný pracovný pomer rozšírený o Dodatok k pracovnej zmluve. Učiteľ - 
odborník na inováciu metód a foriem výučby.Hodinová sadzba 550 € ako hrubá mzda/150 hod. 
ako fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 550 
/150*1,2*1,352 = 5,95 €

3.2.

12.1.2. Odborný personál - učiteľ 2 610620 osobohodina 300 5,58 1 674,00

Typ pracovného vzťahu je hlavný pracovný pomer rozšírený o Dodatok k pracovnej zmluve. Učiteľ - 
odborník na inováciu metód a foriem výučby.Hodinová sadzba 516 € ako hrubá mzda/150 hod. 
ako fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 
516/150*1,2*1,352 = 5,58 €

3.2.

12.1.3. Odborný personál - učiteľ 3 637027 osobohodina 300 9,00 2 700,00
Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce. Odborný pracovník podieľajúci sa na 
vytvorení inovovaných odborných programov a odborných učebných príručiek. Výpočet hodinovej 
sadzby: 9€ podľa Príručky pre žiadateľa. Jednotková cena vrátane odvodov zamestnávateľa.

3.2.

12.1.4. … Iné (doplniť) osobohodina 0 0,00 0,00
12.2. Cestovné náhrady ** 0,00

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

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

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

12.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 
činnosti) 8 100,00

12.3.1.

Expert a metodik aktivity -implementácia 
vzdelávacích modulov s inovatívnymi metódami 

vzdelávania, prvotné overovanie, hodnotenie 
systémov 

637004 osobohodina 300 27,00 8 100,00
 Zmluva podľa obchodného zákonníka. Konečná fakturovaná suma  300 h x27€/h počas trvania 
projektu - implementáciá vzdelávacích modulov nemeckého jazyka s inovatívnymi metódami 
vzdelávania, prvotné overovanie, hodnotenie systémov .

3.2.

12.3.2. Vývoj portálu osobohodina 0 0,00 0,00
12.3.3. Tvorba vzdelávacích modulov osobohodina 0 0,00 0,00
12.3.4. … Iné (doplniť) 0 0,00 0,00
12.4. Ostatné výdavky - priame 250,00

12.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity projekt 0 0,00 0,00
12.4.2. Nájom ostatného majetku a lízing projekt 0 0,00 0,00

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

12.4.4. Grafické spracovanie a tlač publikácie 637004 projekt 1 250,00 250,00 Grafické spracovanie a tlač:  učebné príručky, študíjne materiály, pracovné listy,  zborníky a iné 
publikácie potrebné pre realizáciu aktivity. Cena obvyklá v čase a v mieste. 3.2.

12.4.5. … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00
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12.5. Podpora frekventantov 21 380,00

12.5.1.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre 

frekventantov vzdelávania (domáce, zahraničné 
cesty)

projekt 0 0,00 0,00

12.5.2. Školiaci materiál, školiace potreby- knihy, 
učebnice,učebné pomôcky 633009 ks 66 30,00 1 980,00 slovník k učebnici Kurz všeobecná obchodná nemčiny 3.2.

12.5.3. Školiaci materiál, školiace potreby- knihy, 
učebnice,učebné pomôcky 633009 ks 66 50,00 3 300,00 učebnica Kurz všeobecná obchodná nemčiny 3.2.

12.5.4. Školiaci materiál, školiace potreby 633009 ks 150 100,00 15 000,00 knihy a encyklopédie v nemeckom jazyku 3.2.

12.5.5. Školiaci materiál, školiace potreby- knihy, 
učebnice,učebné pomôcky 633009 projekt 1 1 100,00 1 100,00 Výdavky na školiaci materiál, avdio a video nahrávka a iné učebné pomôcky. Cena obvyklá v čase 

a v mieste. 3.2.

12.5.6. Príspevky pre frekventantov projekt 0 0,00 0,00
12.5.7. … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

12.  Spolu 35 889,00

13. 3.3 Inovácia metód a foriem výučby  predmetu 
Matematika

13.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 2 920,50

13.1.1. Odborný personál - učiteľ 1 610620 osobohodina 200 7,03 1 406,00

Typ pracovného vzťahu je hlavný pracovný pomer rozšírený o Dodatok k pracovnej zmluve.  Učiteľ 
- odborník na inováciu metód a foriem výučby.Hodinová sadzba 650 € ako hrubá mzda/150 hod. 
ako fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 
650/150*1,2*1,352 = 7,03 €

3.3.

13.1.2. Odborný personál - učiteľ 2 610620 osobohodina 50 5,95 297,50

Typ pracovného vzťahu je hlavný pracovný pomer rozšírený o Dodatok k pracovnej zmluve.  Učiteľ 
- odborník na inováciu metód a foriem výučby.Hodinová sadzba 550 € ako hrubá mzda/150 hod. 
ako fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 550 
/150*1,2*1,352 = 5,95 €

3.3.

13.1.3. Odborný personál - učiteľ 3 610620 osobohodina 50 5,95 297,50

Typ pracovného vzťahu je hlavný pracovný pomer rozšírený o Dodatok k pracovnej zmluve.  Učiteľ 
- odborník na inováciu metód a foriem výučby.Hodinová sadzba 550 € ako hrubá mzda/150 hod. 
ako fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 550 
/150*1,2*1,352 = 5,95 €

3.3.

13.1.4. Odborný personál - učiteľ 4 610620 osobohodina 50 10,71 535,50

Typ pracovného vzťahu je hlavný pracovný pomer rozšírený o Dodatok k pracovnej zmluve.  Učiteľ 
- odborník na inováciu metód a foriem výučby.Hodinová sadzba 990 € ako hrubá mzda/150 hod. 
ako fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 990 
/150*1,2*1,352 = 10,71 €

3.3.

13.1.5. Odborný personál - učiteľ 5 610620 osobohodina 50 7,68 384,00

Typ pracovného vzťahu je hlavný pracovný pomer rozšírený o Dodatok k pracovnej zmluve.  Učiteľ 
- odborník na inováciu metód a foriem výučby.Hodinová sadzba 710 € ako hrubá mzda/150 hod. 
ako fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 710 
/150*1,2*1,352 = 7,68 €

3.3.

13.1.6. … Iné (doplniť) osobohodina 0 0,00 0,00
13.2. Cestovné náhrady ** 0,00

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

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

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

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

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

13.3.2. Vývoj portálu osobohodina 0 0,00 0,00
13.3.3. Tvorba vzdelávacích modulov osobohodina 0 0,00 0,00
13.3.4. … Iné (doplniť) 0 0,00 0,00
13.4. Ostatné výdavky - priame 1 200,00

13.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity projekt 0 0,00 0,00
13.4.2. Nájom ostatného majetku a lízing projekt 0 0,00 0,00

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

13.4.4. Grafické spracovanie a tlač publikácie 637004 projekt 1 1 200,00 1 200,00 Grafické spracovanie a tlač:  učebné príručky, študíjne materiály, pracovné listy,  zborníky a iné 
publikácie potrebné pre realizáciu aktivity. Cena obvyklá v čase a v mieste. 3.3.
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13.4.5. … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00
13.5. Podpora frekventantov 2 500,00

13.5.1.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre 

frekventantov vzdelávania (domáce, zahraničné 
cesty)

projekt 0 0,00 0,00

13.5.2. Školiaci materiál, školiace potreby 633009 projekt 1 2 500,00 2 500,00 Výdavky na školiaci materiál  a školské potreby, drobné učebné pomôcky: knihy, učebnice a iné 
potreby a materiál. Cena obvyklá v čase a v mieste. 3.3.

13.5.3. Príspevky pre frekventantov projekt 0 0,00 0,00
13.5.4. … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

13.  Spolu 6 620,50

14. 3.4 Inovácia metód a foriem výučby predmetu 
Ekonomika

14.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 373,00

14.1.1. Odborný personál - učiteľ 1 610620 osobohodina 50 7,46 373,00

Typ pracovného vzťahu je hlavný pracovný pomer rozšírený o Dodatok k pracovnej zmluve. Učiteľ - 
odborník na inováciu metód a foriem výučby.Hodinová sadzba 690 € ako hrubá mzda/150 hod. 
ako fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 690 
/150*1,2*1,352 = 7,46 €

3.4.

14.2. Cestovné náhrady ** 0,00
14.2.1. Prevádzka vozidla organizácie * projekt 0 0,00 0,00

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

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

14.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 
činnosti) 5 400,00

14.3.1. lektor 637004 osobohodina 200 27,00 5 400,00 Zmluva podľa obchodného zákonníka. Konečná fakturovaná suma  200 h x 27 €/h počas trvania pro 3.4.
14.3.2. Vývoj portálu osobohodina 0 0,00 0,00
14.3.3. Tvorba vzdelávacích modulov osobohodina 0 0,00 0,00
14.3.4. … Iné (doplniť) 0 0,00 0,00
14.4. Ostatné výdavky - priame 1 000,00

14.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity 3 projekt 0 0,00 0,00
14.4.2. Nájom ostatného majetku a lízing projekt 0 0,00 0,00

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

14.4.4. Grafické spracovanie a tlač publikácie 637004 projekt 1 1 000,00 1 000,00 Grafické spracovanie a tlač:  učebné príručky, študíjne materiály, pracovné listy,  zborníky a iné 
publikácie potrebné pre realizáciu aktivity. Cena obvyklá v čase a v mieste. 3.4.

14.4.5. … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00
14.5. Podpora frekventantov 17 600,00

14.5.1. Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v 
súlade s platnými limitmi) ** 631001 projekt 1 9 600,00 9 600,00

Vybraní  žiaci s pedagogickým dozorom absolvujú 2 trojdňové exkurzie počas 2 školských rokov. 
Výpočet: 45 osôb x  2 x 3 dni exkurzie  za 9 600  €. V cene je zahrnutá doprava,  stravné  v zmysle 
zákona o cestovných náhradách a  ubytovanie. Výber exkurzie bude zameraný podľa učebného 
odboru. Aktivita bude využitá pre realizáciu inovovaného 
odborno-vzdelávacieho programu.

3.4.

14.5.2. Školiaci materiál, školiace potreby 633009 ks 40 150,00 6 000,00 40 sád - knihy - ekonomika, podnikanie, bankovníctvo, finančníctvo a iné. 3.4.
14.5.3. Školiaci materiál, školiace potreby 633009 ks 40 50,00 2 000,00 40 sád - slovníky: ekonomika, bankovníctvo, financie, podnikanie a iné. 3.4.
14.5.4. Príspevky pre frekventantov projekt 0 0,00 0,00
14.5.5. … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

14.  Spolu 24 373,00

15. 4.1 Tradície v novom svetle – „Zborník histórie 
ľudovej kultúry podtatranského regiónu“

15.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 3 202,00

15.1.1. Odborný personál - učiteľ 1 610620 osobohodina 250 5,95 1 487,50

Typ pracovného vzťahu je hlavný pracovný pomer rozšírený o Dodatok k pracovnej zmluve.Učiteľ - 
odborník na inováciu metód a foriem výučby.  Hodinová sadzba 550 € ako hrubá mzda/150 hod. 
ako fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 550 
/150*1,2*1,352 = 5,95 €

4.1.
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15.1.2. Odborný personál - učiteľ 2 610620 osobohodina 50 5,95 297,50

Typ pracovného vzťahu je hlavný pracovný pomer rozšírený o Dodatok k pracovnej zmluve. Učiteľ - 
odborník na inováciu metód a foriem výučby.Hodinová sadzba 550 € ako hrubá mzda/150 hod. 
ako fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 550 
/150*1,2*1,352 = 5,95 €

4.1.

15.1.3. Odborný personál - učiteľ 3 610620 osobohodina 50 7,03 351,50

Typ pracovného vzťahu je hlavný pracovný pomer rozšírený o Dodatok k pracovnej zmluve. Učiteľ - 
odborník na inováciu metód a foriem výučbyUčiteľ - odborník na inováciu metód a foriem 
výučby.Hodinová sadzba 650 € ako hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného času + 20 % 
valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 650 /150*1,2*1,352 = 7,03 €

4.1.

15.1.4. Odborný personál - učiteľ 4 610620 osobohodina 100 7,68 768,00

Typ pracovného vzťahu je hlavný pracovný pomer rozšírený o Dodatok k pracovnej zmluve. Učiteľ - 
odborník na inováciu metód a foriem výučby.Hodinová sadzba 710 € ako hrubá mzda/150 hod. 
ako fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 710 
/150*1,2*1,352 = 7,68 €

4.1.

15.1.5. Odborný personál - učiteľ 5 610620 osobohodina 50 5,95 297,50

Typ pracovného vzťahu je hlavný pracovný pomer rozšírený o Dodatok k pracovnej zmluve. Učiteľ - 
odborník na inováciu metód a foriem výučby.Hodinová sadzba 550 € ako hrubá mzda/150 hod. 
ako fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 550 
/150*1,2*1,352 = 5,95 €

4.1.

15.1.6. … Iné (doplniť) osobohodina 0 0,00 0,00
15.2. Cestovné náhrady ** 0,00

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

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

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

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

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

15.3.2. Vývoj portálu osobohodina 0 0,00 0,00
15.3.3. Tvorba vzdelávacích modulov osobohodina 0 0,00 0,00
15.3.4. … Iné (doplniť) 0 0,00 0,00
15.4. Ostatné výdavky - priame 3 500,00

15.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity projekt 0 0,00 0,00
15.4.2. Nájom ostatného majetku a lízing projekt 0 0,00 0,00

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

15.4.4. Grafické spracovanie a tlač publikácie 637004 projekt 1 3 500,00 3 500,00 Grafické spracovanie a tlač:  učebné príručky, študíjne materiály, pracovné listy,  zborníky a iné 
publikácie potrebné pre realizáciu aktivity. Cena obvyklá v čase a v mieste. 4.1.

15.4.5. … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00
15.5. Podpora frekventantov 300,00

15.5.1.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre 

frekventantov vzdelávania (domáce, zahraničné 
cesty)

projekt 0 0,00 0,00

15.5.2. Školiaci materiál, školiace potreby 633009 projekt 1 300,00 300,00 Výdavky na školiaci materiál  a školské potreby, drobné učebné pomôcky: knihy, učebnice a iné 
potreby a materiál. Cena obvyklá v čase a v mieste. 4.1.

15.5.3. Príspevky pre frekventantov projekt 0 0,00 0,00
15.5.4. … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

15.  Spolu 7 002,00

16. 4.2 Inovácia metód a foriem výučby počítačovej 
grafiky  v odborných  predmetoch

16.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 1 140,20

16.1.1. Odborný personál - učiteľ 1 610620 osobohodina 100 5,95 595,00

Typ pracovného vzťahu je hlavný pracovný pomer rozšírený o Dodatok k pracovnej zmluve. Učiteľ - 
odborník na inováciu metód a foriem výučby. Hodinová sadzba 550 € ako hrubá mzda/150 hod. 
ako fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 550 
/150*1,2*1,352 = 5,95 €

4.2.
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16.1.2. Odborný personál - učiteľ 2 610620 osobohodina 40 5,95 238,00

Typ pracovného vzťahu je hlavný pracovný pomer rozšírený o Dodatok k pracovnej zmluve. Učiteľ - 
odborník na inováciu metód a foriem výučby. Hodinová sadzba 550 € ako hrubá mzda/150 hod. 
ako fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 550 
/150*1,2*1,352 = 5,95 €

4.2.

16.1.3. Odborný personál - učiteľ 3 610620 osobohodina 40 7,68 307,20

Typ pracovného vzťahu je hlavný pracovný pomer rozšírený o Dodatok k pracovnej zmluve. Učiteľ - 
odborník na inováciu metód a foriem výučby. Hodinová sadzba 710 € ako hrubá mzda/150 hod. 
ako fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 710 
/150*1,2*1,352 = 7,68 €

4.2.

16.1.4. … Iné (doplniť) osobohodina 0 0,00 0,00
16.2. Cestovné náhrady ** 0,00

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

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

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

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

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

16.3.2. Vývoj portálu osobohodina 0 0,00 0,00
16.3.3. Tvorba vzdelávacích modulov osobohodina 0 0,00 0,00
16.3.4. … Iné (doplniť) 0 0,00 0,00
16.4. Ostatné výdavky - priame 0,00

16.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity 3 projekt 0 0,00 0,00
16.4.2. Nájom ostatného majetku a lízing projekt 0 0,00 0,00

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

16.4.4. Grafické spracovanie a tlač publikácie projekt 0 0,00 0,00
16.4.5. … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00
16.5. Podpora frekventantov 300,00

16.5.1. Spotrebný tovar a prevádzkový materiál projekt 0 0,00 0,00

16.5.2. Školiaci materiál, školiace potreby 633009 projekt 1 300,00 300,00 Výdavky na školiaci materiál  a školské potreby, drobné učebné pomôcky: knihy, učebnice a iné 
potreby a materiál. Cena obvyklá v čase a v mieste. 4.2.

16.5.3. Príspevky pre frekventantov projekt 0 0,00 0,00
16.5.4. … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

16.  Spolu 1 440,20

17. 4.3 Efektívne využitie moderných didaktických 
prostriedkov v predmete Dejiny výtvarnej kultúry

17.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 2 707,00

17.1.1. Odborný personál - učiteľ 1 610620 osobohodina 300 6,86 2 058,00

Typ pracovného vzťahu je hlavný pracovný pomer rozšírený o Dodatok k pracovnej zmluve. Učiteľ - 
odborník na inováciu metód a foriem výučby. Hodinová sadzba 634,5 € ako hrubá mzda/150 hod. 
ako fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 634,5 
/150*1,2*1,352 = 6,86 €

4.3.

17.1.2. Odborný personál - učiteľ 2 610620 osobohodina 50 7,03 351,50

Typ pracovného vzťahu je hlavný pracovný pomer rozšírený o Dodatok k pracovnej zmluve. Učiteľ - 
odborník na inováciu metód a foriem výučby. Hodinová sadzba 650 € ako hrubá mzda/150 hod. 
ako fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 650 
/150*1,2*1,352 = 7,03 €

4.3.

17.1.3. Odborný personál - učiteľ 3 610620 osobohodina 50 5,95 297,50

Typ pracovného vzťahu je hlavný pracovný pomer rozšírený o Dodatok k pracovnej zmluve. Učiteľ - 
odborník na inováciu metód a foriem výučby. Hodinová sadzba 550 € ako hrubá mzda/150 hod. 
ako fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 550 
/150*1,2*1,352 = 5,95 €

4.3.

17.1.4. … Iné (doplniť) osobohodina 0 0,00 0,00
17.2. Cestovné náhrady ** 0,00

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

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

17.2.3. Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v 
súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby projekt 0 0,00 0,00
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17.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 
činnosti) 0,00

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

17.3.2. Vývoj portálu osobohodina 0 0,00 0,00
17.3.3. Tvorba vzdelávacích modulov osobohodina 0 0,00 0,00
17.3.4. … Iné (doplniť) 0 0,00 0,00
17.4. Ostatné výdavky - priame 9 200,00

17.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity 3 projekt 0 0,00 0,00
17.4.2. Nájom ostatného majetku a lízing projekt 0 0,00 0,00

17.4.3. Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v 
súlade s platnými limitmi) ** 631001 projekt 1 8 100,00 8 100,00

Vybraní  žiaci s pedagogickým dozorom absolvujú 2 dvojdňové exkurzie počas 2 školských rokov. 
Výpočet: cca 45 €/1os. x 45 osôb x  2 exkurzie x 2 dni = 8 100 €. V cene je zahrnuté stravné, 
ubytovanie  a doprava v zmysle zákona o cestovných náhradach . Výber exkurzie bude zameraný 
podľa učebného odboru. Aktivita bude využitá pre realizáciu inovovaného odborno-vzdelávacieho 
programu.

4.3.

17.4.4. Grafické spracovanie a tlač publikácie 637004 projekt 1 1 100,00 1 100,00 Grafické spracovanie a tlač:  učebné príručky, študíjne materiály, pracovné listy,  zborníky a iné 
publikácie potrebné pre realizáciu aktivity. Cena obvyklá v čase a v mieste. 4.3.

17.4.5. … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00
17.5. Podpora frekventantov 2 800,00

17.5.1.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre 

frekventantov vzdelávania (domáce, zahraničné 
cesty)

projekt 0 0,00 0,00

17.5.2. Školiaci materiál, školiace potreby 633009 projekt 1 2 800,00 2 800,00 Výdavky na školiaci materiál  a školské potreby, drobné učebné pomôcky: knihy, učebnice a iné 
potreby a materiál. Cena obvyklá v čase a v mieste. 4.3.

17.5.3. Príspevky pre frekventantov projekt 0 0,00 0,00
17.5.4. … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

17.  Spolu 14 707,00

18.
4.4 Spoznávanie dejín nábytkovej kultúry - 

zdokumentovanie nábytku v okolí v rôznych 
historických obdobiach

18.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 2 824,50

18.1.1. Odborný personál - učiteľ 1 610620 osobohodina 200 10,92 2 184,00

Typ pracovného vzťahu je hlavný pracovný pomer rozšírený o Dodatok k pracovnej zmluve Učiteľ - 
odborník na inováciu metód a foriem výučbyHodinová sadzba 1010 € ako hrubá mzda/150 hod. 
ako fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 1010 
/150*1,2*1,352 = 10,92 €

4.4.

18.1.2. Odborný personál - učiteľ 2 637027 osobohodina 50 6,86 343,00
Typ pracovného vzťahu je Dohoda o vykonaní práce.
Učiteľ - odborník na inováciu metód a foriem výučby. Hodinová  sadzba: 6,86 € vrátane odvodov. 4.4.

18.1.3. Odborný personál - učiteľ 3 610620 osobohodina 50 5,95 297,50

Typ pracovného vzťahu je hlavný pracovný pomer rozšírený o Dodatok k pracovnej zmluve. Učiteľ - 
odborník na inováciu metód a foriem výučby. Hodinová sadzba 550 € ako hrubá mzda/150 hod. 
ako fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 550 
/150*1,2*1,352 = 5,95 €

4.4.

18.1.4. … Iné (doplniť) osobohodina 0 0,00 0,00
18.2. Cestovné náhrady ** 0,00

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

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

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

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

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

18.3.2. Vývoj portálu osobohodina 0 0,00 0,00
18.3.3. Tvorba vzdelávacích modulov osobohodina 0 0,00 0,00
18.3.4. … Iné (doplniť) 0 0,00 0,00
18.4. Ostatné výdavky - priame 2 500,00

18.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity 3 projekt 0 0,00 0,00
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18.4.2. Nájom ostatného majetku a lízing projekt 0 0,00 0,00

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

18.4.4. Grafické spracovanie a tlač publikácie 637004 projekt 1 2 500,00 2 500,00 Grafické spracovanie a tlač:  učebné príručky, študíjne materiály, pracovné listy,  zborníky a iné 
publikácie potrebné pre realizáciu aktivity. Cena obvyklá v čase a v mieste. 4.4.

18.4.5. … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00
18.5. Podpora frekventantov 1 000,00

18.5.1.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre 

frekventantov vzdelávania (domáce, zahraničné 
cesty)

projekt 0 0,00 0,00

18.5.2. Školiaci materiál, školiace potreby 633009 projekt 1 1 000,00 1 000,00 Výdavky na školiaci materiál  a školské potreby, drobné učebné pomôcky: knihy, učebnice a iné 
potreby a materiál. Cena obvyklá v čase a v mieste. 4.4.

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

18.5.4. … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00
18.  Spolu 6 324,50

19. 4.5. Vlastnosti dreva a techniky  pri tvorbe 
umeleckého diela

19.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 2 960,00

19.1.1. Odborný personál - učiteľ 1 610620 osobohodina 150 10,92 1 638,00

Typ pracovného vzťahu je hlavný pracovný pomer rozšírený o Dodatok k pracovnej zmluve. Učiteľ - 
odborník na inováciu metód a foriem výučbyHodinová sadzba 1010 € ako hrubá mzda/150 hod. 
ako fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 1010 
/150*1,2*1,352 = 10,92 €

4.5.

19.1.2. Odborný personál - učiteľ 2 610620 osobohodina 50 7,68 384,00

Typ pracovného vzťahu je hlavný pracovný pomer rozšírený o Dodatok k pracovnej zmluve.  Učiteľ 
- odborník na inováciu metód a foriem výučby. Hodinová sadzba 710 € ako hrubá mzda/150 hod. 
ako fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 710 
/160*1,2*1,352 = 7,68 €

4.5.

19.1.3. Odborný personál - učiteľ 3 610620 osobohodina 50 6,86 343,00

Typ pracovného vzťahu je hlavný pracovný pomer rozšírený o Dodatok k pracovnej zmluve.  Učiteľ 
- odborník na inováciu metód a foriem výučby. Hodinová sadzba 634,5 € ako hrubá mzda/150 hod. 
ako fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 
634,5/150*1,2*1,352 = 6,86 €

4.5.

19.1.4. Odborný personál - učiteľ 4 610620 osobohodina 50 5,95 297,50

Typ pracovného vzťahu je hlavný pracovný pomer rozšírený o Dodatok k pracovnej zmluve.  Učiteľ 
- odborník na inováciu metód a foriem výučby. Hodinová sadzba 550 € ako hrubá mzda/150 hod. 
ako fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 550 
/150*1,2*1,352 = 5,95 €

4.5.

19.1.5. Odborný personál - učiteľ 5 610620 osobohodina 50 5,95 297,50

Typ pracovného vzťahu je hlavný pracovný pomer rozšírený o Dodatok k pracovnej zmluve.  Učiteľ 
- odborník na inováciu metód a foriem výučby. Hodinová sadzba 550 € ako hrubá mzda/150 hod. 
ako fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 550 
/150*1,2*1,352 = 5,95 €

4.5.

19.1.6. … Iné (doplniť) osobohodina 0 0,00 0,00
19.2. Cestovné náhrady ** 0,00

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

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

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

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

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

19.3.2. Vývoj portálu osobohodina 0 0,00 0,00
19.3.3. Tvorba vzdelávacích modulov osobohodina 0 0,00 0,00
19.3.4. … Iné (doplniť) 0 0,00 0,00
19.4. Ostatné výdavky - priame 1 000,00

19.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity projekt 0 0,00 0,00
19.4.2. Nájom ostatného majetku a lízing projekt 0 0,00 0,00
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19.4.3. Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre lektorov, 
odborný personál (zabezpečené dodávateľsky)***** projekt 0 0,00 0,00

19.4.4. Grafické spracovanie a tlač publikácie 637004 projekt 1 1 000,00 1 000,00 Grafické spracovanie a tlač:  učebné príručky, študíjne materiály, pracovné listy,  zborníky a iné 
publikácie potrebné pre realizáciu aktivity. Cena obvyklá v čase a v mieste. 4.5.

3.4.5. … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00
19.5. Podpora frekventantov 1 200,00

19.5.1.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre 

frekventantov vzdelávania (domáce, zahraničné 
cesty)

projekt 0 0,00 0,00

19.5.2. Školiaci materiál, školiace potreby 633009 projekt 1 1 200,00 1 200,00 Výdavky na školiaci materiál  a školské potreby, drobné učebné pomôcky: knihy, učebnice a iné 
potreby a materiál. Cena obvyklá v čase a v mieste. 4.5.

19.5.3. Príspevky pre frekventantov projekt 0 0,00 0,00
19.5.4. … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

19.  Spolu 5 160,00

20. 4.6 Technologický základ, techniky a technologické 
postupy v umení pre propagačných výtvarníkov

20.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 4 293,50

20.1.1. Odborný personál - učiteľ 1 610620 osobohodina 400 7,68 3 072,00

Typ pracovného vzťahu je hlavný pracovný pomer rozšírený o Dodatok k pracovnej zmluve. Učiteľ - 
odborník na inováciu metód a foriem výučby. Hodinová sadzba 710 € ako hrubá mzda/150 hod. 
ako fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 710 
/160*1,2*1,352 = 7,68 €

4.6.

20.1.2. Odborný personál - učiteľ 2 610620 osobohodina 50 6,86 343,00

Typ pracovného vzťahu je hlavný pracovný pomer rozšírený o Dodatok k pracovnej zmluve. Učiteľ - 
odborník na inováciu metód a foriem výučby. Hodinová sadzba 634,5 € ako hrubá mzda/150 hod. 
ako fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 
634,5/150*1,2*1,352 = 6,86 €

4.6.

20.1.3. Odborný personál - učiteľ 3 610620 osobohodina 50 6,86 343,00

Typ pracovného vzťahu je hlavný pracovný pomer rozšírený o Dodatok k pracovnej zmluve. Učiteľ - 
odborník na inováciu metód a foriem výučby. Hodinová sadzba 634,5 € ako hrubá mzda/150 hod. 
ako fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 
634,5/150*1,2*1,352 = 6,86 €

4.6.

20.1.4. Odborný personál - učiteľ 4 610620 osobohodina 50 10,71 535,50

Typ pracovného vzťahu je hlavný pracovný pomer rozšírený o Dodatok k pracovnej zmluve. Učiteľ - 
odborník na inováciu metód a foriem výučby. Hodinová sadzba 990 € ako hrubá mzda/150 hod. 
ako fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 990 
/150*1,2*1,352 = 10,71 €

4.6.

20.1.5. … Iné (doplniť)
20.2. Cestovné náhrady ** 0,00

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

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

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

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

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

20.3.2. Vývoj portálu osobohodina 0 0,00 0,00
20.3.3. Tvorba vzdelávacích modulov osobohodina 0 0,00 0,00
20.3.4. … Iné (doplniť) 0 0,00 0,00
20.4. Ostatné výdavky - priame 1 000,00

20.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity 3 projekt 0 0,00 0,00
20.4.2. Nájom ostatného majetku a lízing projekt 0 0,00 0,00

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

20.4.4. Grafické spracovanie a tlač publikácie 637004 projekt 1 1 000,00 1 000,00 Grafické spracovanie a tlač:  učebné príručky, študíjne materiály, pracovné listy,  zborníky a iné 
publikácie potrebné pre realizáciu aktivity. Cena obvyklá v čase a v mieste. 4.6.

20.4.5. … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00
20.5. Podpora frekventantov 3 964,50
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20.5.1.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre 

frekventantov vzdelávania (domáce, zahraničné 
cesty)

projekt 0 0,00 0,00 4.6.

20.5.2. Školiaci materiál, školiace potreby 633009 projekt 1 3 964,50 3 964,50 Výdavky na školiaci materiál  a školské potreby, drobné učebné pomôcky: knihy, učebnice a iné 
potreby a materiál. Cena obvyklá v čase a v mieste. 4.6.

20.5.3. Príspevky pre frekventantov projekt 0 0,00 0,00
20.5.4. … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

20.  Spolu 9 258,00

21. 4. 7 Základy písma a písmo ako súčasť výtvarnej 
propagácie

21.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 3 536,80

21.1.1. Odborný personál - učiteľ 1 610620 osobohodina 300 7,68 2 304,00

Typ pracovného vzťahu je hlavný pracovný pomer rozšírený o Dodatok k pracovnej zmluve.Učiteľ - 
odborník na inováciu metód a foriem výučby. Učiteľ - odborník na inováciu metód a foriem výučby. 
Hodinová sadzba 710 € ako hrubá mzda/160 hod. ako fond pracovného času + 20 % valorizácia + 
35,2 % odvody zamestnávateľa je 710 /150*1,2*1,352 = 7,68 €

4.7.

21.1.2. Odborný personál - učiteľ 2 610620 osobohodina 40 5,95 238,00

Typ pracovného vzťahu je hlavný pracovný pomer rozšírený o Dodatok k pracovnej zmluve.Učiteľ - 
odborník na inováciu metód a foriem výučby. Učiteľ - odborník na inováciu metód a foriem výučby. 
Hodinová sadzba 550 € ako hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného času + 20 % valorizácia + 
35,2 % odvody zamestnávateľa je 550 /150*1,2*1,352 = 5,95 €

4.7.

21.1.3. Odborný personál - učiteľ 3 610620 osobohodina 40 10,71 428,40

Typ pracovného vzťahu je hlavný pracovný pomer rozšírený o Dodatok k pracovnej zmluve.Učiteľ - 
odborník na inováciu metód a foriem výučby. Hodinová sadzba 990 € ako hrubá mzda/150 hod. 
ako fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 990 
/150*1,2*1,352 = 10,71 €

4.7.

21.1.4. Odborný personál - učiteľ 2 610620 osobohodina 40 7,68 307,20

Typ pracovného vzťahu je hlavný pracovný pomer rozšírený o Dodatok k pracovnej zmluve.Učiteľ - 
odborník na inováciu metód a foriem výučby. Hodinová sadzba 710 € ako hrubá mzda/160 hod. 
ako fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 710 
/150*1,2*1,352 = 7,68 €

4.7.

21.1.5. Odborný personál - učiteľ 3 610620 osobohodina 40 6,48 259,20

Typ pracovného vzťahu je hlavný pracovný pomer rozšírený o Dodatok k pracovnej zmluve.Učiteľ - 
odborník na inováciu metód a foriem výučby. Hodinová sadzba 599 € ako hrubá mzda/150 hod. 
ako fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 
599/150*1,2*1,352 = 6,48 €

4.7.

21.1.6. … Iné (doplniť) osobohodina 0 0,00 0,00
21.2. Cestovné náhrady ** 0,00

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

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

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

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

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

21.3.2. Vývoj portálu osobohodina 0 0,00 0,00
21.3.3. Tvorba vzdelávacích modulov osobohodina 0 0,00 0,00
21.3.4. … Iné (doplniť) 0 0,00 0,00
21.4. Ostatné výdavky - priame 700,00

21.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity 3 projekt 0 0,00 0,00
21.4.2. Nájom ostatného majetku a lízing projekt 0 0,00 0,00

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

21.4.4. Grafické spracovanie a tlač publikácie 637004 projekt 1 700,00 700,00 Grafické spracovanie a tlač:  učebné príručky, študíjne materiály, pracovné listy,  zborníky a iné 
publikácie potrebné pre realizáciu aktivity. Cena obvyklá v čase a v mieste. 4.7.

21.4.5. … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00
21.5. Podpora frekventantov 2 233,60
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21.5.1.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre 

frekventantov vzdelávania (domáce, zahraničné 
cesty)

projekt 0 0,00 0,00

21.5.2. Školiaci materiál, školiace potreby 633009 projekt 1 2 233,60 2 233,60 Výdavky na školiaci materiál  a školské potreby, drobné učebné pomôcky: knihy, učebnice a iné 
potreby a materiál. Cena obvyklá v čase a v mieste. 4.7.

21.5.3. Príspevky pre frekventantov projekt 0 0,00 0,00
21.5.4. … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

21.  Spolu 6 470,40

22.
4.8 Skvalitnenie procesu odborného vyučovania 

nábytkovej tvorby s využitím modernej počítačovej 
a didaktickej techniky

22.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 3 218,00

22.1.1. Odborný personál - učiteľ 1 610620 osobohodina 250 7,68 1 920,00

Typ pracovného vzťahu je hlavný pracovný pomer rozšírený o Dodatok k pracovnej zmluve. Učiteľ - 
odborník na inováciu metód a foriem výučby. Hodinová sadzba 710 € ako hrubá mzda/150 hod. 
ako fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 710 
/150*1,2*1,352 = 7,68 €

4.8.

22.1.2. Odborný personál - učiteľ 2 610620 osobohodina 100 5,95 595,00

Typ pracovného vzťahu je hlavný pracovný pomer rozšírený o Dodatok k pracovnej zmluve. Učiteľ - 
odborník na inováciu metód a foriem výučby. Hodinová sadzba 550 € ako hrubá mzda/150 hod. 
ako fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 550 
/150*1,2*1,352 = 5,95 €

4.8.

22.1.3. Odborný personál - učiteľ 3 610620 osobohodina 100 7,03 703,00

Typ pracovného vzťahu je hlavný pracovný pomer rozšírený o Dodatok k pracovnej zmluve. Učiteľ - 
odborník na inováciu metód a foriem výučby. Hodinová sadzba 650 € ako hrubá mzda/150 hod. 
ako fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 
650/150*1,2*1,352 = 7,03 €

4.8.

22.1.4. … Iné (doplniť) 0 0,00 0,00
22.2. Cestovné náhrady ** 0,00

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

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

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

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

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

22.3.2. Vývoj portálu osobohodina 0 0,00 0,00
22.3.3. Tvorba vzdelávacích modulov osobohodina 0 0,00 0,00
22.3.4. … Iné (doplniť) 0 0,00 0,00
22.4. Ostatné výdavky - priame 850,00

22.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity projekt 0 0,00 0,00
22.4.2. Nájom ostatného majetku a lízing projekt 0 0,00 0,00

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

22.4.4. Grafické spracovanie a tlač publikácie 637004 projekt 1 850,00 850,00 Grafické spracovanie a tlač:  učebné príručky, študíjne materiály, pracovné listy,  zborníky a iné 
publikácie potrebné pre realizáciu aktivity. Cena obvyklá v čase a v mieste. 4.8.

22.4.5. … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00
22.5. Podpora frekventantov 300,00

22.5.1.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre 

frekventantov vzdelávania (domáce, zahraničné 
cesty)

projekt 0,00 0,00

22.5.2. Školiaci materiál, školiace potreby 633009 projekt 1 300,00 300,00 Výdavky na školiaci materiál  a školské potreby, drobné učebné pomôcky: knihy, učebnice a iné 
potreby a materiál. Cena obvyklá v čase a v mieste. 4.8.

22.5.3. Príspevky pre frekventantov projekt 0 0,00 0,00
22.5.4. … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

22.  Spolu 4 368,00
23 4.9 Krajinársky kurz

23.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 4 302,00
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23.1.1. Odborný personál - učiteľ 1 610620 osobohodina 120 7,68 921,60

Typ pracovného vzťahu je hlavný pracovný pomer rozšírený o Dodatok k pracovnej zmluve. Učiteľ - 
odborník na inováciu metód a foriem výučby. Hodinová sadzba 710 € ako hrubá mzda/150 hod. 
ako fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 710 
/150*1,2*1,352 = 7,68 €

4.9.

23.1.2. Odborný personál - učiteľ 2 610620 osobohodina 120 7,68 921,60

Typ pracovného vzťahu je hlavný pracovný pomer rozšírený o Dodatok k pracovnej zmluve. Učiteľ - 
odborník na inováciu metód a foriem výučby. Hodinová sadzba 710 € ako hrubá mzda/150 hod. 
ako fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 710 
/150*1,2*1,352 = 7,68 €

4.9.

23.1.3. Odborný personál - učiteľ 3 610620 osobohodina 120 6,86 823,20

Typ pracovného vzťahu je hlavný pracovný pomer rozšírený o Dodatok k pracovnej zmluve. Učiteľ - 
odborník na inováciu metód a foriem výučby. Hodinová sadzba 634,5 € ako hrubá mzda/150 hod. 
ako fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 
634,5/150*1,2*1,352 = 6,86 €

4.9.

23.1.4. Odborný personál - učiteľ 4 610620 osobohodina 120 5,95 714,00

Typ pracovného vzťahu je hlavný pracovný pomer rozšírený o Dodatok k pracovnej zmluve. Učiteľ - 
odborník na inováciu metód a foriem výučby. Hodinová sadzba 550 € ako hrubá mzda/150 hod. 
ako fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 550 
/150*1,2*1,352 = 5,95 €

4.9.

23.1.5. Odborný personál - učiteľ 5 610620 osobohodina 120 7,68 921,60

Typ pracovného vzťahu je hlavný pracovný pomer rozšírený o Dodatok k pracovnej zmluve. Učiteľ 
- odborník na inováciu metód a foriem výučby. Hodinová sadzba 710 € ako hrubá mzda/150 hod. 
ako fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 710 
/150*1,2*1,352 = 7,68 €

4.9.

23.1.6. … Iné (doplniť) osobohodina 0 0,00 0,00
23.2. Cestovné náhrady ** 0,00

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

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

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

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

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

23.3.2. Vývoj portálu osobohodina 0 0,00 0,00
23.3.3. Tvorba vzdelávacích modulov osobohodina 0 0,00 0,00
23.3.4. … Iné (doplniť) 0 0,00 0,00
23.4. Ostatné výdavky - priame 0,00

23.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity projekt 0 0,00 0,00
23.4.2. Nájom ostatného majetku a lízing projekt 0 0,00 0,00

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

23.4.4. Grafické spracovanie a tlač publikácie projekt 0 0,00 0,00
23.4.5. … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00
23.5. Podpora frekventantov 22 500,00

23.5.1. Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre 
frekventantov vzdelávania (domáce cesty) 631001 projekt 1 22 500,00 22 500,00

Vybraní  žiaci s pedagogickým dozorom absolvujú 4 päťdňové exkurzie počas 2 školských rokov. 
Výpočet: cca 45 €/1os. x 25 osôb x 5 x 4 exkurzie = 22 500 €. V cene je zahrnuté stravné, 
ubytovanie a doprava v zmysle zákona o cestovných náhradach. Výber exkurzie bude zameraný 
podľa učebného odboru. Aktivita bude využitá pre realizáciu inovovaného odborno-vzdelávacieho 
programu.

4.9.

23.5.2. Školiaci materiál, školiace potreby projekt 1 0,00 0,00
23.5.3. Príspevky pre frekventantov projekt 0 0,00 0,00
23.5.4. … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

23.  Spolu 26 802,00

24. 4.10 Inovácia metód a foriem výučby predmetu 
Polygrafia

24.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 1 601,00

24.1.1. Odborný personál - učiteľ 1 610620 osobohodina 160 5,95 952,00

Typ pracovného vzťahu je hlavný pracovný pomer rozšírený o Dodatok k pracovnej zmluve. Učiteľ - 
odborník na inováciu metód a foriem výučby. Hodinová sadzba 550 € ako hrubá mzda/150 hod. 
ako fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 550 
/150*1,2*1,352 = 5,95 €

4.10.
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24.1.2. Odborný personál - učiteľ 2 610620 osobohodina 50 7,03 351,50

Typ pracovného vzťahu je hlavný pracovný pomer rozšírený o Dodatok k pracovnej zmluve. Učiteľ 
- odborník na inováciu metód a foriem výučby. Hodinová sadzba 650 € ako hrubá mzda/150 hod. 
ako fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 650 
/150*1,2*1,352 = 7,03 €

4.10.

24.1.3. Odborný personál - učiteľ 3 610620 osobohodina 50 5,95 297,50

Typ pracovného vzťahu je hlavný pracovný pomer rozšírený o Dodatok k pracovnej zmluve. Učiteľ - 
odborník na inováciu metód a foriem výučby. Hodinová sadzba 550 € ako hrubá mzda/150 hod. 
ako fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody zamestnávateľa je 550 
/150*1,2*1,352 = 5,95 €

4.10.

24.2. Cestovné náhrady ** 0,00
24.2.1. Prevádzka vozidla organizácie * projekt 0 0,00 0,00

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

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

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

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

24.3.2. Vývoj portálu osobohodina 0 0,00 0,00
24.3.3. Tvorba vzdelávacích modulov osobohodina 0 0,00 0,00
24.3.4. … Iné (doplniť) 0 0,00 0,00
24.4. Ostatné výdavky - priame 3 450,00

24.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity projekt 0 0,00 0,00
24.4.2. Nájom ostatného majetku a lízing projekt 0 0,00 0,00

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

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

24.4.5. Vzdelávacie kurzy pre pedagogických zamestnancov 637001 ks 3 1 150,00 3 450,00 Vzdelávanie pre 3 učiteľov program pre typografiu Typoset. 4.10.

24.5. Podpora frekventantov 1 454,32

24.5.1.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre 

frekventantov vzdelávania (domáce, zahraničné 
cesty)

projekt 0 0,00 0,00

24.5.2. Školiaci materiál, školiace potreby 633009 projekt 1 1 000,00 1 000,00 Výdavky na školiaci materiál  a školské potreby, drobné učebné pomôcky: knihy, učebnice a iné 
potreby a materiál. Cena obvyklá v čase a v mieste. 4.10.

24.5.3. Príspevky pre frekventantov  1 - účasť na školení 637009 osobohodina 24 5,95 142,80
Náhrada mzdy učiteľa - účastníka vzdelávania. Kurz Typoset 24 hodín. Hodinová sadzba 550 € 
ako hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody 
zamestnávateľa je 550 /150*1,2*1,352 = 5,95 €

4.10.

24.5.4. Príspevky pre frekventantov 2 - účasť na školení 637009 osobohodina 24 5,95 142,80
Náhrada mzdy učiteľa - účastníka vzdelávania.  Kurz Typoset 24 hodín.Hodinová sadzba 550 € 
ako hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody 
zamestnávateľa je 550 /150*1,2*1,352 = 5,95 €

4.10.

24.5.5. Príspevky pre frekventantov 3 - účasť na školení 637009 osobohodina 24 7,03 168,72
Náhrada mzdy učiteľa - účastníka vzdelávania. Kurz Typoset 24 hodín. Hodinová sadzba 650 € 
ako hrubá mzda/150 hod. ako fond pracovného času + 20 % valorizácia + 35,2 % odvody 
zamestnávateľa je 650/150*1,2*1,352 = 7,03 €

4.10.

24.  Spolu 6 505,32
25.1 Riadenie rizík (ak relevantné)

25.2 Riziková prirážka 920 projekt 1 1 500,00 1 500,00
Rezerva na nepredvídané zvýšenie cien, napr. z dôvodu zmien v legislatíve, alebo v obchodnom 
prostredí, riziková prirážka je maximálne v sume 5% z celkových oprávnených nákladov z dôvodu 
možného pohybu cien.

25. Spolu 920 projekt 1 1 500,00 1 500,00 riziková prirážka v sume 5% z celkových oprávnených nákladov z dôvodu možného pohybu cien

CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU 495 852,54

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

Maximálne 
limity

1. Nepriame výdavky*** 82 390,50 20,00 20,00% z priamych výdavkov
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2. Zariadenie a vybavenie cez krížové financovanie 
z ERDF (priame výdavky) 0,00 0,00 10,00%

3a. Zariadenie a vybavenie (priame výdavky) 73 050,00 17,73 20,00%

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

4. Dodávky na nepriame výdavky 21 250,00 25,79 30,00%
5. Dodávky na priame výdavky 50 730,00 12,31 30,00%
6. Riziková prirážka 1 500,00 0,30 5,00%

z priamych výdavkov

z celkových oprávnených 

z nepriamych výdavkov

z priamych výdavkov

z nepriamych výdavkov
z priamych výdavkov
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Príloha č. 5 k Dodatku  

 

 
Podrobný popis aktivity 2  

Názov aktivity 
1.2 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov odborných 
predmetov v digitálnej a počítačovej gramotnosti 

Cieľ aktivity 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

01.10.2010 – 30.06.2012 

Popis aktivity 
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Metodológia aktivity 
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Cieľová skupina 
 pedagogickí zamestnanci školy zúčastnení na školení v počte 

16; 
 učitelia odborných predmetov SUŠ 

Výstupy aktivity 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spôsob získavania 
spätnej väzby 
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Príloha č. 6 k Dodatku  

 
 
Podrobný popis aktivity 22  
Názov aktivity 4.10 Inovácia metód a foriem výučby predmetu Polygrafia   

Cieľ aktivity 

 
 
 
 
 
 
 

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

01.10.2010 – 30.06.2012 

Popis aktivity 
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Metodológia aktivity 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cieľová skupina Študenti 1. a 2. ročníka odboru Grafik tlačových médií 

Výstupy aktivity 

 

 

 

 

Spôsob získavania 
spätnej väzby 
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