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DODATOK d.

1

K ZMLTIVE O POSKYTNUTi NENAVRATNfHO
FINANENEHO PRISPEVKU

uzavrcty v zmysle g 269 ods. 2 zilkona d. 51311991 Zb. Obchodn! zflkonrfik v zneni
neskor5ich predpisov, v zmysle $ 47a ods. 1 zikona d,. 401t964 Zb. Obdiansky z6konnik
v zneni neskor5ich predpisov, v zmysle g 20 ods. 2 zdkona d,. 52312004 Z. z. o rozpodtovych
pravidl6ch verejnej spr6vy a o zmene a doplneni niekto4ich zdkonov a v zmysle zil<ona
d,.52812008 Z. z. opomoci apodpore poskytovanej zfondov Eur6pskeho spolodenstva

v

zneni neskor5ich predpisov.

disr,o ZMLUVY: 099l2ol4ll l/oPV
Tento Dodatok k Zmluve o poskytnuti nendvratn6ho finandn6ho prispevku, registradn6 dislo
Dodatku 099120L411..1/OPV/D01 (dalej len ,,Dodatok') je uzavrety v zmysle d16nku 8 bod 1
Prilohy d. 1 Zmluvy o poskytnuti nen6vratn6ho finandn6ho prispevku - V5eobecn6 zmluvn6
podmienky k zmluve o poskytnuti nen6vratn6ho finandn6ho prispevku (dalej Ien ,,YZP")
medzi zmluvnfmi stranami:

Poskytovatel'

ninov:

Ministerstvo 5kolstva, vedy, vfskumu a Sportu Slovenskej republiky

sidlo:

Stromov6 1,813 30
Slovensk6

i'!;r:':''
Bratislava ' '' :1:..'i.:ii'1 ,.''i' i.:, -,
...

republika

rio:

00164381

DIi:

2020798725

konajrici:

Ing. Peter

Pellegrini

,I

v zastuperu-

^,".,;..:

,,

"'

l-^i:'r':
'

:'

"";:

i'

'

li i :',''',

'

i..,::

0lt"vftcotl-eN

,,:,1:-'t'

,

ninov:

Agentrira Ministerstva Skolstva, vedy, qiskumu
Struktur6lne fondy EU

sidlo

Hanulova 5/8, 841 01 Bratislava

:

''

r:::'

a Sportu SR

Slovensk6 republika

rio:

3t8t9494

DIi:

202229s539

Konajrici:

Ing. R6bert Stcript<o

nazdklade splnomocneniazo dia 30. 1I.2007

(dalej len,,Poskytovatef")

'

Vyplnl

sa v pripade, ak zmluvu

uzatvara sprostredkovatefslc! org6n pri riadiacom org6ne, ktor,.i kon6 v mene riadiaceho org6nu

't"'

ll^'

pre
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Prijimatel'
ninov:

Gymn6zium, Srob6rova 1, Ko5ice

/

Srob6rova 1,A4223

sidlo

:

zapisany

v

:

KoSice

't

registri orgaruzdcii

konajrici:

Mgr. Slavomir Harabin

reo:

00160989

DIC:

2020762370

banka:

Statna pokladnica

z6lohov6 platby:z a) SK46 8180 0000 0070 0049 0611

b)

p--Ag"*-".-*i#

"l

b)

retund6cia*

a) SK46 81S0 0000 0070 0049 0611

b) sK43 8180 oooo o07o 0019 os47

(dalej len,,Prijimatell")

(dalej aj,,Zmluvn6 stranf ')

iHnok

n

nen6vratneho
Poskytovatel' a Prijimatef sa dohodli na zmendcli. Zmhtvy o poskynuti
Projektu
k6d
ITMS
finandn6ho prispevku d. }ggl}}Lfitl,ll0PV (dalej len ,,Zrrluva"),
uveden;ich
26110130610, vzneni Usmernenia Poskltovatefa d;8 zo dila 17. 03. 2014,
v dlanku 2 tohto Dodatku.

dl6not< 2
Ostatnd prilohy ZmlurY
(1)

V prilohe i, 2 zmluvy ,,Predmet

podpory NFP" sa tabullka ,,Rozpodet projekfu"

naluildzanovou tabulkou,,Rozpodet proj ektu".

Nov6 tabutka je prilohou d. 1 k Dodatku.
Priloha d. 1 k Dodatku sa st6va neoddelitellnou sirdasfou Zmluvy.

" Ak
3
4

sa nehodi, prediarknite

Ak

sa nehodi, prediarknite

Ak

sa nehod{, prediarknite

I
I

ITMS k6d Projektu: 26110130610

Q) V prflohe i. 3 Zmiuvy o,Rozpoiet projektur6 sa tabul'ka ,,Rozpodet projelttu a koment6r

k rozpodtu projektu" nahrddza novou tabulkou ,,Rozpodet projektu a koment6r k rozpodtu
projektu".

l

I
I
I
I
I

I
I
t
I
t
I
I
I
t
I
I
I
-

Nov6 tabullka je prilohou d.2kDodatku.
Priloha d,.2k Dodatku sa st6va neoddelitefnou sridast'ou Zmluvy.

Cldnok 3
(1) Pre irdely tohto Dodatku sa v5eobecn6 zmluvn6 podmienky oznadujri ako ,NZP", Zmlwa.
o poskytnuti nendwatnlho finandn6ho prispevku bezYZP a ostatnlich priloh sa oznaduje
ako ,,Zmluva o poskytnuti NFP" aZmluva o poskytnuti NFP, VZP a ostatn6 prflohy sa
oznaduje ako,,ZmIuv a'' .

Q) Zmluvn6 strany vyhlasujri, Ze si text tohto Dodatku riadne a d6sledne preditali, jeho
obsahu a pr6vnym ridinkom z neho vyplyvajircich porozumeli. Ich zmluvn6 prejavy sri
dostatod.ne jasn6, urdit6 a zrontmitellnd, vy,jadrujtce ich slobodnir a vb1nu v61'u.
Podpisujrice osoby sri opr6vnen6 k podpisu tohto Dodatku anaznaksrihlasu ho podpisali.

(3) Tento dodatok je vyhotoven;i v 4 rovnopisoch, pridom po podpise Dodatku si Prijimateli
ponech6va 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovatef. V pripade sporu medzi
zmluvn;imi stranami sa bude postupovaf podl'a rovnopisu tohto Dodatku uloZen6ho u
Poskytovatefa.

(4) Tento Dodatok nadobrida ridinnosf dfom nasledujircim

po dni

zverejnenia

Poskytovatellom v Centr6lnom registri zml'6v.

(5) Tento Dodatok sa st6va neoddelitel'nou sirdasfou Zmluvy.

Prflohy:
Priloha d. 1 Predmet podpory NFP tabullka ,,Rozpodet projektu"
Priloha d. 2 Rozpodet projektu a koment6r k rozpodtu projektu

Za Poskytovate,Iav Bratislave,

dila: 4 q '

,{Ol4

Agenttra if inirterrwa

ilovenskel

" "'l:Yi;]jll,?,ll'llii,i[lil'jitl
i''ir''trw
Sili 841-u t Pt

Hanulova

Podpis: .......

Meno

4 pri

ezti5Lo Statutdrneho org6n'/zastupeu5 Poskytovatella

Ing. R6bdit St<ript<o

5

Ak

sa

nehodi, prediarknite

ill'l ;;;;i;; t
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ZaPijimatella v Ko5iciach, dda:

I q' ? .2e/ 4
-,":,',,

Podpis:
Meno

a

-

Ak

sa

..,n,,

r._a.;i-

i,?
. ,.i,.&
g__

'

.;;rrr-.:....

priezvisko StatutSrneho orgrinu/ais+upeu6 prijfmatelia

Mgr. Slavomir Harabin

o

"

nehodi, prediarknite

I

I
t
I
t

l
t
t
t
I
I
t
t
t
I

t
t
T

I
I
a

Priloha d. 1 k Dodatku d. 1 k Zmlur.e o poskWnuti

NFP
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PnspMer PoDPoRYNFP

7. Roz

ektu
Opr6vnsra6

Neoprfvnen(

uldavky

qidavky
(v EUR)

Skr.ryina vydavkov

(v EUR)

Ceikove
vjrdavicy
prejekf.u (v

aktivi8

ET.IR)

610620 - Oso,bn6 ndkladv
610620 - Oso,bn6 n6kladv

39 082"07
29 786,05

0.00
0,00

39 082.07
29 786,05

631001 -Trxz.emsk6
pracovn6 cesttr

450,00

0,00

450,00

631001 - Tuzemske
pracovne cesty

I

0,00

1 530,00

631002 *Za&:war*ifuie
pracovnd cesty

100,00

0,00

100,00

530,00

N,6zov

Riadenie proiektu
1.1 Harm6nia
hist6rie a modern6ho
ducha
Riadenie projektu
1.1 Harm6nia
hist6rie a modern6ho

ducha

l.l

Harm6nia
hist6rie a modern6ho
ducha

6338fr2 - Iv.Iaterirll
Vlipodtovri tec'hnika

44 397,50

0,00

44 397,50

$3.0iA4 -}l/raterra\
Prev6dzkov6 stroje,
prisiroj.e, za.iadenie,
tecfu*ika atfuad*e
633006 - Materidl

31. 478,90

0,00

31478,90

4 537,50

0,00

4 537,50

Riadenie projekfu

15 429,07

0,00

15 429,07

Zanadentelvybavenie
projektu a didaktick6
prostriedky

9 390,00

0,00

9 390,00

1.1Harm6nia
hist6rie a moderndho

Zanadenielvybavenie
projektu a didaktick6
orostriedkv
Zaiadenielvybavenie
projektu a didaktick6
prostriedky

vieob"ecm{/

633009 - h,{aterirfrl Kr*i*ry,
iaso,pisy, novi*ry, r*debnice,
ude,bnd pomdcky a
koaapersadnd Bom6:eky
53.3009 - h4aterirll Knih5i,
dasopisy, noviny, udebnice,
udebn6 ponrdeky a
kom.penzadrad polad sky

ducha

633:01

3- Materi6{ So'ft'*vare
a lieeltcie

33 214,25

0,00

33 214,25

633016 - Ma*eriri{
Reprezentat$d
637'001 - Skoleni4 l*trzy,
sernifuidre, parady,
konf,erenci,e" swnp6ziii
637001 - Sko:lonta, kurzy,
ser*in6,reo porady,
koa,fereacie, syr.rp6zi6
637CI03 - Prooaefcia.

300,00

0,00

300,00

? 3?5 00

0,00

3 335,00

27 639,50

0,00

27 639,50

3 200,00

0,00

3 200"00

Zaiadenielvybavenie
projektu a didaktick6
prostriedkv
Riadenie projektu
1.1 Harm6nia
hist6rie a modern6ho
ducha
2.1 Uditeli je
uditel'om dovtedy,
k'fm sa shmvzdel|va
Publicita a

Prfloha d. 1 k Dodatku d. 1 k Zmluve o poskytnuti NFP

ITMS k6d Projektu: 26110130610

reklama tnzercia
637.0,04 - V5e-obocr*d

siluibv
687,9fi,4 - V$eobeerad slu*by

10 106"50
34 270,00

0,00
0,00

* Cestovnd

3 360,00

0,00

3 360,00

95 354,11

0,00

95 354,1.1

637#87,

10 106.50
34 270,00

informovanost'
Riadenie proiektu
1.i Harm6nia
hist6rie a modem6ho
ducha

r*6fur4d11

in'jni ako vlastnjan
zamrdesfurarleom

637027 - Udirreny
zalaasstmr*ggvrlr'iralo

1.1 Harm6nia
hist6rie a modern6ho

ducha
1.1 Harm6nia

hist6rie a modern6ho

praco"ra€ho.pomeru
920 - Rezervama
a:epr:odv*daaf v.fdavkv

5 000,00

0,00

5 000,00

CHLKOVO

391960.4s

0,00

39r

ducha

964^45

Riadenie rizik

Príloha č. 2 k Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
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Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR na dve desatinné miesta).
Názov položky rozpočtu

A

B

Číselník
oprávnených
výdavkov

Jednotka

Počet
jednotiek

Maxim.
jednotková
cena

Výdavky spolu

Komentár k rozpočtu

Priradenie k
aktivitám
projektu****

Rizikové
položky

B1

C

D

E

F=D*E

G

I

II

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

EUR

1.1. Personálne výdavky interné
1.1.1. Riadiaci personál

1.1.1.1. Projektový manaţér

1.1.1.2. Koordinátor 1 odbornej aktivity č. 1.1

1.1.1.3. Koordinátor 2 odbornej aktivity č. 1.1

1.1.1.4. Koordinátor odbornej aktivity č. 2.1

1.1.1.5. Asistent projektového manaţéra

36 731,27
20 071,62

610620

610620

610620

610620

610620

osobohodina

osobohodina

osobohodina

osobohodina

osobohodina

675,00

450,00

237,00

180,00

360,00

11,89

Koncepčne riadi, koordinuje a vykonáva činnosti spojené s prípravou na realizáciu, realizáciou a
ukončením realizácie projektu. Zodpovedá za dodrţiavanie zmluvných podmienok dohodnutých v
Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Komunikuje s RO, ostatnými členmi riadenia
projektu a odborným personálom, spolupracuje pri verejnom obstarávaní, príprave ţiadostí o platbu,
zúčtovaní platieb, monitorovacích správ, publicite projektu. Sleduje čerpanie oprávnených výdavkov,
5% spoluúčasti a zabezpečuje iniciovanie zmien zmluvy smerom k RO počas realizácie projektu.
Pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy, pracovná náplň zamestnanca bude rozšírená dodatkom k
náplni o pracovné činnosti pre projekt. Hodinová sadzba je určená na základe funkčného platu vrátane
odvodov v zmysle platných zákonov a 15% navýšenia.
1.1
2.1
8 025,75 Výpočet: 1149,5/150*1,3495*1,15=11,89€

10,62

Koordinuje a riadi činnosti vyplývajúce z realizácie odbornej aktivity 1.1 a preberá zodpovednosť za
zachovanie kvality výstupov tejto aktivity. Komunikuje s ostatnými členmi riadenia projektu a
odborným personálom pri napĺňaní konkrétnych cieľov aktivity a priebeţne kontroluje realizáciu
jednotlivých odborných činností aktivity 1.1. Spolupracuje pri príprave monitorovacích správ a
publicite projektu.
Pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy, pracovná náplň zamestnanca bude rozšírená dodatkom k
náplni o pracovné činnosti pre projekt. Hodinová sadzba je určená na základe funkčného platu vrátane
odvodov v zmysle platných zákonov a 15% navýšenia.
1.1
2.1
4 779,00 Výpočet: 1027/150*1,3495*1,15=10,62€

11,31

Koordinuje a riadi činnosti vyplývajúce z realizácie odbornej aktivity 1.1 a preberá zodpovednosť za
zachovanie kvality výstupov tejto aktivity. Komunikuje s ostatnými členmi riadenia projektu a
odborným personálom pri napĺňaní konkrétnych cieľov aktivity a priebeţne kontroluje realizáciu
jednotlivých odborných činností aktivity 1.1. Spolupracuje pri príprave monitorovacích správ a
publicite projektu.
Pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy, pracovná náplň zamestnanca bude rozšírená dodatkom k
náplni o pracovné činnosti pre projekt. Hodinová sadzba je určená na základe funkčného platu vrátane
odvodov v zmysle platných zákonov a 15% navýšenia.
1.1
2.1
2 680,47 Výpočet: 1093,5/150*1,3495*1,15=11,31€

10,62

Koordinuje a riadi činnosti vyplývajúce z realizácie odbornej aktivity 2.1 a preberá zodpovednosť za
zachovanie kvality výstupov tejto aktivity. Komunikuje s ostatnými členmi riadenia projektu a
odborným personálom pri napĺňaní konkrétnych cieľov aktivity a priebeţne kontroluje realizáciu
jednotlivých odborných činností aktivity 2.1. Spolupracuje pri príprave monitorovacích správ a
publicite projektu.
Pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy, pracovná náplň zamestnanca bude rozšírená dodatkom k
náplni o pracovné činnosti pre projekt. Hodinová sadzba je určená na základe funkčného platu vrátane
odvodov v zmysle platných zákonov a 15% navýšenia.
1.1
2.1
1 911,60 Výpočet: 1027/150*1,3495*1,15=10,62€

7,43

Podieľa sa na základe poverenia projektového manaţéra na koordinácii a vykonávaní činnosti spojených
s prípravou na realizáciu, realizáciou a ukončením realizácie projektu. V spolupráci s koordinátormi
odborných aktivít č. 1.1 a 2.1 sleduje realizáciu čiastkových činností odborných aktivít, ich súlad s
časovým harmonogramom projektu, vykazovanie práce odborného personálu a zhromaţďuje výstupy z
jednotlivých čiastkových odborných aktivít. Komunikuje s ostatnými členmi riadenia projektu, RO,
spolupracuje pri verejnom obstarávaní, pri príprave monitorovacích správ a publicite projektu.
Pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy, pracovná náplň zamestnanca bude rozšírená dodatkom k
náplni o pracovné činnosti pre projekt. Hodinová sadzba je určená na základe funkčného platu vrátane
odvodov v zmysle platných zákonov a 15% navýšenia.
1.1
2.1
2 674,80 Výpočet: 719/150*1,3495*1,15=7,43€

ITMS kód Projektu: 26110130610
1.1.2. Administratívny personál

1.1.2.1. Finančný manaţér

1.1.2.2. Administratívny pracovník 1

1.1.2.3. Administratívny pracovník 2
1.1.3. Iný personál

1.1.3.1. Manaţér publicity

1.1.3.2. Pracovník pre verejné obstarávanie
1.1.3.3. Úprava webstránok, portálov a údrţba IS

10 974,80

610620

610620

610620

610620

610620

osobohodina

osobohodina

osobohodina

osobohodina

osobohodina
osobohodina

720,00

502,00

180,00

180,00

9,51

Sleduje a riadi čerpanie finančných prostriedkov v súlade s rozpočtom projektu. Vykonáva spolu s
asistentom finančného manaţéra a administratívnym pracovníkom 1 činnosti spojené s prípravou
ţiadostí o platbu a zúčtovaním platieb. V spolupráci s projektovým manaţérom sleduje čerpanie
oprávnených výdavkov, 5% spoluúčasti a zabezpečuje iniciovanie zmien rozpočtu smerom k RO počas
realizácie projektu. Vykonáva účtovanie projektu - kompletné spracovanie podvojného účtovníctva.
Vedie personálnu a mzdovú agendu v rámci projektu. Vyhotovuje pracovné zmluvy, dohody o vykonaní
práce, pracovné náplne, platové dekréty, dodatky k pracovným zmluvám, resp. pracovným náplniam.
Zabezpečuje kompletné spracovanie mzdovej agendy podľa platných predpisov. Spolupracuje s
manaţérom monitoringu pri príprave monitorovacích správ.
Pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy, pracovná náplň zamestnanca bude rozšírená dodatkom k
náplni o pracovné činnosti pre projekt. Hodinová sadzba je určená na základe funkčného platu vrátane
odvodov v zmysle platných zákonov a 15% navýšenia.
1.1
2.1
6 847,20 Výpočet: 920/150*1,3495*1,15=9,51€

6,20

Vykonáva administratívne činnosti spojené s prípravou na realizáciu, realizáciou a ukončením realizácie
projektu ako aj administratívne činnosti spojené s prípravou ţiadostí o platbu, zúčtovaním platieb,
prípravou monitorovacích správ a participuje pri organizačnom zabezpečení odborných aktivít projektu.
Vykonáva ďalšie činnosti na základe poţiadaviek ostatných členov riadenia projektu a odborného
personálu.
Pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy, pracovná náplň zamestnanca bude rozšírená dodatkom k
náplni o pracovné činnosti pre projekt. Hodinová sadzba je určená na základe funkčného platu vrátane
odvodov v zmysle platných zákonov a 15% navýšenia.
1.1
2.1
3 112,40 Výpočet: 600/150*1,3495*1,15=6,2€

5,64

Zabezpečuje objednávky, prvotné spracovanie faktúr, úhrady faktúr. Pripravuje podklady pre verejné
obstarávanie v spolupráci s pracovníkom pre verejné obstarávanie a odborným personálom. Je
zodpovedný za archiváciu účtovných dokladov a podkladov z verejného obstarávania, za evidenciu
majetku zakúpeného v rámci projektu. Vykonáva ďalšie činnosti na základe poţiadaviek ostatných
členov riadenia projektu a odborného personálu.
Pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy, pracovná náplň zamestnanca bude rozšírená dodatkom k
náplni o pracovné činnosti pre projekt. Hodinová sadzba je určená na základe funkčného platu vrátane
odvodov v zmysle platných zákonov a 15% navýšenia.
1.1
2.1
1 015,20 Výpočet: 545,5/150*1,3495*1,15=5,64€
5 684,85

11,31

Zabezpečuje efektívnu realizáciu opatrení informovanosti a publicity počas celej realizácie projektu v
spolupráci s ostatnými členmi riadenia projektu a odborným personálom a v súlade s manuálom
pre informovanie a publicitu projektov financovaných z prostriedkov Európskej únie a štátneho
rozpočtu. Je zodpovedný za prípravu a distribúciu letákov, skladačiek, plagátov a roll up bannerov.
Zabezpečuje označenie miest realizácie aktivít projektu a v spolupráci s IT administrátorom aj zariadení,
vybavení a didaktických prostriedkov zakúpených počas realizácie projektu. Spolupracuje s Web
administrátorom pri tvorbe a aktualizácii webovej stránky projektu. V závere realizácie projektu
organizačne zabezpečuje workshop v spolupráci s ostatnými členmi riadenia projektu a odborným
personálom.
Pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy, pracovná náplň zamestnanca bude rozšírená dodatkom k
náplni o pracovné činnosti pre projekt. Hodinová sadzba je určená na základe funkčného platu vrátane
odvodov v zmysle platných zákonov a 15% navýšenia.
1.1
2.1
2 035,80 Výpočet: 1093,5/150*1,3495*1,15=11,31€

9,51
0,00

Komplexne pripravuje a zabezpečuje verejné obstarávanie a výberové konania v spolupráci
s administratívnym pracovníkom 2 ostatnými členmi riadenia projektu a odborným personálom.
Pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy, pracovná náplň zamestnanca bude rozšírená dodatkom k
náplni o pracovné činnosti pre projekt. Hodinová sadzba je určená na základe funkčného platu vrátane
odvodov v zmysle platných zákonov a 15% navýšenia.
1.1
2.1
2 567,70 Výpočet: 920/150*1,3495*1,15=9,51€
0,00

270,00
0

2

ITMS kód Projektu: 26110130610

1.1.3.4. IT administrátor

1.1.3.5. Web administrátor - úprava webstránky určenej pre publicitu projektu
1.2. Cestovné náhrady **
1.2.1. Prevádzka vozidla organizácie *

1.2.2. Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) **
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)**
1.2.3. v prípade potreby
1.3. Dodávka služieb - personálne výdavky
1.3.1. Riadiaci personál
1.3.1.1. Projektový manaţér
1.3.1.2. Koordinátor odbornej aktivity č. (doplniť číslo)
1.3.1.3. .....Iné (doplniť)
1.3.2. Administratívny personál
1.3.2.1. Finančný manaţér
1.3.2.2. Administratívny pracovník

1.3.2.3.
1.3.3.
1.3.3.1.
1.3.3.2.
1.3.3.3.
1.3.3.4.
1.4.

1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
1.4.4.3.
1.4.6.

Asistent finančného manaţéra
Iný personál
Manaţér publicity
Pracovník pre verejné obstarávanie
Úprava webstránok, portálov a údrţba IS
… Iné (doplniť)
Ostatné výdavky - nepriame

Spotrebný tovar a prevádzkový materiál
Nájom priestorov pre administráciu projektu
Telekomunikačné poplatky, poštovné a internet
Energia, upratovanie
Energie
Vodné a stočné
Upratovanie
Právne poradenstvo

1.4.7. Občerstvenie
1.4.8. Poistné

610620

610620

osobohodina

osobohodina

8,01

Zabezpečuje funkčnosť technického a programového vybavenia zakúpeného a pouţívaného v rámci
odborných aktivít projektu v súlade s poţiadavkami odborného personálu projektu. V spolupráci s
manaţérom publicity je zodpovedný aj za označenie týchto IT zariadení, vybavení a didaktických
prostriedkov. Spolupracuje s ostatnými členmi riadenia projektu a odborným personálom.
Pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy, pracovná náplň zamestnanca bude rozšírená dodatkom k
náplni o pracovné činnosti pre projekt. Hodinová sadzba je určená na základe funkčného platu vrátane
odvodov v zmysle platných zákonov a 15% navýšenia.
1.1
2.1
720,90 Výpočet: 774,5/150*1,3495*1,15=8,01€

45,00

8,01

Vytvára a aktualizuje webovú stránku určenú pre publicitu projektu v spolupráci s manaţérom publicity,
ostatnými členmi riadenia projektu a odborným personálom a v súlade s manuálom pre informovanie a
publicitu projektov financovaných z prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu.
Pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy, pracovná náplň zamestnanca bude rozšírená dodatkom k
náplni o pracovné činnosti pre projekt. Hodinová sadzba je určená na základe funkčného platu vrátane
odvodov v zmysle platných zákonov a 15% navýšenia.
1.1
2.1
360,45 Výpočet: 774,5/150*1,3495*1,15=8,01€

0

0,00

90,00

400,00
projekt

631001

projekt

1,00

400,00

projekt

0

0,00

0,00
Účelom sú pracovné cesty členov riadenia projektu v súvislosti s realizovanými odbornými aktivitami a
pracovné cesty na SORO (školenia poriadané SORO, konzultácie k podaným ŢoP, správam a pod.) v
zmysle platnej legislatívy.
1.1
2.1
400,00 Celková kumulovaná cena je 400,00€ na projekt.
0,00

6 626,50

637004

osobohodina
osobohodina
osobohodina

0
0
0

0,00
0,00
0,00

osobohodina
osobohodina

0
0

0,00
0,00

osobohodina

457,00

14,50

osobohodina
osobohodina
osobohodina
osobohodina

0
0
0
0

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

0,00
0,00
0,00
0,00
6 626,50
0,00
0,00

Spolupracuje s interným finančným manaţérom a ostatnými členmi riadenia projektu pri činnostiach
spojených s čerpaním finančných prostriedkov v súlade s rozpočtom projektu, s prípravou ţiadostí o
platbu a zúčtovaním platieb, so sledovaním čerpania oprávnených výdavkov, 5% spoluúčasti a so
zabezpečením úprav rozpočtu smerom k RO počas realizácie projektu.
Zmluva podľa obchodného zákonníka. Ide o externého spolupracovníka, ktorý bude vzhľadom na
náročnosť finančného riadenia projektu dohliadať na kvalitu a bezchybnosť. Hodinová sadzba je určená
na základe prieskumu trhu.
1.1
2.1
6 626,50 Výpočet: 14,5*457=6626,50€
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4 837,50

633006

633016

projekt
projekt
projekt

1,00
0
0

4 537,50
0,00
0,00

projekt
projekt
projekt
projekt

0
0
0
0

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

projekt
projekt

1,00
0

300,00
0,00

3

Spotrebný materiál bude vyuţitý pri realizácii projektu a zahŕňa napr. perá, značkovače, zvýrazňovače,
ceruzky, tuhy, strúhadlá, gumy, potreby na korekciu, potreby na lepenie, potreby na dierovanie,
zošívanie, viazanie, obálky, potreby na zakladanie a archiváciu, kancelársky papier, fólie, etikety,
fotopapier, bloky a zošity, rezačky, stolové zásuvky, odkladače, stojany na písacie potreby, noţnice,
noţíky, otvárače na listy, kancelárske sety, doplnkový sortiment k tabuliam, flipcharty, záznamové
CD/DVD médiá, uchytávacie lišty, tonery a pod.
4 537,50 Celková kumulovaná cena je 4 537,50€ na projekt.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Občerstvenie bude vyuţité počas pracovných stretnutí k aktivitám projektu, workshopu zameraného na
publicitu a informovanosť a pod.
300,00 Celková kumulovaná cena je 300,00 € na projekt.
0,00

1.1
2.1

1.1
2.1

ITMS kód Projektu: 26110130610
1.4.9.
1.4.10.
1.5.
1.5.1.

1.5.1.1.
1.5.1.2.
1.5.2.
1.5.2.1.

Údrţba a oprava
... Iné (doplniť)
Monitoring a hodnotenie projektu
Personálne výdavky interné

Manaţér monitoringu
… Iné (doplniť)
Cestovné náhrady **
Prevádzka vozidla organizácie v tuzemsku*

1.5.2.2. Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) **
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)**
1.5.2.3. v prípade potreby
1.5.3. Dodávka sluţieb - personálne výdavky (odborné činnosti)
1.5.3.1. Manaţér monitoringu

1.5.3.2. Asistent manaţéra monitoringu
1.6. Publicita a informovanie

1.6.1. Letáky, skladačky

1.6.2. Plagáty
1.6.3. Broţúrky
1.6.4. CDROM

1.6.5.
1.6.6.
1.6.7.
1.6.8.

Označenie projektu
Web administrátor - úprava webstránky určenej pre publicitu projektu
Tlačové konferencie a workshopy zamerané na publicitu projektu
Inzercia v tlačených alebo internetových médiách

1.6.9. Informačné a malé propagačné predmety

projekt
projekt

0
0

0,00
0,00

5 880,80
2 350,80

610620

631001

637004

osobohodina
osobohodina

360,00
0

6,53
0,00

projekt

0

0,00

projekt

1,00

50,00

projekt

0

0,00

osobohodina

0

0,00

osobohodina

240,00

14,50

Sleduje priebeh realizácie odborných aktivít projektu, zbiera a vyhodnocuje merateľné ukazovatele
projektu. Zabezpečuje spätnú väzbu, na základe ktorej vyhodnocuje priebeţnú úspešnosť a kvalitu
realizovaných čiastkových činností odborných aktivít. V spolupráci s asistentom manaţéra
monitoringu, projektovým manaţérom, asistentom projektového manaţéra, koordinátormi odborných
aktivít č. 1.1 a 2.1 a finančným manaţérom pripravuje monitorovacie správy podľa poţiadaviek RO.
Pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy, pracovná náplň zamestnanca bude rozšírená dodatkom k
náplni o pracovné činnosti pre projekt. Hodinová sadzba je určená na základe funkčného platu vrátane
odvodov v zmysle platných zákonov a 15% navýšenia.
1.1
2.1
2 350,80 Výpočet: 631,5/150*1,3495*1,15=6,53€
0,00
50,00
0,00
Účelom sú pracovné cesty manaţéra monitoringu v súvislosti s realizovanými odbornými aktivitami a
pracovné cesty na SORO (školenia poriadané SORO, konzultácie k podaným správam a pod.) v zmysle
platnej legislatívy.
1.1
2.1
50,00 Celková kumulovaná cena je 50,00€ na projekt.
0,00
3 480,00
0,00
Spolupracuje s interným manaţérom monitoringu a ostatnými členmi riadenia projektu pri analýze a
interpretácii priebeţných výsledkov aktivít projektu, pri zbere a vyhodnocovaní merateľných
ukazovateľov projektu a pri príprave monitorovacích správ podľa poţiadaviek RO.
Zmluva podľa obchodného zákonníka. Ide o externého spolupracovníka, ktorý bude vzhľadom na
náročnosť procesu monitoringu, dohliadať na kvalitu a bezchybnosť. Hodinová sadzba je určená na
základe prieskumu trhu.
3 480,00 Výpočet: 14,5*240=3480€

1.1
2.1

3 200,00

637003

637003

637003

637003

projekt

projekt
projekt
projekt

projekt
osobohodina
projekt
projekt

projekt

1,00

1,00
0
0

1,00
0,00
0
0

1,00

500,00

Letáky a skladačky budú informovať o cieľoch, aktivitách a riešiteľoch projektu finančne podporeného
Európskou úniou a štátnym rozpočtom. Predpokladáme nákup 1 500 ks letákov alebo skladačiek, ktoré
budú vytvorené v súlade s manuálom pre informovanie a publicitu projektov.
500,00 Celková kumulovaná cena je 500,00 € na projekt.

250,00
0,00
0,00

Plagáty veľkosti A3, A4 a A5 budú informovať o cieľoch, aktivitách a riešiteľoch projektu finančne
podporeného Európskou úniou a štátnym rozpočtom. Budú slúţiť na označenie miestností, v ktorých
budú realizované odborné aktivity a umiestnené budú na viditeľnom mieste pre informovanie
zapojených osôb a verejnosti, ţe prebiehajúca aktivita bola podporená daným projektom.
Predpokladáme nákup pribliţne 1 500 ks plagátov, ktoré budú vytvorené v súlade s manuálom pre
informovanie a publicitu.
250,00 Celková kumulovaná cena je 250,00 € na projekt.
0,00
0,00

1.1
2.1

1 250,00
0,00
0,00
0,00

1 200,00

Informačné a malé propagačné predmety budú slúţiť ako doplnková forma prostriedkov
zabezpečujúcich širokú publicitu projektu finančne podporeného Európskou úniou a štátnym
rozpočtom. Minimálna špecifikácia: predmety propagačného, reklamného a informačného charakteru,
ktorých veľkosť bude do 15x15 cm vrátane, váha niţšia ako 1,5 kg vrátane a jednotková cena niţšia ako
100,00€ vrátane.
1.1
2.1
1 200,00 Celková cena je kumulovaná na 1 200,00 € na projekt.

57 676,07

0,00
ks
ks

1.1
2.1

Označenie miest realizácie aktivít projektu bude informovať o cieľoch, aktivitách a riešiteľoch projektu
finančne podporeného Európskou úniou a štátnym rozpočtom v súlade s manuálom pre informovanie a
publicitu - roll up bannery, nálepky, štítky, samolepky na označenie zariadenia a vybavenia
financovaného z projektu, tabuľky, menovky, stolové menovky, vizitky, visačky zo závesným
remienkom a pod..
1 250,00 Celková cena je kumulovaná na 1 250,00 € na projekt.
0,00
0,00
0,00

1. Spolu
2. Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky
2.1. Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky (krížové financovanie)
2.1.1.
2.1.2.

0,00
0,00

0
0

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

1.1
2.1

ITMS kód Projektu: 26110130610
2.1.3.
2.1.4. ... Iné (doplniť)
Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky (mimo krížového
2.2. financovania)

ks
ks

0
0

0,00
0,00

0,00
0,00

124 519,72

2.2.1. Slúchadlá

633004

ks

15,00

9,50

Slúchadlá s mikrofónom a kontrolou hlasitosti budú vyuţívané počas výkonu odborných aktivít
projektu.
Jednotková cena bola určená na základe prieskumu trhu. Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku
142,50 moţnej inflácie resp. kvôli zvýšeniu ceny v budúcnosti.

2.2.2. Videokamera

633004

ks

1,00

469,00

Videokamera s Full HD rozlíšením bude vyuţívaná počas výkonu odborných aktivít projektu.
Jednotková cena bola určená na základe prieskumu trhu. Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku
469,00 moţnej inflácie resp. kvôli zvýšeniu ceny v budúcnosti.

1.1
2.1

X

2.2.3. Úloţisko dát

633002

ks

22,00

58,00

Úloţisko dát - externý 2,5 " disk bude vyuţívané počas výkonu odborných aktivít projektu.
Jednotková cena bola určená na základe prieskumu trhu. Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku
1 276,00 moţnej inflácie resp. kvôli zvýšeniu ceny v budúcnosti.

1.1
2.1

X

2.2.4. Multifunkčné zariadenie

633002

ks

1,00

435,50

Multifunkčné farebné laserové zariadenie bude vyuţívané počas výkonu odborných aktivít projektu.
Jednotková cena bola určená na základe prieskumu trhu. Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku
435,50 moţnej inflácie resp. kvôli zvýšeniu ceny v budúcnosti.

1.1
2.1

X

2.2.5. Počítač All in One

633002

ks

40,00

611,00

1.1
2.1

X

2.2.6. Notebook, myš

633002

ks

20,00

811,05

1.1
2.1

X

2.2.7. Elektronická čítačka kníh

633004

ks

1,00

133,50

1.1
2.1

X

1.1
2.1

X

1.1
2.1

X

1.1
2.1

X

1.1
2.1

X

1.1
2.1

X

1.1
2.1

X

1.1
2.1

X

1.1
2.1

X

2.2.8. Dataprojektor
2.2.9. DVD prehrávač

2.2.10. Tablet

633004

ks

3,00

696,00

633004

ks

1,00

193,00

633002

ks

1,00

619,00

Počítač All in One, myš a klávesnica bude vyuţívaný počas výkonu odborných aktivít projektu.
Jednotková cena bola určená na základe prieskumu trhu. Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku
24 440,00 moţnej inflácie resp. kvôli zvýšeniu ceny v budúcnosti.
Notebook, myš budú vyuţívané počas výkonu odborných aktivít projektu.
Jednotková cena bola určená na základe prieskumu trhu. Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku
16 221,00 moţnej inflácie resp. kvôli zvýšeniu ceny v budúcnosti.
Elektronická čítačka kníh bude vyuţívaná počas výkonu odborných aktivít projektu.
Jednotková cena bola určená na základe prieskumu trhu. Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku
133,50 moţnej inflácie resp. kvôli zvýšeniu ceny v budúcnosti.
Dataprojektor bude vyuţívaný počas výkonu odborných aktivít projektu.
Jednotková cena bola určená na základe prieskumu trhu. Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku
2 088,00 moţnej inflácie resp. kvôli zvýšeniu ceny v budúcnosti.
DVD prehrávač bude vyuţívaný počas výkonu odborných aktivít projektu.
Jednotková cena bola určená na základe prieskumu trhu. Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku
193,00 moţnej inflácie resp. kvôli zvýšeniu ceny v budúcnosti.
Tablet bude vyuţívaný počas výkonu odborných aktivít projektu.
Jednotková cena bola určená na základe prieskumu trhu. Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku
619,00 moţnej inflácie resp. kvôli zvýšeniu ceny v budúcnosti.

2.2.11. Interaktívna tabuľa

633004

ks

3,00

1 591,00

4 773,00

2.2.12. Reproduktory

633004

ks

3,00

18,00

54,00

2.2.13. Laminátor

633004

ks

1,00

289,00

289,00

Interaktívna dotyková tabuľa bude vyuţívaná počas výkonu odborných aktivít projektu.
Jednotková cena bola určená na základe prieskumu trhu. Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku
moţnej inflácie resp. kvôli zvýšeniu ceny v budúcnosti.
Reproduktory stereo budú vyuţívané počas výkonu odborných aktivít projektu.
Jednotková cena bola určená na základe prieskumu trhu. Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku
moţnej inflácie resp. kvôli zvýšeniu ceny v budúcnosti.
Laminátor bude vyuţívaný počas výkonu odborných aktivít projektu.
Jednotková cena bola určená na základe prieskumu trhu. Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku
moţnej inflácie resp. kvôli zvýšeniu ceny v budúcnosti.
Rezačka páková bude vyuţívaná počas výkonu odborných aktivít projektu.
Jednotková cena bola určená na základe prieskumu trhu. Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku
moţnej inflácie resp. kvôli zvýšeniu ceny v budúcnosti.
Skener bude vyuţívaný počas výkonu odborných aktivít projektu.
Jednotková cena bola určená na základe prieskumu trhu. Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku
moţnej inflácie resp. kvôli zvýšeniu ceny v budúcnosti.

1.1
2.1

X

2.2.14. Rezačka

633004

ks

1,00

173,50

173,50

2.2.15. Skener

633002

ks

1,00

1 406,00

1 406,00

1 332,00

Cabri II Plus + Cabri 3D v2 bude vyuţívaný počas výkonu odborných aktivít projektu.
Jednotková cena bola určená na základe prieskumu trhu. Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku
1 332,00 moţnej inflácie resp. kvôli zvýšeniu ceny v budúcnosti.

1.1
2.1

X

1.1
2.1

X

1.1
2.1

X

2.2.16. Cabri II Plus + Cabri 3D v2

633013

ks

1,00

2.2.17. APV na tvorbu formulárov

633013

ks

30,00

864,00

APV na tvorbu formulárov - systém pre vytváranie a automatizované spracovanie a vyhodnotenie
formulárov v papierovej alebo elektronickej forme bude vyuţívaný počas výkonu odborných aktivít
projektu.
Jednotková cena bola určená na základe prieskumu trhu. Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku
25 920,00 moţnej inflácie resp. kvôli zvýšeniu ceny v budúcnosti.

2.2.18. Digitálna učebnica Fyziky

633013

ks

1,00

888,00

Digitálna učebnica Fyziky pre SŠ bude vyuţívaná počas výkonu odborných aktivít projektu.
Jednotková cena bola určená na základe prieskumu trhu. Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku
888,00 moţnej inflácie resp. kvôli zvýšeniu ceny v budúcnosti.
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2.2.19. Kancelársky softvérový balík

633013

ks

55,00

80,00

2.2.20. Softvér pre systém zberu a vyhodnocovania dát Vernier - Logger Pro 3

633013

ks

1,00

308,25

2.2.21. Softvér pre merací, modelovací a riadiaci systém Coach 6SK/EN

633013

ks

1,00

366,00

2.2.22. Tabuľa

Výučbové CD/DVD pre predmety biológia, geografia, dejepis, slovenský
2.2.23. jazyk a literatúra

2.2.24. Didaktické prostriedky pre predmet informatika

2.2.25. Didaktické prostriedky pre predmet fyzika

2.2.26. Didaktické prostriedky pre predmet biológia 1

2.2.27. Didaktické prostriedky pre predmet biológia 2

2.2.28. Didaktické prostriedky pre predmet biológia 3

Špeciálne zariadenie/vybavenie do chemického laboratória a fyzikálnych
2.2.29. laboratórií
2.3. Odpisy dlhodobého hmotného/nehmotného majetku
2.3.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku

633004

633009

633009

633009

633009

633009

633009

633004

ks

projekt

projekt

projekt

projekt

projekt

projekt

projekt

5,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

186,50

Kancelársky softvérový balík bude vyuţívaný počas výkonu odborných aktivít projektu.
Jednotková cena bola určená na základe prieskumu trhu. Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku
4 400,00 moţnej inflácie resp. kvôli zvýšeniu ceny v budúcnosti.
Logger Pro 3 bude vyuţívaný počas výkonu odborných aktivít projektu.
Jednotková cena bola určená na základe prieskumu trhu. Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku
308,25 moţnej inflácie resp. kvôli zvýšeniu ceny v budúcnosti.
Softvér Coach 6SK/EN bude vyuţívaný počas výkonu odborných aktivít projektu.
Jednotková cena bola určená na základe prieskumu trhu. Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku
366,00 moţnej inflácie resp. kvôli zvýšeniu ceny v budúcnosti.
Tabuľa biela, keramická bude vyuţívaná počas výkonu odborných aktivít projektu
Jednotková cena bola určená na základe zoznamu poţiadaviek od expertov. Poloţka patrí medzi
932,50 rizikové a to v dôsledku moţnej inflácie resp. kvôli zvýšeniu ceny v budúcnosti.

X

1.1
2.1

X

1.1
2.1

X

1.1
2.1

X

3 094,60

Výučbové CD/DVD pre predmety biológia, geografia, dejepis, slovenský jazyk a literatúra sú
didaktické prostriedky a budú vyuţívané počas výkonu odborných aktivít projektu.
Jednotková cena bola určená na základe zoznamu výučbových CD/DVD od expertov podľa aktuálnej
ponuky dodávateľov, pričom cena za jedno DVD/CD nepresiahla sumu 400,00€. Celková kumulovaná
cena je 3 094,60€ na projekt. Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej inflácie resp. kvôli
3 094,60 zvýšeniu ceny v budúcnosti.

1.1

X

2 319,67

Didaktické prostriedky pre predmet informatika budú vyuţívané počas výkonu odborných aktivít
projektu a zahŕňajú napr. Základná súprava LEGO NXT Mindstorms, senzory.
Jednotkové ceny boli určené na základe zoznamu didaktických prostriedkov od expertov podľa aktuálnej
ponuky dodávateľov, pričom cena za jeden didaktický prostriedok nepresiahla sumu 500,00€. Celková
kumulovaná cena je 2 319,67€ na projekt. Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej inflácie
1.1
2 319,67 resp. kvôli zvýšeniu ceny v budúcnosti.

X

5 438,80

Didaktické prostriedky pre predmet fyzika budú vyuţívané počas výkonu odborných aktivít projektu a
zahŕňajú napr. Merací, modelovací a riadiaci systém CoachLabII vrátane interfejsu, rôzne senzory pre
systém CoachLabII.
Jednotkové ceny boli určené na základe zoznamu didaktických prostriedkov od expertov podľa aktuálnej
ponuky dodávateľov, pričom cena za jeden didaktický prostriedok nepresiahla sumu 700,00€. Celková
kumulovaná cena je 5 438,80€ na projekt. Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej inflácie
1.1
5 438,80 resp. kvôli zvýšeniu ceny v budúcnosti.

X

2 212,90

Didaktické prostriedky pre predmet biológia 1 budú vyuţívané počas výkonu odborných aktivít projektu
a zahŕňajú napr. Systém zberu a vyhodnocovania dát Vernier - LabQuest 2 - interfejsová jednotka,
senzory, príslušenstvo pre systém.
Jednotkové ceny boli určené na základe zoznamu didaktických prostriedkov od expertov podľa aktuálnej
ponuky dodávateľov, pričom cena za jeden didaktický prostriedok nepresiahla sumu 700,00€. Celková
kumulovaná cena je 2 212,90€ na projekt. Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej inflácie
1.1
2 212,90 resp. kvôli zvýšeniu ceny v budúcnosti.

X

843,30

Didaktické prostriedky pre predmet biológia 2 budú vyuţívané počas výkonu odborných aktivít projektu
a zahŕňajú rôzne modely napr. model ľudského oka, ucha, obličky, lebky, prierez kolenného kĺbu,
pruţný model chrbticeks, DNA.
Jednotkové ceny boli určené na základe zoznamu didaktických prostriedkov od expertov podľa aktuálnej
ponuky dodávateľov, pričom cena za jeden didaktický prostriedok nepresiahla sumu 400,00€. Celková
kumulovaná cena je 843,30€ na projekt. Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej inflácie
1.1
843,30 resp. kvôli zvýšeniu ceny v budúcnosti.

X

1 519,80

Didaktické prostriedky pre predmet biológia 3 budú vyuţívané počas výkonu odborných aktivít projektu
a zahŕňajú napr. lupu s osvetlením, mikroskop laboratórny školský.
Jednotkové ceny boli určené na základe zoznamu didaktických prostriedkov od expertov podľa aktuálnej
ponuky dodávateľov, pričom cena za jeden didaktický prostriedok nepresiahla sumu 200,00€. Celková
kumulovaná cena je 1 519,80€ na projekt. Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej inflácie
1.1
1 519,80 resp. kvôli zvýšeniu ceny v budúcnosti.

X

22 230,90

Špeciálne zariadenie/vybavenie do chemického laboratória a fyzikálnych laboratórií bude vyuţívané
počas výkonu odborných aktivít projektu a zahŕňajú napr. demonštračný stôl, laboratórny stôl
centrálny, laboratórny stôl mokrý centrálny, skriňa laboratórna, skriňová nadstavba na laboratórnu
skriňu, stôl laboratórny pre prácu v sede má dve „C“, skriňa laboratórna dverová.
Jednotkové ceny boli určené na základe zoznamu didaktických prostriedkov od expertov podľa aktuálnej
ponuky dodávateľov, pričom cena za jeden didaktický prostriedok nepresiahla sumu 1 700,00€. Celková
kumulovaná cena je 22 230,90€ na projekt. Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej
1.1
22 230,90 inflácie resp. kvôli zvýšeniu ceny v budúcnosti.

X

0,00
mesiac

1.1
2.1

0

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

mesiac

0

0,00

0,00

2. Spolu
3. 1.1 Harmónia histórie a moderného ducha

124 519,72

3.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti

125 140,16

3.1.1. Expert pre tvorbu 1

3.1.2. Expert pre tvorbu 2

3.1.3. Expert pre tvorbu 3

3.1.4. Expert pre tvorbu 4

3.1.5. Expert pre tvorbu 5

3.1.6. Expert pre tvorbu 6

3.1.7. Expert pre tvorbu 7

3.1.8. Expert pre tvorbu 8

637027

637027

637027

637027

637027

637027

637027

637027

osobohodina

osobohodina

osobohodina

osobohodina

osobohodina

osobohodina

osobohodina

osobohodina

90,00

105,00

90,00

90,00

135,00

200,00

200,00

122,50

13,91

Zodpovedá za vytváranie/inovovanie učebných materiálov a metodických príručiek/postupov v predmete
Anglický jazyk.
Dohoda o prácach mimo pracovného pomeru. Ide o pedagogického zamestnanca školy, ktorý bude
vykonávať pracovné činnosti iné ako v pracovnom pomere. Hodinová sadzba je určená na základe
obvyklej výšky v mieste a čase vrátane odvodov v zmysle platných zákonov.
Výpočet: 10,5*1,3255=13,91€
1.1
1 251,90 Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej zmeny legislatívy.

X

13,91

Zodpovedá za vytváranie/inovovanie učebných materiálov a metodických príručiek/postupov v predmete
Anglický jazyk.
Dohoda o prácach mimo pracovného pomeru. Ide o pedagogického zamestnanca školy, ktorý bude
vykonávať pracovné činnosti iné ako v pracovnom pomere. Hodinová sadzba je určená na základe
obvyklej výšky v mieste a čase vrátane odvodov v zmysle platných zákonov.
Výpočet: 10,5*1,3255=13,91€
1.1
1 460,55 Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej zmeny legislatívy.

X

13,91

Zodpovedá za vytváranie/inovovanie učebných materiálov a metodických príručiek/postupov v predmete
Anglický jazyk.
Dohoda o prácach mimo pracovného pomeru. Ide o pedagogického zamestnanca školy, ktorý bude
vykonávať pracovné činnosti iné ako v pracovnom pomere. Hodinová sadzba je určená na základe
obvyklej výšky v mieste a čase vrátane odvodov v zmysle platných zákonov.
Výpočet: 10,5*1,3255=13,91€
1.1
1 251,90 Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej zmeny legislatívy.

X

13,91

Zodpovedá za vytváranie/inovovanie učebných materiálov a metodických príručiek/postupov v predmete
Anglický jazyk.
Dohoda o prácach mimo pracovného pomeru. Ide o pedagogického zamestnanca školy, ktorý bude
vykonávať pracovné činnosti iné ako v pracovnom pomere. Hodinová sadzba je určená na základe
obvyklej výšky v mieste a čase vrátane odvodov v zmysle platných zákonov.
Výpočet: 10,5*1,3255=13,91€
1.1
1 251,90 Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej zmeny legislatívy.

X

13,91

Zodpovedá za vytváranie/inovovanie učebných materiálov a metodických príručiek/postupov v predmete
Nemecký jazyk.
Dohoda o prácach mimo pracovného pomeru. Ide o pedagogického zamestnanca školy, ktorý bude
vykonávať pracovné činnosti iné ako v pracovnom pomere. Hodinová sadzba je určená na základe
obvyklej výšky v mieste a čase vrátane odvodov v zmysle platných zákonov.
Výpočet: 10,5*1,3255=13,91€
1.1
1 877,85 Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej zmeny legislatívy.

X

13,91

Zodpovedá za vytváranie/inovovanie učebných materiálov a metodických príručiek/postupov v predmete
Slovenský jazyk.
Dohoda o prácach mimo pracovného pomeru. Ide o pedagogického zamestnanca školy, ktorý bude
vykonávať pracovné činnosti iné ako v pracovnom pomere. Hodinová sadzba je určená na základe
obvyklej výšky v mieste a čase vrátane odvodov v zmysle platných zákonov.
Výpočet: 10,5*1,3255=13,91€
1.1
2 782,00 Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej zmeny legislatívy.

X

13,91

Zodpovedá za vytváranie/inovovanie učebných materiálov a metodických príručiek/postupov v predmete
Slovenský jazyk.
Dohoda o prácach mimo pracovného pomeru. Ide o pedagogického zamestnanca školy, ktorý bude
vykonávať pracovné činnosti iné ako v pracovnom pomere. Hodinová sadzba je určená na základe
obvyklej výšky v mieste a čase vrátane odvodov v zmysle platných zákonov.
Výpočet: 10,5*1,3255=13,91€
1.1
2 782,00 Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej zmeny legislatívy.

X

13,91

Zodpovedá za vytváranie/inovovanie učebných materiálov a metodických príručiek/postupov v
predmetoch Slovenský jazyk a Nemecký jazyk.
Dohoda o prácach mimo pracovného pomeru. Ide o pedagogického zamestnanca školy, ktorý bude
vykonávať pracovné činnosti iné ako v pracovnom pomere. Hodinová sadzba je určená na základe
obvyklej výšky v mieste a čase vrátane odvodov v zmysle platných zákonov.
Výpočet: 10,5*1,3255=13,91€
1 703,97 Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej zmeny legislatívy.

X
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3.1.9. Expert pre tvorbu 9

3.1.10. Expert pre tvorbu 10

3.1.11. Expert pre tvorbu 11

3.1.12. Expert pre tvorbu 12

3.1.13. Expert pre tvorbu 13

3.1.14. Expert pre tvorbu 14

3.1.15. Expert pre tvorbu 15

3.1.16. Expert pre tvorbu 16

637027

637027

637027

637027

637027

637027

637027

637027

osobohodina

osobohodina

osobohodina

osobohodina

osobohodina

osobohodina

osobohodina

osobohodina

95,00

98,00

300,00

600,00

170,00

298,00

200,00

708,00

13,91

Zodpovedá za vytváranie/inovovanie učebných materiálov a metodických príručiek/postupov v predmete
Dejepis.
Dohoda o prácach mimo pracovného pomeru. Ide o pedagogického zamestnanca školy, ktorý bude
vykonávať pracovné činnosti iné ako v pracovnom pomere. Hodinová sadzba je určená na základe
obvyklej výšky v mieste a čase vrátane odvodov v zmysle platných zákonov.
Výpočet: 10,5*1,3255=13,91€
1.1
1 321,45 Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej zmeny legislatívy.

X

13,91

Zodpovedá za vytváranie/inovovanie učebných materiálov a metodických príručiek/postupov v predmete
Dejepis.
Dohoda o prácach mimo pracovného pomeru. Ide o pedagogického zamestnanca školy, ktorý bude
vykonávať pracovné činnosti iné ako v pracovnom pomere. Hodinová sadzba je určená na základe
obvyklej výšky v mieste a čase vrátane odvodov v zmysle platných zákonov.
Výpočet: 10,5*1,3255=13,91€
1.1
1 363,18 Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej zmeny legislatívy.

X

13,91

Zodpovedá za vytváranie/inovovanie učebných materiálov a metodických príručiek/postupov v predmete
Biológia.
Dohoda o prácach mimo pracovného pomeru. Ide o pedagogického zamestnanca školy, ktorý bude
vykonávať pracovné činnosti iné ako v pracovnom pomere. Hodinová sadzba je určená na základe
obvyklej výšky v mieste a čase vrátane odvodov v zmysle platných zákonov.
Výpočet: 10,5*1,3255=13,91€
1.1
4 173,00 Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej zmeny legislatívy.

X

13,91

Zodpovedá za vytváranie/inovovanie učebných materiálov a metodických príručiek/postupov v predmete
Biológia.
Dohoda o prácach mimo pracovného pomeru. Ide o pedagogického zamestnanca školy, ktorý bude
vykonávať pracovné činnosti iné ako v pracovnom pomere. Hodinová sadzba je určená na základe
obvyklej výšky v mieste a čase vrátane odvodov v zmysle platných zákonov.
Výpočet: 10,5*1,3255=13,91€
1.1
8 346,00 Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej zmeny legislatívy.

X

13,91

Zodpovedá za vytváranie/inovovanie učebných materiálov a metodických príručiek/postupov v predmete
Fyzika.
Dohoda o prácach mimo pracovného pomeru. Ide o pedagogického zamestnanca školy, ktorý bude
vykonávať pracovné činnosti iné ako v pracovnom pomere. Hodinová sadzba je určená na základe
obvyklej výšky v mieste a čase vrátane odvodov v zmysle platných zákonov.
Výpočet: 10,5*1,3255=13,91€
1.1
2 364,70 Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej zmeny legislatívy.

X

13,91

Zodpovedá za vytváranie/inovovanie učebných materiálov a metodických príručiek/postupov v predmete
Fyzika.
Dohoda o prácach mimo pracovného pomeru. Ide o pedagogického zamestnanca školy, ktorý bude
vykonávať pracovné činnosti iné ako v pracovnom pomere. Hodinová sadzba je určená na základe
obvyklej výšky v mieste a čase vrátane odvodov v zmysle platných zákonov.
Výpočet: 10,5*1,3255=13,91€
1.1
4 145,18 Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej zmeny legislatívy.

X

13,91

Zodpovedá za vytváranie/inovovanie učebných materiálov a metodických príručiek/postupov v predmete
Geografia.
Dohoda o prácach mimo pracovného pomeru. Ide o pedagogického zamestnanca školy, ktorý bude
vykonávať pracovné činnosti iné ako v pracovnom pomere. Hodinová sadzba je určená na základe
obvyklej výšky v mieste a čase vrátane odvodov v zmysle platných zákonov.
Výpočet: 10,5*1,3255=13,91€
1.1
2 782,00 Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej zmeny legislatívy.

X

13,91

Zodpovedá za vytváranie/inovovanie učebných materiálov a metodických príručiek/postupov v predmete
Geografia.
Dohoda o prácach mimo pracovného pomeru. Ide o pedagogického zamestnanca školy, ktorý bude
vykonávať pracovné činnosti iné ako v pracovnom pomere. Hodinová sadzba je určená na základe
obvyklej výšky v mieste a čase vrátane odvodov v zmysle platných zákonov.
Výpočet: 10,5*1,3255=13,91€
1.1
9 848,28 Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej zmeny legislatívy.

X

8

ITMS kód Projektu: 26110130610

3.1.17. Expert pre tvorbu 17

3.1.18. Expert pre tvorbu 18

3.1.19. Expert pre tvorbu 19

3.1.20. Expert pre tvorbu 20

3.1.21. Expert pre tvorbu 21

3.1.22. Expert pre tvorbu 22

3.1.23. Expert pre tvorbu 23

3.1.24. Expert pre tvorbu 24

637027

637027

637027

637027

637027

637027

637027

637027

osobohodina

osobohodina

osobohodina

osobohodina

osobohodina

osobohodina

osobohodina

osobohodina

225,00

600,00

525,00

400,00

635,00

130,00

360,00

300,00

13,91

Zodpovedá za vytváranie/inovovanie učebných materiálov a metodických príručiek/postupov v predmete
Chémia.
Dohoda o prácach mimo pracovného pomeru. Ide o pedagogického zamestnanca školy, ktorý bude
vykonávať pracovné činnosti iné ako v pracovnom pomere. Hodinová sadzba je určená na základe
obvyklej výšky v mieste a čase vrátane odvodov v zmysle platných zákonov.
Výpočet: 10,5*1,3255=13,91€
1.1
3 129,75 Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej zmeny legislatívy.

X

13,91

Zodpovedá za vytváranie/inovovanie učebných materiálov a metodických príručiek/postupov v predmete
Chémia.
Dohoda o prácach mimo pracovného pomeru. Ide o pedagogického zamestnanca školy, ktorý bude
vykonávať pracovné činnosti iné ako v pracovnom pomere. Hodinová sadzba je určená na základe
obvyklej výšky v mieste a čase vrátane odvodov v zmysle platných zákonov.
Výpočet: 10,5*1,3255=13,91€
1.1
8 346,00 Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej zmeny legislatívy.

X

13,91

Zodpovedá za vytváranie/inovovanie učebných materiálov a metodických príručiek/postupov v predmete
Informatika.
Dohoda o prácach mimo pracovného pomeru. Ide o pedagogického zamestnanca školy, ktorý bude
vykonávať pracovné činnosti iné ako v pracovnom pomere. Hodinová sadzba je určená na základe
obvyklej výšky v mieste a čase vrátane odvodov v zmysle platných zákonov.
Výpočet: 10,5*1,3255=13,91€
1.1
7 302,75 Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej zmeny legislatívy.

X

13,91

Zodpovedá za vytváranie/inovovanie učebných materiálov a metodických príručiek/postupov v predmete
Informatika.
Dohoda o prácach mimo pracovného pomeru. Ide o pedagogického zamestnanca školy, ktorý bude
vykonávať pracovné činnosti iné ako v pracovnom pomere. Hodinová sadzba je určená na základe
obvyklej výšky v mieste a čase vrátane odvodov v zmysle platných zákonov.
Výpočet: 10,5*1,3255=13,91€
1.1
5 564,00 Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej zmeny legislatívy.

X

13,91

Zodpovedá za vytváranie/inovovanie učebných materiálov a metodických príručiek/postupov v predmete
Matematika.
Dohoda o prácach mimo pracovného pomeru. Ide o pedagogického zamestnanca školy, ktorý bude
vykonávať pracovné činnosti iné ako v pracovnom pomere. Hodinová sadzba je určená na základe
obvyklej výšky v mieste a čase vrátane odvodov v zmysle platných zákonov.
Výpočet: 10,5*1,3255=13,91€
1.1
8 832,85 Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej zmeny legislatívy.

X

13,91

Zodpovedá za vytváranie/inovovanie učebných materiálov a metodických príručiek/postupov v predmete
Fyzika.
Dohoda o prácach mimo pracovného pomeru. Ide o pedagogického zamestnanca školy, ktorý bude
vykonávať pracovné činnosti iné ako v pracovnom pomere. Hodinová sadzba je určená na základe
obvyklej výšky v mieste a čase vrátane odvodov v zmysle platných zákonov.
Výpočet: 10,5*1,3255=13,91€
1.1
1 808,30 Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej zmeny legislatívy.

X

13,91

Zodpovedá za vytváranie/inovovanie učebných materiálov a metodických príručiek/postupov v predmete
Matematika.
Dohoda o prácach mimo pracovného pomeru. Ide o pedagogického zamestnanca školy, ktorý bude
vykonávať pracovné činnosti iné ako v pracovnom pomere. Hodinová sadzba je určená na základe
obvyklej výšky v mieste a čase vrátane odvodov v zmysle platných zákonov.
Výpočet: 10,5*1,3255=13,91€
1.1
5 007,60 Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej zmeny legislatívy.

X

13,91

Zodpovedá za vytváranie/inovovanie učebných materiálov a metodických príručiek/postupov v
predmetoch Dejepis a Geografia.
Dohoda o prácach mimo pracovného pomeru. Ide o pedagogického zamestnanca školy, ktorý bude
vykonávať pracovné činnosti iné ako v pracovnom pomere. Hodinová sadzba je určená na základe
obvyklej výšky v mieste a čase vrátane odvodov v zmysle platných zákonov.
Výpočet: 10,5*1,3255=13,91€
4 173,00 Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej zmeny legislatívy.

X

9
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3.1.25. Expert pre overenie 1

3.1.26. Expert pre overenie 2

3.1.27. Expert pre overenie 3

3.1.28. Expert pre overenie 4

3.1.29. Expert pre overenie 5

3.1.30. Expert pre overenie 6

3.1.31. Expert pre overenie 7

610620

610620

610620

610620

610620

610620

610620

osobohodina

osobohodina

osobohodina

osobohodina

osobohodina

osobohodina

osobohodina

36,00

39,00

36,00

24,00

36,00

28,50

42,00

10

8,08

Zodpovedá za overenie vytvorených/inovovaných učebných textov, učebných materiálov a metodických
príručiek/postupov v rámci implementácie do vyučovacieho procesu v predmete Anglický jazyk.
Pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy, pracovná náplň zamestnanca bude rozšírená dodatkom k
náplni o pracovné činnosti pre projekt. Hodinová sadzba je určená na základe funkčného platu vrátane
odvodov v zmysle platných zákonov a 15% navýšenia.
Výpočet: 781/150*1,3495*1,15=8,08€
1.1
290,88 Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej zmeny legislatívy.

X

7,43

Zodpovedá za overenie vytvorených/inovovaných učebných textov, učebných materiálov a metodických
príručiek/postupov v rámci implementácie do vyučovacieho procesu v predmete Anglický jazyk.
Pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy, pracovná náplň zamestnanca bude rozšírená dodatkom k
náplni o pracovné činnosti pre projekt. Hodinová sadzba je určená na základe funkčného platu vrátane
odvodov v zmysle platných zákonov a 15% navýšenia.
Výpočet: 719/150*1,3495*1,15=7,43€
1.1
289,77 Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej zmeny legislatívy.

X

7,48

Zodpovedá za overenie vytvorených/inovovaných učebných textov, učebných materiálov a metodických
príručiek/postupov v rámci implementácie do vyučovacieho procesu v predmete Anglický jazyk.
Pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy, pracovná náplň zamestnanca bude rozšírená dodatkom k
náplni o pracovné činnosti pre projekt. Hodinová sadzba je určená na základe funkčného platu vrátane
odvodov v zmysle platných zákonov a 15% navýšenia.
Výpočet: 723/150*1,3495*1,15=7,48€
1.1
269,28 Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej zmeny legislatívy.

X

7,87

Zodpovedá za overenie vytvorených/inovovaných učebných textov, učebných materiálov a metodických
príručiek/postupov v rámci implementácie do vyučovacieho procesu v predmete Nemecký jazyk.
Pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy, pracovná náplň zamestnanca bude rozšírená dodatkom k
náplni o pracovné činnosti pre projekt. Hodinová sadzba je určená na základe funkčného platu vrátane
odvodov v zmysle platných zákonov a 15% navýšenia.
Výpočet: 761,5/150*1,3495*1,15=7,87€
1.1
188,88 Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej zmeny legislatívy.

X

8,57

Zodpovedá za overenie vytvorených/inovovaných učebných textov, učebných materiálov a metodických
príručiek/postupov v rámci implementácie do vyučovacieho procesu v predmete Anglický jazyk.
Pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy, pracovná náplň zamestnanca bude rozšírená dodatkom k
náplni o pracovné činnosti pre projekt. Hodinová sadzba je určená na základe funkčného platu vrátane
odvodov v zmysle platných zákonov a 15% navýšenia.
Výpočet: 828,5/150*1,3495*1,15=8,57€
1.1
308,52 Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej zmeny legislatívy.

X

9,55

Zodpovedá za overenie vytvorených/inovovaných učebných textov, učebných materiálov a metodických
príručiek/postupov v rámci implementácie do vyučovacieho procesu v predmete Nemecký jazyk.
Pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy, pracovná náplň zamestnanca bude rozšírená dodatkom k
náplni o pracovné činnosti pre projekt. Hodinová sadzba je určená na základe funkčného platu vrátane
odvodov v zmysle platných zákonov a 15% navýšenia.
Výpočet: 924/150*1,3495*1,15=9,55€
1.1
272,17 Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej zmeny legislatívy.

X

6,59

Zodpovedá za overenie vytvorených/inovovaných učebných textov, učebných materiálov a metodických
príručiek/postupov v rámci implementácie do vyučovacieho procesu v predmete Slovenský jazyk.
Pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy, pracovná náplň zamestnanca bude rozšírená dodatkom k
náplni o pracovné činnosti pre projekt. Hodinová sadzba je určená na základe funkčného platu vrátane
odvodov v zmysle platných zákonov a 15% navýšenia.
Výpočet: 637/150*1,3495*1,15=6,59€
1.1
276,78 Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej zmeny legislatívy.

X

ITMS kód Projektu: 26110130610

3.1.32. Expert pre overenie 8

3.1.33. Expert pre overenie 9

3.1.34. Expert pre overenie 10

3.1.35. Expert pre overenie 11

3.1.36. Expert pre overenie 12

3.1.37. Expert pre overenie 13

3.1.38. Expert pre overenie 14

610620

610620

610620

610620

610620

610620

610620

osobohodina

osobohodina

osobohodina

osobohodina

osobohodina

osobohodina

osobohodina

9,63

Zodpovedá za overenie vytvorených/inovovaných učebných textov, učebných materiálov a metodických
príručiek/postupov v rámci implementácie do vyučovacieho procesu v predmete Slovenský jazyk.
Pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy, pracovná náplň zamestnanca bude rozšírená dodatkom k
náplni o pracovné činnosti pre projekt. Hodinová sadzba je určená na základe funkčného platu vrátane
odvodov v zmysle platných zákonov a 15% navýšenia.
Výpočet: 931,5/150*1,3495*1,15=9,63€
1.1
411,68 Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej zmeny legislatívy.

X

8,61

Zodpovedá za overenie vytvorených/inovovaných učebných textov, učebných materiálov a metodických
príručiek/postupov v rámci implementácie do vyučovacieho procesu v predmetoch Slovenský jazyk a
Nemecký jazyk.
Pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy, pracovná náplň zamestnanca bude rozšírená dodatkom k
náplni o pracovné činnosti pre projekt. Hodinová sadzba je určená na základe funkčného platu vrátane
odvodov v zmysle platných zákonov a 15% navýšenia.
Výpočet: 832,5/150*1,3495*1,15=8,61€
1.1
297,05 Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej zmeny legislatívy.

X

8,18

Zodpovedá za overenie vytvorených/inovovaných učebných textov, učebných materiálov a metodických
príručiek/postupov v rámci implementácie do vyučovacieho procesu v predmete Dejepis.
Pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy, pracovná náplň zamestnanca bude rozšírená dodatkom k
náplni o pracovné činnosti pre projekt. Hodinová sadzba je určená na základe funkčného platu vrátane
odvodov v zmysle platných zákonov a 15% navýšenia.
Výpočet: 791/150*1,3495*1,15=8,18€
1.1
220,86 Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej zmeny legislatívy.

X

7,93

Zodpovedá za overenie vytvorených/inovovaných učebných textov, učebných materiálov a metodických
príručiek/postupov v rámci implementácie do vyučovacieho procesu v predmetoch Dejepis a
Ekonomika.
Pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy, pracovná náplň zamestnanca bude rozšírená dodatkom k
náplni o pracovné činnosti pre projekt. Hodinová sadzba je určená na základe funkčného platu vrátane
odvodov v zmysle platných zákonov a 15% navýšenia.
Výpočet: 766,5/150*1,3495*1,15=7,93€
1.1
1 831,83 Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej zmeny legislatívy.

X

10,39

Zodpovedá za overenie vytvorených/inovovaných učebných textov, učebných materiálov a metodických
príručiek/postupov v rámci implementácie do vyučovacieho procesu v predmete Biológia.
Pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy, pracovná náplň zamestnanca bude rozšírená dodatkom k
náplni o pracovné činnosti pre projekt. Hodinová sadzba je určená na základe funkčného platu vrátane
odvodov v zmysle platných zákonov a 15% navýšenia.
Výpočet: 1005/150*1,3495*1,15=10,39€
1.1
498,72 Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej zmeny legislatívy.

X

8,01

Zodpovedá za overenie vytvorených/inovovaných učebných textov, učebných materiálov a metodických
príručiek/postupov v rámci implementácie do vyučovacieho procesu v predmete Biológia.
Pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy, pracovná náplň zamestnanca bude rozšírená dodatkom k
náplni o pracovné činnosti pre projekt. Hodinová sadzba je určená na základe funkčného platu vrátane
odvodov v zmysle platných zákonov a 15% navýšenia.
Výpočet: 774,5/150*1,3495*1,15=8,01€
1.1
865,08 Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej zmeny legislatívy.

X

8,86

Zodpovedá za overenie vytvorených/inovovaných učebných textov, učebných materiálov a metodických
príručiek/postupov v rámci implementácie do vyučovacieho procesu v predmete Fyzika.
Pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy, pracovná náplň zamestnanca bude rozšírená dodatkom k
náplni o pracovné činnosti pre projekt. Hodinová sadzba je určená na základe funkčného platu vrátane
odvodov v zmysle platných zákonov a 15% navýšenia.
Výpočet: 857/150*1,3495*1,15=8,86€
1.1
385,41 Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej zmeny legislatívy.

X

42,75

34,50

27,00

231,00

48,00

108,00

43,50
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3.1.39. Expert pre overenie 15

3.1.40. Expert pre overenie 16

3.1.41. Expert pre overenie 17

3.1.42. Expert pre overenie 18

3.1.43. Expert pre overenie 19

3.1.44. Expert pre overenie 20

3.1.45. Expert pre overenie 21

610620

610620

610620

610620

610620

610620

610620

osobohodina

osobohodina

osobohodina

osobohodina

osobohodina

osobohodina

osobohodina

8,20

Zodpovedá za overenie vytvorených/inovovaných učebných textov, učebných materiálov a metodických
príručiek/postupov v rámci implementácie do vyučovacieho procesu v predmete Fyzika.
Pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy, pracovná náplň zamestnanca bude rozšírená dodatkom k
náplni o pracovné činnosti pre projekt. Hodinová sadzba je určená na základe funkčného platu vrátane
odvodov v zmysle platných zákonov a 15% navýšenia.
Výpočet: 793/150*1,3495*1,15=8,2€
1.1
590,40 Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej zmeny legislatívy.

X

8,01

Zodpovedá za overenie vytvorených/inovovaných učebných textov, učebných materiálov a metodických
príručiek/postupov v rámci implementácie do vyučovacieho procesu v predmete Geografia.
Pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy, pracovná náplň zamestnanca bude rozšírená dodatkom k
náplni o pracovné činnosti pre projekt. Hodinová sadzba je určená na základe funkčného platu vrátane
odvodov v zmysle platných zákonov a 15% navýšenia.
Výpočet: 774,5/150*1,3495*1,15=8,01€
1.1
264,33 Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej zmeny legislatívy.

X

7,62

Zodpovedá za overenie vytvorených/inovovaných učebných textov, učebných materiálov a metodických
príručiek/postupov v rámci implementácie do vyučovacieho procesu v predmete Geografia.
Pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy, pracovná náplň zamestnanca bude rozšírená dodatkom k
náplni o pracovné činnosti pre projekt. Hodinová sadzba je určená na základe funkčného platu vrátane
odvodov v zmysle platných zákonov a 15% navýšenia.
Výpočet: 737/150*1,3495*1,15=7,62€
1.1
948,69 Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej zmeny legislatívy.

X

11,31

Zodpovedá za overenie vytvorených/inovovaných učebných textov, učebných materiálov a metodických
príručiek/postupov v rámci implementácie do vyučovacieho procesu v predmete Chémia.
Pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy, pracovná náplň zamestnanca bude rozšírená dodatkom k
náplni o pracovné činnosti pre projekt. Hodinová sadzba je určená na základe funkčného platu vrátane
odvodov v zmysle platných zákonov a 15% navýšenia.
Výpočet: 1093,5/150*1,3495*1,15=11,31€
1.1
712,53 Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej zmeny legislatívy.

X

6,53

Zodpovedá za overenie vytvorených/inovovaných učebných textov, učebných materiálov a metodických
príručiek/postupov v rámci implementácie do vyučovacieho procesu v predmete Chémia.
Pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy, pracovná náplň zamestnanca bude rozšírená dodatkom k
náplni o pracovné činnosti pre projekt. Hodinová sadzba je určená na základe funkčného platu vrátane
odvodov v zmysle platných zákonov a 15% navýšenia.
Výpočet: 631,5/150*1,3495*1,15=6,53€
1.1
1 126,43 Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej zmeny legislatívy.

X

8,01

Zodpovedá za overenie vytvorených/inovovaných učebných textov, učebných materiálov a metodických
príručiek/postupov v rámci implementácie do vyučovacieho procesu v predmete Informatika.
Pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy, pracovná náplň zamestnanca bude rozšírená dodatkom k
náplni o pracovné činnosti pre projekt. Hodinová sadzba je určená na základe funkčného platu vrátane
odvodov v zmysle platných zákonov a 15% navýšenia.
Výpočet: 774,5/150*1,3495*1,15=8,01€
1.1
865,08 Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej zmeny legislatívy.

X

9,86

Zodpovedá za overenie vytvorených/inovovaných učebných textov, učebných materiálov a metodických
príručiek/postupov v rámci implementácie do vyučovacieho procesu v predmete Informatika.
Pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy, pracovná náplň zamestnanca bude rozšírená dodatkom k
náplni o pracovné činnosti pre projekt. Hodinová sadzba je určená na základe funkčného platu vrátane
odvodov v zmysle platných zákonov a 15% navýšenia.
Výpočet: 953,5/150*1,3495*1,15=9,86€
1.1
1 064,88 Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej zmeny legislatívy.

X

72,00

33,00

124,50

63,00

172,50

108,00

108,00
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3.1.46. Expert pre overenie 22

3.1.47. Expert pre overenie 23

3.1.48. Expert pre overenie 24

3.1.49. Expert pre overenie 25

3.1.50. Expert pre overenie 26

3.1.51. Expert pre overenie 27

3.1.52. Recenzent 1

3.1.53. Recenzent 2

610620

610620

610620

610620

610620

610620

637027

637027

osobohodina

osobohodina

osobohodina

osobohodina

osobohodina

osobohodina

osobohodina

osobohodina

7,98

Zodpovedá za overenie vytvorených/inovovaných učebných textov, učebných materiálov a metodických
príručiek/postupov v rámci implementácie do vyučovacieho procesu v predmete Informatika.
Pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy, pracovná náplň zamestnanca bude rozšírená dodatkom k
náplni o pracovné činnosti pre projekt. Hodinová sadzba je určená na základe funkčného platu vrátane
odvodov v zmysle platných zákonov a 15% navýšenia.
Výpočet: 771,5/150*1,3495*1,15=7,98€
1.1
622,44 Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej zmeny legislatívy.

X

9,35

Zodpovedá za overenie vytvorených/inovovaných učebných textov, učebných materiálov a metodických
príručiek/postupov v rámci implementácie do vyučovacieho procesu v predmete Matematika.
Pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy, pracovná náplň zamestnanca bude rozšírená dodatkom k
náplni o pracovné činnosti pre projekt. Hodinová sadzba je určená na základe funkčného platu vrátane
odvodov v zmysle platných zákonov a 15% navýšenia.
Výpočet: 904,5/150*1,3495*1,15=9,35€
1.1
1 192,13 Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej zmeny legislatívy.

X

8,13

Zodpovedá za overenie vytvorených/inovovaných učebných textov, učebných materiálov a metodických
príručiek/postupov v rámci implementácie do vyučovacieho procesu v predmete Fyzika.
Pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy, pracovná náplň zamestnanca bude rozšírená dodatkom k
náplni o pracovné činnosti pre projekt. Hodinová sadzba je určená na základe funkčného platu vrátane
odvodov v zmysle platných zákonov a 15% navýšenia.
Výpočet: 786/150*1,3495*1,15=8,13€
1.1
317,07 Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej zmeny legislatívy.

X

8,22

Zodpovedá za overenie vytvorených/inovovaných učebných textov, učebných materiálov a metodických
príručiek/postupov v rámci implementácie do vyučovacieho procesu v predmete Matematika.
Pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy, pracovná náplň zamestnanca bude rozšírená dodatkom k
náplni o pracovné činnosti pre projekt. Hodinová sadzba je určená na základe funkčného platu vrátane
odvodov v zmysle platných zákonov a 15% navýšenia.
Výpočet: 794,5/150*1,3495*1,15=8,22€
1.1
887,76 Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej zmeny legislatívy.

X

8,38

Zodpovedá za overenie vytvorených/inovovaných učebných textov, učebných materiálov a metodických
príručiek/postupov v rámci implementácie do vyučovacieho procesu v predmete Matematika.
Pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy, pracovná náplň zamestnanca bude rozšírená dodatkom k
náplni o pracovné činnosti pre projekt. Hodinová sadzba je určená na základe funkčného platu vrátane
odvodov v zmysle platných zákonov a 15% navýšenia.
Výpočet: 810,5/150*1,3495*1,15=8,38€
1.1
703,92 Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej zmeny legislatívy.

X

7,46

Zodpovedá za overenie vytvorených/inovovaných učebných textov, učebných materiálov a metodických
príručiek/postupov v rámci implementácie do vyučovacieho procesu v predmete v predmetoch Dejepis a
Geografia.
Pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy, pracovná náplň zamestnanca bude rozšírená dodatkom k
náplni o pracovné činnosti pre projekt. Hodinová sadzba je určená na základe funkčného platu vrátane
odvodov v zmysle platných zákonov a 15% navýšenia.
Výpočet: 722/150*1,3495*1,15=7,46€
1.1
469,98 Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej zmeny legislatívy.

X

16,56

Zodpovedá za recenziu a vypracovanie posudku na učebný text v predmete Ekonomika, ktorý bude
výstupom odbornej aktivity 1.1.
Dohoda o prácach mimo pracovného pomeru. Ide o externého zamestnanca, ktorý bude odborne
spôsobilý a bude mať dlhoročné skúsenosti v danom odbore. Hodinová sadzba je určená na základe
obvyklej výšky v mieste a čase vrátane odvodov v zmysle platných zákonov.
Výpočet: 12,5*1,3255=16,56€
496,80 Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej zmeny legislatívy.

1.1

X

16,56

Zodpovedá za recenziu a vypracovanie posudku na učebný text v predmete Ekonomika, ktorý bude
výstupom odbornej aktivity 1.1.
Dohoda o prácach mimo pracovného pomeru. Ide o externého zamestnanca, ktorý bude odborne
spôsobilý a bude mať dlhoročné skúsenosti v danom odbore. Hodinová sadzba je určená na základe
obvyklej výšky v mieste a čase vrátane odvodov v zmysle platných zákonov.
Výpočet: 12,5*1,3255=16,56€
496,80 Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej zmeny legislatívy.

1.1

X

78,00

127,50

39,00

108,00

84,00

63,00

30,00

30,00
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3.1.54. Recenzent 3

3.1.55. Recenzent 4

3.1.56. Recenzent 5

3.1.57. Recenzent 6

3.1.58. Jazykový korektor 1

3.1.59. Jazykový korektor 2

3.1.60. Jazykový korektor 3

637027

637027

637027

637027

637027

637027

637027

osobohodina

osobohodina

osobohodina

osobohodina

osobohodina

osobohodina

osobohodina

22,50

22,50

15,00

15,00

7,00

5,00

3,00

16,56

Zodpovedá za recenziu a vypracovanie posudku na učebný text v predmete Chémia, ktorý bude
výstupom odbornej aktivity 1.1.
Dohoda o prácach mimo pracovného pomeru. Ide o externého zamestnanca, ktorý bude odborne
spôsobilý a bude mať dlhoročné skúsenosti v danom odbore. Hodinová sadzba je určená na základe
obvyklej výšky v mieste a čase vrátane odvodov v zmysle platných zákonov.
Výpočet: 12,5*1,3255=16,56€
372,60 Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej zmeny legislatívy.

1.1

X

16,56

Zodpovedá za recenziu a vypracovanie posudku na učebný text v predmete Chémia, ktorý bude
výstupom odbornej aktivity 1.1.
Dohoda o prácach mimo pracovného pomeru. Ide o externého zamestnanca, ktorý bude odborne
spôsobilý a bude mať dlhoročné skúsenosti v danom odbore. Hodinová sadzba je určená na základe
obvyklej výšky v mieste a čase vrátane odvodov v zmysle platných zákonov.
Výpočet: 12,5*1,3255=16,56€
372,60 Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej zmeny legislatívy.

1.1

X

16,56

Zodpovedá za recenziu a vypracovanie posudku na učebný text v predmete Matematika, ktorý bude
výstupom odbornej aktivity 1.1.
Dohoda o prácach mimo pracovného pomeru. Ide o externého zamestnanca, ktorý bude odborne
spôsobilý a bude mať dlhoročné skúsenosti v danom odbore. Hodinová sadzba je určená na základe
obvyklej výšky v mieste a čase vrátane odvodov v zmysle platných zákonov.
Výpočet: 12,5*1,3255=16,56€
248,40 Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej zmeny legislatívy.

1.1

X

16,56

Zodpovedá za recenziu a vypracovanie posudku na učebný text v predmete Matematika, ktorý bude
výstupom odbornej aktivity 1.1.
Dohoda o prácach mimo pracovného pomeru. Ide o externého zamestnanca, ktorý bude odborne
spôsobilý a bude mať dlhoročné skúsenosti v danom odbore. Hodinová sadzba je určená na základe
obvyklej výšky v mieste a čase vrátane odvodov v zmysle platných zákonov.
Výpočet: 12,5*1,3255=16,56€
248,40 Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej zmeny legislatívy.

1.1

X

16,56

Zodpovedá za jazykovú korektúru učebného textu v predmete Ekonomika, ktorý bude výstupom
odbornej aktivity 1.1.
Dohoda o prácach mimo pracovného pomeru. Ide o externého zamestnanca, ktorý bude odborne
spôsobilý a bude mať dlhoročné skúsenosti s jazykovou korektúrou. Hodinová sadzba je určená na
základe obvyklej výšky v mieste a čase vrátane odvodov v zmysle platných zákonov.
Výpočet: 12,5*1,3255=16,56€
115,92 Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej zmeny legislatívy.

1.1

X

16,56

Zodpovedá za jazykovú korektúru učebného textu v predmete Chémia, ktorý bude výstupom odbornej
aktivity 1.1.
Dohoda o prácach mimo pracovného pomeru. Ide o externého zamestnanca, ktorý bude odborne
spôsobilý a bude mať dlhoročné skúsenosti s jazykovou korektúrou. Hodinová sadzba je určená na
základe obvyklej výšky v mieste a čase vrátane odvodov v zmysle platných zákonov.
Výpočet: 12,5*1,3255=16,56€
82,80 Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej zmeny legislatívy.

1.1

X

16,56

Zodpovedá za jazykovú korektúru učebného textu v predmete Matematika, ktorý bude výstupom
odbornej aktivity 1.1.
Dohoda o prácach mimo pracovného pomeru. Ide o externého zamestnanca, ktorý bude odborne
spôsobilý a bude mať dlhoročné skúsenosti s jazykovou korektúrou. Hodinová sadzba je určená na
základe obvyklej výšky v mieste a čase vrátane odvodov v zmysle platných zákonov.
Výpočet: 12,5*1,3255=16,56€
49,68 Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej zmeny legislatívy.

1.1

X

1.1

X

Zodpovedá za vytváranie/inovovanie učebných textov v predmete Ekonomika.
Pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy, pracovná náplň zamestnanca bude rozšírená dodatkom k
náplni o pracovné činnosti pre projekt. Hodinová sadzba je určená na základe funkčného platu vrátane
odvodov v zmysle platných zákonov a 15% navýšenia.
Výpočet: 766,5/150*1,3495*1,15=7,93€
Rozpočtované prostriedky nebudú prekročené.
Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej zmeny legislatívy.

3.1.61. Tvorca učebných textov 1

610620

osobohodina

500,00

9,50

14

4 750,00

ITMS kód Projektu: 26110130610
Zodpovedá za vytváranie/inovovanie učebných textov v predmete Chémia.
Pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy, pracovná náplň zamestnanca bude rozšírená dodatkom k
náplni o pracovné činnosti pre projekt. Hodinová sadzba je určená na základe funkčného platu vrátane
odvodov v zmysle platných zákonov a 15% navýšenia.
Výpočet: 833,5/150*1,3495*1,15=8,62€
Rozpočtované prostriedky nebudú prekročené
Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej zmeny legislatívy.

3.1.62. Tvorca učebných textov 2

610620

osobohodina

233,00

9,50

1.1

X

1.1

X

1.1

X

1 530,00

Zahŕňajú cestovné náhrady určené expertom v súvislosti s výkonom ich odborných činností v súlade s
limitmi platnej legislatívy. Počas realizácie odbornej aktivity 1.1 absolvuje minimálne 5 expertov
minimálne 1 pracovnú cestu v rozsahu minimálne 1 deň, pričom jednotková cena nepresiahne sumu
310,00 €. Celkovo absolvujú experti spolu minimálne 34 dní pracovných ciest. Jednotková cena bola
určená na základe prieskumu trhu na ubytovanie a cestovné a na základe platných sadzieb stravného
vzhľadom na predbeţný zoznam exkurzií, odborných konferencií a iných pracovných ciest.
Celková kumulovaná cena je 1 530,00 € na projekt.
Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej zmeny legislatívy a inflácie resp. kvôli zvýšeniu
1 530,00 ceny v budúcnosti.

1.1

X

100,00

Zahŕňajú cestovné náhrady určené expertom v súvislosti s výkonom ich odborných činností v súlade s
limitmi platnej legislatívy. Počas realizácie odbornej aktivity 1.1 absolvujú minimálne 5 experti
minimálne 1 pracovnú cestu v rozsahu minimálne 3 dni, pričom jednotková cena nepresiahne sumu
20,00 €. Celkovo absolvujú experti spolu minimálne 34 dní pracovných ciest. Jednotková cena bola
určená na základe prieskumu trhu vzhľadom na predbeţný zoznam exkurzií napr. do Švajčiarska,
Pobaltských krajín, Ruska - Petrohradu.
Celková kumulovaná cena je 100,00 € na projekt.
Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej zmeny legislatívy a inflácie resp. kvôli zvýšeniu
100,00 ceny v budúcnosti.

1.1

X

Zahŕňa výdavky na vydavateľskú činnosť 4 učebných textov a 2 učebných materiálov v predpokladanom
rozsahu pre učebné texty: 90 (min. náklad 50 ks), 70 (min. náklad 100 ks), 30 (min. náklad 50 ks) a 24
(min. náklad 50 ks) strán, pre učebné materiály: 90 (min. náklad 50 ks) a 60 (min. náklad 50 ks) strán,
ktoré budú výstupom odbornej aktivity 1.1.
Celková kumulovaná cena je 4 850,00 € na projekt. Jednotková cena bola určená na základe
predbeţného prieskumu trhu.
Poloţka patrí medzi rizikové v dôsledku moţnej inflácie resp. kvôli zvýšeniu ceny za vydavateľskú
1.1
4 850,00 činnosť v budúcnosti.

X

2 213,50
Zodpovedá za vytváranie/inovovanie učebných textov v predmete Matematika.
Pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy, pracovná náplň zamestnanca bude rozšírená dodatkom k
náplni o pracovné činnosti pre projekt. Hodinová sadzba je určená na základe funkčného platu vrátane
odvodov v zmysle platných zákonov a 15% navýšenia.
Výpočet: 794,5/150*1,3495*1,15=8,22€
Rozpočtované prostriedky nebudú prekročené.
Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej zmeny legislatívy.

3.1.63. Tvorca učebných textov 3

610620

osobohodina

390,00

9,50

3 705,00
Zodpovedá za vytváranie/inovovanie učebných textov v predmete Matematika.
Pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy, pracovná náplň zamestnanca bude rozšírená dodatkom k
náplni o pracovné činnosti pre projekt. Hodinová sadzba je určená na základe funkčného platu vrátane
odvodov v zmysle platných zákonov a 15% navýšenia.
Výpočet: 794,5/150*1,3495*1,15=8,22€
Rozpočtované prostriedky nebudú prekročené.
Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej zmeny legislatívy.

3.1.64. Tvorca učebných textov 4
3.2. Cestovné náhrady **
3.2.1. Prevádzka vozidla organizácie *

3.2.2. Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) **

Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)**
v prípade potreby
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti)
Tvorca učebných textov 1
Tvorca učebných textov 2
Tvorca učebných textov 3
Tvorca učebných textov 4
Ostatné výdavky - priame
Nájom priestorov na realizáciu aktivity 3
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre lektorov, odborný personál
3.4.2. (zabezpečené dodávateľsky)*****
3.2.3.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.4.
3.4.1.

3.4.3. Grafické spracovanie a tlač publikácie

610620

osobohodina

310,00

9,50

2 945,00

1 630,00
projekt

631001

631002

projekt

projekt

0

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00
osobohodina
osobohodina
osobohodina
osobohodina

0
0
0
0

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

projekt

0

0,00

0,00

projekt

0

0,00

0,00

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

10 440,00

637004

projekt

1,00

4 850,00
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3.4.4. Odborná literatúra

3.4.5. Konferenčný poplatok

633009

637001

projekt

projekt

1,00

1,00

5 390,00

200,00

16

Zahŕňa výdavky na nákup odbornej literatúry potrebnej pri vytváraní/inovovaní učebných textov,
učebných materiálov a metodických príručiek/postupov a ich overení v rámci implementácie do
vyučovacieho procesu pre predmety: AJ - 490€, NJ - 490€, SJ - 490€, D - 490€, G - 490€, F - 490€, M 490€, CH - 490€, I - 490€, B - 490€, Eko - 490€. Po skončení projektu bude odborná literatúra v rámci
diseminácie výsledkov projektu poskytnutá prostredníctvom školskej kniţnice na pouţívanie aj ďalším.
Celková kumulovaná cena je 5 390,00 € na projekt. Jednotková cena bola určená na základe
predbeţného prieskumu trhu.
Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej inflácie resp. kvôli zvýšeniu ceny v budúcnosti a
1.1
5 390,00 tieţ kvôli moţnému navýšeniu o poštovné a balné.
Zahŕňa poplatky expertom za účasť na odborných konferenciách v rámci Slovenskej republiky. Počas
realizácie odbornej aktivity 1.1 absolvuje 1 expert 1 konferenciu v rozsahu max 3 dni podľa výberu z
aktuálnej ponuky odborných konferencií, pričom jednotková cena nepresiahne sumu 200,00 €.
Jednotková cena bola určená na základe predbeţného zoznamu odborných konferencií.
Celková kumulovaná cena je 200,00 € na projekt.
Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej inflácie resp. kvôli zvýšeniu cien konferenčných
200,00 poplatkov v budúcnosti.

1.1

X

X

ITMS kód Projektu: 26110130610
3.5. Podpora frekventantov

3.5.1. Ubytovanie pre frekventantov (domáce exkurzie)

3.5.2. Stravné/diéty pre frekventantov (domáce exkurzie)

3.5.3. Prepravné pre frekventantov (domáce exkurzie)

3.5.4. Školiaci materiál a potreby

3.5.5. Príspevky pre frekventantov - vstupné

39 915,00

637007

637007

637004

633009

637007

projekt

projekt

projekt

projekt

projekt

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1 680,00

Zahŕňa výdavky za ubytovanie ţiakov v zariadeniach hotelového typu počas domácich exkurzií. Počas
realizácie odbornej aktivity 1.1 absolvuje minimálne 80 ţiakov v rámci predmetu slovenský jazyk a
literatúra spolu minimálne 2 exkurzie v rozsahu 1-3 dní podľa výberu z predbeţného zoznamu
domácich exkurzií od expertov.
Celková kumulovaná cena je 1 680,00 € na projekt.
1 680,00 Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku inflácie resp. kvôli zvýšeniu ceny v budúcnosti.

1.1

X

1 210,00

Zahŕňa výdavky za stravné ţiakov počas domácich exkurzií. Počas realizácie odbornej aktivity 1.1
absolvuje minimálne 80 ţiakov v rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra spolu minimálne 2
exkurzie v rozsahu 1-3 dní podľa výberu z predbeţného zoznamu domácich exkurzií od expertov,
pričom jednotková cena za stravné bude v súlade s limitmi platnej legislatívy.
Celková kumulovaná cena je 1 210,00 € na projekt.
Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej zmeny legislatívy a inflácie resp. kvôli zvýšeniu
1 210,00 ceny v budúcnosti.

1.1

X

1 660,00

Zahŕňa výdavky za prepravné ţiakov počas domácich exkurzií. Počas realizácie odbornej aktivity 1.1
absolvuje minimálne 80 ţiakov v rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra spolu minimálne 2
exkurzie v rozsahu 1-3 dní podľa výberu z predbeţného zoznamu domácich exkurzií od expertov.
Celková kumulovaná cena je 1 660,00 € na projekt.
Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej zmeny legislatívy a inflácie resp. kvôli zvýšeniu
1 660,00 ceny v budúcnosti.

1.1

X

4 000,00

Zahŕňa výdavky na nákup napr. učebníc, učebných textov, publikácií, časopisov, slovníkov, pracovných
zošitov a pod. ţiakom všetkých študijných odborov počas realizácie odbornej aktivity. Po skončení
projektu bude školiaci materiál v rámci diseminácie výsledkov projektu poskytnutý prostredníctvom
školskej kniţnice na pouţívanie aj ďalším.
Celková kumulovaná cena je 4 000,00 € na projekt. Jednotková cena bola určená na základe
predbeţného prieskumu trhu.
Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej inflácie resp. kvôli zvýšeniu ceny v budúcnosti a
1.1
4 000,00 tieţ kvôli moţnému navýšeniu o poštovné a balné.

X

470,00

Zahŕňajú výdavky za vstupné ţiakov hradené priamo počas domácich exkurzií na mieste za návštevu
významných lokalít prírodného a kultúrneho dedičstva, múzeí, výstav a pod.. Počas realizácie odbornej
aktivity 1.1 sa zrealizujú 2 exkurzie v rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra, ktoré majú za cieľ
prebudiť a upevniť v ţiakoch záujem o slovenskú literatúru a pestovať v nich hrdosť na naše kultúrne
dedičstvo. 1. exkurzia bude v rozsahu 1 dňa a zúčastní sa jej min. 43 študentov, 2. exkurzia bude v
rozsahu 3 dní a zúčastní sa jej min. 42 študentov. Obe exkurzie budú vybrané s ohľadom na významné
symboly našej literárnej histórie: 1. slovenské gymnázium a obdobie romantizmu, spoznanie ţivota a
rodiska nášho popredného mysliteľa P.J. Šafárika, Memorandum národa slovenského, historické
pozadie zaloţenia Českoskoslovenskej republiky, poslanie Matice slovenskej, Národný cintorín, ţivot a
tvorbu predstaviteľov slovenskej realistickej literatúry - P. O. Hviezdoslava a M. Kukučína a pod.
Celková cena bola určená na základe prieskumu trhu na vstupné na predbeţný zoznam miest, ktoré by
mali byť navštívené počas exkurzií.
Celková kumulovaná cena je 470,00 € na projekt.
1.1
470,00 Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku inflácie resp. kvôli zvýšeniu ceny v budúcnosti.

X
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3.5.6. Príspevky pre frekventantov - komplexné zabezpečenie exkurzií

3.5.7. Príspevky pre frekventantov - ECDL pre študentov

637004

637001

projekt

projekt

1,00

1,00

27 760,00

3 135,00

3. Spolu
4. 2.1 Učiteľ je učiteľom dovtedy, kým sa sám vzdeláva

Zahŕňa poplatky minimálne 15 ţiakom za medzinárodnú certifikáciu ECDL, testovanie a vzdelávanie
dištančnou formou, pričom poplatok na jedného nepresiahne sumu v 209,00 €.
Celková kumulovaná cena je 3 135,00 € na projekt. Jednotková cena bola určená na základe
predbeţného prieskumu trhu.
3 135,00 Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej inflácie resp. kvôli zvýšeniu ceny v budúcnosti.

X

1.1

X

Zahŕňajú účastnícke poplatky pedagogickým zamestnancom za vzdelávacie programy/kurzy/školenia
ďalšieho vzdelávania a na podporu osobnostného odborného rozvoja s cieľom získania
certifikátu/osvedčenia zamerané predovšetkým na oblasť odbornej a pedagogickej profilácie, napr.
inovatívne metódy výučby a rozvoj kľúčových kompetencií ţiakov v prírodovedných predmetoch,
matematike a informatike, práca s LMS. Počas realizácie odbornej aktivity 2.1 úspešne absolvujú 18
pedagogickí zamestnanci minimálne jeden vzdelávací kurz podľa výberu z aktuálnej ponuky
vzdelávacích inštitúcií. Spolu absolvujú minimálne 5 rôznych vzdelávacích kurzov. Jednotková cena
bola určená na základe aktuálnej ponuky vzdelávacích kurzov a na základe predbeţného prieskumu trhu.
Celková kumulovaná cena je 4 200,00 € na projekt. Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku
2.1
4 200,00 moţnej inflácie resp. kvôli zvýšeniu ceny v budúcnosti.

X

177 125,16

4.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti
Doplniť názvy funkcií/poloţiek lektorov a odborného personálu podľa aktivít
4.1.1. projektu
4.1.2. … Iné (doplniť)
4.2. Cestovné náhrady **
4.2.1. Prevádzka vozidla organizácie *

0,00
osobohodina
osobohodina

0
0

0,00
0,00

projekt

0

0,00

0,00

projekt

0,00

0,00

0,00

projekt

0

0,00

0,00
0,00

0,00

4.2.2. Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) **
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)**
4.2.3. v prípade potreby
4.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti)
Doplniť názvy funkcií/poloţiek lektorov a odborného personálu podľa aktivít
4.3.1. projektu
4.3.2. Tvorba vzdelávacích modulov
4.3.3. … Iné (doplniť)
4.4. Ostatné výdavky - priame
4.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity 3
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre lektorov, odborný personál
4.4.2. (zabezpečené dodávateľsky)*****
4.4.3. Grafické spracovanie a tlač publikácie
4.4.4. … Iné (doplniť)
4.5. Podpora frekventantov
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov vzdelávania (domáce,
4.5.1. zahraničné cesty)
4.5.2. Školiaci materiál a potreby

Príspevky pre frekventantov - školenia zamerané na oblasť odbornej a
4.5.3. pedagogickej profilácie

Zahŕňa poplatky cestovným agentúram za komplexné zabezpečenie zahraničných exkurzií ţiakom napr.
do Švajčiarska, Pobaltských krajín, Ruska - Petrohradu. Počas realizácie odbornej aktivity 1.1 sa
zrealizujú 2 exkurzie v rámci predmetov fyzika, chémia a geografia. Cieľom 1. exkurzie bude Ţeneva –
CERN (Európska organizácia pre jadrový výskum - medzinárodná organizácia, ktorej členom od roku
1993 je aj Slovensko), ktorá má zvláštny význam pre svet chémie a fyziky, bude v rozsahu 5 dní a
zúčastní sa jej min. 42 študentov, ktorí sa stretnú s významnými vedcami svetového mena, osobne budú
s nimi diskutovať o nových poznatkoch vo vede, priamo na mieste si vyskúšajú mnoţstvo rôznych
chemických a fyzikálnych pokusov, čo by v nich mohlo prebudiť a upevniť záujem o vedu ako takú. 2.
exkurzia bude tematicky súvisieť napríklad s celkom Regionálna geografia Európy (téma – Pobaltské
štáty – Pobaltie, Petrohrad), bude v rozsahu 8 dní a zúčastní sa jej min. 32 študentov, ktorí budú mať
moţnosť porovnať poznatky nadobudnuté v škole priamo s realitou, čím sa vyučovanie zmení z
abstraktného na konkrétne a zároveň ţiaci záţitkovou formou získajú viac vedomostí ako vedomosti
nadobudnuté vo vyučovacom procese.
Celková cena bola určená na základe prieskumu trhu za komplexné zabezpečenie zahraničných exkurzií
ţiakom na predbeţný zoznam miest, ktoré by mali byť navštívené počas exkurzií, pričom v rámci 1.
exkurzie jednotková cena nepresiahne sumu 240€ a v rámci 2. exkurzie jednotková cena nepresiahne
sumu 552,50€.
Celková kumulovaná cena je 27 760,00 € na projekt.
1.1
27 760,00 Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku inflácie resp. kvôli zvýšeniu ceny v budúcnosti.

0,00

0,00
osobohodina
osobohodina

0
0
0

0,00
0,00
0,00

projekt

0

0,00

0,00

projekt
projekt
projekt

0
0

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

27 639,50
projekt
projekt

637001

projekt

0
0

1,00

0,00
0,00

4 200,00
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0,00
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4.5.4. Príspevky pre frekventantov - školenie na softvér APV na tvorbu formulárov

4.5.5. Príspevky pre frekventantov - ECDL pre učiteľov

Príspevky pre frekventantov - školenia zamerané na pouţívania moderných
didaktických prostriedkov, techniky a informačných a komunikačných
4.5.6. technológií

637001

637001

637001

projekt

projekt

projekt

1,00

1,00

1,00

15 600,00

Zahŕňajú účastnícke poplatky pedagogickým zamestnancom za vzdelávací kurz ďalšieho vzdelávania a
na podporu osobnostného odborného rozvoja s cieľom získania certifikátu/osvedčenia zamerané
predovšetkým na prácu so systémom pre vytváranie a automatizované spracovanie a vyhodnotenie
formulárov v papierovej alebo elektronickej forme, ktorý je pouţiteľný pre tvorbu didaktických testov,
testovanie, získavanie prehľadov o kvalite vyučovania a znalostiach ţiakov prostredníctvom
vytvorených dotazníkových prieskumov a pod., v odborných učebniach školy alebo mimo školy. Počas
realizácie odbornej aktivity 2.1 úspešne absolvujú 40 pedagogickí zamestnanci jeden vzdelávací kurz
podľa výberu z aktuálnej ponuky vzdelávacích inštitúcií. Jednotková cena bola určená na základe
aktuálnej ponuky vzdelávacieho kurzu a na základe predbeţného prieskumu trhu.
Celková kumulovaná cena je 15 600,00 € na projekt. Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku
15 600,00 moţnej inflácie resp. kvôli zvýšeniu ceny v budúcnosti.

2.1

X

1 039,50

Zahŕňajú účastnícke poplatky minimálne 10 pedagogickým zamestnancom za
celoslovenskú/medzinárodnú certifikáciu ECDL, testovanie a vzdelávanie dištančnou formou, pričom
poplatok na jedného nepresiahne sumu 209,00 €.
Jednotková cena bola určená na základe prieskumu trhu na testovanie a vzdelávanie dištančnou formou
na získanie celoslovenského/medzinárodného certifikátu ECDL.
Celková kumulovaná cena je 1 039,50 € na projekt.
1 039,50 Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej inflácie resp. kvôli zvýšeniu ceny v budúcnosti.

2.1

X

6 800,00

Zahŕňajú účastnícke poplatky pedagogickým zamestnancom za vzdelávacie programy/kurzy/školenia
ďalšieho vzdelávania a na podporu osobnostného odborného rozvoja s cieľom získania
certifikátu/osvedčenia zamerané predovšetkým na pouţívania moderných didaktických prostriedkov,
techniky a informačných a komunikačných technológií v odborných učebniach školy alebo mimo školy.
Počas realizácie odbornej aktivity 2.1 úspešne absolvujú 32 pedagogickí zamestnanci minimálne jeden
vzdelávací kurz podľa výberu z aktuálnej ponuky vzdelávacích inštitúcií. Spolu absolvujú minimálne 2
rôzne vzdelávacíe kurzy. Jednotková cena bola určená na základe aktuálnej ponuky vzdelávacích kurzov
a na základe predbeţného prieskumu trhu.
Celková kumulovaná cena je 6 800,00 € na projekt.
2.1
6 800,00 Poloţka patrí medzi rizikové a to v dôsledku moţnej inflácie resp. kvôli zvýšeniu ceny v budúcnosti.

X

4. Spolu

27 639,50

5. Riadenie rizík

5.1 Riziková priráţka

920

projekt

1

5 000,00

5. Spolu
CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU

Riziková priráţka bude pouţitá na oprávnené priame výdavky a to na vykrytie rozdielov medzi
plánovanou a skutočnou cenou v dôsledku moţnej zmeny legislatívy a inflácie resp. kvôli zvýšeniu ceny 1.1
2.1
5 000,00 v budúcnosti. Poloţky rozpočtu, na ktoré sa riziková priráţka bude vzťahovať sú označené znakom X

5 000,00
391 960,45
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Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu
1. Nepriame výdavky***
Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky cez krížové financovanie z
2.
ERDF (priame výdavky)
3a. Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky (priame výdavky)
Zariadenie/vybavenie
(nepriame výdavky)
4. Dodávky na nepriame výdavky
5. Dodávky na priame výdavky

3b.

6. Riziková prirážka

Suma v EUR
57 676,07

Reálne limity
rozpočtu v %
17,52%

pre túto výzvu irelevantné
124 519,72

37,82%

pre túto výzvu irelevantné
10 106,50
0,00

17,52%
0,00%

5 000,00

1,28%

Maximálne
limity
20,00% z priamych výdavkov
10,00%
z priamych výdavkov
40,00% z priamych výdavkov
20,00% z nepriamych výdavkov
30,00% z nepriamych výdavkov
30,00% z priamych výdavkov
5,00%

z celkových oprávnených
výdavkov

Maximálne limity

Nepriame výdavky

57 676,07

65856,88

Priame výdavky

329 284,38

-

NFP

372362,43

131713,75

Spoluúčasť

19598,02

17302,82
98785,31
19598,02

Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SORO v odôvodnených prípadoch):
*Preplatenie PHM podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze vozidla zaradeného do majetku organizácie na uskutočnenie pracovných ciest
**Preplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verejnou dopravou
***Nepriame výdavky sú bežné výdavky súvisiace so zabezpečením realizácie riadenia projektu a publicity a informovanosti (výdavky ţiadateľa na personál vyčlenený na riadenie projektu (projektový manaţér, účtovník,...); tovary a sluţby, ktoré súvisia s administratívnym a technickým zabezpečením
realizácie projektu vrátane informovania a publicity (napr. spotrebný materiál, zariadenie/vybavenie pre účely riadenia a administrácie projektu, ak ide o beţný výdavok). Obsahujú všetky výdavky v hlavnej poloţke A1 a v prípade hlavnej poloţky A2 relevantné výdavky. Limit je určený na základe
priamych výdavkov na projekt, t.j. 20 % z oprávnených priamych výdavkov projektu (bez započítania rizikovej priráţky).
****Ţiadateľ uvedie číslo aktivity podľa podrobného opisu projektu. Niektoré výdavky môţu byť zapojené vo viacerých aktivitách súčasne (napr. zariadenie/vybavenia sa vyuţíva vo viacerých aktivitách)
*****Výdavok nesmie byť duplicitný vo vzťahu k výdavkom zahrnutým v poloţkách cestovné náhrady, v prípade duplicity bude daný výdavok neoprávnený v plnej výške. Pri odbornom personále je moţné aplikovať iba na základe pracovnoprávnych vzťahov (zamestnanec - prijímateľ). V prípade
vzťahu napr. ţivnostník - prijímateľ sa výdavky neuhrádzajú.
Hlavná položka A3 (ako aj A4, A5, atď) je zahrnutá do priamych výdavkov rozpočtu.
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