ITMS kód Projektu: 26110130350
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ
NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
uzatvorený v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov, v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov, v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona č.
528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva
ČÍSLO ZMLUVY: 003/2010/1.1/OPV
Tento Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, registračné číslo
Dodatku 003/2010/1.1/OPV/D01 (ďalej len „Dodatok“) je uzatvorený v zmysle článku 8 bod
1 VZP medzi zmluvnými stranami:
Poskytovateľ
názov

: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

sídlo

: Stromová 1, 813 30 Bratislava
Slovenská republika

IČO

: 00164381

DIČ

: 2020798725

konajúci

: Ing. Eugen Jurzyca

v zastúpení1
názov

: Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky pre štrukturálne fondy EÚ

sídlo

: Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava

IČO

: 31819494

DIČ

: 2022295539

konajúci

: Ing. Alexandra Drgová

na základe splnomocnenia zo dňa 30. 11. 2007
(ďalej len „Poskytovateľ“)

1

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

: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28,
Piešťany

sídlo

: Mojmírova 99/28, 921 01 Piešťany, Slovenská republika

zapísaný v

: registri organizácií

konajúci

: Ing. Anna Zálešáková

IČO

: 00654302

DIČ

: 2020537948

banka

: Dexia banka Slovensko a.s.

číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky
zálohové platby:2 a)
b) ––
predfinancovanie:3 a)
b)
refundácia:4

a)
b)

(ďalej len „Prijímateľ“)
(ďalej aj „Zmluvné strany“)
Článok 1
Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na zmenách Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku č. 003/2010/1.1/OPV (ďalej len „Zmluva“), ITMS kód Projektu
26110130350, v znení Usmernenia Poskytovateľa č. 3 zo dňa 22. 9. 2010, uvedených
v článku 2 tohto Dodatku.
Článok 2
Prílohy Zmluvy
(1) V prílohe č. 4 Zmluvy „Rozpočet projektu “ sa tabuľka „Rozpočet projektu a komentár
k rozpočtu projektu“ nahrádza novou tabuľkou „Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu
projektu“.
Nová tabuľka je prílohou č. 1 k Dodatku č. 1.
Príloha č. 1 k Dodatku č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
2

Ak sa nehodí, prečiarknite
Ak sa nehodí, prečiarknite
4
Ak sa nehodí, prečiarknite
3

2
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Článok 3
(1) Pre účely tohto Dodatku sa všeobecné zmluvné podmienky označujú ako „VZP“, Zmluva
o poskytnutí NFP bez VZP a ostatných príloh sa označuje ako „Zmluva o poskytnutí
NFP“ a zmluva o poskytnutí NFP, VZP a ostatné prílohy sa označuje ako „Zmluva“.
(2) Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho
obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli. Ich zmluvné prejavy sú
dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu vôľu.
Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho
podpísali.
(3) Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku si Prijímateľ
ponecháva 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu medzi
zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu tohto Dodatku uloženého
u Poskytovateľa.
(4) Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
v Centrálnom registri zmlúv.
(5) Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:
Podpis: .......................................
Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu5 Poskytovateľa
Ing. Alexandra Drgová
Za Prijímateľa v Piešťanoch, dňa:
Podpis: .......................................
Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu6 Prijímateľa
Ing. Anna Zálešaková

Prílohy:
Príloha č. 1: Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu
5
6

Ak sa nehodí, prečiarknite
Ak sa nehodí, prečiarknite

3

Príloha č. 1 k DO 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

B1

Jednotka

Počet
jednotiek

Maxim.
jednotková
cena

Výdavky spolu

C

D

E

F=D*E

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

1.1.1.2. Koordinátor odbornej aktivity č. 1.1

1.1.1.3. Koordinátor odbornej aktivity č. 2.1

1.1.1.4. Koordinátor odbornej aktivity č. 3.1

Rizikové
položky

G

I

II

EUR

1.1. Personálne výdavky interné
1.1.1. Riadiaci personál

1.1.1.1. Projektový manažér

Komentár k rozpočtu

Priradenie k
aktivitám
projektu****

25 503,20
12 484,40

610620 osobohodina

610620 osobohodina

610620 osobohodina

610620 osobohodina

600

120

160

400

1

11,64

8,79

5,81

8,79

Hlavný pracovný pomer. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa vypočítaná podľa vzorca:
1446,48/168*1,352(odvody zamestnávateľa). Vykonáva
činnosti súvisiace s jeho úlohami: zodpovedá za realizáciu
projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, zadáva úlohy
a riadi členov projektového tímu, v spolupráci s projektovým
tímom vypracováva monitorovacie správy projektu,
komunikuje s manažérom externého monitoringu pri
zabezpečovaní súladu realizácie projektu so Zmluvou o
poskytnutí NFP, v spolupráci s koordinátormi aktivít vyberá a
kontroluje expertov pracujúcich na projekte, zodpovedá za
realizáciu publicity projektu a vykonáva ďalšie činnosti v
1.1,2.1,3.1
6 984,00 súvislosti s pozíciou.
Hlavný pracovný pomer. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa vypočítaná podľa vzorca:
1092/168*1,352(odvody zamestnávateľa). Vykonáva činnosti
súvisiace s jeho úlohami: zabezpečuje koordináciu realizácie
prislúchajúcej aktivity, zadáva úlohy a riadi členov
projektového tímu konkrétnej aktivity, zodpovedajú za
archiváciu dokumentácie súvisiacej s realizáciou aktivity
(prezenčné listiny, zápisnice, pracovné výkazy...) a vykonáva
1 054,80 ďalšie činnosti v súvislosti s pozíciou.

1.1

Hlavný pracovný pomer. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa vypočítaná podľa vzorca:
722,4/168*1,352(odvody zamestnávateľa). Vykonáva činnosti
súvisiace s jeho úlohami: zabezpečuje koordináciu realizácie
prislúchajúcej aktivity, zadáva úlohy a riadi členov
projektového tímu konkrétnej aktivity, zodpovedajú za
archiváciu dokumentácie súvisiacej s realizáciou aktivity
(prezenčné listiny, zápisnice, pracovné výkazy...) a vykonáva
2.1
929,60 ďalšie činnosti v súvislosti s pozíciou.
Hlavný pracovný pomer. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa vypočítaná podľa vzorca:
1092/168*1,352(odvody zamestnávateľa). Vykonáva činnosti
súvisiace s jeho úlohami: zabezpečuje koordináciu realizácie
prislúchajúcej aktivity, zadáva úlohy a riadi členov
projektového tímu konkrétnej aktivity, zodpovedajú za
archiváciu dokumentácie súvisiacej s realizáciou aktivity
(prezenčné listiny, zápisnice, pracovné výkazy...) a vykonáva
3 516,00 ďalšie činnosti v súvislosti s pozíciou.

3.1
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1.1.2. Administratívny personál

1.1.2.1. Finančný manažér

1.1.2.2. Manažér rozpočtu

1.1.2.3. Účtovník

1.1.2.4. Mzdový účtovník pre THP a majstrov OV

1.1.2.5. Mzdový účtovník pre učiteľov

10 316,40

637027 osobohodina

610620 osobohodina

610620 osobohodina

610620 osobohodina

610620 osobohodina

360

240

200

220

220

2

9,00

Dohoda o vykonaní práce. Hodinová sadzba v mieste a čase
obvyklá vrátane odvodov zamestnávateľa. Vykonáva činnosti
súvisiace s jeho úlohami: pripravuje žiadosti o platbu
(zálohová, priebežná a záverečná žiadosť o platbu) a
zúčtováva jednotlivé zálohové platby, pripravuje finančnú časť
priebežných monitorovacích správ a záverečnej monitorovacej
správy. Hodinová sadzba je stanovená na základe prieskumu
1.1,2.1,3.1
3 240,00 trhu, v mieste a čase obvyklá.

6,76

Hlavný pracovný pomer. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa vypočítaná podľa vzorca:
840/168*1,352(odvody zamestnávateľa). Vykonáva činnosti
súvisiace s jeho úlohami: eviduje výdavky projektu a sleduje
čerpanie finančných prostriedkov z jednotlivých rozpočtových
položiek, pripravuje podklady o čerpaní rozpočtu, zodpovedá
za prípravu podkladov pre finančného manažéra, vykoná iné
1.1,2.1,3.1
1 622,40 činnosti v súvislosti s jeho pozíciou.

5,27

Hlavný pracovný pomer. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa vypočítaná podľa vzorca:
655,2/168*1,352(odvody zamestnávateľa). Vykonáva činnosti
súvisiace s jeho úlohami: zodpovedá za správne zaúčtovanie
1.1,2.1,3.1
1 054,00 výdavkov.

5,54

Hlavný pracovný pomer. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa vypočítaná podľa vzorca:
688,8/168*1,352(odvody zamestnávateľa). Vykonáva činnosti
súvisiace s jeho úlohami: zodpovedá za správne zaúčtovanie
mzdových výdavkov, pripravuje zmluvy podľa zákonníka
práce a zodpovedá za všetky administratívne úkony v
súvislosti s THP a majstrami OV. Pre náročnosť prípravy
pracovných zmlúv, dohôd a výpočtu oprávnenej mzdy pre
potreby projektu, sú potrebný 2 mzdoví účtovníci. Jeden bude
zodpovedať sa učiteľov a druhý za THP zamestnancov a
1.1,2.1,3.1
1 218,80 MOV.

5,27

Hlavný pracovný pomer. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa vypočítaná podľa vzorca:
655,2/168*1,352(odvody zamestnávateľa). Vykonáva činnosti
súvisiace s jeho úlohami: zodpovedá za správne zaúčtovanie
mzdových výdavkov, pripravuje zmluvy podľa zákonníka
práce a zodpovedá za všetky administratívne úkony v
súvislosti so pedagogickými zamestnancami. Pre náročnosť
prípravy pracovných zmlúv, dohôd a výpočtu oprávnenej
mzdy pre potreby projektu, sú potrebný 2 mzdoví účtovníci.
Jeden bude zodpovedať sa učiteľov a druhý za THP
1.1,2.1,3.1
1 159,40 zamestnancov a MOV. .
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1.1.2.6. Administratívny pracovník 1

1.1.2.7. Administratívny pracovník 2
1.1.3. Iný personál
1.1.3.1. Manažér publicity

1.1.3.2. Pracovník pre verejné obstarávanie
1.1.3.3. Programovanie webstránok, portálov a údržba IS

1.1.3.4. Konzultant pre verejné obstarávanie

610620 osobohodina

220

4,46

Hlavný pracovný pomer. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa vypočítaná podľa vzorca:
554,4/168*1,352(odvody zamestnávateľa). Vykonáva činnosti
súvisiace s jeho úlohami: pripravuje podpornú dokumentáciu
pre aktivity: prezenčné listiny, zápisnice, spolupracuje s
projektovým manažérom a koordinátormi jednotlivých aktivít
pri zabezpečovaní ich administrácie, vykonáva administratívne
práce spojené s projektom – kopírovanie, posielanie pošty,
doručovanie podkladov a pod. Pre nárazový charakter práce
súvisiacej s prácami administratívneho pracovníka sme
pozíciu rozdelili medzi dve osoby tak, aby sme dokázali
1.1,2.1,3.1
981,20 zvládnuť administratívnu náročnosť projektu.

610620 osobohodina

220

4,73

osobohodina

0

0,00

Hlavný pracovný pomer. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa vypočítaná podľa vzorca:
588/168*1,352(odvody zamestnávateľa). Vykonáva činnosti
súvisiace s jeho úlohami: pripravuje podpornú dokumentáciu
pre aktivity: prezenčné listiny, zápisnice, spolupracuje s
projektovým manažérom a koordinátormi jednotlivých aktivít
pri zabezpečovaní ich administrácie, vykonáva administratívne
práce spojené s projektom – kopírovanie, posielanie pošty,
doručovanie podkladov a pod. Pre nárazový charakter práce
súvisiacej s prácami administratívneho pracovníka sme
pozíciu rozdelili medzi dve osoby tak, aby sme dokázali
1.1,2.1,3.1
1 040,60 zvládnuť administratívnu náročnosť projektu.
2 702,40
0,00

6,76
0,00

Hlavný pracovný pomer. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa vypočítaná podľa vzorca:
840/168*1,352(odvody zamestnávateľa). Vykonáva činnosti
súvisiace s jeho úlohami: pripravuje podpornú dokumentáciu
pre aktivity: zodpovedá za realizáciu verejných obstarávaní v
súlade so Zmluvou a platnou legislatívou, vedie evidenciu z
procesu verejného obstarávania a ostatné náležitosti podľa
ustanovení zákona, zabezpečuje prípravu dokumentácie
1 622,40 verejného obstarávania v súlade s platnou legislatívou.
0,00

9,00

Dohoda o vykonaní práce. Hodinová sadzba v mieste a čase
obvyklá vrátane odvodov zamestnávateľa. Vykonáva činnosti
súvisiace s jeho úlohami: pôsobí ako odborný poradca pri
verejnom obstarávaní a pri príprave podkladov, môže pôsobiť
ako odborne spôsobilá osoba v prípade potreby. Pre náročnosť
a rozsah verejného obstarávania, ktoré bude počas projektu
potrebné riešiť, je nevyhnutné mať externého konzultanta,
ktorý by sledoval náročnejšie verejné obstarávania, výber
metód a postupov verejného obstarávanie, spracovanú
dokumentáciu k verejnému obstarávaniu a všetky ostatné
1.1,2.1,3.1
1 080,00 náležitosti súvisiace s agendou verejného obstarávania.

610620 osobohodina
osobohodina

637027 osobohodina

240
0

120

3

1.1,2.1,3.1
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1.2. Cestovné náhrady **
1.2.1. Prevádzka vozidla organizácie *
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s
1.2.2. platnými limitmi) **
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s
1.2.3. platnými limitmi)** v prípade potreby
1.3. Dodávka služieb - personálne výdavky
1.3.1. Riadiaci personál
1.3.1.1. Projektový manažér
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 manažér
1.3.2.2. Administratívny pracovník
1.3.2.3. … Iné (doplniť)
1.3.3. Iný personál
1.3.3.1. Manažér publicity
1.3.3.2. Pracovník pre verejné obstarávanie
1.3.3.3. Programovanie webstránok, portálov a údržba IS
1.3.3.4. … Iné (doplniť)
1.4. Ostatné výdavky - nepriame

1.4.1. Spotrebný tovar a prevádzkový materiál
1.4.2. Nájom priestorov pre administráciu projektu

1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
1.4.4.3.
1.4.5.
1.4.6.
1.4.7.
1.4.8.
1.4.9.
1.4.10.

Telekomunikačné poplatky, poštovné a internet
Energia, upratovanie
Energie
Vodné a stočné
Upratovanie
Nájom ostatného majetku a lízing
Právne poradenstvo
Občerstvenie
Poistné
Údržba a oprava
... Iné (doplniť)

0,00
projekt

0

0,00

0,00

projekt

0

0,00

0,00

projekt

0

0,00

0,00

0,00
osobohodina
osobohodina
osobohodina

0
0
0

0,00
0,00
0,00

osobohodina
osobohodina
osobohodina

0
0
0

0,00
0,00
0,00

osobohodina
osobohodina
osobohodina
osobohodina

0
0
0
0

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

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

1 800,00

633006

projekt
projekt

1
0

1 200,00
0,00

632003

projekt

1

600,00

projekt
projekt
projekt
projekt
projekt
projekt
projekt
projekt
projekt

0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

4

Kancelársky materiál, prevádzkový materiál a spotrebný tovar
určený pre účely administrácie a riadenia projektu (výpočet
1.1,2.1,3.1
1 200,00 vychádza z mesačnej spotreby školy 50€ x 24 mesiacov).
0,00
Telekomunikačné poplatky a poštovné na riadenie,
600,00 administráciu a publicitu projektu, počas trvanie projektu.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.1,2.1,3.1
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1.5. Monitoring a hodnotenie projektu
1.5.1. Personálne výdavky interné
1.5.1.1. Manažér monitoringu

8 160,00

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

0

0,00

osobohodina
osobohodina

0
0

0,00
0,00

projekt

0

0,00

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

projekt

0

0,00

0,00

projekt

0

0,00

0,00

1.5.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti)

1.5.3.1. Manažér monitoringu

8 160,00

637004

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

1.6.1. Letáky, skladačky

1.6.2. Plagáty
1.6.3. Brožúrky
1.6.4. CDROM

1.6.5. Označenie projektu
1.6.6. Web stránka určená pre publicitu projektu
Tlačové konferencie a workshopy zamerané na publicitu
1.6.7. projektu
1.6.8. Inzercia v tlačených alebo intrenetových médiách
1.6.9. … Iné (doplniť)

0,00
0,00

osobohodina

osobohodina

480

17,00

osobohodina
osobohodina

0
0

0,00
0,00

Zabezpečí externá firma formou dodávky. Zmluva podľa
Obchodného zákonníka. Výber podľa zákona o VO.
Zabezpečenie konzultácií a kontroly žiadosti o zúčtovanie
zálohových platieb, monitorovacích správ, vrátane aktivít
prebiehajúcich na škole, návrhov dodatkov k zmluve a súladu
realizácie projektu so zmluvou, je zodpovedný za získavanie
spätnej väzby. Hodinová sadzba je stanovená na základe
8 160,00 prieskumu trhu, v mieste a čase obvyklá.

1.1,2.1,3.1

0,00
0,00

1 050,00

637003

637003

637003

projekt

projekt
projekt
projekt

1

1
0
0

450,00

Letáky pre informovanie o realizácii projektu. V cene je
dizajn, vyhotovenie a dodanie - 180 ks. Cena v mieste a čase
obvyklá. Konkrétny počet záleží od aktuálnych cien v čase
450,00 zadania zákazky.

150,00
0,00
0,00

Plagáty pre informovanie o realizácii projektu. V cene je
dizajn, vyhotovenie a dodanie - 40 ks. Cena v mieste a čase
obvyklá. Konkrétny počet záleží od aktuálnych cien v čase
150,00 zadania zákazky.
0,00
0,00
Tabula a farebné nálepky s označením projektu. V cene je
dizajn, vyhotovenie a dodanie. Počet tabúľ 3 ks a počet
450,00 nálepiek podľa potreby. Cena v mieste a čase obvyklá.
0,00

projekt
projekt

1
0

450,00
0,00

projekt
projekt
projekt

0
0
0

0,00
0,00
0,00

1. Spolu

0,00
0,00
0,00

36 513,20
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1.1,2.1,3.1

1.1,2.1,3.1

1.1,2.1,3.1

ITMS kód Projektu: 26110130350
2. Zariadenie a vybavenie projektu
Zariadenie a vybavenie (krížové spolufinancovanie obstaranie odpisovaného majetku)
Stolný počítač alebo notebook
Aplikačný softvér
Kopírovacie zariadenie
Tlačiareň
Multifunkčné zariadenie
Dataprojektor
Digitálny fotoaparát pre účely fotodokumentácie
Skener
… Iné (doplniť)
Zariadenie a vybavenie (mimo krížového
2.2. spolufinancovania)

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

0,00
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

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

49 630,27

2.2.1 Notebook

633002

ks

10

650,00

Notebooky vrátane príslušenstva a operačného systému.
Určené do tried pri vyučovaní. Cena v mieste a čase obvyklá
určená podľa prieskumu trhu so zohľadnením požiadaviek na
6 500,00 danú pomôcku. Vrátane nákladov na dodanie.

2.2.2 Aplikačný softvér

633013

ks

10

40,00

Kancelársky softvér pre použitie na zakúpených notebookov
400,00 Cena v mieste a čase obvyklá určená podľa prieskumu trhu.

750,00

Kopírovacie zariadenie. Kvalitnejšie zariadenie je potrebné
najmä pre účely prípravy kvalitných a dlhšie uchovateľných
inovovaných učebných materiálov. Cena v mieste a čase
obvyklá určená podľa prieskumu trhu so zohľadnením
1 500,00 požiadaviek na danú pomôcku. Vrátane nákladov na dodanie.

700,00
0,00
0,00

Tlačiareň, na tlačenie. Kvalitnejšie zariadenie je potrebné
najmä pre účely prípravy kvalitných a dlhšie uchovateľných
inovovaných učebných materiálov počas pilotného
overovania. Cena v mieste a čase obvyklá určená podľa
prieskumu trhu so zohľadnením požiadaviek na danú
1 400,00 pomôcku. Vrátane nákladov na dodanie.
0,00
0,00

400,00

Fotoaparát s príslušenstvom potrebný najmä pri príprave
inovovaných učebných materiálov. Cena v mieste a čase
obvyklá určená podľa prieskumu trhu so zohľadnením
2 000,00 požiadaviek na danú pomôcku. Vrátane nákladov na dodanie.

150,00

Skenery pre všetky odbory využívaný v súvislosti s inováciou
vzdelávania. Cena v mieste a čase obvyklá určená podľa
prieskumu trhu so zohľadnením požiadaviek na danú
750,00 pomôcku. Vrátane nákladov na dodanie.

2.2.3 Kopírovacie zariadenie

2.2.4 Tlačiareň
2.2.5 Multifunkčné zariadenie
2.2.6 USB kľúč

2.2.7 Digitálny fotoaparát pre účely fotodokumentácie

2.2.8 Skener

2.2.9 Climazon

2.2.10 Závesné sušiace helmy

633004

633002

633004

633002

633004

633004

ks

ks
ks
ks

ks

ks

ks

ks

2

2
0
0

5

5

1

5

6

1 600,00

400,00

2.1,3.1

2.1,3.1

1.1,2.1,3.1

1.1,2.1,3.1

1.1,2.1,3.1

2.1,3.1

Prístroj climazon na diagnózu vlasu na odborný výcvik kaderník. Cena v mieste a čase obvyklá určená podľa
prieskumu trhu so zohľadnením požiadaviek na danú
1 600,00 pomôcku. Vrátane nákladov na dodanie.

3.1

Závesné sušiace helmy na odborný výcvik - kaderník - na
sušenie vlasov pri vodovej ondulácii. Cena v mieste a čase
obvyklá určená podľa prieskumu trhu so zohľadnením
2 000,00 požiadaviek na danú pomôcku. Vrátane nákladov na dodanie.

3.1

ITMS kód Projektu: 26110130350

2.2.11 Softvér pre kaderníčky

2.2.12 Diamantová dermabrázia

2.2.13 Rádiofrekvencia

2.2.14 Endomasáž

2.2.15 Iontoforéza

2.2.16 Veľký a malý lifting

2.2.17 Prístroj na meranie hydratácie

2.2.18 Lampa biotron so stojanom

2.2.19 Naparovač

2.2.20 Ohrievač voskov

2.2.21 Kulma s násadkami

633013

633004

633004

633004

633004

633004

633004

633004

633004

633004

633004

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

7

500,27

Softvér pre kaderníčky - simulácia rôznych druhov účesov
Cena v mieste a čase obvyklá určená podľa prieskumu trhu so
zohľadnením požiadaviek na danú pomôcku. Vrátane
500,27 nákladov na dodanie.

3.1

1 700,00

Diamantová dermabrázia na odborný výcvik - kozmetik ošetrovanie pleti. Cena v mieste a čase obvyklá určená podľa
prieskumu trhu so zohľadnením požiadaviek na danú
1 700,00 pomôcku. Vrátane nákladov na dodanie.

3.1

Rádiofrekvencia na odborný výcvik - kozmetik - ošetrovanie
pleti. Cena v mieste a čase obvyklá určená podľa prieskumu
trhu so zohľadnením požiadaviek na danú pomôcku. Vrátane
800,00 nákladov na dodanie.

3.1

1 000,00

Endomasáž na odborný výcvik - kozmetik - ošetrovanie pleti.
Cena v mieste a čase obvyklá určená podľa prieskumu trhu so
zohľadnením požiadaviek na danú pomôcku. Vrátane
1 000,00 nákladov na dodanie.

3.1

1 100,00

Iontoforéza na odborný výcvik - kozmetik - ošetrovanie pleti.
Cena v mieste a čase obvyklá určená podľa prieskumu trhu so
zohľadnením požiadaviek na danú pomôcku. Vrátane
1 100,00 nákladov na dodanie.

3.1

1 200,00

Veľký a malý lifting na odborný výcvik - kozmetik ošetrovanie pleti. Cena v mieste a čase obvyklá určená podľa
prieskumu trhu so zohľadnením požiadaviek na danú
1 200,00 pomôcku. Vrátane nákladov na dodanie.

3.1

800,00

900,00

Prístroj na meranie hydratácie na odborný výcvik - kozmetik ošetrovanie pleti. Cena v mieste a čase obvyklá určená podľa
prieskumu trhu so zohľadnením požiadaviek na danú
3.1
900,00 pomôcku. Vrátane nákladov na dodanie.

500,00

Lampa biotron so stojanom na odborný výcvik - kozmetik ošetrovanie pleti. Cena v mieste a čase obvyklá určená podľa
prieskumu trhu so zohľadnením požiadaviek na danú
500,00 pomôcku. Vrátane nákladov na dodanie.

3.1

400,00

Naparovač na odborný výcvik - kozmetik - ošetrovanie pleti.
Cena v mieste a čase obvyklá určená podľa prieskumu trhu so
zohľadnením požiadaviek na danú pomôcku. Vrátane
400,00 nákladov na dodanie.

3.1

250,00

Ohrievač voskov na odborný výcvik - kozmetik - ošetrovanie
pleti. Cena v mieste a čase obvyklá určená podľa prieskumu
trhu so zohľadnením požiadaviek na danú pomôcku. Vrátane
250,00 nákladov na dodanie.

3.1

55,00

Kulma s násadkami na odborný výcvik - kozmetik ošetrovanie pleti. Cena v mieste a čase obvyklá určená podľa
prieskumu trhu so zohľadnením požiadaviek na danú
330,00 pomôcku. Vrátane nákladov na dodanie.

3.1

ITMS kód Projektu: 26110130350

2.2.22 Hlasovacie zariadenie

2.2.23 Počítač

2.2.24 Router

2.2.25 Dataprojektor

2.2.26 Elektrický kotlík na polievku

2.2.27 Drvič na ľad

2.2.28 Flambovací vozík

2.2.29 Odšťavovač citrusov

2.2.30 Výrobnik ľadu

2.2.31 Gril lávový

2.2.32 Vodné kúpele

2.2.33 Temperovací stroj na čokoládu

2.2.34 Nahrievacia pištoľ kompresorová

633004

633002

633002

633004

633004

633004

633004

633004

633004

633004

633004

633004

633004

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

1

2

1

10

2

1

1

1

1

1

1

2

3

8

1 500,00

Hlasovacie zariadenie využívané pre všetky odbory v
súvislosti s inováciou vzdelávania. Cena v mieste a čase
obvyklá určená podľa prieskumu trhu so zohľadnením
1 500,00 požiadaviek na danú pomôcku. Vrátane nákladov na dodanie.

400,00

Počítače vrátane príslušenstva a operačného systému a
kancelárskeho balíka. Určené pre knižnicu. Cena v mieste a
čase obvyklá určená podľa prieskumu trhu so zohľadnením
800,00 požiadaviek na danú pomôcku. Vrátane nákladov na dodanie.

40,00

500,00

3.1

2.1,3.1

Router s bezdrôtovým pripojením určený pre knižnicu. Cena v
mieste a čase obvyklá určená podľa prieskumu trhu so
zohľadnením požiadaviek na danú pomôcku. Vrátane
2.1,3.1
40,00 nákladov na dodanie.
Dataprojektory pre všetky odbory využívaný v súvislosti s
inováciou vzdelávania. Cena v mieste a čase obvyklá určená
podľa prieskumu trhu so zohľadnením požiadaviek na danú
5 000,00 pomôcku. Vrátane nákladov na dodanie.

2.1,3.1

200,00

Elektrický kotlík na polievku pre predmet technika obsluhy –
čašník. Cena v mieste a čase obvyklá určená podľa prieskumu
trhu so zohľadnením požiadaviek na danú pomôcku. Vrátane
3.1
400,00 nákladov na dodanie.

590,00

Drvič na ľad pre predmet technika obsluhy – čašník. Cena v
mieste a čase obvyklá určená podľa prieskumu trhu so
zohľadnením požiadaviek na danú pomôcku. Vrátane
590,00 nákladov na dodanie.

3.1

1 500,00

Flambovací vozík pre predmet technika obsluhy – čašník.
Cena v mieste a čase obvyklá určená podľa prieskumu trhu so
zohľadnením požiadaviek na danú pomôcku. Vrátane
1 500,00 nákladov na dodanie.

3.1

1 100,00

Odšťavovač citrusov pre predmet technika obsluhy – čašník.
Cena v mieste a čase obvyklá určená podľa prieskumu trhu so
zohľadnením požiadaviek na danú pomôcku. Vrátane
1 100,00 nákladov na dodanie.

3.1

1 100,00

Výrobnik ľadu pre predmet technika obsluhy – čašník. Cena v
mieste a čase obvyklá určená podľa prieskumu trhu so
zohľadnením požiadaviek na danú pomôcku. Vrátane
3.1
1 100,00 nákladov na dodanie.

450,00

Gril lávový pre predmet technológia – kuchár. Cena v mieste
a čase obvyklá určená podľa prieskumu trhu so zohľadnením
450,00 požiadaviek na danú pomôcku. Vrátane nákladov na dodanie.

3.1

700,00

Vodné kúpele pre predmet technológia – kuchár. Cena v
mieste a čase obvyklá určená podľa prieskumu trhu so
zohľadnením požiadaviek na danú pomôcku. Vrátane
700,00 nákladov na dodanie.

3.1

800,00

30,00

Temperovací stroj na čokoládu pre predmet – technológia –
cukrár – príprava čokoládových dezertov. Cena v mieste a
čase obvyklá určená podľa prieskumu trhu so zohľadnením
1 600,00 požiadaviek na danú pomôcku. Vrátane nákladov na dodanie.

3.1

Nahrievacia pištoľ kompresorová pre predmet – technológia –
cukrár – príprava čokoládových dezertov. Cena v mieste a
čase obvyklá určená podľa prieskumu trhu so zohľadnením
90,00 požiadaviek na danú pomôcku. Vrátane nákladov na dodanie. 3.1

ITMS kód Projektu: 26110130350

2.2.35 Kompresor Decamp

2.2.36 Podnos chladený

2.2.37 Ohrevné gastrobufety

2.2.38 Kávovar

2.2.39 Opekacia platňa

2.2.40 Mlynček na mäso

2.2.41 Ohrievač tanierov

2.2.42 Ohrievač strieborných mís

2.2.43 Elektrická stolička na ohrievanie pokrmov

2.2.44 Plynové varidlá

2.2.45 Príslušenstvo k dataprojektoru -projekčné plochy

2.2.46 Príslušenstvo k dataprojektoru - držiak pre dataprojektor
2.3. Odpisy dlhodobého hmotného/nehmotného majetku

633004

633004

633004

633004

633004

633004

633004

633004

633004

633004

633004

633004

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

10

300,00

Kompresor Decamp pre predmet – technológia – cukrár –
príprava čokoládových dezertov. Cena v mieste a čase
obvyklá určená podľa prieskumu trhu so zohľadnením
300,00 požiadaviek na danú pomôcku. Vrátane nákladov na dodanie.

130,00

Podnos chladený pre odborný výcvik – čašník. Cena v mieste
a čase obvyklá určená podľa prieskumu trhu so zohľadnením
130,00 požiadaviek na danú pomôcku. Vrátane nákladov na dodanie. 3.1

1 000,00

Ohrevné gastrobufety pre odborný výcvik – čašník. Cena v
mieste a čase obvyklá určená podľa prieskumu trhu so
zohľadnením požiadaviek na danú pomôcku. Vrátane
1 000,00 nákladov na dodanie.

3.1

700,00

Prefesionálny kávovar pre odborný výcvik – čašník. Kávovar
je potrebný na získanie adekvátnych zručnosti žiakov, vďaka
ktorým sa lahšie uplatnia na trhu práce. Cena v mieste a čase
obvyklá určená podľa prieskumu trhu so zohľadnením
700,00 požiadaviek na danú pomôcku. Vrátane nákladov na dodanie.

500,00

Opekacia platňa pre odborný výcvik – kuchár – príprava jedál.
Cena v mieste a čase obvyklá určená podľa prieskumu trhu so
zohľadnením požiadaviek na danú pomôcku. Vrátane
3.1
500,00 nákladov na dodanie.

500,00

Mlynček na mäso pre odborný výcvik – kuchár – príprava
jedál. Cena v mieste a čase obvyklá určená podľa prieskumu
trhu so zohľadnením požiadaviek na danú pomôcku. Vrátane
500,00 nákladov na dodanie.

3.1

900,00

Ohrievač tanierov pre odborný výcvik – kuchár – príprava
jedál. Cena v mieste a čase obvyklá určená podľa prieskumu
trhu so zohľadnením požiadaviek na danú pomôcku. Vrátane
900,00 nákladov na dodanie.

3.1

700,00

Ohrievač strieborných mís pre odborný výcvik – kuchár –
príprava jedál. Cena v mieste a čase obvyklá určená podľa
prieskumu trhu so zohľadnením požiadaviek na danú
700,00 pomôcku. Vrátane nákladov na dodanie.

3.1

800,00

Elektrická stolička na ohrievanie pokrmov pre odborný výcvik
– kuchár – príprava jedál. Cena v mieste a čase obvyklá
určená podľa prieskumu trhu so zohľadnením požiadaviek na
3.1
800,00 danú pomôcku. Vrátane nákladov na dodanie.

1 600,00

190,00

90,00

Profesionálne plynové varidlá pre odborný výcvik – kuchár –
príprava jedál. Plynové varidlá sú potrebné pre získanie
adekvátnych zručnosti žiakov, ktoré využijú v praxi. Cena v
mieste a čase obvyklá určená podľa prieskumu trhu so
zohľadnením požiadaviek na danú pomôcku. Vrátane
1 600,00 nákladov na dodanie.

3.1

3.1

Projekčné plochy 10 ks a držiaky pre dataprojektory určené
pre projekciu na výučbe. Cena v mieste a čase obvyklá určená
podľa prieskumu trhu so zohľadnením požiadaviek na danú
3.1
1 900,00 pomôcku. Zahŕňa aj náklady na dodanie.
Držiaky pre dataprojektory určené pre projekciu na výučbe.
Cena v mieste a čase obvyklá určená podľa prieskumu trhu so
zohľadnením požiadaviek na danú pomôcku. Zahŕňa aj
900,00 náklady na dodanie.

0,00

9

3.1

3.1

ITMS kód Projektu: 26110130350
2.3.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku
2.3.2. Odpisy dlhodobého hmotného majetku

mesiac
mesiac

0
0

0,00
0,00

2. Spolu
Analýza pre modernizáciu odborného
vzdelávania v spolupráci s podnikateľským
3. sektorom

49 630,27

3.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti

3.1.1. Odborný pracovník pre analýzu odboru kuchár - 1

3.1.2. Odborný pracovník pre analýzu odboru kuchár - 2

3.1.3. Odborný pracovník pre analýzu odboru čašník - 1

3.1.4. Odborný pracovník pre analýzu odboru čašník - 2

3.1.5. Odborný pracovník pre analýzu odboru cukrár - 1

0,00
0,00

11 000,00

637027

637027

637027

637027

637027

osobohodina

osobohodina

osobohodina

osobohodina

osobohodina

100

100

100

100

100

10

11,00

Dohoda o vykonaní práce. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa. Práca na analýze najnovších požiadaviek pre
odbor kuchár: príprava na prieskum, vykonávanie prieskumu,
sumarizácia prieskumu, vypracovanie samotnej analýzy a iné
činnosti súvisiace s vypracovaním analýzy. Cena práce v
mieste a čase obvyklá vzhľadom na komplexnosť vykonávanej
1.1
1 100,00 činnosti a požadované výstupy.

11,00

Dohoda o vykonaní práce. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa. Práca na analýze najnovších požiadaviek pre
odbor kuchár: príprava na prieskum, vykonávanie prieskumu,
sumarizácia prieskumu, vypracovanie samotnej analýzy a iné
činnosti súvisiace s vypracovaním analýzy. Cena práce v
mieste a čase obvyklá vzhľadom na komplexnosť vykonávanej
1.1
1 100,00 činnosti a požadované výstupy.

11,00

Dohoda o vykonaní práce. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa. Práca na analýze najnovších požiadaviek pre
odbor čašník: príprava na prieskum, vykonávanie prieskumu,
sumarizácia prieskumu, vypracovanie samotnej analýzy a iné
činnosti súvisiace s vypracovaním analýzy. Cena práce v
mieste a čase obvyklá vzhľadom na komplexnosť vykonávanej
1.1
1 100,00 činnosti a požadované výstupy.

11,00

Dohoda o vykonaní práce. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa. Práca na analýze najnovších požiadaviek pre
odbor čašník: príprava na prieskum, vykonávanie prieskumu,
sumarizácia prieskumu, vypracovanie samotnej analýzy a iné
činnosti súvisiace s vypracovaním analýzy. Cena práce v
mieste a čase obvyklá vzhľadom na komplexnosť vykonávanej
1.1
1 100,00 činnosti a požadované výstupy.

11,00

Dohoda o vykonaní práce. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa. Práca na analýze najnovších požiadaviek pre
odbor cukrár: príprava na prieskum, vykonávanie prieskumu,
sumarizácia prieskumu, vypracovanie samotnej analýzy a iné
činnosti súvisiace s vypracovaním analýzy. Cena práce v
mieste a čase obvyklá vzhľadom na komplexnosť vykonávanej
1.1
1 100,00 činnosti a požadované výstupy.

ITMS kód Projektu: 26110130350

3.1.6. Odborný pracovník pre analýzu odboru cukrár - 2

3.1.7. Odborný pracovník pre analýzu odboru kaderník

3.1.8. Odborný pracovník pre analýzu odboru kozmetik

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

3.3.1 Externý odborný posudok pre odbor kuchár

637027

637027

637027

637027

11,00

Dohoda o vykonaní práce. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa. Práca na analýze najnovších požiadaviek pre
odbor cukrár: príprava na prieskum, vykonávanie prieskumu,
sumarizácia prieskumu, vypracovanie samotnej analýzy a iné
činnosti súvisiace s vypracovaním analýzy. Cena práce v
mieste a čase obvyklá vzhľadom na komplexnosť vykonávanej
1.1
1 100,00 činnosti a požadované výstupy.

11,00

Dohoda o vykonaní práce. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa. Práca na analýze najnovších požiadaviek pre
odbor kaderník: príprava na prieskum, vykonávanie
prieskumu, sumarizácia prieskumu, vypracovanie samotnej
analýzy a iné činnosti súvisiace s vypracovaním analýzy. Cena
práce v mieste a čase obvyklá vzhľadom na komplexnosť
1.1
1 100,00 vykonávanej činnosti a požadované výstupy.

11,00

Dohoda o vykonaní práce. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa. Práca na analýze najnovších požiadaviek pre
odbor kozmetik: príprava na prieskum, vykonávanie
prieskumu, sumarizácia prieskumu, vypracovanie samotnej
analýzy a iné činnosti súvisiace s vypracovaním analýzy. Cena
práce v mieste a čase obvyklá vzhľadom na komplexnosť
1.1
1 100,00 vykonávanej činnosti a požadované výstupy.

200

11,00

Dohoda o vykonaní práce. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa. Práca na analýze najnovších požiadaviek pre
odbor kaderník a kozmetik: príprava na prieskum,
vykonávanie prieskumu, sumarizácia prieskumu, vypracovanie
samotnej analýzy a iné činnosti súvisiace s vypracovaním
analýzy. Cena práce v mieste a čase obvyklá vzhľadom na
1.1
2 200,00 komplexnosť vykonávanej činnosti a požadované výstupy.

projekt

0

0,00

0,00

projekt

0

0,00

0,00

projekt

0

0,00

0,00

osobohodina

osobohodina

osobohodina

osobohodina

100

100

100

0,00

4 000,00

637011

osobohodina

40

11

20,00

Zmluva podľa obchodného zákonníka. Externý odborník pre
odbor kuchár – náplň práce: vypracovanie nezávislého
odborného posudku k vytvoreným výstupom aktivity pre daný
odbor. Odhadnutá potreba práce je 40 hodín. Cena určená na
základe prieskumu trhu, v mieste a čase obvyklá. Konkrétna
1.1
800,00 osoba bude určená v súlade s platnými predpismi v SR.

ITMS kód Projektu: 26110130350

3.3.2 Externý odborný posudok pre odbor čašník

3.3.3 Externý odborný posudok pre odbor cukrár

3.3.4 Externý odborný posudok pre odbor kozmetik

637011

637011

637011

Externý odborný posudok pre odbor kaderník
637011
Vývoj portálu
Tvorba vzdelávacích modulov
Ostatné výdavky - priame
Nájom priestorov na realizáciu aktivity 3
Nájom ostatného majetku a lízing
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre lektorov, odborný
3.4.3. personál (zabezpečené dodávateľsky)*****
3.4.4. Grafické spracovanie a tlač publikácie
3.4.5. … Iné (doplniť)
3.3.5
3.3.6
3.3.7
3.4.
3.4.1.
3.4.2.

20,00

Zmluva podľa obchodného zákonníka. Externý odborník pre
odbor čašník – náplň práce: vypracovanie nezávislého
odborného posudku k vytvoreným výstupom aktivity pre daný
odbor. Odhadnutá potreba práce je 40 hodín. Cena určená na
základe prieskumu trhu, v mieste a čase obvyklá. Konkrétna
1.1
800,00 osoba bude určená v súlade s platnými predpismi v SR.

20,00

Zmluva podľa obchodného zákonníka. Externý odborník pre
odbor cukrár – náplň práce: vypracovanie nezávislého
odborného posudku k vytvoreným výstupom aktivity pre daný
odbor. Odhadnutá potreba práce je 40 hodín. Cena určená na
základe prieskumu trhu, v mieste a čase obvyklá. Konkrétna
1.1
800,00 osoba bude určená v súlade s platnými predpismi v SR.

20,00

Zmluva podľa obchodného zákonníka. Externý odborník pre
odbor kozmetik – náplň práce: vypracovanie nezávislého
odborného posudku k vytvoreným výstupom aktivity pre daný
odbor. Odhadnutá potreba práce je 40 hodín. Cena určená na
základe prieskumu trhu, v mieste a čase obvyklá. Konkrétna
1.1
800,00 osoba bude určená v súlade s platnými predpismi v SR.

40
0
0

20,00
0,00
0,00

Zmluva podľa obchodného zákonníka. Externý odborník pre
odbor kaderník – náplň práce: vypracovanie nezávislého
odborného posudku k vytvoreným výstupom aktivity pre daný
odbor. Odhadnutá potreba práce je 40 hodín. Cena určená na
základe prieskumu trhu, v mieste a čase obvyklá. Konkrétna
1.1
800,00 osoba bude určená v súlade s platnými predpismi v SR.
0,00
0,00

projekt
projekt

0
0

0,00
0,00

0,00
0,00

projekt
projekt
projekt

0
0

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

osobohodina

osobohodina

osobohodina

osobohodina
osobohodina
osobohodina

40

40

40

0,00
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3.5. Podpora frekventantov

1 200,00

Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov
3.5.1. vzdelávania (domáce, zahraničné cesty)
3.5.2. Školiaci materiál, školiace potreby
3.5.3. Príspevky pre frekventantov

3.5.4. Odborná literatúra a publikácie

projekt
projekt
projekt

633009

projekt

0
0
0

1

0,00
0,00
0,00

1 200,00

3. Spolu

0,00
0,00
0,00
Literatúra a publikácie podľa potreby odborných
zamestnancov pri práci na aktivite - domáce a zahraničné
tituly. Konkrétne tituly, množstvo a cena záleží od podmienok
počas realizácie. Výška položky bola odhadnutá na 20 €,
1.1
1 200,00 potreby 12 publikácií na jeden odbor.

16 200,00

Príprava podmienok pre rozvoj komunikačných
4. zručností žiakov a pedagogických zamestnancov
4.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti

4.1.1. Konzultant pre využívanie IKT

4.1.2. Pracovník pre knižnicu
4.2. Cestovné náhrady **
4.2.1. Prevádzka vozidla organizácie *
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s
4.2.2. platnými limitmi) **
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s
4.2.3. platnými limitmi)** v prípade potreby
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné
4.3. činnosti)
Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného
4.3.1. personálu podľa aktivít projektu

19 492,48

637027

610620

osobohodina

osobohodina

700

10,00

Dohoda o vykonaní práce. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa. Cena práce v mieste a čase obvyklá. Náplň
práce: individuálne konzultácie a pomoc v oblasti IKT
poskytované podľa potrieb jednotlivých odborných
pracovníkov zúčastňujúcich sa na projekte a tvorbe výstupov
projektu. Odhadovaná náročnosť práce je 700 hodín počas 24
7 000,00 mesiacov realizácie projektu.

Pracovný pomer na polovičný úväzok. Pracovník pre knižnicu,
náplň práce: Pracovať s novým knižničným portálom,
navrhovať úpravy a zlepšenie, zaškoliť dalších užívateľov na
prácu s ním. Spracovanie knižničného fondu pre potreby
portálu, aktualizovať údaje v portáli počas trvania projektu.
Byť prítomný v knižnici počas prevádzkových hodín,
evidovanie výpožičiek, starostlivosť o knižničnú databázu,
navrhovanie obnovovanie knižničného fondu, zabezpečovanie
obnovy knižničného fondu na základe požiadaviek
pedagogických pracovníkov, vykonávanie prác súvisiacich s
prevádzkovaním knižnice. Cena práce vrátane odvodov
zamestnávateľa. Hrubá mzda 840/168 x 1,352 (odvody
zamestnávateľa)=6,76 Eur . Celková potreba práce: 22
mesiacov x 84 hodín mesačne.Počet hodín bol stanovený na
základe náročnosti práce s novým portálom a prácou v
2.1.
12 492,48 knižnici

1 848

6,76

projekt

0

0,00

0,00

projekt

0

0,00

0,00

projekt

0

0,00

0,00

0,00

2 400,00
osobohodina

0

13

0,00

2.1.

0,00

ITMS kód Projektu: 26110130350

Vývoj knižničného portálu
637004
Tvorba vzdelávacích modulov
Ostatné výdavky - priame
Nájom priestorov na realizáciu aktivity 3
Nájom ostatného majetku a lízing
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre lektorov, odborný
4.4.3. personál (zabezpečené dodávateľsky)*****
4.4.4. Grafické spracovanie a tlač publikácie
4.3.2.
4.3.3.
4.4.
4.4.1.
4.4.2.

4.4.5. Školenie - komunikačné zručnosti
4.5. Podpora frekventantov

637001

120
0

20,00
0,00

projekt
projekt

0
0

0,00
0,00

0,00
0,00

projekt
projekt

0

0,00

0,00
0,00

5 180,00

projekt

1

5 180,00

Zmluva podľa obchodného zákonníka. Školenie pre posilnenie
komunikačných zručností. Počet účastníkov 37, cena za
školenie je 140€ na osobu. Cena určená na základe prieskumu
trhu, v mieste a čase obvyklá. Konkrétny dodávateľ bude
2.1.
5 180,00 určený v súlade s platnými predpismi.

633009

projekt
projekt

0
0

0,00
0,00

0,00
0,00

projekt

0

0,00

0,00

projekt

1

740,00

4. Spolu
5. Modernizácia výučbových materiálov

Literatúra a publikácie podľa potreby cieľovej skupiny pri
realizácii aktivity. Slúžiť budú pre ďalšie štúdium možností
posilnenia komunikačných zručností. Konkrétne tituly,
množstvo a cena záleží od podmienok počas realizácie.
740,00 Výpočet ceny: predpokladaná hodnota 20 € x 37 pedagógov.

2.1.

27 812,48

5.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti

Expert - tvorba učebných materiálov - Regionálna
5.1.1. gastronómia

2.1

740,00

Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov
4.5.1. vzdelávania (domáce, zahraničné cesty)
4.5.2. Školiaci materiál, školiace potreby
4.5.3. Príspevky pre frekventantov

4.5.4. Literatúra - komunikačné schopnosti

osobohodina
osobohodina

Zmluva podľa obchodného zákonníka. Kompletný vývoj
knižničného portálu so zabezpečením servisu počas realizácie
projektu. Dodávateľ zabezpečí: návrh knižničného systému,
implementáciu softvérového riešenia, jeho testovanie a servis
počas realizácie projektu. Cena určená na základe prieskumu
trhu, v mieste a čase obvyklá. Konkrétny dodávateľ bude
2 400,00 určený v súlade s platnými predpismi v SR.
0,00

98 921,05

637027

5.1.2. Expert - tvorba učebných materiálov - Technika prevádzky 637027

osobohodina

osobohodina

630

630

14

11,00

Dohoda o vykonaní práce. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa. Cena práce v mieste a čase obvyklá vzhľadom
na komplexnosť vykonávanej činnosti a požadované výstupy.
Práca na tvorbe obsahových materiálov k predmetu
Regionálna gastronómia - učebné texty a
prezentácie.Náročnosť práce: 6 hodín/1 strana, 3hodiny/1
prezentácia vrátane štúdia odbornej literatúry a textov. Počet
vytvorených strán výučbového materiálu je minimálne 95 a 20
3.1
6 930,00 prezentácií.

11,00

Dohoda o vykonaní práce. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa. Cena práce v mieste a čase obvyklá vzhľadom
na komplexnosť vykonávanej činnosti a požadované výstupy.
Práca na tvorbe obsahových materiálov k predmetu Technika
prevádzky - učebné texty a prezentácie. Náročnosť práce: 6
hodín/1 strana, 3hodiny/1 prezentácia vrátane štúdia odbornej
literatúry a textov. Počet vytvorených strán výučbového
3.1
6 930,00 materiálu je minimálne 95 a 20 prezentácií.

ITMS kód Projektu: 26110130350

Expert - tvorba učebných materiálov - Technológia pre
5.1.3. kuchárov

Expert - tvorba učebných materiálov - Technológia pre
5.1.4. cukrárov

5.1.5. Expert - tvorba učebných materiálov - Technika obsluhy

Expert - tvorba učebných materiálov - Technika líčenia a
5.1.6. účesov

Expert - tvorba učebných materiálov - Technológia pre
5.1.7. kaderníkov a Estetická výchova a vizáž

637027

637027

637027

637027

637027

osobohodina

osobohodina

osobohodina

osobohodina

osobohodina

600

600

600

420

600

15

11,00

Dohoda o vykonaní práce. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa. Cena práce v mieste a čase obvyklá vzhľadom
na komplexnosť vykonávanej činnosti a požadované výstupy.
Práca na tvorbe obsahových materiálov k predmetu
Technológia pre kuchárov - cvičebnica a prezentácie.
Náročnosť práce: 6 hodín/1 strana, 3 hodiny/1 prezentácia
vrátane štúdia odbornej literatúry a textov.. Počet vytvorených
6 600,00 strán výučbového materiálu je minimálne 90 a 20 prezentácií. 3.1

11,00

Dohoda o vykonaní práce. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa. Cena práce v mieste a čase obvyklá vzhľadom
na komplexnosť vykonávanej činnosti a požadované výstupy.
Práca na tvorbe obsahových materiálov k predmetu
Technológia pre cukrárov - cvičebnica a prezentácie.
Náročnosť práce: 6 hodín/1 strana, 3hodiny/1 prezentácia
vrátane štúdia odbornej literatúry a textov. Počet vytvorených
6 600,00 strán výučbového materiálu je minimálne 90 a 20 prezentácií. 3.1

11,00

Dohoda o vykonaní práce. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa. Cena práce v mieste a čase obvyklá vzhľadom
na komplexnosť vykonávanej činnosti a požadované výstupy.
Práca na tvorbe obsahových materiálov k predmetu Technika
obsluhy - cvičebnica a prezentácie. Náročnosť práce: 6
hodín/1 strana, 3 hodiny/1 prezentácia vrátane štúdia odbornej
literatúry a textov. Počet vytvorených strán výučbového
3.1
6 600,00 materiálu je minimálne 90 a 20 prezentácií.

11,00

Dohoda o vykonaní práce. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa. Cena práce v mieste a čase obvyklá vzhľadom
na komplexnosť vykonávanej činnosti a požadované výstupy.
Práca na tvorbe obsahových materiálov k predmetu Technika
líčenia a účesov - cvičebnica a prezentácie. Náročnosť práce: 6
hodín/1 strana, 3 hodiny/1 prezentácia vrátane štúdia odbornej
literatúry a textov. Počet vytvorených strán výučbového
3.1
4 620,00 materiálu je minimálne 60 a 20 prezentácií.

11,00

Dohoda o vykonaní práce. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa. Cena práce v mieste a čase obvyklá vzhľadom
na komplexnosť vykonávanej činnosti a požadované výstupy.
Práca na tvorbe obsahových materiálov k predmetu
Technológia pre kaderníkov - cvičebnica a prezentácie.
Náročnosť práce: 6 hodín/1 strana, 3 hodín/1 prezentácia
vrátane štúdia odbornej literatúry a textov. Počet vytvorených
strán výučbového materiálu je minimálne 60 a 12 prezentácií.
Práca na tvorbe obsahových materiálov k predmetu Estetická
výchova a vizáž - cvičebnica a prezentácie. Náročnosť práce:
6 hodín/1 strana, 3 hodín/1 prezentácia vrátane štúdia
odbornej literatúry a textov. Počet vytvorených strán
3.1
6 600,00 výučbového materiálu je minimálne 30 a 8 prezentácií.

ITMS kód Projektu: 26110130350

Expert - tvorba učebných materiálov - Technológia pre
5.1.8. kozmetikov

Expert - tvorba učebných materiálov - Normovanie a
5.1.9. kalkulácie - 1

Expert - tvorba učebných materiálov - Normovanie a
5.1.10. kalkulácie - 2

Expert - tvorba učebných materiálov - Tvorba
5.1.11. podnikateľských zámerov - 1

Expert - tvorba učebných materiálov - Tvorba
5.1.12. podnikateľských zámerov - 2
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11,00

Dohoda o vykonaní práce. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa. Cena práce v mieste a čase obvyklá vzhľadom
na komplexnosť vykonávanej činnosti a požadované výstupy.
Práca na tvorbe obsahových materiálov k predmetu
Technológia pre kozmetikov. Náročnosť práce: 6 hodín/1
strana, 3 hodín/1 prezentácia vrátane štúdia odbornej literatúry
a textov. Počet vytvorených strán výučbového materiálu je
3.1
4 356,00 minimálne 60 a 12 prezentácií.

11,00

Dohoda o vykonaní práce. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa. Cena práce v mieste a čase obvyklá vzhľadom
na komplexnosť vykonávanej činnosti a požadované výstupy.
Práca na tvorbe obsahových materiálov k predmetu
Normovanie a kalkulácie pre kuchárov a cukrárov - cvičebnica
a prezentácie. Náročnosť práce: 6 hodín/1 strana, 3 hodín/1
prezentácia vrátane štúdia odbornej literatúry a textov. Počet
vytvorených strán výučbového materiálu je minimálne 80 a 20
prezentácií. Práca v tíme 2 ľudí. Podiel práce konkrétneho
3.1
2 970,00 autora je 1/2.

11,00

Dohoda o vykonaní práce. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa. Cena práce v mieste a čase obvyklá vzhľadom
na komplexnosť vykonávanej činnosti a požadované výstupy.
Práca na tvorbe obsahových materiálov k predmetu
Normovanie a kalkulácie pre kuchárov a cukrárov - cvičebnica
a prezentácie. Náročnosť práce: 6 hodín/1 strana, 3 hodín/1
prezentácia vrátane štúdia odbornej literatúry a textov. Počet
vytvorených strán výučbového materiálu je minimálne 80 a 20
prezentácií. Práca v tíme 2 ľudí. Podiel práce konkrétneho
3.1
2 970,00 autora je 1/2.

11,00

Dohoda o vykonaní práce. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa. Cena práce v mieste a čase obvyklá vzhľadom
na komplexnosť vykonávanej činnosti a požadované výstupy.
Práca na tvorbe obsahových materiálov: Tvorba
podnikateľských zámerov – pracovný zošit. Náročnosť práce:
6 hodín/1 strana vrátane štúdia odbornej literatúry a textov.
Počet vytvorených strán výučbového materiálu je minimálne
100. Práca v tíme 3 ľudí. Podiel práce konkrétneho autora je
3.1
2 200,00 1/3.

11,00

Dohoda o vykonaní práce. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa. Cena práce v mieste a čase obvyklá vzhľadom
na komplexnosť vykonávanej činnosti a požadované výstupy.
Práca na tvorbe obsahových materiálov: Tvorba
podnikateľských zámerov – pracovný zošit. Náročnosť práce:
6 hodín/1 strana vrátane štúdia odbornej literatúry a textov.
Počet vytvorených strán výučbového materiálu je minimálne
100. Práca v tíme 3 ľudí. Podiel práce konkrétneho autora je
3.1
2 200,00 1/3.

ITMS kód Projektu: 26110130350

Expert - tvorba učebných materiálov - Tvorba
5.1.13. podnikateľských zámerov - 3

Expert - tvorba učebných materiálov - Spoločenská
5.1.14. komunikácia - 1

Expert - tvorba učebných materiálov - Spoločenská
5.1.15. komunikácia - 2

Expert - tvorba učebných materiálov - Spoločenská
5.1.16. komunikácia - 3

Expert - tvorba učebných materiálov - Základné
5.1.17. konverzačné frázy a odborné výrazy - anglický jazyk - 1
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11,00

Dohoda o vykonaní práce. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa. Cena práce v mieste a čase obvyklá vzhľadom
na komplexnosť vykonávanej činnosti a požadované výstupy.
Práca na tvorbe obsahových materiálov: Tvorba
podnikateľských zámerov – pracovný zošit. Náročnosť práce:
6 hodín/1 strana vrátane štúdia odbornej literatúry a textov.
Počet vytvorených strán výučbového materiálu je minimálne
100. Práca v tíme 3 ľudí. Podiel práce konkrétneho autora je
3.1
2 200,00 1/3.

11,00

Dohoda o vykonaní práce. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa. Cena práce v mieste a čase obvyklá vzhľadom
na komplexnosť vykonávanej činnosti a požadované výstupy.
Práca na tvorbe obsahových materiálov k predmetu
Spoločenská komunikácia – pracovné zošity pre všetkých 5
odborov a prezentácie. Náročnosť práce: 6 hodín/1 strana, 3
hodiny/prezentácia vrátane štúdia odbornej literatúry a textov.
Počet vytvorených strán výučbového materiálu je minimálne
100 (20 strán/odbor) a 20 prezentácií. Práca v tíme 3 ľudí.
3.1
2 420,00 Podiel práce konkrétneho autora je 1/3.

11,00

Dohoda o vykonaní práce. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa. Cena práce v mieste a čase obvyklá vzhľadom
na komplexnosť vykonávanej činnosti a požadované výstupy.
Práca na tvorbe obsahových materiálov k predmetu
Spoločenská komunikácia – pracovné zošity pre všetkých 5
odborov a prezentácie. Náročnosť práce: 6 hodín/1 strana, 3
hodiny/prezentácia vrátane štúdia odbornej literatúry a textov.
Počet vytvorených strán výučbového materiálu je minimálne
100 (20 strán/odbor) a 20 prezentácií. Práca v tíme 3 ľudí.
3.1
2 420,00 Podiel práce konkrétneho autora je 1/3.

11,00

Dohoda o vykonaní práce. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa. Cena práce v mieste a čase obvyklá vzhľadom
na komplexnosť vykonávanej činnosti a požadované výstupy.
Práca na tvorbe obsahových materiálov k predmetu
Spoločenská komunikácia – pracovné zošity pre všetkých 5
odborov a prezentácie. Náročnosť práce: 6 hodín/1 strana, 3
hodiny/prezentácia vrátane štúdia odbornej literatúry a textov.
Počet vytvorených strán výučbového materiálu je minimálne
100 (20 strán/odbor) a 20 prezentácií. Práca v tíme 3 ľudí.
3.1
2 420,00 Podiel práce konkrétneho autora je 1/3.

11,00

Dohoda o vykonaní práce. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa. Cena práce v mieste a čase obvyklá vzhľadom
na komplexnosť vykonávanej činnosti a požadované výstupy.
Práca na tvorbe obsahových materiálov: Základné
konverzačné frázy a odborné výrazy pre anglický jazyk pre
všetkých 5 odborov. Náročnosť práce: 6 hodín/1 strana
vrátane štúdia odbornej literatúry a textov. Počet vytvorených
strán výučbového materiálu je minimálne 50 (10 strán/odbor).
3.1
1 650,00 Práca v tíme 2 ľudí. Podiel práce konkrétneho autora je 1/2.

ITMS kód Projektu: 26110130350

Expert - tvorba učebných materiálov - Základné
5.1.18. konverzačné frázy a odborné výrazy - anglický jazyk - 2

Expert - tvorba učebných materiálov - Základné
5.1.19. konverzačné frázy a odborné výrazy - nemecký jazyk - 1

Expert - tvorba učebných materiálov - Základné
5.1.20. konverzačné frázy a odborné výrazy - nemecký jazyk - 2

Expert - tvorba učebných materiálov - Slovník odbornej
5.1.21. terminológie - anglický jazyk - 1

Expert - tvorba učebných materiálov - Slovník odbornej
5.1.22. terminológie - anglický jazyk - 2
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11,00

Dohoda o vykonaní práce. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa. Cena práce v mieste a čase obvyklá vzhľadom
na komplexnosť vykonávanej činnosti a požadované výstupy.
Práca na tvorbe obsahových materiálov: Základné
konverzačné frázy a odborné výrazy pre anglický jazyk pre
všetkých 5 odborov. Náročnosť práce: 6 hodín/1 strana
vrátane štúdia odbornej literatúry a textov.Počet vytvorených
strán výučbového materiálu je minimálne 50 (10 strán/odbor).
3.1
1 650,00 Práca v tíme 2 ľudí. Podiel práce konkrétneho autora je 1/2.

11,00

Dohoda o vykonaní práce. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa. Cena práce v mieste a čase obvyklá vzhľadom
na komplexnosť vykonávanej činnosti a požadované výstupy.
Práca na tvorbe obsahových materiálov: Základné
konverzačné frázy a odborné výrazy pre nemecký jazyk pre
všetkých 5 odborov. Náročnosť práce: 6 hodín/1 strana
vrátane štúdia odbornej literatúry a textov. Počet vytvorených
strán výučbového materiálu je minimálne 50 (10 strán/odbor).
3.1
1 650,00 Práca v tíme 2 ľudí. Podiel práce konkrétneho autora je 1/2.

11,00

Dohoda o vykonaní práce. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa. Cena práce v mieste a čase obvyklá vzhľadom
na komplexnosť vykonávanej činnosti a požadované výstupy.
Práca na tvorbe obsahových materiálov: Základné
konverzačné frázy a odborné výrazy pre nemecký jazyk pre
všetkých 5 odborov. Náročnosť práce: 6 hodín/1 strana
vrátane štúdia odbornej literatúry a textov. Počet vytvorených
strán výučbového materiálu je minimálne 50 (10 strán/odbor).
3.1
1 650,00 Práca v tíme 2 ľudí. Podiel práce konkrétneho autora je 1/2.

11,00

Dohoda o vykonaní práce. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa. Cena práce v mieste a čase obvyklá vzhľadom
na komplexnosť vykonávanej činnosti a požadované výstupy.
Práca na tvorbe obsahových materiálov: Slovník odbornej
terminológie pre anglický jazyk pre všetkých 5 odborov.
Náročnosť práce: 6 hodín/1 strana vrátane štúdia odbornej
literatúry a textov. Počet vytvorených strán výučbového
materiálu je minimálne 50 (10 strán/odbor). Práca v tíme 2
3.1
1 650,00 ľudí. Podiel práce konkrétneho autora je 1/2.

11,00

Dohoda o vykonaní práce. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa. Cena práce v mieste a čase obvyklá vzhľadom
na komplexnosť vykonávanej činnosti a požadované výstupy.
Práca na tvorbe obsahových materiálov: Slovník odbornej
terminológie pre anglický jazyk pre všetkých 5 odborov.
Náročnosť práce: 6 hodín/1 strana vrátane štúdia odbornej
literatúry a textov. Počet vytvorených strán výučbového
materiálu je minimálne 50 (10 strán/odbor). Práca v tíme 2
3.1
1 650,00 ľudí. Podiel práce konkrétneho autora je 1/2.

ITMS kód Projektu: 26110130350

Expert - tvorba učebných materiálov - Slovník odbornej
5.1.23. terminológie - nemecký jazyk - 1

Expert - tvorba učebných materiálov - Slovník odbornej
5.1.24. terminológie - nemecký jazyk - 2

5.1.25. Expert - príprava pre tvorbu videí - odbor kuchár - 1

5.1.26. Expert - príprava pre tvorbu videí - odbor kuchár - 2

5.1.27. Expert - príprava pre tvorbu videí - odbor čašník - 1

5.1.28. Expert - príprava pre tvorbu videí - odbor čašník - 2

5.1.29. Expert - príprava pre tvorbu videí - odbor cukrár - 1
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11,00

Dohoda o vykonaní práce. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa. Cena práce v mieste a čase obvyklá vzhľadom
na komplexnosť vykonávanej činnosti a požadované výstupy.
Práca na tvorbe obsahových materiálov: Slovník odbornej
terminológie pre nemecký jazyk pre všetkých 5 odborov.
Náročnosť práce: 6 hodín/1 strana vrátane štúdia odbornej
literatúry a textov. Počet vytvorených strán výučbového
materiálu je minimálne 50 (10 strán/odbor). Práca v tíme 2
3.1
1 650,00 ľudí. Podiel práce konkrétneho autora je 1/2.

11,00

Dohoda o vykonaní práce. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa. Cena práce v mieste a čase obvyklá vzhľadom
na komplexnosť vykonávanej činnosti a požadované výstupy.
Práca na tvorbe obsahových materiálov: Slovník odbornej
terminológie pre nemecký jazyk pre všetkých 5 odborov.
Náročnosť práce: 6 hodín/1 strana vrátane štúdia odbornej
literatúry a textov. Počet vytvorených strán výučbového
materiálu je minimálne 50 (10 strán/odbor). Práca v tíme 2
3.1
1 650,00 ľudí. Podiel práce konkrétneho autora je 1/2.

11,00

Dohoda o vykonaní práce. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa. Cena vykonanej práce v mieste a čase
obvyklá. Práca pri tvorbe videí: príprave podkladov pre videá,
príprava priestorov, materiálov a komparzistov pre videá a iné
činnosti súvisiace so zabezpečením kvality po odbornej
3.1
165,00 stránke.

11,00

Dohoda o vykonaní práce. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa. Cena vykonanej práce v mieste a čase
obvyklá. Práca pri tvorbe videí: príprave podkladov pre videá,
príprava priestorov, materiálov a komparzistov pre videá a iné
činnosti súvisiace so zabezpečením kvality po odbornej
3.1
165,00 stránke.

11,00

Dohoda o vykonaní práce. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa. Cena vykonanej práce v mieste a čase
obvyklá. Práca pri tvorbe videí: príprave podkladov pre videá,
príprava priestorov, materiálov a komparzistov pre videá a iné
činnosti súvisiace so zabezpečením kvality po odbornej
3.1
165,00 stránke.

11,00

Dohoda o vykonaní práce. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa. Cena vykonanej práce v mieste a čase
obvyklá. Práca pri tvorbe videí: príprave podkladov pre videá,
príprava priestorov, materiálov a komparzistov pre videá a iné
činnosti súvisiace so zabezpečením kvality po odbornej
3.1
165,00 stránke.

11,00

Dohoda o vykonaní práce. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa. Cena vykonanej práce v mieste a čase
obvyklá. Práca pri tvorbe videí: príprave podkladov pre videá,
príprava priestorov, materiálov a komparzistov pre videá a iné
činnosti súvisiace so zabezpečením kvality po odbornej
3.1
165,00 stránke.

ITMS kód Projektu: 26110130350

5.1.30. Expert - príprava pre tvorbu videí - odbor cukrár - 2

5.1.31. Expert - príprava pre tvorbu videí - odbor kaderník - 1

5.1.32. Expert - príprava pre tvorbu videí - odbor kaderník - 2

5.1.33. Expert - príprava pre tvorbu videí - odbor kozmetik - 1

5.1.34. Expert - príprava pre tvorbu videí - odbor kozmetik - 2

5.1.35. Externý odborník pre odbor kuchár - anglický jazyk

5.1.36. Externý odborník pre odbor čašník - anglický jazyk
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Dohoda o vykonaní práce. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa. Cena vykonanej práce v mieste a čase
obvyklá. Práca pri tvorbe videí: príprave podkladov pre videá,
príprava priestorov, materiálov a komparzistov pre videá a iné
činnosti súvisiace so zabezpečením kvality po odbornej
3.1
165,00 stránke.

11,00

Dohoda o vykonaní práce. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa. Cena vykonanej práce v mieste a čase
obvyklá. Práca pri tvorbe videí: príprave podkladov pre videá,
príprava priestorov, materiálov a komparzistov pre videá a iné
činnosti súvisiace so zabezpečením kvality po odbornej
3.1
165,00 stránke.

11,00

Dohoda o vykonaní práce. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa. Cena vykonanej práce v mieste a čase
obvyklá. Práca pri tvorbe videí: príprave podkladov pre videá,
príprava priestorov, materiálov a komparzistov pre videá a iné
činnosti súvisiace so zabezpečením kvality po odbornej
3.1
165,00 stránke.

11,00

Dohoda o vykonaní práce. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa. Cena vykonanej práce v mieste a čase
obvyklá. Práca pri tvorbe videí: príprave podkladov pre videá,
príprava priestorov, materiálov a komparzistov pre videá a iné
činnosti súvisiace so zabezpečením kvality po odbornej
3.1
165,00 stránke.

11,00

Dohoda o vykonaní práce. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa. Cena vykonanej práce v mieste a čase
obvyklá. Práca pri tvorbe videí: príprave podkladov pre videá,
príprava priestorov, materiálov a komparzistov pre videá a iné
činnosti súvisiace so zabezpečením kvality po odbornej
3.1
165,00 stránke.

13,50

Dohoda o vykonaní práce. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa. Cena práce v mieste a čase obvyklá vzhľadom
na komplexnosť vykonávanej činnosti a požadované výstupy.
Práca na príprave podkladov pre Základné konverzačné frázy a
odborné výrazy a Slovník odbornej terminológie pre anglický
jazyk a odbor kuchár. Odhadovaná náročnosť práce je 50
3.1
675,00 hodín.

13,50

Dohoda o vykonaní práce. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa. Cena práce v mieste a čase obvyklá vzhľadom
na komplexnosť vykonávanej činnosti a požadované výstupy.
Práca na príprave podkladov pre Základné konverzačné frázy a
odborné výrazy a Slovník odbornej terminológie pre anglický
jazyk a odbor čašník. Odhadovaná náročnosť práce je 50
3.1
675,00 hodín.

ITMS kód Projektu: 26110130350

5.1.37. Externý odborník pre odbor cukrár - anglický jazyk

5.1.38. Externý odborník pre odbor kozmetik - anglický jazyk

5.1.39. Externý odborník pre odbor kaderník - anglický jazyk

5.1.40. Externý odborník pre odbor kuchár - nemecký jazyk

5.1.41. Externý odborník pre odbor čašník - nemecký jazyk

5.1.42. Externý odborník pre odbor cukrár - nemecký jazyk

5.1.43. Externý odborník pre odbor kozmetik - nemecký jazyk
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13,50

Dohoda o vykonaní práce. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa. Cena práce v mieste a čase obvyklá vzhľadom
na komplexnosť vykonávanej činnosti a požadované výstupy.
Práca na príprave podkladov pre Základné konverzačné frázy a
odborné výrazy a Slovník odbornej terminológie pre anglický
jazyk a odbor cukrár. Odhadovaná náročnosť práce je 50
3.1
675,00 hodín.

13,50

Dohoda o vykonaní práce. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa. Cena práce v mieste a čase obvyklá vzhľadom
na komplexnosť vykonávanej činnosti a požadované výstupy.
Práca na príprave podkladov pre Základné konverzačné frázy a
odborné výrazy a Slovník odbornej terminológie pre anglický
jazyk a odbor kozmetik. Odhadovaná náročnosť práce je 50
3.1
675,00 hodín.

13,50

Dohoda o vykonaní práce. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa. Cena práce v mieste a čase obvyklá vzhľadom
na komplexnosť vykonávanej činnosti a požadované výstupy.
Práca na príprave podkladov pre Základné konverzačné frázy a
odborné výrazy a Slovník odbornej terminológie pre anglický
jazyk a odbor kozmetik. Odhadovaná náročnosť práce je 50
3.1
675,00 hodín.

13,50

Dohoda o vykonaní práce. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa. Cena práce v mieste a čase obvyklá vzhľadom
na komplexnosť vykonávanej činnosti a požadované výstupy.
Práca na príprave podkladov pre Základné konverzačné frázy a
odborné výrazy a Slovník odbornej terminológie pre nemecký
jazyk a odbor kuchár. Odhadovaná náročnosť práce je 50
3.1
675,00 hodín.

13,50

Dohoda o vykonaní práce. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa. Cena práce v mieste a čase obvyklá vzhľadom
na komplexnosť vykonávanej činnosti a požadované výstupy.
Práca na príprave podkladov pre Základné konverzačné frázy a
odborné výrazy a Slovník odbornej terminológie pre nemecký
jazyk a odbor čašník. Odhadovaná náročnosť práce je 50
3.1
675,00 hodín.

13,50

Dohoda o vykonaní práce. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa. Cena práce v mieste a čase obvyklá vzhľadom
na komplexnosť vykonávanej činnosti a požadované výstupy.
Práca na príprave podkladov pre Základné konverzačné frázy a
odborné výrazy a Slovník odbornej terminológie pre nemecký
jazyk a odbor cukrár. Odhadovaná náročnosť práce je 50
3.1
675,00 hodín.

13,50

Dohoda o vykonaní práce. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa. Cena práce v mieste a čase obvyklá vzhľadom
na komplexnosť vykonávanej činnosti a požadované výstupy.
Práca na príprave podkladov pre Základné konverzačné frázy a
odborné výrazy a Slovník odbornej terminológie pre nemecký
jazyk a odbor kozmetik. Odhadovaná náročnosť práce je 50
3.1
675,00 hodín.

ITMS kód Projektu: 26110130350

5.1.44. Externý odborník pre odbor kaderník - nemecký jazyk

5.1.45. Inovácia ŠkVP - 1

5.1.46. Inovácia ŠkVP - 2

5.1.47. Inovácia ŠkVP - 3

5.1.48. Inovácia ŠkVP - 4

5.1.49. Inovácia ŠkVP - 5

5.1.50. Inovácia ŠkVP - 6
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13,50

Dohoda o vykonaní práce. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa. Cena práce v mieste a čase obvyklá vzhľadom
na komplexnosť vykonávanej činnosti a požadované výstupy.
Práca na príprave podkladov pre Základné konverzačné frázy a
odborné výrazy a Slovník odbornej terminológie pre nemecký
jazyk a odbor kozmetik. Odhadovaná náročnosť práce je 50
3.1
675,00 hodín.

4,60

Hlavný pracovný pomer. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa vypočítaná podľa vzorca: 571,60/168*1,352
=4,60 Eur. hrubá mzda/mesačný fond pracovného času v
hodinách*1,352(odvody zamestnávateľa). Práca na inovácií
ŠkVP pre predmet Regionálna gastronómia, pre ktorý je
vytvorený nový výučbový materiál v rozsahu 95 strán.
437,00 Náročnosť práce: 1hodina/1 strana.

5,81

Hlavný pracovný pomer. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa vypočítaná podľa vzorca:
722,4/168*1,352(odvody zamestnávateľa). Práca na inovácií
ŠkVP pre predmet Technika prevádzky, pre ktorý je vytvorený
nový výučbový materiál v rozsahu 95 strán. Náročnosť práce:
3.1
551,95 1hodina/1 strana.

5,41

Hlavný pracovný pomer. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa vypočítaná podľa vzorca:
672/168*1,352(odvody zamestnávateľa). Práca na inovácií
ŠkVP pre predmet Technológia pre kuchárov, pre ktorý je
vytvorený nový výučbový materiál v rozsahu 90 strán.
486,90 Náročnosť práce: 1hodina/1 strana.

3.1

6,62

Hlavný pracovný pomer. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa vypočítaná podľa vzorca:
823,2/168*1,352(odvody zamestnávateľa). Práca na inovácií
ŠkVP pre predmet Technológia pre cukrárov, pre ktorý je
vytvorený nový výučbový materiál v rozsahu 90 strán.
595,80 Náročnosť práce: 1hodina/1 strana.

3.1

6,49

Hlavný pracovný pomer. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa vypočítaná podľa vzorca:
806,4/168*1,352(odvody zamestnávateľa). Práca na inovácií
ŠkVP pre predmet Technika obsluhy, pre ktorý je vytvorený
nový výučbový materiál v rozsahu 90 strán. Náročnosť práce:
584,10 1hodina/1 strana.

3.1

5,27

Hlavný pracovný pomer. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa vypočítaná podľa vzorca:
655,2/168*1,352(odvody zamestnávateľa). Práca na inovácií
ŠkVP pre predmet Technika líčenia a účesov, pre ktorý je
vytvorený nový výučbový materiál v rozsahu 60 strán.
Náročnosť práce: 1hodina/1 strana.
Práca na inovácií ŠkVP pre odborný výcvik – kozmetik.
579,70 Náročnosť práce: 50 hodín.

3.1

3.1
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5.1.51. Inovácia ŠkVP - 7

5.1.52. Inovácia ŠkVP - 8

5.1.53. Inovácia ŠkVP - 9

5.1.54. Inovácia ŠkVP - 10

5.1.55. Inovácia ŠkVP - 11

5.1.56. Inovácia ŠkVP - 12

5.1.57. Inovácia ŠkVP - 13
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6,35

Hlavný pracovný pomer. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa vypočítaná podľa vzorca:
789,6/168*1,352(odvody zamestnávateľa). Práca na inovácií
ŠkVP pre predmety Technológia pre kaderníkov, Estetická
výchova a vizáž, pre ktoré sú vytvorené nové výučbové
materiály v rozsahu 90 strán spolu a toho 60 strán pre
Technológiu pre kaderníkov. Náročnosť práce: 1hodina/1
strana.
Práca na inovácií ŠkVP pre odborný výcvik – kaderník.
889,00 Náročnosť práce: 50 hodín.

3.1

4,87

Hlavný pracovný pomer. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa vypočítaná podľa vzorca:605,15/168*1,352=
4,87 Eur. Hrubá mzda/mesačný fond pracovného času v
hodinách*1,352(odvody zamestnávateľa). Práca na inovácií
ŠkVP pre predmet Technológia pre kozmetikov, pre ktorý je
vytvorený nový výučbový materiál v rozsahu 60 strán.
Náročnosť práce: 1hodina/1 strana.
Práca na inovácií ŠkVP pre odborný výcvik – kozmetik.
535,70 Náročnosť práce: 50 hodín.

3.1

6,76

Hlavný pracovný pomer. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa vypočítaná podľa vzorca:
840/168*1,352(odvody zamestnávateľa). Práca na inovácií
ŠkVP pre predmet Normovanie a kalkulácie, pre ktorý je
vytvorený nový výučbový materiál v rozsahu 80 strán.
Náročnosť práce: 1hodina/1 strana. Práca v tíme 2 ľudí. Podiel
3.1
270,40 práce konkrétneho autora je 1/2.

5,68

Hlavný pracovný pomer. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa vypočítaná podľa vzorca:
705,6/168*1,352(odvody zamestnávateľa). Práca na inovácií
ŠkVP pre predmet Normovanie a kalkulácie, pre ktorý je
vytvorený nový výučbový materiál v rozsahu 80 strán.
Náročnosť práce: 1hodina/1 strana. Práca v tíme 2 ľudí. Podiel
práce konkrétneho autora je 1/2.
Práca na inovácií dvoch ŠkVP (3.ročné a 4. ročné štúdium) pre
3.1
568,00 odborný výcvik – kuchár. Náročnosť práce: 60 hodín.

5,81

Hlavný pracovný pomer. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa vypočítaná podľa vzorca:
722,4/168*1,352(odvody zamestnávateľa). Práca na inovácií
ŠkVP pre predmet Spoločenská komunikácia, pre ktorý je
581,00 vytvorený nový výučbový materiál v rozsahu 100 strán.

5,27

Hlavný pracovný pomer. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa vypočítaná podľa vzorca:
655,2/168*1,352(odvody zamestnávateľa). Práca na inovácií
105,40 ŠkVP pre predmet Anglický jazyk. Náročnosť práce: 20 hodín. 3.1

6,76

Hlavný pracovný pomer. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa vypočítaná podľa vzorca:
840/168*1,352(odvody zamestnávateľa). Práca na inovácií
135,20 ŠkVP pre predmet Anglický jazyk. Náročnosť práce: 20 hodín. 3.1

3.1

ITMS kód Projektu: 26110130350

5.1.58. Inovácia ŠkVP - 14

5.1.59. Inovácia ŠkVP - 15

5.1.60. Inovácia ŠkVP - 16

5.1.61. Inovácia ŠkVP - 17

5.1.62. Inovácia ŠkVP - 18

5.1.63. Inovácia ŠkVP - 19

5.1.64. Inovácia ŠkVP - 20

5.1.65. Inovácia ŠkVP - 21
5.2. Cestovné náhrady **
5.2.1. Prevádzka vozidla organizácie *
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s
5.2.2. platnými limitmi) **
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s
5.2.3. platnými limitmi)** v prípade potreby
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné
5.3. činnosti)

5.3.1. Externý odborník pre odbor kuchár
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6,62

Hlavný pracovný pomer. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa vypočítaná podľa vzorca:
823,2/168*1,352(odvody zamestnávateľa). Práca na inovácií
132,40 ŠkVP pre predmet Nemecký jazyk. Náročnosť práce: 20 hodín. 3.1

5,27

Hlavný pracovný pomer. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa vypočítaná podľa vzorca:
655,2/168*1,352(odvody zamestnávateľa). Práca na inovácií
105,40 ŠkVP pre predmet Nemecký jazyk. Náročnosť práce: 20 hodín. 3.1

4,87

Hlavný pracovný pomer. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa vypočítaná podľa vzorca:
604,8/168*1,352(odvody zamestnávateľa). Práca na inovácií
dvoch ŠkVP (3.ročné a 4. ročné štúdium) pre odborný výcvik
292,20 – kuchár. Náročnosť práce: 60 hodín.

6,08

Hlavný pracovný pomer. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa vypočítaná podľa vzorca:
756/168*1,352(odvody zamestnávateľa). Práca na inovácií
dvoch ŠkVP (3.ročné a 4. ročné štúdium) – čašník. Náročnosť
3.1
364,80 práce: 60 hodín.

4,66

Hlavný pracovný pomer. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa vypočítaná podľa vzorca:
579,6/168*1,352(odvody zamestnávateľa). Práca na inovácií
dvoch ŠkVP (3.ročné a 4. ročné štúdium) – čašník. Náročnosť
3.1
279,60 práce: 60 hodín.

5,27

Hlavný pracovný pomer. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa vypočítaná podľa vzorca:
655,2/168*1,352(odvody zamestnávateľa). Práca na inovácií
ŠkVP pre odborný výcvik – cukrár. Náročnosť práce: 50
263,50 hodín.

3.1

5,27

Hlavný pracovný pomer. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa vypočítaná podľa vzorca:
655,2/168*1,352(odvody zamestnávateľa). Práca na inovácií
ŠkVP pre odborný výcvik – cukrár. Náročnosť práce: 50
263,50 hodín.

3.1

5,27

Hlavný pracovný pomer. Hodinová sadzba vrátane odvodov
zamestnávateľa vypočítaná podľa vzorca:
655,2/168*1,352(odvody zamestnávateľa). Práca na inovácií
ŠkVP pre odborný výcvik – kaderník. Náročnosť práce: 50
263,50 hodín.

3.1

3.1
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27,00

Zmluva podľa obchodného zákonníka. Externý odborník z
praxe pre odbor kuchár – náplň práce: spolupráca na príprave
edukačných videí, konzultácie pri príprave obsahovej náplne
predmetov pre daný odbor. Odhadnutá potreba práce je 60
hodín. Cena určená na základe prieskumu trhu, v mieste a čase
obvyklá. Konkrétna osoba bude určená v súlade s platnými
3.1
1 620,00 predpismi v SR.

ITMS kód Projektu: 26110130350

5.3.2. Externý odborník pre odbor čašník

5.3.3. Externý odborník pre odbor cukrár

5.3.4. Externý odborník pre odbor kozmetik
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637004

Externý odborník pre odbor kaderník
637004
Vývoj portálu
Tvorba vzdelávacích modulov
Ostatné výdavky - priame
Nájom priestorov na realizáciu aktivity 3
Nájom ostatného majetku a lízing
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre lektorov, odborný
5.4.3 personál (zabezpečené dodávateľsky)*****
5.4.4 Grafické spracovanie a tlač publikácie

5.3.5.
5.3.6.
5.3.7.
5.4.
5.4.1
5.4.2

5.4.5 Školenia - Odbor kuchár

5.4.6 Školenia - Odbor čašník

5.4.7 Školenia - Odbor cukrár
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637001

637001

27,00

Zmluva podľa obchodného zákonníka. Externý odborník z
praxe pre odbor čašník – náplň práce: spolupráca na príprave
edukačných videí, konzultácie pri príprave obsahovej náplne
predmetov pre daný odbor. Odhadnutá potreba práce je 60
hodín. Cena určená na základe prieskumu trhu, v mieste a čase
obvyklá. Konkrétna osoba bude určená v súlade s platnými
3.1
1 620,00 predpismi v SR.

27,00

Zmluva podľa obchodného zákonníka. Externý odborník z
praxe pre odbor cukrár – náplň práce: spolupráca na príprave
edukačných videí, konzultácie pri príprave obsahovej náplne
predmetov pre daný odbor. Odhadnutá potreba práce je 60
hodín. Cena určená na základe prieskumu trhu, v mieste a čase
obvyklá. Konkrétna osoba bude určená v súlade s platnými
3.1
1 620,00 predpismi v SR.

27,00

Zmluva podľa obchodného zákonníka. Externý odborník z
praxe pre odbor kozmetik – náplň práce: spolupráca na
príprave edukačných videí, konzultácie pri príprave obsahovej
náplne predmetov pre daný odbor. Odhadnutá potreba práce je
60 hodín. Cena určená na základe prieskumu trhu, v mieste a
čase obvyklá. Konkrétna osoba bude určená v súlade s
3.1
1 620,00 platnými predpismi v SR.

60
0
0

27,00
0,00
0,00

Zmluva podľa obchodného zákonníka. Externý odborník z
praxe pre odbor kaderník – náplň práce: spolupráca na
príprave edukačných videí, konzultácie pri príprave obsahovej
náplne predmetov pre daný odbor. Odhadnutá potreba práce je
60 hodín. Cena určená na základe prieskumu trhu, v mieste a
čase obvyklá. Konkrétna osoba bude určená v súlade s
3.1
1 620,00 platnými predpismi v SR.
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3 720,00

Školenia pre pedagogických zamestnancov v odbore kuchár školenia zamerané na najnovšie trendy v odbore kuchár. Počet
zúčastnených zamestnancov je 8 a počet školení 3. Cena v
mieste a čase obvyklá, zistená prieskumom trhu. Cena určená
3.1
3 720,00 155€/pedagóg/školenie.

3 720,00

Školenia pre pedagogických zamestnancov v odbore čašník školenia zamerané na najnovšie trendy v odbore. Počet
zúčastnených zamestnancov je 8 a počet školení 3. Cena v
mieste a čase obvyklá, zistená prieskumom trhu. Cena určená
3 720,00 155€/pedagóg/školenie.

3.1

1 395,00

Školenia pre pedagogických zamestnancov v odbore cukrár školenia zamerané na najnovšie trendy v odbore. Počet
zúčastnených zamestnancov je 3 a počet školení 3. Cena v
mieste a čase obvyklá, zistená prieskumom trhu. Cena určená
1 395,00 155€/pedagóg/školenie.

3.1
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5.4.8 Školenia - Odbor kozmetik

5.4.9 Školenia - Odbor kaderník

5.4.10 Tvorba a spracovanie videa

5.4.11 Grafické spracovanie a tlač publikácie
5.5. Podpora frekventantov

637001

637001

637004

637004

5.5.5 Odborná literatúra a publikácie - Odbor čašník

projekt

projekt

projekt

1

1

1

1

930,00

1 860,00

Školenia pre pedagogických zamestnancov v odbore kaderník.
Počet zúčastnených zamestnancov je 4 a počet školení 3. Cena
v mieste a čase obvyklá, zistená prieskumom trhu. Cena určená
3.1
1 860,00 155€/pedagóg/školenie.

10 000,00

Zmluva podľa obchodného zákonníka. Spracovanie 5
vzdelávacích videí pre 5 odborov. Videá budú mať dĺžku 90
minút každé, pričom budú rozdelené na minimálne 10
tematických častí. V cene je zarátaný kameraman a zvukár na
mieste natáčania, prenájom techniky, postprodukcia - strih,
komentátor, efekty a pod. a dodanie videí na vhodnom nosiči v
počte 10 kusov na odbor.Cena 2000 € na jedno 90 minútové
video. Cena v mieste a čase obvyklá, určená na základe
prieskumu trhu. Dodávateľ bude riadne vybraný počas
3.1
10 000,00 realizácie projektu.

9 855,00

Tlač a väzba vytvorených učebných textov a cvičebníc v
počte: Regionálna gastronómia(95 strán) 90ks, Technika
prevádzky (95 strán) 60ks, Technológia pre kuchárov (90
strán) 60ks, Technológia pre cukrárov (90 strán) 20ks,
Technika obsluhy (90 strán) 60ks, Technika líčenia a účesov
(60 strán) 50ks, Technológia pre kaderníkov (60 strán) 30ks,
Technológia pre kozmetikov (60 strán) 20ks. Spolu 32850
strán.Cena 0,30€ na stranu. Určená telefonickým prieskumom
3.1
9 855,00 trhu, v mieste a čase obvyklá.

28 065,00

Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov
5.5.1 vzdelávania (domáce, zahraničné cesty)
5.5.2 Školiaci materiál, školiace potreby
5.5.3 Príspevky pre frekventantov

5.5.4 Odborná literatúra a publikácie - Odbor kuchár

projekt

Školenia pre pedagogických zamestnancov v odbore kozmetik.
Počet zúčastnených zamestnancov je 2 a počet školení 3. Cena
v mieste a čase obvyklá, zistená prieskumom trhu. Cena určená
3.1
930,00 155€/pedagóg/školenie.

633009

633009

projekt

0

0,00

0,00

projekt

0

0,00

0,00

projekt

0

0,00

0,00

projekt

projekt

1

1

26

1 000,00

Literatúra a publikácie podľa potreby cieľovej skupiny pri
modernizácii odboru kuchár a k nemu prislúchajúcich
predmetov. Konkrétne tituly, množstvo a cena záleží od
podmienok počas realizácie. Literatúra je určená pre cieľovú
skupinu pedagogických zamestnancov a žiakov. Cena vrátane
poštovného. Výpočet vychádza z odhadu: 25 publikácií x 20
€, pričom z každej publikácie budú zakúpené 2 ks (pre potreby
3.1
1 000,00 knižnice).

1 000,00

Literatúra a publikácie podľa potreby cieľovej skupiny pri
modernizácii odboru čašník a k nemu prislúchajúcich
predmetov. Konkrétne tituly, množstvo a cena záleží od
podmienok počas realizácie. Literatúra je určená pre cieľovú
skupinu pedagogických zamestnancov a žiakov. Výpočet
vychádza z odhadu: 25 publikácií x 20 €, pričom z každej
1 000,00 publikácie budú zakúpené 2 ks (pre potreby knižnice).

3.1
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5.5.6 Odborná literatúra a publikácie - Odbor cukrár

5.5.7 Odborná literatúra a publikácie - Odbor kaderník

5.5.8 Odborná literatúra a publikácie - Odbor kozmetik

633009

633009

633009

5.5.9 Odborná literatúra a publikácie - Spoločenská komunikácia 633009

5.5.10 Odborná literatúra a publikácie - Cudzie jazyky

5.5.11 Odborná literatúra a publikácie - Ekonomická literatúra

633009

633009

projekt

projekt

projekt

projekt

projekt

projekt

1

1

1

1

1

1

27

1 000,00

Literatúra a publikácie podľa potreby cieľovej skupiny pri
modernizácii odboru cukrár a k nemu prislúchajúcich
predmetov. Konkrétne tituly, množstvo a cena záleží od
podmienok počas realizácie. Literatúra je určená pre cieľovú
skupinu pedagogických zamestnancov a žiakov. Výpočet
vychádza z odhadu: 25 publikácií x 20 €, pričom z každej
1 000,00 publikácie budú zakúpené 2 ks (pre potreby knižnice).

3.1

1 000,00

Literatúra a publikácie podľa potreby cieľovej skupiny pri
modernizácii odboru kaderník a k nemu prislúchajúcich
predmetov. Konkrétne tituly, množstvo a cena záleží od
podmienok počas realizácie. Literatúra je určená pre cieľovú
skupinu pedagogických zamestnancov a žiakov. Výpočet
vychádza z odhadu: 25 publikácií x 20 €, pričom z každej
1 000,00 publikácie budú zakúpené 2 ks (pre potreby knižnice).

3.1

1 000,00

Literatúra a publikácie podľa potreby cieľovej skupiny pri
modernizácii odboru kozmetik a k nemu prislúchajúcich
predmetov. Konkrétne tituly, množstvo a cena záleží od
podmienok počas realizácie. Literatúra je určená pre cieľovú
skupinu pedagogických zamestnancov a žiakov. Výpočet
vychádza z odhadu: 25 publikácií x 20 €, pričom z každej
1 000,00 publikácie budú zakúpené 2 ks (pre potreby knižnice).

3.1

500,00

Literatúra a publikácie podľa potreby cieľovej skupiny pri
modernizácii predmetu Spoločenská komunikácia pre všetky
odbory. Konkrétne tituly, množstvo a cena záleží od
podmienok počas realizácie. Literatúra je určená pre cieľovú
skupinu pedagogických zamestnancov a žiakov. Výpočet
vychádza z odhadu: 25 publikácií x 10 €, pričom z každej
500,00 publikácie budú zakúpené 2 ks (pre potreby knižnice).

3.1

700,00

Literatúra a publikácie podľa potreby cieľovej skupiny pri
modernizácii pre anglický a nemecký jazyk pre všetky odbory.
Konkrétne tituly, množstvo a cena záleží od podmienok počas
realizácie. Literatúra je určená pre cieľovú skupinu
3.1
700,00 pedagogických zamestnancov a žiakov.

960,00

Ekonomická literatúra a publikácie podľa potreby cieľovej
skupiny pri modernizácii vyučovania. Konkrétne tituly,
množstvo a cena záleží od podmienok počas realizácie.
Literatúra je určená pre cieľovú skupinu pedagogických
zamestnancov a žiakov. Výpočet vychádza z odhadu: 12
publikácií x 20 €, pričom z každej publikácie budú zakúpené 4
ks (pre potreby knižnice - keďže ekonomické predmety sa
3.1
960,00 týkajú všetkých žiakov).
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5.5.12 Suroviny - odborní výcvik - Kuchár

5.5.13 Suroviny pre odborní výcvik - Čašník

5.5.14 Suroviny pre odborní výcvik - Cukrár

5.5.15 Didaktický materiál pre odborní výcvik - kozmetik

5.5.16 Didaktický materiál pre odborní výcvik - Kaderník

5.5.17 Pomôcky na výučbu - odbor kuchár

5.5.18 Pomôcky na výučbu - odbor čašník

633009

633009

633009

633009

633009

633009

633009

projekt

projekt

projekt

projekt

projekt

projekt

projekt

1

1

1

1

1

1

1
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1 800,00

Suroviny na prípravu jedál a ostatný spotrebný materiál potrebné pre modernizované vyučovanie odborného výcviku a
pri príprave učebných materiálov na odborné predmety a
odborný výcvik - príprava fotodokumentácie, videí,
overovanie správnosti postupov. Cena odhadnutá na základe
skúseností so spotrebou surovín a spotrebného materiálu pri
vyučovaní. Pre cieľovú skupinu 150 žiakov, potreba na žiaka
3.1
1 800,00 12€.

1 400,00

Suroviny na prípravu jedál a ostatný spotrebný materiál potrebné pre modernizované vyučovanie odborného výcviku a
pri príprave učebných materiálov na odborné predmety a
odborný výcvik - príprava fotodokumentácie, videí,
overovanie správnosti postupov. Cena odhadnutá na základe
skúseností so spotrebou surovín a spotrebného materiálu pri
vyučovaní. Pre cieľovú skupinu 140 žiakov, potreba na žiaka
3.1
1 400,00 10€.

320,00

Suroviny na prípravu cukrárskych výrobkov a ostatný
spotrebný materiál - potrebné pre modernizované vyučovanie
odborného výcviku a pri príprave učebných materiálov na
odborné predmety a odborný výcvik - príprava
fotodokumentácie, overovanie správnosti postupov. Cena
odhadnutá na základe skúseností so spotrebou surovín a
spotrebného materiálu pri vyučovaní. Pre cieľovú skupinu 16
320,00 žiakov, potreba na žiaka 20 €.

400,00

Potrebné pre modernizované vyučovanie odborného výcviku a
pri príprave učebných materiálov na odborné predmety a
odborný výcvik - príprava fotodokumentácie, videí,
overovanie správnosti postupov. Cena odhadnutá na základe
skúseností so spotrebou spotrebného materiálu pri vyučovaní.
3.1
400,00 Pre cieľovú skupinu 20 žiakov, potreba na žiaka 20 €.

600,00

Potrebné pre modernizované vyučovanie odborného výcviku a
pri príprave učebných materiálov na odborné predmety a
odborný výcvik - príprava fotodokumentácie, videí,
overovanie správnosti postupov. Cena odhadnutá na základe
skúseností so spotrebou spotrebného materiálu pri vyučovaní.
3.1
600,00 Pre cieľovú skupinu 30 žiakov, potreba na žiaka 20 €.

2 725,00

Pomôcky na výučbu potrebné v súvislosti s modernizáciou
vyučovania: Salamander, Gastronádoby, Mäsodosky – drevo 6
ks, Krájacie dosky – plast 10 ks, Teflónová panvica 5 ks,
Liatinová panvica 5 ks, Kuchárske vidlice, Sada nožov,
Šľahačková fľaša 3 ks. Cena v mieste a čase obvyklá, zistená
3.1
2 725,00 na základe prieskumu trhu.

2 940,00

Pomôcky na výučbu potrebné v súvislosti s modernizáciou
vyučovania: Chafing 2 ks, Kôš na ovocie prútený, Etážerka 4
ks, Nádoba na sekt 2 ks, Flambovacia pištoľ 2 ks, Fondue
súprava, Sada tanierov na slávnostné stolovanie 6 ks, Fólia
reliéfna, Barmanský kufrík. Cena v mieste a čase obvyklá,
2 940,00 zistená na základe prieskumu trhu.

3.1

3.1
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5.5.19 Pomôcky na výučbu - odbor cukrár

5.5.20 Pomôcky na výučbu - odbor kozmetik

5.5.21 Pomôcky na výučbu - odbor kaderník

633009

633009

633009

projekt

1

projekt

1

projekt

1

2 150,00

Pomôcky na výučbu potrebné v súvislosti s modernizáciou
vyučovania: Formy na bonbóny 10 ks, Formy na čokoládové
figúrky 10 ks, Mramorové dosky 4 ks, Fólie na čokoládu 50 ks,
Farby kovové na čokoládu, Fólia reliéfna 50 ks, Chladiaci
spray Chocottol 10 ks. Cena v mieste a čase obvyklá, zistená
3.1
2 150,00 na základe prieskumu trhu.

3 990,00

Pomôcky na výučbu potrebné v súvislosti s modernizáciou
vyučovania: Kozmetický stolík 2, Manikúrový stolík, Pomôcky
na tvorbu umelých nechtov, Parafínová vanička na nechty,
Pedikúrový set, Stojan na líčenie, Vizážistické kreslo,
Botoxový set, Model lebky, Model kože, Zobrazenia orgánov
15 ks. Cena v mieste a čase obvyklá, zistená na základe
3.1
3 990,00 prieskumu trhu.

4 580,00

Pomôcky na výučbu potrebné v súvislosti s modernizáciou
vyučovania: Cvičné busty so stojanom 10 ks, Detská stolička
na strihanie 2 ks, Kadernícke kufríky 6 ks, Manipulačný stolík
9 ks, Závesné spätné zrkadlo. Cena v mieste a čase obvyklá,
3.1
4 580,00 zistená na základe prieskumu trhu.

5. Spolu

166 566,05

6. Riadenie rizík (ak relevantné)
6.1 Riziková prirážka
6. Spolu
CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU

1.
2.
3a.
3b.
4.
5.
6.

projekt

0

0,00

0,00

0,00
296 722,00

Kontrola kriterii efektivnosti rozpoctu

Suma v EUR v %

Nepriame výdavky***
(priame výdavky)
Zariadenie a vybavenie (priame výdavky)
Zariadenie a vybavenie (nepriame výdavky)
Dodávky na nepriame výdavky
Dodávky na priame výdavky
Riziková prirážka

36 513,20
0,00
49 630,27
-

14,03%
0,00%
19,07%

8 160,00
41 305,00
0,00

limity
20,00%
10,00%
20,00%
20,00%

z priamych výdavkov
z priamych výdavkov
z priamych výdavkov
z nepriamych výdavkov

22,35%

30,00% z nepriamych výdavkov

15,87%

30,00% z priamych výdavkov

0,00%

5,00% z celkových oprávnených výdavkov

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

ITMS kód Projektu: 26110130350

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

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

Rok
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Spolu
%

Oprávnené výdavky
projektu
A
0,00
60 000,00
190 000,00
46 722,00
0,00
0,00
0,00
296 722,00
100,00

Výška žiadaného
príspevku
B
0,00
57 000,00
180 500,00
44 385,90
0,00
0,00
0,00
281 885,90
95,00

Vlastné zdroje
C
0,00
3 000,00
9 500,00
2 336,10
0,00
0,00
0,00
14 836,10
5,00

