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DODATOK Č. 3 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: 203/2009/1.1/OPV 

 
Tento Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, registračné číslo 
Dodatku 203/2009/1.1/OPV/D03 (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   

   Slovenská republika  

IČO : 31819494 

DIČ : 2022295539 

konajúci : Ing. Alexandra Drgová 

na základe splnomocnenia zo dňa 30. 11. 2007  

 

(ďalej len „Poskytovateľ“)  

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

názov  : Špeciálna základná škola 

sídlo : Jilemnického 94/3, 050 01 Revúca 

   Slovenská republika      

zapísaný v : registri organizácií 

konajúci : Mgr. Iveta Jančíková 

IČO : 35985259 

DIČ : 2021630325 
 

banka : Štátna pokladnica 

číslo účtu  (vrátane predčíslia) a kód banky  

 zálohové platby:2  a)  

    b) – 

 predfinancovanie:3 a) 

    b) 

 refundácia:4  a)  

    b)  

     

(ďalej len „Prijímateľ“) 

 

(ďalej aj „Zmluvné strany“) 

 

Článok 1 

 
Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na zmene Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku č. 203/2009/1.1/OPV (ďalej len „Zmluva“), ITMS kód Projektu 26110130246, 
v znení Dodatku č. 1 – registračné číslo Dodatku 203/2009/1.1/OPV/D01 , v znení Dodatku č. 
2 – registračné číslo Dodatku 203/2009/1.1/OPV/D02, v znení Usmernenia Poskytovateľa č. 1 
zo dňa 7. 12. 2009, Usmernenia Poskytovateľa č. 2 zo dňa 11. 5. 2010 a Usmernenia 
Poskytovateľa č. 3 zo dňa 22. 09. 2010, uvedenej v článku 2 tohto Dodatku. 
 
 

 

 

 

                                                 
2
 Ak sa nehodí, prečiarknite 

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



I
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iL{nok 2

(1) V prflohe i. 4 Zmlury ,,Rozpoict projektu" sa tabul'ka ,,Rozpodet projektu a komentiir.
k rozpodtu plojektu" nahlidza novou tabul'kou ,,Rozpodet projektu a koment6r
k rozpodtu projektu.

Novd tabul'ka je prjlohou d. 1 k Dodatku d. 3.
Priloha d. 1 k Dodatku d. 3 sa stdva neoddelitel'nou sfidast'ou Zmluvv.

dlfnok 3

(1) Pre 0dely tohto Dodatku sa v5eobecnd zmluvnd podmienky oznadujri ako ,,YZP", Zmluva
o poskytnuti NFP bez VZP a ostatnfch priloh sa oznaduje ako ,,Zrnluva o poskytnuti
NFP" a zmluva o poskytnuti NFP, VZP a ostatn6 prllohy sa oznaduje ako ,,Zmluva".

(2) ZmluvnC strany vyhlasujf, Ze si text tohto Dodatku riadne a dOsledne preditali, jeho
obsahu a pr6vnym ridinkom z neho vypljvajricich porozumeli. Ich zrnluvnd prejavy sri
dostatodne jasnd, urdit€ a zrozumitelind, v1'jadrujrice ich slobodnri a vri.Znu v6l'u.
Podpisujfce osoby s[ opr6vnend k podpisu tohto Dodatku a na znak srihlasu ho

podpisali.

(3) Tento dodatok je vyhotovenf v 4 rovnopisoch, pridom po podpise Dodatku si Prijimatel
ponech6va 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovatel. V pripade sporu medzi
zmluvnjmi stranami sa bude postupovat' podlh rovnopisu tohto Dodatku uloZendho u
Poskytovatel'a.

(4) Tento Dodatok nadobrida ridinnost' diom nasledujricim po dni jeho zverejnenia.

(5) Tento Dodatok sa st6va neoddelitelhou sridast'ou Zntlrtvy.

/. 01. 1p4/ Ag$lio inisttGln 5l0hu ndy, liishfiu. ipoi!
Sloverlsk€j trpublty pt! altuklurilne londy Ell

Hanulov€ 5/8, 8,11 01 Bratislava

orgri,nu/zdshrpcu5 Poskytovatel'a

Ing. Alexandra Drgov6

5 Ak sa nehodf, preciarknite

/r/
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i

Za Priiimatela v Revircej, dfia: 0O M' J?i/

Podpis:

Meno a

$Kot,a

.l ; icnrrir:l''iihr; 94/i4

i)lii) (i1 Rl"lvl.l('lA'

org6nu/aistuPcu6 Prij imatela

Mgr. Iveta Jandikovf

Priloha:
i'.ii"tt" e. 1: Rozpodet projektu a komentrir k rozpodtu projektu

/Jrl, tALl)

6 Ak sa nehodl, PreCia*nite
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Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP

Názov položky rozpočtu

Číselník 
oprávnených 

výdavkov
Jednotka

Počet 
jednotiek

Maximálna 
jednotková 

cena
Výdavky spolu 

Komentár k rozpočtu

Priradenie 
k aktivitám 

projektu****

Rizikové 
položky

A B B1 C D E F=D*E G I II

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

1.1. Personálne výdavky interné 9 017,70
1.1.1. Administratívny personál 2 774,50

1.1.1.1. Finančný manažér osobohodina 0 0,00 0,00

1.1.1.2. Administratívny pracovník osobohodina 0 0,00 0,00

1.1.1.3. Asistent projektového manažéra 610620 osobohodina 300 5,64 1 692,00 typ prac. pomeru: Dodatok k pracovnej zmluve, počet hodín odpracuje v 
období trvania projektu v jednotkovej cene: hod. sadzba 125,73 Sk + 
odvody zamestnávateľa 35,2%  vypočítanej z priemernej mzdy 
zamestnanca 17 070 Sk (prepočet: 17070 * 1.352 / 163 a navýšenie o 
20%); v prípade nižšej priemernej mzdy sa bude výška hod. sadzby 
priamo úmerne krátiť; počet osobohodín odráža nutnosť prípravy na 
výkon a štúdium súvisiacich materiálov;
vykonáva príkazy Projektového manažéra

1.1,1.2,2.1,3.1

1.1.1.4. Účtovník 610620 osobohodina 250 4,33 1 082,50 typ prac. pomeru: Dodatok k pracovnej zmluve, počet hodín odpracuje v 
období trvania projektu v jednotkovej cene: hod. sadzba 96,15 Sk + 
odvody zamestnávateľa 35,2%  vypočítanej z priemernej mzdy 
zamestnanca 13 060,- Sk (prepočet:  13060 * 1,352 / 163 a navýšenie o 
20%); v prípade nižšej priemernej mzdy sa bude výška hod. sadzby 
priamo úmerne krátiť; počet osobohodín odráža nutnosť prípravy na 
výkon a štúdium súvisiacich materiálov;  
vykonáva finačné zúčtovania projektu

1.1,1.2,2.1,3.1

1.1.2. Riadiaci personál 6 243,20

1.1.2.1. Projektový manažér 610620 osobohodina 800 4,48 3 584,00 typ prac. pomeru: Dodatok k pracovnej zmluve, počet hodín odpracuje v 
období trvania projektu v jednotkovej cene: hod. sadzba  99,85 Sk + 
odvody zamestnávateľa 35,2%  vypočítanej z priemernej mzdy 
zamestnanca 13 560 Sk (prepočet: 13560 * 1.352 / 163 a navýšenie o 
20%); počet osobohodín odráža nutnosť prípravy na výkon a štúdium 
súvisiacich materiálov;
je kontaktnou osobou pre projekt, zodpovedá za realizáciu celého 
projektu

1.1,1.2,2.1,3.1

1.1.2.2. Koordinátor odbornej aktivity č.1.1,1.2,2.1,3.1 637027 osobohodina 320 8,31 2 659,20 počet hodín odpracuje na Dohodu o pracovnej činnosti v hod. sadzbe 
248,- Sk + odvody zamestnávateľa 0,8 % v ek. klasifikácii 620; počet 
osobohodín odráža nutnosť prípravy na výkon a štúdium súvisiacich 
materiálov;
spolupracuje s ProjManažérom a Zodpovednými osobami aktivít pri 
riadení celého projektu a aktivít

1.1,1.2,2.1,3.1

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

1.1.3. Iný personál 0,00

1.1.3.1. Manažér publicity osobohodina 0 0,00 0,00

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

Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu 

1
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Názov položky rozpočtu

Číselník 
oprávnených 

výdavkov
Jednotka

Počet 
jednotiek

Maximálna 
jednotková 

cena
Výdavky spolu 

Komentár k rozpočtu

Priradenie 
k aktivitám 

projektu****

Rizikové 
položky

A B B1 C D E F=D*E G I II

Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu 

1.1.3.3. Programovanie webstránok, portálov a údržba IS osobohodina 0 0,00 0,00

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

1.2. Cestovné náhrady ** 165,98
1.2.1. Prevádzka vozidla organizácie * projekt 0 0,00 0,00

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

631001 projekt 1 165,98 165,98 Cestné náhrady administratívneho, riadiaceho a iného personálu spojené 
s plnením aktivít a riadením projektu

1.1,1.2,2.1,3.1

1.2.3. Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)**

projekt 0 0,00 0,00

1.3. Dodávka služieb - personálne výdavky 3 054,64
1.3.1. Administratívny personál 2 656,00

1.3.1.1. Finančný manažér 637004 osobohodina 160 16,60 2 656,00 typ zmluvného vzťahu: na základe Obchodného zákonníka alebo 
Občianskeho zákonníka/Príkazná zmluva, predpokladaná hod. sadzba 
bude upresnená vo výber. konaní, 
riadi finančné operácie a zodpovedá za finančné zúčtovania projektu, 
riadi účtovníka 

1.1,1.2,2.1,3.1

1.3.1.2. Administratívny pracovník osobohodina 0 0,00 0,00

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

1.3.2. Riadiaci personál 0,00

1.3.2.1. Projektový manažér osobohodina 0 0,00 0,00

1.3.2.2. Koordinátor odbornej aktivity č. osobohodina 0 0,00 0,00

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

1.3.3. Iný personál 398,64

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

1.3.3.2. Pracovník pre verejné obstarávanie 637004 osobohodina 24 16,61 398,64 typ zmluvného vzťahu na základe Obchodného zákonníka, 
predpokladaná hod. sadzba bude upresnená vo výber. konaní, 
odborne spôsobilá osoba zabezpečí verejné obstarávanie dodávateľa 
školiaceho materiálu a zariadení, oddozoruje ďalšie potrebné verejné 
obstarávania 

1.1,1.2,2.1,3.1

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

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

1.4. Ostatné  výdavky - nepriame 464,72
1.4.1. Spotrebný tovar a prevádzkový materiál projekt 0 0,00 0,00

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

1.4.3. Telekomunikačné poplatky, poštovné a internet 632003 projekt 1 464,72 464,72 telefónne popl. na novozriadenom mobilnom telefóne pre realizáciu 
aktivít a riadenie projektu; predpokladá sa nutnosť komunikácie s 
ASFEU, ktorá využíva sieť mobilného operátora. Keďže poplatky za 
prestup medzi sieťami sú neúmerne vysoké, volí sa toto riešenie, ktoré 
nebude neúmerne zaťažovať rozpočet školy

1.1,1.2,2.1,3.1

1.4.4. Energie, upratovanie projekt 0 0,00 0,00

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

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

1.4.7. Občerstvenie projekt 0 0,00 0,00

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

2
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Názov položky rozpočtu

Číselník 
oprávnených 

výdavkov
Jednotka

Počet 
jednotiek

Maximálna 
jednotková 

cena
Výdavky spolu 

Komentár k rozpočtu

Priradenie 
k aktivitám 

projektu****

Rizikové 
položky

A B B1 C D E F=D*E G I II

Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu 

1.5. Monitoring a hodnotenie projektu 2 725,60
1.5.1. Personálne výdavky interné 2 659,20

1.5.1.1. Manažér monitoringu 637027 osobohodina 320 8,31 2 659,20 počet hodín odpracuje na Dohodu o pracovnej činnosti v hod. sadzbe 
248,- Sk + odvody zamestnávateľa 0,8 % v ek. klasifikácii 620; počet 
osobohodín odráža nutnosť prípravy na výkon a štúdium súvisiacich 
materiálov;
zodpovedný za monitorovanie priebehu a výsledkov projektu, 
spolupracuje s ProjManažérom 

1.1,1.2,2.1,3.1

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

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

1.5.2. Cestovné náhrady ** 66,40

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

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

631001 projekt 1 66,40 66,40 Cestné náhrady manžéra monitoringu spojené s vykazovaím aktivít a 
riadenia projektu 

1.1,1.2,2.1,3.1

1.5.2.3. Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)** 

projekt 0 0,00 0,00

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

1.5.3.1. Manažér monitoringu osobohodina 0 0,00 0,00

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

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

1.6. Publicita a informovanie 995,84
1.6.1. Letáky, skladačky projekt 0 0,00 0,00

1.6.2. Plagáty projekt 0 0,00 0,00

1.6.3. Brožúrky projekt 0 0,00 0,00

1.6.4. CDROM projekt 0 0,00 0,00

1.6.5. Označenie projektu 637003 projekt 1 165,98 165,98 Označenie projektu v zmysle Manuálu pre 
informovanie a publicitu: centrálna tabuľa na vstupe školy informujúca o 
implementácii projektu z ESF, označenie logom ESF multimediálnych 
učební, obstaraných zariadení a školiaceho materiálu, vytvorených 
metodických a iných materiálov, 

1.1,1.2,2.1,3.1

1.6.6. Web stránka určená pre publicitu projektu 637003 projekt 1 829,86 829,86 Vytvorí a zapracuje do stránky školy informácie o projekte a 
dosiahnutých výsledkoch

1.1,1.2,2.1,3.1

1.6.7. Tlačové konferencie a workshopy zamerané na publicitu 
projektu

projekt 0 0,00 0,00

1.6.8. Inzercia v tlačených alebo intrenetových médiách projekt 0 0,00 0,00

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

1.  Spolu 16 424,48

2. Zariadenie a vybavenie projektu

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

0,00

3
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Názov položky rozpočtu

Číselník 
oprávnených 

výdavkov
Jednotka

Počet 
jednotiek

Maximálna 
jednotková 

cena
Výdavky spolu 

Komentár k rozpočtu

Priradenie 
k aktivitám 

projektu****

Rizikové 
položky

A B B1 C D E F=D*E G I II

Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu 

2.1.1. Stolný počítač alebo notebook ks 0 0,00 0,00

2.1.2. Aplikačný softvér ks 0 0,00 0,00

2.1.3. Kopírovacie zariadenie ks 0 0,00 0,00

2.1.4. Tlačiareň ks 0 0,00 0,00

2.1.5. Multifunkčné zariadenie ks 0 0,00 0,00

2.1.6. Dataprojektor ks 0 0,00 0,00

2.1.7. Digitálny fotoaparát pre účely fotodokumentácie ks 0 0,00 0,00

2.1.8. Skener ks 0 0,00 0,00

2.1.9. … Iné (doplniť) ks 0 0,00 0,00

2.2. Zariadenie a vybavenie  (mimo krížového 
spolufinancovania) 15 900,18

2.2.1. Stolný počítač alebo notebook 633002 ks 12 663,89 7 966,68 1+11 ks do multimediálnej triedy, kde sa bude projekt realizovať, na 
inovatívne výukové metódy a formy 
využitie cca á 20 h./týžd.

1.1,1.2,3.1

2.2.2. Aplikačný softvér 633013 ks 12 66,40 796,80 SW pre prácu s internetom a textovými editormi 1.1,1.2,3.1

2.2.3. Kopírovacie zariadenie 633004 ks 1 730,28 730,28 formát A3 - práce žiakov, plagáty z akcií 1.1,1.2,3.1

2.2.4. Tlačiareň 633002 ks 1 165,98 165,98 tlač žiackych prác - výstupov, tlač fotografií, tlač žiackych prác 1.1,1.2,3.1

2.2.5. Multifunkčné zariadenie 633002 ks 1 564,31 564,31 skenovanie, na laserovú tlac a koúpírovanie 1.1,1.2,3.1

2.2.6. USB, kalkulačky 633002 ks 12 16,61 199,32 USB klúče na zálohovanie získaných informácií 1.1,1.2,3.1

2.2.7. Digitálny fotoaparát pre účely fotodokumentácie 633004 ks 6 232,37 1 394,22 dokumentácia akcií žiakmi; hospodárnosť: počet odpovedá počtu 
polovičnej triedy, ktorá sa zúčastní akcie, tak aby každý žiak mohol si 
zaznamenať vlastné vnemy a následne ich spracovať, cena je primeraná, 
určená prieskumom trhu; efektívnosť:  obrazový záznam je typický a 
maximálne efektívny pre uchovanie si spomienok; účelnoť: aktivity sú 
postavené na spracovávaní vnemov za účelom rozvíjania poznávacích 
spôsobilostí a následných komunikačných zručností; 

2,1

2.2.8. Skener ks 0 0,00 0,00

2.2.9. Digitálna videokamera 633004 ks 2 597,50 1 195,00 dokumentácia akcií žiakmi 2,1

2.2.10. Dataprojektor s príslušenstvom 633004 ks 1 863,05 863,05 využitie pre moderné výukové metódy 1.1,1.2,3.1

2.2.11. Notebook 633002 ks 1 763,47 763,47 využitie pre moderné výukové metódy 1.1,1.2,3.1

2.2.12. Interaktívna tabuľa 633004 ks 1 995,50 995,50 využitie pre moderné výukové metódy 1.1,1.2,3.1

2.2.13. Aplikačný SW pre interaktívnu tabuľu 633013 ks 1 265,57 265,57 využitie pre moderné výukové metódy 1.1,1.2,3.1

2.3. Odpisy dlhodobého hmotného/nehmotného  majetku
0,00

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

2.3.2. Finančný lízing - odpisy mesiac 0 0,00 0,00

2.4. Poistenie, opravy a údržba 331,95

2.4.1 Poistenie 637015 projekt 1
331,95 331,95

poistenie zariadení a učebných pomôcok na dobu projektu 
1.1,1.2,2.1,3.1

2.4.2 Údržba a opravy zariadenia/vybavenia projekt 0 0,00 0,00

2. Spolu 16 232,13
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3. 1.1 Využitie moderných učebných pomôcok, multimédií a IKT pre cielené získavanie potrebných informácií 

3.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 5 640,00
3.1.1. Vedúci realizačného tímu 610620 osobohodina 300 5,64 1 692,00 typ prac. pomeru: Dodatok k pracovnej zmluve; počet hodín odpracuje v 

jednotkovej cene: hod. sadzba  125,73 Sk + odvody zamestnávateľa 
35,2%  vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca 17 070 Sk (prepočet: 
17070 * 1.352 / 163 a navýšenie o 20%);  počet osobohodín odráža 
nutnosť prípravy na výkon a štúdium súvisiacich materiálov, 
spolu s ostatnými vyčlenenými pedag.zam., ktorých si vyberie, bude 
zodpovedný za realizáciu aktivity, zodpovedá za výber moderných 
učebných pomôcok a zariadenia/vybavenia, vyhodnocuje skúsenosti s 
ich prvotným zavádzaním a následne podáva návrhy na úpravu 
vzdelávacieho programu

1,1

3.1.2. Odborný personál - pedag. zamestnanec školy I. 610620 osobohodina 200 5,64 1 128,00 typ prac. pomeru: Dodatok k pracovnej zmluve; počet hodín odpracuje v 
jednotkovej cene: hod. sadzba 125,73 Sk + odvody zamestnávateľa 
35,2%  vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca 17 070 Sk (prepočet: 
17070 * 1.352 / 163 a navýšenie o 20%); počet osobohodín odráža 
nutnosť prípravy na výkon a štúdium súvisiacich materiálov, 
spolupracuje a riadi sa pokynmi vedúceho realiz.tímu pri výbere 
moderných učebných pomôcok a zariadenia/vybavenia, uplatní ich pri 
výučbe, vyhodnotí skúsenosti s ich prvotným zavádzaním,

1,1

3.1.3. Odborný personál - pedag. zamestnanec školy II. 610620 osobohodina 200 5,64 1 128,00 typ prac. pomeru: Dodatok k pracovnej zmluve; počet hodín odpracuje v 
jednotkovej cene: hod. sadzba 125,73 Sk + odvody zamestnávateľa 
35,2%  vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca 17 070 Sk (prepočet: 
17070 * 1.352 / 163 a navýšenie o 20%); počet osobohodín odráža 
nutnosť prípravy na výkon a štúdium súvisiacich materiálov, 
spolupracuje a riadi sa pokynmi vedúceho realiz.tímu pri výbere 
moderných učebných pomôcok a zariadenia/vybavenia, uplatní ich pri 
výučbe, vyhodnotí skúsenosti s ich prvotným zavádzaním,

1,1

3.1.4. Odborný personál - pedag. zamestnanec školy III. 610620 osobohodina 150 5,64 846,00 typ prac. pomeru: Dodatok k pracovnej zmluve; počet hodín odpracuje v 
jednotkovej cene: hod. sadzba 125,73 Sk + odvody zamestnávateľa 
35,2%  vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca 17 070 Sk (prepočet: 
17070 * 1.352 / 163 a navýšenie o 20%); počet osobohodín odráža 
nutnosť prípravy na výkon a štúdium súvisiacich materiálov, 
spolupracuje a riadi sa pokynmi vedúceho realiz.tímu pri výbere 
moderných učebných pomôcok a zariadenia/vybavenia, uplatní ich pri 
výučbe, vyhodnotí skúsenosti s ich prvotným zavádzaním,

1,1
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3.1.5. Odborný personál - pedag. zamestnanec školy IV. 610620 osobohodina 150 5,64 846,00 typ prac. pomeru: Dodatok k pracovnej zmluve; počet hodín odpracuje v 
jednotkovej cene: hod. sadzba 125,73 Sk + odvody zamestnávateľa 
35,2%  vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca 17 070 Sk (prepočet: 
17070 * 1.352 / 163 a navýšenie o 20%); počet osobohodín odráža 
nutnosť prípravy na výkon a štúdium súvisiacich materiálov, 
spolupracuje a riadi sa pokynmi vedúceho realiz.tímu pri výbere 
moderných učebných pomôcok a zariadenia/vybavenia, uplatní ich pri 
výučbe, vyhodnotí skúsenosti s ich prvotným zavádzaním,

1,1

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

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

projekt 0 0,00 0,00

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

projekt 0 0,00 0,00

3.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 
činnosti) 2 987,95

3.3.1. Lektor vzdelávacich kurzov I. 637004 osobohodina 20 26,56 531,20 školiteľ na základe zmluvného vzťahu podľa Obchodného zákonníka 
alebo Občianskeho zákonníka/Príkazná zmluva odpracuje počet hodín v 
hod. sadzbe, ktorá obsahuje aj náklady lektora/expeta na cestovné,
hod. sazdba bola určená prieskumom trhu pre túto špecifickú vyučovaciu 
pozíciu; 
v mieste školy vykoná školenie - vytváranie jednoduchých dokumentov, 
grafických návrhov  - logá, vizitky, inzeráty, letáky, plagáty

1,1

3.3.2. Lektor vzdelávacich kurzov II. 637004 osobohodina 20 26,56 531,20 školiteľ na základe zmluvného vzťahu podľa Obchodného zákonníka 
alebo Občianskeho zákonníka/Príkazná zmluva odpracuje počet hodín v 
hod. sadzbe, ktorá obsahuje aj náklady lektora/expeta na cestovné,
hod. sazdba bola určená prieskumom trhu pre túto špecifickú vyučovaciu 
pozíciu; 
v mieste školy vykoná školenie - Oboznámenie so základnými pojmami z 
oblasti digitálneho videa a zvuku, naučiť sa importovať materiál, 
editovať video a zvuk, aplikovať prechody a efekty, dopĺňať titulky a 
exportovať hotový film

1,1

3.3.4. Lektor vzdelávacich kurzov III. 637004 osobohodina 15 26,56 398,40 školiteľ na základe zmluvného vzťahu podľa Obchodného zákonníka 
alebo Občianskeho zákonníka/Príkazná zmluva odpracuje počet hodín v 
hod. sadzbe, ktorá obsahuje aj náklady lektora/expeta na cestovné,
hod. sazdba bola určená prieskumom trhu pre túto špecifickú vyučovaciu 
pozíciu; 
v mieste školy vykoná školenie - Importovanie budúceho disku, 
pracovanie s časovými osami a playlistmi, kapitolami, oboznámenie s 
tvorbou komplexných viacúrovňových menu vrátane prípravy 
podkladovej grafiky

1,1
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3.3.5. Lektor vzdelávacich kurzov IV. 637004 osobohodina 15 26,56 398,40 školiteľ na základe zmluvného vzťahu podľa Obchodného zákonníka 
alebo Občianskeho zákonníka/Príkazná zmluva odpracuje počet hodín v 
hod. sadzbe, ktorá obsahuje aj náklady lektora/expeta na cestovné,
hod. sazdba bola určená prieskumom trhu pre túto špecifickú vyučovaciu 
pozíciu; 
v mieste školy vykoná školenie - Základné úpravy fotografií, bežné 
retuše, vytváranie jednoduchých výberov, používanie vrstiev, aplikáciu 
filtrov, editáciu textu, vytváranie jednoduchých koláží a fotomontáží

1,1

3.3.6. Lektor vzdelávacich kurzov V. 637004 osobohodina 15 26,56 398,40 školiteľ na základe zmluvného vzťahu podľa Obchodného zákonníka 
alebo Občianskeho zákonníka/Príkazná zmluva odpracuje počet hodín v 
hod. sadzbe, ktorá obsahuje aj náklady lektora/expeta na cestovné,
hod. sazdba bola určená prieskumom trhu pre túto špecifickú vyučovaciu 
pozíciu; 
v mieste školy vykoná školenie - Základné editácie fotografií /farebné 
úpravy, odstránenie bežných chýb, zarovnanie línií, výrezy, 
zmenšovanie, zväčšovanie/, základné retuše fotografií, príprava 
fotografií pre tlač na tlačiarni alebo minilabe a vytváranie webových 
albumov

1,1

3.3.7. Lektor vzdelávacich kurzov VI. 637004 osobohodina 15 26,56 398,40 školiteľ na základe zmluvného vzťahu podľa Obchodného zákonníka 
alebo Občianskeho zákonníka/Príkazná zmluva odpracuje počet hodín v 
hod. sadzbe, ktorá obsahuje aj náklady lektora/expeta na cestovné,
hod. sazdba bola určená prieskumom trhu pre túto špecifickú vyučovaciu 
pozíciu; 
v mieste školy vykoná školenie - Vytváranie a upravovanie grafiky a 
fotografií pre použitie na www stránkach, porozumieť princípom grafiky, 
optimalizovať obrázky k umiestneniu na www. Stránky, vytváranie 
priehľadných a animovaných obrázkov, reklamy, tlačidiel a klikacích 
máp

1,1

3.3.8. Vývoj portálu projekt 0 0,00 0,00

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

3.3.10. Poplatok za účasť na školení 637001 projekt 1 331,95 331,95 školenie pedag.zam. o vhodnoti školiaceho materiláu a didkaticých 
prostriedkov na výučbu jednotlivých tématických okrukov predmetov 
účastn. poplatky vyčlenených peg. zamestn. školy za školenie v 
školiacom stredisku; kurz poriadaný externou organizáciou, poplatkom 
sa rozumie kurzovné za účasť na kurze. 

1,1

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

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

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

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

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

3.5. Podpora frekventantov 15 202,82
3.5.1. Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 

vzdelávania v tuzemsku

projekt 0 0,00 0,00

3.5.2. Školiaci materiál, školiace potreby 633009 projekt 1 15 202,82 15 202,82 škol.materiál a did. prostriedky mimo did. techniky na:
Človek a príroda: učebné pomôcky k témam z biológie, obrazy a fólie, 
zdravotná výchova, výukové filmy a podobné pomôcky súvisiace s 
danou témou. spolu za 150 000,- Sk/4 979,09 EUR
Človek a spoločnosť: zobrazenia  (obrazy, nákresy, tabule), symbolické 
zobrazenia (nástenné mapy, plány, atlasy), modely, fólie, mapy a 
podobné pomôcky súvisiace a potrebné k danej téme  spolu za 35 000,- 
Sk/1 161,79 EUR
Environmentálna výchova: environ. kufrík, lineárne pomôcky (učebnice, 
školské knihy, slovníky), zobrazenia (obrazy, nákresy, tabule) a podobné  
pomôcky súvisiace a potrebné k danej výchove . spolu za 40 000,- Sk/1 
327,76 EUR
Dopravná výchova: semafóry na diaľkové ovládanie, akumulátory, sada 
značiek so stojanmi, výukové DVD, bicykle a kolobežky a podobné 
pomôcky potrebné na danú výchovu a bezpečnosť spolu za 133 000,- 
Sk/4 414,79 EUR
Telesná výchova: pohybové pomôcky za 50 000,- Sk/1 659,70 EUR
Ochrana života a zdravia: figurína, model na 1. pomoc, mapy, obrazy, 
modely na prevenciu a podobne. spolu za 46 000,- Sk /1 526,92 EUR
podrobná nástenná mapa Slovenskej republiky spolu 2 000,- Sk/66,39 
EUR

1,1

3.5.3. Príspevky pre frekventantov 0,00 0,00

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

3.  Spolu 23 830,77

4. 1.2 Vytváranie praktických zručností a návykov žiakov pri triedení informácií a ich spájaní v požadovaný cieľ

4.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 5 076,00
4.1.1. Vedúci realizačného tímu 610620 osobohodina 300 5,64 1 692,00 typ prac. pomeru: Dodatok k pracovnej zmluve; počet hodín odpracuje v 

jednotkovej cene: hod. sadzba 125,73 Sk + odvody zamestnávateľa 
35,2%  vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca 17 070 Sk (prepočet: 
17070 * 1.352 / 163 a navýšenie o 20%); počet osobohodín odráža 
nutnosť prípravy na výkon a štúdium súvisiacich materiálov, 
koordinuje a riadi ostatných ped. zamestnancov pri vedení žiakov k 
správnemu triedeniu a kompletizácii informácií

1,2
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4.1.2. Odborný personál - pedag. zamestnanec školy I. 610620 osobohodina 200 5,64 1 128,00 typ prac. pomeru: Dodatok k pracovnej zmluve; počet hodín odpracuje  v 
jednotkovej cene: hod. sadzba 125,73 Sk + odvody zamestnávateľa 
35,2%  vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca 17 070 Sk (prepočet: 
17070 * 1.352 / 163 a navýšenie o 20%); počet osobohodín odráža 
nutnosť prípravy na výkon a štúdium súvisiacich materiálov, 
spolupracuje a riadi sa pokynmi vedúceho realiz.tímu pri vedení žiakov k 
správnemu triedeniu a kompletizácii informácií

1,2

4.1.3. Odborný personál - pedag. zamestnanec školy II. 610620 osobohodina 200 5,64 1 128,00 typ prac. pomeru: Dodatok k pracovnej zmluve; počet hodín odpracuje  v 
jednotkovej cene: hod. sadzba 125,73 Sk + odvody zamestnávateľa 
35,2%  vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca 17 070 Sk (prepočet: 
17070 * 1.352 / 163 a navýšenie o 20%); počet osobohodín odráža 
nutnosť prípravy na výkon a štúdium súvisiacich materiálov, 
spolupracuje a riadi sa pokynmi vedúceho realiz.tímu pri vedení žiakov k 
správnemu triedeniu a kompletizácii informácií

1,2

4.1.4. Odborný personál - pedag. zamestnanec školy III. 610620 osobohodina 200 5,64 1 128,00 typ prac. pomeru: Dodatok k pracovnej zmluve; počet hodín odpracuje  v 
jednotkovej cene: hod. sadzba 125,73 Sk + odvody zamestnávateľa 
35,2%  vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca 17 070 Sk (prepočet: 
17070 * 1.352 / 163 a navýšenie o 20%); počet osobohodín odráža 
nutnosť prípravy na výkon a štúdium súvisiacich materiálov, 
spolupracuje a riadi sa pokynmi vedúceho realiz.tímu pri vedení žiakov k 
správnemu triedeniu a kompletizácii informácií

1,2

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

4.2.2. Tuzemské pracovné cesty  ** projekt 0 0,00 0,00

4.2.3. Zahraničné pracovné cesty ** projekt 0 0,00 0,00

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

4.3.1. Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného 
personálu podľa aktivít projektu

osobohodina 0 0,00 0,00

4.3.2. Vývoj portálu projekt 0 0,00 0,00

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

4.3.4. … Iné (doplniť) 0 0,00 0,00

4.4. Ostatné výdavky - priame 0,00
4.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity projekt 0 0,00 0,00

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

4.4.3. Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné ***** projekt 0,00 0,00

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

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

4.5. Podpora frekventantov 995,83
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4.5.1. Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania v tuzemsku

projekt 0 0,00 0,00

4.5.2. Školiaci materiál, školiace potreby 633006 projekt 1 995,83 995,83 školiace a kancelárske potreby pre realizáciu aktivity potrebné na 
triedenie informácii žiakmi, ktoré získali realizáciou aktivity 1.1 a 
podobné pomôcky potrebné k realizácii danej aktivity. Z podstatných 
faktov, úryvkov z článkov a obrázkov žiaci vytvárajú, podľa vlastného 
výberu, brožúry typu „Čo si budeme všímať“ , „Čo sa chcem opýtať“; - 
reklamné letáky alebo pútače o mieste pripravovanej akcie; 

1,2

4.5.3. Príspevky pre frekventantov 0,00 0,00

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

4.  Spolu 6 071,83

5. 2.1 Realizácia exkurzií, konfrontácia reálií so získanými informáciami a poznatkami

5.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 5 640,00
5.1.1. Vedúci realizačného tímu 610620 osobohodina 300 5,64 1 692,00 typ prac. pomeru: Dodatok k pracovnej zmluve; počet hodín odpracuje v 

jednotkovej cene: hod. sadzba 125,73 Sk + odvody zamestnávateľa 
35,2%  vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca 17 070 Sk (prepočet: 
17070 * 1.352 / 163 a navýšenie o 20%); počet osobohodín odráža 
nutnosť prípravy na výkon a štúdium súvisiacich materiálov, 
vykonáva plánovanie akcií, zabezpečuje bezproblémovú realizáciu 
exkurzií, ako aj správnu činnosť žiakov pri  dokumentácii  priebehu 
plánovaných akcií, 

2,1

5.1.2. Odborný personál - pedag. zamestnanec školy I. 610620 osobohodina 250 5,64 1 410,00 typ prac. pomeru: Dodatok k pracovnej zmluve; počet hodín odpracuje v 
jednotkovej cene: hod. sadzba 125,73 Sk + odvody zamestnávateľa 
35,2%  vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca 17 070 Sk (prepočet: 
17070 * 1.352 / 163 a navýšenie o 20%); počet osobohodín odráža 
nutnosť prípravy na výkon a štúdium súvisiacich materiálov, 
spolupracuje pri zabezpečoaní bezproblémovej realizácii exkurzií, ako aj 
správnej činnosti žiakov pri  dokumentácii  priebehu plánovaných akcií

2,1

5.1.3. Odborný personál - pedag. zamestnanec školy II. 610620 osobohodina 250 5,64 1 410,00 typ prac. pomeru: Dodatok k pracovnej zmluve; počet hodín odpracuje v 
jednotkovej cene: hod. sadzba 125,73 Sk + odvody zamestnávateľa 
35,2%  vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca 17 070 Sk (prepočet: 
17070 * 1.352 / 163 a navýšenie o 20%); počet osobohodín odráža 
nutnosť prípravy na výkon a štúdium súvisiacich materiálov, 
spolupracuje pri zabezpečoaní bezproblémovej realizácii exkurzií, ako aj 
správnej činnosti žiakov pri  dokumentácii  priebehu plánovaných akcií

2,1
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ITMS kód Projektu: 26110130246

Názov položky rozpočtu

Číselník 
oprávnených 

výdavkov
Jednotka

Počet 
jednotiek

Maximálna 
jednotková 

cena
Výdavky spolu 

Komentár k rozpočtu

Priradenie 
k aktivitám 

projektu****

Rizikové 
položky

A B B1 C D E F=D*E G I II

Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu 

5.1.4. Odborný personál - pedag. zamestnanec školy III. 610620 osobohodina 200 5,64 1 128,00 typ prac. pomeru: Dodatok k pracovnej zmluve; počet hodín odpracuje v 
jednotkovej cene: hod. sadzba 125,73 Sk + odvody zamestnávateľa 
35,2%  vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca 17 070 Sk (prepočet: 
17070 * 1.352 / 163 a navýšenie o 20%); počet osobohodín odráža 
nutnosť prípravy na výkon a štúdium súvisiacich materiálov, 
spolupracuje pri zabezpečoaní bezproblémovej realizácii exkurzií, ako aj 
správnej činnosti žiakov pri  dokumentácii  priebehu plánovaných akcií

2,1

5.2. Cestovné náhrady ** 0,00
5.2.1. Prevádzka vozidla organizácie * projekt 0 0,00 0,00

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

projekt 0 0,00 0,00

5.2.3. Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)** v prípade potreby

projekt 0 0,00 0,00

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

5.3.1. Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného 
personálu podľa aktivít projektu

osobohodina 0 0,00 0,00

5.3.2. Vývoj portálu projekt 0 0,00 0,00

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

5.3.4. … Iné (doplniť) 0 0,00 0,00

5.4. Ostatné výdavky - priame 0,00
5.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity projekt 0 0,00 0,00

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

5.4.3. Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre lektorov, 
odborný personál (zabezpečené dodávateľsky)*****

projekt 0,00 0,00

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

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

5.5. Podpora frekventantov 22 440,77
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ITMS kód Projektu: 26110130246

Názov položky rozpočtu

Číselník 
oprávnených 

výdavkov
Jednotka

Počet 
jednotiek

Maximálna 
jednotková 
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Výdavky spolu 

Komentár k rozpočtu

Priradenie 
k aktivitám 

projektu****

Rizikové 
položky

A B B1 C D E F=D*E G I II

Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu 

5.5.1. Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania v tuzemsku

631001 projekt 1 4 796,53 4 796,53 CESTOVNÉ z Revúcej : 
do KE + MHD - exkurzia do ZOO a botanickej záhr.: 12 žiakov + 2 
ped.zam. spolu 3 900,- Sk ; 
do RV - návšteva Ban. múzea v RV + exkurzia do Dobš.ľad. jaskyne 12 
žiakov + 2 vyučujúci spolu 2 850,- Sk; 
výstup na Mur. hrad 12 žiakov + 2 vyučujúci spolu 250,- Sk; 
návšteva OLÚP + vitálny svet Predná hora 12 žiakov + 2 vyučujúci spolu 
500,- Sk; 
exkurzia Krásna Hôrka + Betliar 12 žiakov + 2 vyučujúci spolu 1 900,- 
Sk; 
exkurzia Slavošovce + Arag. jaskyňa 12 žiakov + 2 vyučujúci spolu 1 
500,- Sk; 
exkurzia Prírodov. múzeum BA 12 žiakov + 2 vyučujúci spolu 10 550,- 
Sk; 
návšteva chovu koní v Muráni 12 žiakov + 2 vyučujúci spolu 250,- Sk; 
exkurzia nábytok KE + hvezdáreň PO 12 žiakov + 2 vyučujúci spolu 4 
200,- Sk
na lyžiarksy výcvik - spolu 8 000,- Sk; 
na plavecký výcvik - spolu 5 000,- Sk; 

2,1

0,00 0,00 STRAVNÉ:
lyžiarsky výcvik 12 žiakov + 2 ped.zam./7 dní  spolu 15 000,-Sk; 
plavecký výcvik: 12 žiakov + 2 vyučujúci spolu 15 000,- Sk

0,00 0,00 UBYTOVANIE: 
lyžiarsky výcvik: 12 žiakov + 2 ped.zam./6 nocí  spolu 42 000,-Sk , 
plavecký výcvik: 12 žiakov + 2 ped.zam./6 nocí  spolu 33 600,- Sk, 
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ITMS kód Projektu: 26110130246

Názov položky rozpočtu

Číselník 
oprávnených 

výdavkov
Jednotka

Počet 
jednotiek

Maximálna 
jednotková 

cena
Výdavky spolu 

Komentár k rozpočtu

Priradenie 
k aktivitám 

projektu****

Rizikové 
položky

A B B1 C D E F=D*E G I II

Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu 

5.5.2. Školiaci materiál, školiace potreby 633009 projekt 1 16 995,29 16 995,29 turistické vybavenie: pre 12 žiakov + 2 ped. zamestn. ruksaky, 
pláštenky, hygienické potreby, oblečenie, lekárnička a podobne spolu za 
100 000 Sk/3 319,39 EUR; 
lyžiarsky výcvik: pre 12 žiakov + 2 ped. zamestn. lyže s viazaním, palice, 
lyž topánky, prilby, okuliare, oblečenie, sánky a podobne spolu 303 000,-  
Sk/10 057,76 EUR;
plavecký výcvik: pre 12 žiakov + 2 ped. zamestn výstroj a podobne spolu 
59 000/1 958,44 EUR,-
iné veci potrebné na realizáciu plánovaných akcií spolu 50 000,-Sk/1 
659,70 EUR

obstarané tovary pre žiakov a vyučujúcich budú slúžiť na  zabezpečenie 
bezpečnosti cieľovej skupiny - hygienické potreby, lekárničky, ako aj na 
správnu výstroj odpovedajúcu povahe aktivity. Vzhľadom na pôvod 
cieľovej skupiny žiakov zo sociálne veľmi slabého prostredia ide o nutné 
vybavenie, ku ktorým by sa žiaci inak nedostali  pre akútny nedostatok 
financií v ich rodinách. Toto vybavenie ostane ďalej vo vlastníctve školy 
pre ďalšie triedy a ročníky cieľovej skupiny.

2,1

5.5.3. Príspevky pre frekventantov 0,00 0,00

5.5.4. Vstupné a ostatné poplatky 637001 projekt 1 648,95 648,95 vstupné:  exkurzia do ZOO a botanickej záh. Ke - 12 žiakov + 2 ped. 
zam. spolu 620,- Sk, poplatok za fotoaparát a videokameru  spolu 90,- 
Sk; 
návšteva Ban. múzea v RV + exkurzia do Dobš.ľad. jaskyne 12 žiakov + 
2 vyučujúci spolu 2 120,- Sk, poplatok za fotoaparát a videokameru 
spolu 2 400,- Sk; 
návšteva OLÚP + vitálny svet Predná hora 12 žiakov + 2 vyučujúci spolu 
3 920,- Sk; 
exkurzia Krásna Hôrka + Betliar 12 žiakov + 2 vyučujúci spolu 1 600,- 
Sk, poplatok za fotoaparát a videokameru spolu 2 000,- Sk; 
exkurzia Slavošovce + Arag. jaskyňa 12 žiakov + 2 vyučujúci spolu 1 
420,- Sk, poplatok za fotoaparát a videokameru  spolu 2 400,- Sk; 
exkurzia Prírodov. múzeum BA 12 žiakov + 2 vyučujúci spolu 540,- Sk; 
návšteva chovu koní v Muráni 12 žiakov + 2 vyučujúci spolu 1 800,- Sk; 
exkurzia nábytok KE + hvezdáreň PO 12 žiakov + 2 vyučujúci spolu 
480,- Sk; 
návšteva Prvého slov. gymnázia 12 žiakov + 2 vyučujúci spolu 160,- Sk

2,1

5.  Spolu 28 080,77

6. 3.1 Posilňovanie prezentačných zručností žiakov aj za pomoci moderných foriem vzdelávania

6.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 5 076,00
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ITMS kód Projektu: 26110130246

Názov položky rozpočtu

Číselník 
oprávnených 

výdavkov
Jednotka

Počet 
jednotiek

Maximálna 
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Výdavky spolu 
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projektu****
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Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu 

6.1.1. Vedúci realizačného tímu 610620 osobohodina 300 5,64 1 692,00 typ prac. pomeru: Dodatok k pracovnej zmluve; počet hodín odpracuje v 
jednotkovej cene: hod. sadzba 125,73 Sk + odvody zamestnávateľa 
35,2%  vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca 17 070 Sk (prepočet: 
17070 * 1.352 / 163 a navýšenie o 20%); počet osobohodín odráža 
nutnosť prípravy na výkon a štúdium súvisiacich materiálov,  
dohľaduje posilňovanie prezentačných zručností žiakov a zavádzanie 
moderných foriem vzdelávania

3,1

6.1.2. Odborný personál - pedag. zamestnanec školy I. 610620 osobohodina 300 5,64 1 692,00 typ prac. pomeru: Dodatok k pracovnej zmluve; počet hodín odpracuje v 
jednotkovej cene: hod. sadzba 125,73 Sk + odvody zamestnávateľa 
35,2%  vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca 17 070 Sk (prepočet: 
17070 * 1.352 / 163 a navýšenie o 20%); počet osobohodín odráža 
nutnosť prípravy na výkon a štúdium súvisiacich materiálov,  
spolupracuje pri posilňovaní prezentačných zručností žiakov a zavádzaní 
moderných foriem vzdelávania

3,1

6.1.3. Odborný personál - pedag. zamestnanec školy II. 610620 osobohodina 300 5,64 1 692,00 typ prac. pomeru: Dodatok k pracovnej zmluve; počet hodín odpracuje v 
jednotkovej cene: hod. sadzba 125,73 Sk + odvody zamestnávateľa 
35,2%  vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca 17 070 Sk (prepočet: 
17070 * 1.352 / 163 a navýšenie o 20%); počet osobohodín odráža 
nutnosť prípravy na výkon a štúdium súvisiacich materiálov,  
spolupracuje pri posilňovaní prezentačných zručností žiakov a zavádzaní 
moderných foriem vzdelávania

3,1

6.2. Cestovné náhrady ** 0,00
6.2.1. Prevádzka vozidla organizácie * projekt 0 0,00 0,00

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

projekt 0 0,00 0,00

6.2.3. Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)** v prípade potreby

projekt 0 0,00 0,00

6.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 
činnosti) 0,00

6.3.1. Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného 
personálu podľa aktivít projektu

osobohodina 0 0,00 0,00

6.3.2. Vývoj portálu projekt 0 0,00 0,00

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

6.3.4. … Iné (doplniť) 0 0,00 0,00

6.4. Ostatné výdavky - priame 0,00
6.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity projekt 0 0,00 0,00

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

6.4.3. Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre lektorov, 
odborný personál (zabezpečené dodávateľsky)*****

projekt 0,00 0,00

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

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

6.5. Podpora frekventantov 4 647,16
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ITMS kód Projektu: 26110130246

Názov položky rozpočtu

Číselník 
oprávnených 

výdavkov
Jednotka

Počet 
jednotiek

Maximálna 
jednotková 

cena
Výdavky spolu 

Komentár k rozpočtu

Priradenie 
k aktivitám 

projektu****

Rizikové 
položky

A B B1 C D E F=D*E G I II

Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu 

6.5.1. Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania v tuzemsku

projekt 0 0,00 0,00

6.5.2. Školiaci materiál, školiace potreby 633009 projekt 1 4 647,16 4 647,16 lineárne pomôcky (učebnice, školské knihy, slovníky), výukové filmy, 
zvukové pomôcky (hudobné nástroje, mikrofóny a zosilňovače), 
fotografický papier, laminovačka, laminovacie fólie, stroj pre krúžkovú 
väzbu, drôtové hrebene, výkresy formátu A2,3,4, farebné výkresy 
formátu A3, sady farebných papierov, CD+DVD nosiče, samolepiace 
vrecko na CD, lepidlo na papier, nožnice - Kreativ, a podobné školiace 
potreby  spolu za 140 000,- Sk/4 647,16 EUR

3,1

6.5.3. Príspevky pre frekventantov 0,00 0,00

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

6.  Spolu 9 723,16
7. Riadenie rizík (ak relevantné)

7.1 Riziková prirážka projekt 0 0,00

7. Spolu 0,00

CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU 100 363,14

Kontrola kriterii efektivnosti rozpoctu Suma v EUR
1. Nepriame výdavky*** 16 424,48 max. 20,00% KONVERZNÝ KURZ 30,126

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

max. 10,00%

2b. Zariadenie a vybavenie cez krížové financovanie z 
ERDF (nepriame výdavky)

max. 10,00%

3a. Zariadenie a vybavenie (priame výdavky) 16 232,13 max. 20,00%
3b. Zariadenie a vybavenie (nepriame výdavky) max. 20,00%
4. Dodávky na nepriame výdavky 3 054,64 max. 30,00%
5. Dodávky na priame výdavky 2 987,95 max. 30,00%
6. Riziková prirážka max. 5,00%

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 

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

******Maximálna jednotková cena

*****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.

***Nepriame výdavky sú bežné výdavky súvisiace so zabezpečením realizácie riadenia projektu a publicity a informovanosti (výdavky žiadateľa na personál vyčlenený na riadenie projektu (projektový manažér, účtovník,...); 
tovary a služby, ktoré súvisia s administratívnym a technickým zabezpečením realizácie projektu vrátane informovania a publicity (napr. spotrebný materiál, zariadenie/vybavenie pre účely riadenia a administrácie projektu). 
Obsahujú všetky výdavky v hlavnej položke A1  a v prípade hlavnej položky A2 relevantné výdavky. Limit je určený na základe priamych výdavkov na projekt, t.j. 20 % z oprávnených priamych výdavkov projektu (bez 
započítania rizikovej prirážky). 
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Príloha č. 2 k  Žiadosti o NFP

Predpokladané zdroje financovania oprávnených výdavkov projektu ITMS kód Projektu: 26110130246

Oprávnené výdavky 
projektu

Výška žiadaného 
príspevku

Vlastné zdroje

Rok A B C

1. 2008 0,00000 0,00000 0,00000

2. 2009 33,97530 32,27654 1,69877

3. 2010 41,49240 39,41778 2,07462

4. 2011 24,89544 23,65067 1,24477

5. 2012 0,00000 0,00000 0,00000

6. 2013 0,00000 0,00000 0,00000

7. 2014 0,00000 0,00000 0,00000

8. 2015 0,00000 0,00000 0,00000

Spolu 100,36314 95,34499 5,01816

% 100 95 5

PREDPOKLADANÉ ZDROJE FINANCOVANIA
OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV PROJEKTU (v tis. EUR)
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