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DODATOK Č. 2 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 § 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: 006/2010/1.2/OPV 

 
Tento Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, registračné číslo 
Dodatku 006/2010/1.2/OPV/D02 (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 : Vysoká škola manažmentu v Trenčíne 

sídlo : Bezručova 64, 911 01 Trenčín 

                           Slovenská republika 

zapísaný v : registri organizácií 

konajúci : Ing. Ján Rebro, PhD. 

IČO : 36120901 

DIČ : 2021594707 

banka : Československá obchodná banka, a.s. 

číslo účtu  (vrátane predčíslia) a kód banky  

 zálohové platby:2  a)  - 

    b)  - 

 predfinancovanie:3 a)  - 

    b)  - 

 refundácia:4  a)  

    b)  

     

(ďalej len „Prijímateľ“) 

 

(ďalej aj „Zmluvné strany“) 

 

Článok 1 

 
Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na zmenách Zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku č. 006/2010/1.2/OPV (ďalej len „Zmluva“), ITMS kód Projektu 
26110230017, v znení Dodatku č. 1 – registračné číslo Dodatku 006/2010/1.2/OPV/D01, 
Usmernenia Poskytovateľa č. 2 zo dňa 11. 05. 2010 a  Usmernenia Poskytovateľa č. 3 zo dňa 
22. 09. 2010, uvedených v článku 2 tohto Dodatku. 
 
 

Článok 2 

 
(1) V prílohe č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“ sa tabuľka „Rozpočet projektu“ 

nahrádza novou tabuľkou „Rozpočet projektu“. 

Nová tabuľka je prílohou č. 1 k Dodatku č. 2.  
Príloha č. 1 k Dodatku č. 2 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

                                                 
2
 Ak sa nehodí, prečiarknite 

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



   ITMS kód Projektu: 26110230017 

 3

 
 

(2) 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. 2 k Dodatku č. 2.  
     Príloha č. 2 k Dodatku č. 2 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

 

 

Článok 3 

 

(1) Pre účely tohto Dodatku sa všeobecné zmluvné podmienky označujú ako „VZP“, Zmluva 
o poskytnutí NFP bez VZP a ostatných príloh sa označuje ako „Zmluva o poskytnutí 
NFP“ a  zmluva o poskytnutí NFP, VZP a ostatné prílohy sa označuje ako „Zmluva“.  

 
(2) Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho 

obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli. Ich zmluvné prejavy sú 
dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu vôľu. 
 Podpisujúce osoby  sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho 
podpísali. 
  

(3) Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku si Prijímateľ 
ponecháva 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu medzi 
zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu tohto Dodatku uloženého u 
Poskytovateľa.  

 
(4) Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom doručenia Dodatku Poskytovateľovi.  
 
(5) Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 
 
 
 
 
 
 

Za  Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 

 

 

 

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

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu5 Poskytovateľa 

Ing. Alexandra Drgová 

 

 

                                                 
5 Ak sa nehodí, prečiarknite 
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Za Prijímateľa v Trenčíne, dňa: 

 

 

 

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

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu6 Prijímateľa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy: 
Príloha č. 1: Rozpočet projektu 
Príloha č. 2:   Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu 

                                                 
6 Ak sa nehodí, prečiarknite 
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Príloha č. 1 Dodatku č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP 

 
Rozpočet projektu 

Skupina výdavkov 
Oprávnené 
výdavky 
(v EUR) 

Neoprávnené 
výdavky 
(v EUR) 

Celkové 
výdavky 
projektu  
(v EUR) 

Názov aktivity 

610620 – Osobné 
náklady 

58 774,80 0,00 58 774,80 Riadenie projektu 

610620 – Osobné 
náklady 

84 137,30 0,00 84 137,30 
1.1 Pripraviť nový 
duálny študijný 
program 

610620 – Osobné 
náklady 

302 918,25 0,00 302 918,25 

2.1 Pripraviť 
podmienky pre 
výučbu nového 
duálneho študijného 
programu 

631001 – Tuzemské 
cestovné náhrady 

2 014,98 0,00 2 014,98 
1.1 Pripraviť nový 
duálny študijný 
program 

631001 – Tuzemské 
cestovné náhrady 

2 014,98 0,00 2 014,98 

2.1 Pripraviť 
podmienky pre 
výučbu nového 
duálneho študijného 
programu 

631002 – Zahraničné 
cestovné náhrady 

16 720,00 0,00 16 720,00 
1.1 Pripraviť nový 
duálny študijný 
program 

631002 – Zahraničné 
cestovné náhrady 

25 080,00 0,00 25 080,00 

2.1 Pripraviť 
podmienky pre 
výučbu nového 
duálneho študijného 
programu 

633002 – Materiál 
Výpočtová technika 

57 500,00 0,00 57 500,00 
Zariadenie 
a vybavenie 
projektu  

633004 – Materiál 
Prevádzkové stroje, 
prístroje, zariadenia, 
technika a náradie 

3 800,00 0,00 3 800,00 
Zariadenie 
a vybavenie 
projektu 

633006 – Materiál 
všeobecný 

7 000,00 0,00 7 000,00 Riadenie projektu 

633013 – Materiál 
Softvér a licencie 

101 499,00 0,00 101 499,00 
Zariadenie 
a vybavenie 
projektu 

636001 – Nájom 
Budov, objektov 
alebo ich častí 

400,00 0,00 400,00 
1.1 Pripraviť nový 
duálny študijný 
program 

636001 – Nájom 400,00 0,00 400,00 2.1 Pripraviť 
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Budov, objektov 
alebo ich častí 

podmienky pre 
výučbu nového 
duálneho študijného 
programu 

637003 – 
Propagácia, reklama 
a inzercia 

12 500,00 0,00 12 500,00 Riadenie projektu 

637004 – Všeobecné 
služby 

39 440,00 0,00 39 440,00 Riadenie projektu 

637004 – Všeobecné 
služby 

432,00 0,00 432,00 
1.1 Pripraviť nový 
duálny študijný 
program 

637004 – Všeobecné 
služby 

279 132,00 0,00 279 132,00 

2.1 Pripraviť 
podmienky pre 
výučbu nového 
duálneho študijného 
programu 

637005 – Špeciálne 
služby 

3 000,00 0,00 3 000,00 Riadenie projektu 

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

2 000,00 0,00 2 000,00 Riadenie projektu 

637027 – Odmeny 
zamestnancov mimo 
pracovného pomeru 

19 825,00 0,00 19 825,00 Riadenie projektu 

CELKOVO 1 018 588,31 0,00 1 018 588,31  
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Názov položky rozpočtu

Číselník 
oprávnených 

výdavkov Jednotka
Počet 

jednotiek

Maxim. 
jednotková 

cena Výdavky spolu Komentár k rozpočtu

Priradenie k 
aktivitám 

projektu****
Rizikové položky

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

1.1. Personálne výdavky interné 78 599,80
1.1.1. Riadiaci personál 30 272,40

1.1.1.1. (1) Projektový manažér 610620 osobohodina 120 10,33 1 239,60

Riadenie projektu: Na hlavný pracovný pomer projektový 
manažér odpracuje 120 hodín počas trvania projektu. 
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 a vykonáva ďalšie činnosti prislúchajúce danej 
pozícii. Výpočet jednotkovej ceny: 1283,61/168*1,352 = 
10,33 €/hod. vrátane odvodov zamestnávate ľa. 1.1, 2.1

1.1.1.1. (2) Projektový manažér 637027 osobohodina 880 10,33 9 090,40

Riadenie projektu: Na dohodu o vykonaní práce odpracuje 
projektový manažér  880 hodín počas trvania projektu. 
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 a vykonáva ďalšie činnosti prislúchajúce danej 
pozícii. Vrátane odvodov zamestnávateľa. 1.1, 2.1

1.1.1.2. Koordinátor odbornej aktivity č. 1.1 610620 osobohodina 820 12,16 9 971,20

Na hlavný pracovný pomer koordinátor odbornej aktivity č.1.1 
odpracuje 820 hodí . Zabezpečuje koordináciu realizácie 
prislúchajúcej aktivity, spolu s projektovým manažérom 
odstraňue nedostatky resp. problémy vznikajúce počas 
realizácie aktivity, zodpovedá za  archiváciu  dokumentácie 
súvisiacej s realizáciou aktivity (prezenčné listiny, zápisnice, 
fotodokumentáciu, pracovné výkazy...). Výpočet jednotkovej 
ceny: 2875,38/168*1,352 = 23,14 €/hod vrátane odvodov. 
Uvedená sadzba prekračuje limit vyplývajúci z príručky pre 
žiadateľa, preto hodinová sadzba pre účely projektu bola 
stanovená na 12,16 € vrátane odvodov. 1.1,

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

1
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1.1.1.3. Koordinátor odbornej aktivity č. 2.1 610620 osobohodina 820 12,16 9 971,20

Na hlavný pracovný pomer koordinátor odbornej aktivity č. 
2.1 odpracuje 820 hodín. Zabezpečuje koordináciu realizácie 
prislúchajúcej aktivity, spolu s projektovým manažérom 
odstraňuje nedostatky resp. problémy vznikajúce počas 
realizácie aktivity, zodpovedá za  archiváciu  dokumentácie 
súvisiacej s realizáciou aktivity (prezenčné listiny, zápisnice, 
fotodokumentáciu, pracovné výkazy...).Výpočet jednotkovej 
ceny: 2311,24/168*1,352 = 18,60 €/hod. vrátane odvodov. 
Uvedená sadzba prekračuje limit vyplývajúci z príručky pre 
žiadateľa, preto hodinová sadzba pre účely projektu bola 
stanovená na 12,16 € vrátane odvodov. 2.1

1.1.2. Administratívny personál 26 506,80

1.1.2.1. Finančný manažér 610620 osobohodina 900 12,16 10 944,00

Na hlavný pracovný pomer odpracuje finančný manažér 900 
hodín na spracovaní a zúčtovávaní žiadosti o platbu. Výpočet 
jednotkovej ceny: 1615,38/168*1,352 = 13,00 €/hod vrátane 
odvodov. Uvedená sadzba prekračuje limit vyplývajúci z 
príručky pre žiadateľa, preto hodinová sadzba pre účely 
projektu bola stanovená na 12,16 € vrátane odvodov. 1.1, 2.1

1.1.2.2. Administratívny pracovník 610620 osobohodina 720 5,68 4 089,60

Na hlavný pracovný pomer odpracuje administratívny 
pracovník 720 hodín administratívnych prác na projekte. 
Výpočet jednotkovej ceny: 705,80/168*1,352 = 5,68 €/hod 
vrátane odvodov zamestnávateľa. 1.1, 2.1

1.1.2.3. Asistent finančného manažéra 637027 osobohodina 1 080 7,07 7 635,60

Na dohodu o pracovnej činnosti odpracuje asistent finančného 
manažéra 1080 hodín na pomocných účtovníckych prácach a 
pri príprave podkladov k zúčtovaniam.  Pozícia bude obsadená 
po začatí realizácie projektu. Jednotková cena obvyklá v 
mieste a čase, vrátane odvodov. 1.1, 2.1

1.1.2.4. Účtovník 610620 osobohodina 360 10,66 3 837,60

Na hlavný pracovný pomer odpracuje účtovník 360 hodín 
účtovníckych prác na projekte. Výpočet jednotkovej ceny: 
1324,62/168*1,352 = 10,66 €/hod vrátane odvodov 
zamestnávateľa. 1.1, 2.1

1.1.3. Iný personál 21 820,60

1.1.3.1. Manažér publicity 610620 osobohodina 620 12,16 7 539,20

Na hlavný pracovný pomer odpracuje manažér publicity 620 
hodín na zabezpečení publicity projektu v súlade s manuálom 
pre informovanie a publicitu. Výpočet jednotkovej ceny: 
2875,38/168*1,352 = 23,14 €/hod vrátane odvodov. Uvedená 
sadzba prekračuje limit vyplývajúci z príručky pre žiadateľa, 
preto hodinová sadzba pre účely projektu bola stanovená na 
12,16 € vrátane odvodov. 1.1, 2.1

1.1.3.2. (1) Pracovník pre verejné obstarávanie 610620 osobohodina 320 10,33 3 305,60

Na hlavný pracovný pomer odpracuje pracovník pre verejné 
obstarávanie 320 hodín na činnosti spojené s verejným 
obstarávaním zariadení a služieb. Výpočet jednotkovej ceny: 
1283,61/168*1,352 = 10,33 €/hod. vrátane odvodov 
zamestnávateľa. 1.1, 2.1

1.1.3.2. (2) Pracovník pre verejné obstarávanie 637027 osobohodina 300 10,33 3 099,00

Na dohodu o vykonaní práce odpracuje pracovník pre verejné 
obstarávanie 300 hodín na činnosti spojené s verejným 
obstarávaním zariadení a služieb. Vrátane odvodov 
zamestnávateľa. 1.1, 2.1

2
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1.1.3.3. Programovanie webstránok, portálov a údržba IS 610620 osobohodina 720 10,94 7 876,80

Na hlavný pracovný pomer odpracuje programátor 720 hodín 
programovaním webstránky projektu, údržbou IS. Výpočet 
jednotkovej ceny: 1359,41/168*1,352 = 10,94 €/hod vrátane 
odvodov zamestnávateľa. 1.1, 2.1

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

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

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

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

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

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

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

1.3.2. Administratívny personál 0,00

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

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

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

1.3.3. Iný personál 0,00

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

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

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 12 000,00

1.4.1. Spotrebný tovar a prevádzkový materiál 633006 projekt 1 7 000,00 7 000,00

Výdavky na spotrebný tovar a prevádzkový materiál pre 
riadiacich a administratívnych pracovníkov na zabezpečenie 
implementácie projektu predpokladáme vo výške 7 000 
€/projekt. Prevažne kancelársky papier, toner, šanóny, 
euroobaly, písacie potreby a pod. Cena bola stanovaná na 
základe spotreby pri realizácii projektov z minulých rokov a na 
základe prieskumu trhu. 1.1, 2.1

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

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

1.4.4. Energie, upratovanie 0,00

1.4.4.1. Energie projekt 0 0,00 0,00

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

1.4.4.3. Upratovanie projekt 0 0,00 0,00

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

1.4.6. Právne poradenstvo 637005 projekt 1 3 000,00 3 000,00

Výdavky na právne poradenstvo súvisiace s implementáciou 
projektu predpokladáme vo výške 3000€ počas realizácie 
projektu. Cena bola stanovená na základe prieskumu trhu. 1.1, 2.1

1.4.7. Občerstvenie projekt 0 0,00 0,00

1.4.8. Poistné 637015 projekt 1 2 000,00 2 000,00

Výdavky na poistné predpokladáme vo výške 2000€/projekt na 
zariadenia zakúpené v rámci projektu počas doby realizácie 
projektu. Cena je určená prieskumom trhu, obvyklá v mieste a 
v čase 1.1, 2.1

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

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

1.5. Monitoring a hodnotenie projektu 39 440,00
1.5.1. Personálne výdavky interné 0,00

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

1.5.1.2. Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a hodnotenia osobohodina 0 0,00 0,00
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1.5.1.3. … Iné (doplniť) osobohodina 0 0,00 0,00

1.5.2. Cestovné náhrady ** 0,00

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

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

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

1.5.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti) 39 440,00

1.5.3.1. Manažér monitoringu 637004 osobohodina 2 320 17,00 39 440,00

Na zmluvu podľa Obchodného zákonníka predpokladáme 2 
320 hodín práce manažéra monitoringu - externý dodávateľ so 
skúsenosťami s implementáciou ESF projektov. Kontrola 
zúčtovaní, monitorovacích správ, vrátane poradenstva pri 
implementácii projektu v súlade so Zmluvou. Pozícia bude 
obsadená na základe verejného obstarávania, ktoré bude 
rešpektovať zásadu hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. 
Cena je stanovená prieskumom trhu, v mieste a čase obvyklá. 1.1, 2.1

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 12 500,00
1.6.1. Letáky, skladačky projekt 0 0,00 0,00

1.6.2. Plagáty 637003 projekt 1 2 000,00 2 000,00

V rámci zabezpečenia publicity projektu budú vytvorené 
jednostranné plnofarebné plagáty v rozmere A3 v počte 200 
ks. Cena obsahuje aj grafické spracovanie a dodanie plagátov. 
Cena je určená prieskumom trhu, obvyklá v mieste a v čase 1.1, 2.1

1.6.3. Brožúrky 637003 projekt 1 2 000,00 2 000,00

V rámci zabezpečenia publicity projektu budú vytvorené 
farebné obojstranné brožúry na propagáciu výsledkov projektu 
v počte 2000 ks. Cena obsahuje aj grafické spracovanie a 
dodanie brožúr. Cena je určená prieskumom trhu, obvyklá v 
mieste a v čase 1.1, 2.1

1.6.4. CDROM projekt 0 0,00 0,00

1.6.5. Označenie projektu 637003 projekt 1 1 500,00 1 500,00

Na zabezpečenie označenia miesta realizácie budú zakúpená 
informačná tabuľa v počte 1 ks a v hodnote 1050 € na 
označenie miesta realizácie projektu a nálepky s logom ESF v 
počte 350 v hodnote 450 € na označenie zariadenia 
zakúpeného z projektu. Cena je určená prieskumom trhu, 
obvyklá v mieste a v čase 1.1, 2.1

1.6.6. Web stránka určená pre publicitu projektu projekt 0 0,00 0,00

1.6.7.
Tlačové konferencie a workshopy zamerané na publicitu 
projektu 637003 projekt 1 4 000,00 4 000,00

Zorganizovanie konferencie pre zabezpečenie publicity 
projektu. Cena vrátane prípravy pozvánok, prenájmu 
priestorov, ozvučenia a občerstvenia (z toho zabezpečenie 
občerstvenia v hodnote 1 000 Eur). Cena stanovená na základe 
prieskumu trhu, v mieste a čase obvyklá. 1.1, 2.1

1.6.8. Inzercia v tlačených alebo intrenetových médiách 637003 projekt 1 3 000,00 3 000,00

Na zabezpečenie publicity projektu formou inzercie v médiách 
- 4 články o priebehu a výsledkoch realizácie projektu. Cena je 
určená prieskumom trhu, obvyklá v mieste a v čase 1.1, 2.1

1.  Spolu 142 539,80
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2. Zariadenie a vybavenie projektu

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

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

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

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

2.1.4. Tlačiareň ks 0 0,00 0,00

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

2.1.6. Dataprojektor ks 0 0,00 0,00

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

2.1.8. Skener ks 0 0,00 0,00

2.1.9. … Iné (doplniť) ks 0 0,00 0,00

2.2.
Zariadenie a vybavenie  (mimo krížového 
spolufinancovania) 162 799,00

2.2.1. Stolný počítač 633002 ks 30 1 000,00 30 000,00

Osobné počítače vyššej kvality, pre potreby počítačového 
laboratória vrátane operačného systému. Cena je vrátane 
príslušenstva a dodania, v mieste a čase obvyklá. 1.1, 2.1

2.2.2. Aplikačný softvér ks 0 0,00 0,00

2.2.3. Kopírovacie zariadenie ks 0 0,00 0,00

2.2.4. Tlačiareň ks 0 0,00 0,00

2.2.5. Multifunkčné zariadenie ks 0 0,00 0,00

2.2.6. USB kľúč ks 0 0,00 0,00

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

2.2.8 Skener 633002 ks 4 1 500,00 6 000,00

Skener vyššej kvality na transformáciu textových a grafických 
podkladov do elektronickej podoby a pre následne spracovanie 
systémom efektívneho skúšania študentov. 2 ks/ 1 skenovacie 
pracovisko. 2 skenovacie pracoviská/ projekt. 2ks*2pracoviská 
sú spolu 4 zariadenia. Cena na základe prieskumu trhu, v 
mieste a čase obvyklá. 1.1, 2.1

2.2.9 Server 633002 ks 1 1 500,00 1 500,00

Zariadenie pre zavedenie systému pre zefektívnenie 
vzdelávacieho procesu elimináciou administratívnych úkonov 
vo vzdelávaní. Cena vrátane dodania, stanovená na základe 
prieskumu tru, v mieste a čase obvyklá. 1.1, 2.1

2.2.10 Notebook 633002 ks 20 1 000,00 20 000,00

Notebooky v rátane operačného systému pre tvorbu 
pedagogickej dokumentácie, následnú technickú podporu 
žiakov dištančného štúdia - doplnok počítačového laboratória. 
Cena je vrátane príslušenstva a dodania, v mieste a čase 
obvyklá. 1.1, 2.1

2.2.11 SW tvorba web stránok 633013 ks 50 450,00 22 500,00

SW - pre účely počítačového laboratória. Cena vrátane 
dodania, stanovená na základe prieskumu tru, v mieste a čase 
obvyklá. 1.1, 2.1

2.2.12 SW podpora projektov 633013 ks 50 50,00 2 500,00

SW - pre účely počítačového laboratória. Cena vrátane 
dodania, stanovená na základe prieskumu tru, v mieste a čase 
obvyklá. 1.1, 2.1

2.2.13 Ozvučenie 633004 ks 1 400,00 400,00

Ozvučovací systém pre počítačové laboratórium, ďalšie 
využitie je vo vzdelávacom procese a pri realizácií 
projektových aktivít. Cena vrátane dodania, stanovená na 
základe prieskumu tru, v mieste a čase obvyklá. 1.1, 2.1

2.2.14 Interaktívna tabuľa 633004 ks 2 1 200,00 2 400,00

Prezentácia dát vo vzdelávacom procese, počítačovom 
laboratóriu a pri realizácií projektových aktivít. Cena vrátane 
dodania, stanovená na základe prieskumu tru, v mieste a čase 
obvyklá. 1.1, 2.1
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2.2.15 Kamera 633004 ks 2 500,00 1 000,00

Kamery vyššej kvality, snímanie prednášok počas pilotného 
testovania. Získaný a spracovaný materiál sa  bude podporným 
nástrojom dištančnej a dennej formy štúdia a bude študentov 
poskytovaný formou e-learningu. Cena vrátane dodania, v 
mieste a čase obvyklá. 2.1

2.2.16 Licencie softvéru na skenovanie testov - optické značky 633013 ks 12 495,00 5 940,00

Časovo neobmedzená licencia pre 12 užívateľov. Skenovanie 
dokumentov s optickými značkami: testov v systéme 
efektívneho skúšania študentov. Cena zistená na základe 
prieskumu trhu, v mieste a čase obvyklá 2.1,

2.2.17 Licencie softvéru na definovanie rozpoznávacích masiek 633013 ks 4 1 487,50 5 950,00

Časovo neobmedzená licencia na 4 skenery. Zabezpečujúca 
rozlíšenie rôznych typov testov. Cena zistená na základe 
prieskumu trhu, v mieste a čase obvyklá 2.1,

2.2.18 Licencie softvéru na vyhodnocovanie testov 633013 ks 12 992,00 11 904,00

Časovo neobmedzená licencia pre 12 užívateľov. 
Vyhodnocovanie testov, hodnotiacich dotazníkov v systéme 
efektívneho skúšania študentov. Cena zistená na základe 
prieskumu trhu, v mieste a čase obvyklá 2.1,

2.2.19 Licencie softvéru na tvorbu testov 633013 ks 15 1 587,00 23 805,00

Časovo neobmedzená licencia pre 15 užívateľov. Tvorba 
testov, hodnotiacich dotazníkov v systéme efektívneho 
skúšania študentov. Cena zistená na základe prieskumu trhu, v 
mieste a čase obvyklá 2.1,

2.2.20 Licencie softvéru na skenovanie študentskej dokumentácie 633013 ks 2 1 660,00 3 320,00

Časovo neobmedzená licencia pre 2 skenovacie pracoviská. 
Skenovanie dokumentov neobsahujúcich optické značky, napr. 
klasifikačné hárky. Cena zistená na základe prieskumu trhu, v 
mieste a čase obvyklá 2.1,

2.2.21 Licencie softvéru na dokument manažment - klient 633013 ks 15 1 150,00 17 250,00

Časovo neobmedzená licencia pre 15 užívateľov. Prístup k 
databáze a archívu skenovaných dokumentov. Cena zistená na 
základe prieskumu trhu, v mieste a čase obvyklá 2.1,

2.2.22 Licencie softvéru na manažment spracovania 633013 ks 14 595,00 8 330,00

Časovo neobmedzená licencia pre 14 užívateľov (12 
vysokoškolských učiteľov + 2 pracoviská). Zabezpečenie 
presunu zoskenovaných dát do archivačného centra, ich 
ukladanie a centrálne zálohovanie. Cena zistená na základe 
prieskumu trhu, v mieste a čase obvyklá 2.1,

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. Spolu 162 799,00

3.

Príprava akreditačného spisu a pedagogickej 
dokumentácie nového duálneho študijného 
programu

3.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 84 137,30

3.1.1 analýza - odborník 1 610620 osobohodina 400 18,25 7 300,00

Na hlavný pracovný pomer uskutoční odborník 1 analýzu 
medzinárodných vzorov obdobných študijných programov v 
rozsahu 400 hodín. Výpočet jednotkovej ceny: 
2875,38/168*1,352 = 23,14 €/hod vrátane odvodov. Uvedená 
sadzba prekračuje limit vyplývajúci z príručky pre žiadateľa, 
preto hodinová sadzba pre účely projektu bola stanovená na 
18,25€ vrátane odvodov. 1.1,
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3.1.2 analýza - odborník 2 610620 osobohodina 400 13,63 5 452,00

Na hlavný pracovný pomer uskutoční odborník 2 analýzu 
medzinárodných vzorov obdobných študijných programov v 
rozsahu 400 hodín. Výpočet jednotkovej ceny: 
1693,67/168*1,352 = 13,63 €/hod vrátane odvodov. 1.1,

3.1.3 analýza - odborník 3 610620 osobohodina 400 13,10 5 240,00

Na hlavný pracovný pomer uskutoční odborník 3 analýzu 
medzinárodných vzorov obdobných študijných programov v 
rozsahu 400 hodín. Výpočet jednotkovej ceny: 
1627,81/168*1,352 = 13,10 €/hod vrátane odvodov. 1.1,

3.1.4 analýza - odborník 4 610620 osobohodina 400 7,86 3 144,00

Na hlavný pracovný pomer uskutoční odborník 4 analýzu 
medzinárodných vzorov obdobných študijných programov v 
rozsahu 400 hodín. Výpočet jednotkovej ceny: 
976,69/168*1,352 = 7,86 €/hod vrátane odvodov. 1.1,

3.1.5 analýza - odborník 5 610620 osobohodina 400 18,25 7 300,00

Na hlavný pracovný pomer uskutoční odborník 5 analýzu 
problematiky v rozsahu 400 hodín. Výpočet jednotkovej ceny: 
2572,19/168*1,352 = 20,7 €/hod vrátane odvodov. Uvedená 
sadzba prekračuje limit vyplývajúci z príručky pre žiadateľa, 
preto hodinová sadzba pre účely projektu bola stanovená na 
18,25€ vrátane odvodov. 1.1,

3.1.6 evaluácia - odborník 1 610620 osobohodina 380 18,25 6 935,00

Na hlavný pracovný pomer uskutoční odborník 1 evaluáciu 
podkladov v rozsahu 380 hodín. Výpočet jednotkovej ceny: 
2875,38/168*1,352 = 23,14 €/hod vrátane odvodov. Uvedená 
sadzba prekračuje limit vyplývajúci z príručky pre žiadateľa, 
preto hodinová sadzba pre účely projektu bola stanovená na 
18,25€ vrátane odvodov. 1.1,

3.1.7 evaluácia - odborník 2 610620 osobohodina 380 13,63 5 179,40

Na hlavný pracovný pomer uskutoční odborník 2 evaluáciu 
podkladov v rozsahu 380 hodín. Výpočet jednotkovej ceny: 
1693,67/168*1,352 = 13,63 €/hod vrátane odvodov. 1.1,

3.1.8 evaluácia - odborník 3 610620 osobohodina 380 13,10 4 978,00

Na hlavný pracovný pomer uskutoční odborník 3 evaluáciu 
podkladov v rozsahu 380 hodín. Výpočet jednotkovej ceny: 
1627,81/168*1,352 = 13,10 €/hod vrátane odvodov. 1.1,

3.1.9 evaluácia - odborník 4 610620 osobohodina 380 18,25 6 935,00

Na hlavný pracovný pomer uskutoční odborník 4 evaluáciu 
podkladov v rozsahu 380 hodín. Výpočet jednotkovej ceny: 
2572,19/168*1,352 = 20,7 €/hod vrátane odvodov. Uvedená 
sadzba prekračuje limit vyplývajúci z príručky pre žiadateľa, 
preto hodinová sadzba pre účely projektu bola stanovená na 
18,25€ vrátane odvodov. 1.1,

3.1.10 Autor 1 sylabus I a informačný list I 610620 osobohodina 80 8,72 697,60

Na hlavný pracovný pomer odpracuje autor 1na vytváraní 
sylabu I a informačného listu I 80 hodín. Výpočet jednotkovej 
ceny: 1083,55/168*1,352 = 8,72 €/hod. vrátane odvodov. 1.1,

3.1.11 Autor 2 sylabus II a informačný list II 610620 osobohodina 80 18,25 1 460,00

Na hlavný pracovný pomer odpracuje autor 2 na vytváraní 
sylabu II a informačného listu II 80 hodín. Výpočet 
jednotkovej ceny: 2311,24/168*1,352 = 18,60 €/hod. vrátane 
odvodov. Uvedená sadzba prekračuje limit vyplývajúci z 
príručky pre žiadateľa, preto hodinová sadzba pre účely 
projektu bola stanovená na 18,25 € vrátane odvodov. 1.1,

3.1.12 Autor 3 sylabus III a informačný list III 610620 osobohodina 80 15,67 1 253,60

Na hlavný pracovný pomer odpracuje autor 3 na vytváraní 
sylabu III a informačného listu III 80 hodín. Výpočet 
jednotkovej ceny: 1947,16/168*1,352 = 15,67 €/hod. vrátane 
odvodov. 1.1,
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3.1.13 Autor 4 sylabus IV a informačný list IV 610620 osobohodina 80 8,58 686,40

Na hlavný pracovný pomer odpracuje autor 4 na vytváraní 
sylabu IV a informačného listu IV 80 hodín. Výpočet 
jednotkovej ceny: 1066,15/168*1,352 = 8,58 €/hod. vrátane 
odvodov. 1.1,

3.1.14 Autor 5 sylabus V a informačný list V 610620 osobohodina 80 10,64 851,20

Na hlavný pracovný pomer odpracuje autor 5 na vytváraní 
sylabu V a informačného listu V 80 hodín. Výpočet 
jednotkovej ceny: 1322,13/168*1,352 = 10,64 €/hod. vrátane 
odvodov. 1.1,

3.1.15 Autor 6 sylabus VI a informačný list VI 610620 osobohodina 80 8,04 643,20

Na hlavný pracovný pomer odpracuje autor 6 na vytváraní 
sylabu VI a informačného listu VI 80 hodín. Výpočet 
jednotkovej ceny: 999,05/168*1,352 = 8,04 €/hod. vrátane 
odvodov. 1.1,

3.1.16 Autor 7 sylabus VII a informačný VII 610620 osobohodina 80 9,68 774,40

Na hlavný pracovný pomer odpracuje autor 7 na vytváraní 
sylabu VII a informačného listu VII 80 hodín. Výpočet 
jednotkovej ceny: 1202,84/168*1,352= 9,68 €/hod. vrátane 
odvodov. 1.1,

3.1.17 Autor 8 sylabus VIII a informačný list VIII 610620 osobohodina 80 18,25 1 460,00

Na hlavný pracovný pomer odpracuje autor 8 na vytváraní 
sylabu VIII a informačného listu VIII 80 hodín. Výpočet 
jednotkovej ceny: 2311,24/168*1,352 = 18,60 €/hod. vrátane 
odvodov. Uvedená sadzba prekračuje limit vyplývajúci z 
príručky pre žiadateľa, preto hodinová sadzba pre účely 
projektu bola stanovená na 18,25 € vrátane odvodov. 1.1,

3.1.18 Autor 9 sylabus IX a informačný list IX 610620 osobohodina 80 18,25 1 460,00

Na hlavný pracovný pomer odpracuje autor 9 na vytváraní 
sylabu IX a informačného listu IX 80 hodín. Výpočet 
jednotkovej ceny: 2311,24/168*1,352 = 18,60 €/hod. vrátane 
odvodov. Uvedená sadzba prekračuje limit vyplývajúci z 
príručky pre žiadateľa, preto hodinová sadzba pre účely 
projektu bola stanovená na 18,25 € vrátane odvodov. 1.1,

3.1.19 Autor 10 sylabus X a informačný list X 610620 osobohodina 80 15,93 1 274,40

Na hlavný pracovný pomer odpracuje autor 10 na vytváraní 
sylabu X a informačného listu X 80 hodín. Výpočet 
jednotkovej ceny: 1979,47/168*1,352=15,93 €/hod. vrátane 
odvodov. 1.1,

3.1.20 Autor 11 sylabus XI a informačný list XI 610620 osobohodina 80 10,64 851,20

Na hlavný pracovný pomer odpracuje autor 11 na vytváraní 
sylabu XI a informačného listu XI 80 hodín. Výpočet 
jednotkovej ceny: 1322,13/168*1,352=10,64 €/hod. vrátane 
odvodov. 1.1,

3.1.21 Autor 12 sylabus XII a informačný list XII 610620 osobohodina 80 7,86 628,80

Na hlavný pracovný pomer odpracuje autor 12 na vytváraní 
sylabu XII a informačného listu XII 80 hodín. Výpočet 
jednotkovej ceny: 976,69/168*1,352=7,86 €/hod. vrátane 
odvodov. 1.1,

3.1.22 Autor 13 sylabus XII a informačný list XIII 610620 osobohodina 80 14,44 1 155,20

Na hlavný pracovný pomer odpracuje autor 13 na vytváraní 
sylabu XIII a informačného listu XIII 80 hodín. Výpočet 
jednotkovej ceny: 1794,32/168*1,352=14,44 €/hod. vrátane 
odvodov. 1.1,

3.1.23 Autor 14 sylabus XIV a informačný list XIV 610620 osobohodina 80 7,86 628,80

Na hlavný pracovný pomer odpracuje autor 14 na vytváraní 
sylabu XIV a informačného listu XIV 80 hodín. Výpočet 
jednotkovej ceny: 976,69/168*1,352=7,86 €/hod. vrátane 
odvodov. 1.1,

3.1.24 Autor 15 sylabus XV a informačný list XV 610620 osobohodina 80 11,36 908,80

Na hlavný pracovný pomer odpracuje autor 15 na vytváraní 
sylabu XV a informačného listu XV 80 hodín. Výpočet 
jednotkovej ceny: 1411,60/168*1,352=11,36 €/hod. vrátane 
odvodov. 1.1,

8
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3.1.25 Autor 16 sylabus XVI a informačný list XVI 610620 osobohodina 80 9,43 754,40

Na hlavný pracovný pomer odpracuje autor 16 na vytváraní 
sylabu XVI a informačného listu XVI 80 hodín. Výpočet 
jednotkovej ceny: 1171,78/168*1,352=9,43 €/hod. vrátane 
odvodov. 1.1,

3.1.26 Autor 17 sylabus XVII a informačný listXVII 610620 osobohodina 80 11,36 908,80

Na hlavný pracovný pomer odpracuje autor 17 na vytváraní 
sylabu XVII a informačného listu XVII 80 hodín. Výpočet 
jednotkovej ceny: 1411,60/168*1,352=11,36 €/hod. vrátane 
odvodov. 1.1,

3.1.27 Autor 18 sylabusXVIII a informačný list XVIII 610620 osobohodina 80 10,64 851,20

Na hlavný pracovný pomer odpracuje autor 18 na vytváraní 
sylabu XVIII a informačného listu XVIII 80 hodín. Výpočet 
jednotkovej ceny: 1322,13/168*1,352=10,64 €/hod. vrátane 
odvodov. 1.1,

3.1.28 prekladateľ 1 610620 osobohodina 36 18,25 657,00

Na hlavný pracovný pomer prekladateľ1 a preloží 18 
informačných listov do angličtiny. Predpokladaný rozsah tejto 
činnosti je 36 hodín. Výpočet jednotkovej ceny: 
2875,38/168*1,352 = 23,14 €/hod. vrátane odvodov. Uvedená 
sadzba prekračuje limit vyplývajúci z príručky pre žiadateľa, 
preto hodinová sadzba pre účely projektu bola stanovená na 
18,25€ vrátane odvodov. 1.1,

3.1.29 recenzent 1 - informačný list I 610620 osobohodina 2 8,72 17,44

Na hlavný pracovný pomer zabezpečí recenzent 1 recenziu 
preloženého informačného listu I. V rámci projektu na túto 
činnosť odpracuje 2 hodiny. Výpočet jednotkovej ceny: 
1083,55/168*1,352 = 8,72 €/hod. vrátane odvodov. 1.1,

3.1.30 recenzent 2 - informačný list II 610620 osobohodina 2 18,25 36,50

Na hlavný pracovný pomer zabezpečí recenzent 2 recenziu 
preloženého informačného listu II. V rámci projektu na túto 
činnosť odpracuje 2 hodiny. Výpočet jednotkovej ceny: 
2311,24/168*1,352 = 18,60 €/hod. vrátane odvodov. Uvedená 
sadzba prekračuje limit vyplývajúci z príručky pre žiadateľa, 
preto hodinová sadzba pre účely projektu bola stanovená na 
18,25€ vrátane odvodov. 1.1,

3.1.31 recenzent 3 - informačný list III 610620 osobohodina 2 15,67 31,34

Na hlavný pracovný pomer zabezpečí recenzent 3 recenziu 
preloženého informačného listu III. V rámci projektu na túto 
činnosť odpracuje 2 hodiny. Výpočet jednotkovej ceny: 
1947,16/168*1,352 = 15,67 €/hod. vrátane odvodov. 1.1,

3.1.32 recenzent 4 - informačný list IV 610620 osobohodina 2 8,58 17,16

Na hlavný pracovný pomer zabezpečí recenzent 4 recenziu 
preloženého informačného listu IV. V rámci projektu na túto 
činnosť odpracuje 2 hodiny. Výpočet jednotkovej ceny: 
1066,15/168*1,352 = 8,58 €/hod. vrátane odvodov. 1.1,

3.1.33 recenzent 5 - informačný list V 610620 osobohodina 2 10,64 21,28

Na hlavný pracovný pomer zabezpečí recenzent 5 recenziu 
preloženého informačného listu V. V rámci projektu na túto 
činnosť odpracuje 2 hodiny. Výpočet jednotkovej ceny: 
1322,13/168*1,352=10,64 €/hod. vrátane odvodov. 1.1,

3.1.34 recenzent 6 - informačný list VI 610620 osobohodina 2 8,04 16,08

Na hlavný pracovný pomer zabezpečí recenzent 6 recenziu 
preloženého informačného listu VI. V rámci projektu na túto 
činnosť odpracuje 2 hodiny. Výpočet jednotkovej ceny: 
999,05/168*1,352 = 8,04 €/hod. vrátane odvodov. 1.1,

3.1.35 recenzent 7 - informačný list VII 610620 osobohodina 2 9,68 19,36

Na hlavný pracovný pomer zabezpečí recenzent 7 recenziu 
preloženého informačného listu VII. V rámci projektu na túto 
činnosť odpracuje 2 hodiny. Výpočet jednotkovej ceny: 
1202,84/168*1,352 = 9,68 €/hod. vrátane odvodov. 1.1,

9
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3.1.36 recenzent 8 - informačný list VIII 610620 osobohodina 2 18,25 36,50

Na hlavný pracovný pomer zabezpečí recenzent 8 recenziu 
preloženého informačného listu VIII. V rámci projektu na túto 
činnosť odpracuje 2 hodiny. Výpočet jednotkovej ceny: 
2311,24/168*1,352 = 18,60 €/hod. vrátane odvodov. Uvedená 
sadzba prekračuje limit vyplývajúci z príručky pre žiadateľa, 
preto hodinová sadzba pre účely projektu bola stanovená na 
18,25€ vrátane odvodov. 1.1,

3.1.37 recenzent 9 - informačný list IX 610620 osobohodina 2 18,25 36,50

Na hlavný pracovný pomer zabezpečí recenzent 9 recenziu 
preloženého informačného listu IX. V rámci projektu na túto 
činnosť odpracuje 2 hodiny. Výpočet jednotkovej ceny: 
2311,24/168*1,352 = 18,60 €/hod. vrátane odvodov. Uvedená 
sadzba prekračuje limit vyplývajúci z príručky pre žiadateľa, 
preto hodinová sadzba pre účely projektu bola stanovená na 
18,25€ vrátane odvodov. 1.1,

3.1.38 recenzent 10 - informačný list X 610620 osobohodina 2 15,93 31,86

Na hlavný pracovný pomer zabezpečí recenzent 10 recenziu 
preloženého informačného listu X. V rámci projektu na túto 
činnosť odpracuje 2 hodiny. Výpočet jednotkovej ceny: 
1979,47/168*1,352 = 15,93 €/hod. vrátane odvodov. 1.1,

3.1.39 recenzent 11 - informačný list XI 610620 osobohodina 2 10,64 21,28

Na hlavný pracovný pomer zabezpečí recenzent 11 recenziu 
preloženého informačného listu XI. V rámci projektu na túto 
činnosť odpracuje 2 hodiny. Výpočet jednotkovej ceny: 
1322,13/168*1,352 = 10,64 €/hod. vrátane odvodov. 1.1,

3.1.40 recenzent 12 - informačný list XII 610620 osobohodina 2 7,86 15,72

Na hlavný pracovný pomer zabezpečí recenzent 12 recenziu 
preloženého informačného listu XII. V rámci projektu na túto 
činnosť odpracuje 2 hodiny. Výpočet jednotkovej ceny: 
976,69/168*1,352 = 7,86 €/hod. vrátane odvodov. 1.1,

3.1.41 recenzent 13 - informačný list XIII 610620 osobohodina 2 14,44 28,88

Na hlavný pracovný pomer zabezpečí recenzent 13 recenziu 
preloženého informačného listu XII. V rámci projektu na túto 
činnosť odpracuje 2 hodiny. Výpočet jednotkovej ceny: 
1794,32/168*1,352 = 14,44 €/hod. vrátane odvodov. 1.1,

3.1.42 recenzent 14 - informačný list XIV 610620 osobohodina 2 7,86 15,72

Na hlavný pracovný pomer zabezpečí recenzent 14 recenziu 
preloženého informačného listu XIV. V rámci projektu na túto 
činnosť odpracuje 2 hodiny. Výpočet jednotkovej ceny: 
976,69/168*1,352 = 7,86 €/hod. vrátane odvodov. 1.1,

3.1.43 recenzent 15 - informačný list XV 610620 osobohodina 2 11,36 22,72

Na hlavný pracovný pomer zabezpečí recenzent 15 recenziu 
preloženého informačného listu XV. V rámci projektu na túto 
činnosť odpracuje 2 hodiny. Výpočet jednotkovej ceny: 
1411,60/168*1,352 = 11,36 €/hod. vrátane odvodov. 1.1,

3.1.44 recenzent 16 - informačný list XVI 610620 osobohodina 2 9,43 18,86

Na hlavný pracovný pomer zabezpečí recenzent 16 recenziu 
preloženého informačného listu XVI. V rámci projektu na túto 
činnosť odpracuje 2 hodiny. Výpočet jednotkovej ceny: 
1171,78/168*1,352 = 9,43 €/hod. vrátane odvodov. 1.1,

3.1.45 recenzent 17 - informačný list XVII 610620 osobohodina 2 11,36 22,72

Na hlavný pracovný pomer zabezpečí recenzent 17 recenziu 
preloženého informačného listu. V rámci projektu na túto 
činnosť odpracuje 2 hodiny. Výpočet jednotkovej ceny: 
1411,60/168*1,352 = 11,36 €/hod. vrátane odvodov. 1.1,

3.1.46 recenzent 18 - informačný list XVIII 610620 osobohodina 2 10,64 21,28

Na hlavný pracovný pomer zabezpečí recenzent 18 recenziu 
preloženého informačného listu XVIII. V rámci projektu na 
túto činnosť odpracuje 2 hodiny. Výpočet jednotkovej ceny: 
1322,13/168*1,352 = 10,64 €/hod. vrátane odvodov. 1.1,
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3.1.47 tvorca akreditačného spisu 1 610620 osobohodina 230 18,25 4 197,50

Na hlavný pracovný pomer odpracuje tvorca akreditačného 
spisu 1 na príprave akreditačného spisu 230 hodín. Výpočet 
jednotkovej ceny: 2875,38/168*1,352 = 23,14 €/hod vrátane 
odvodov. Uvedená sadzba prekračuje limit vyplývajúci z 
príručky pre žiadateľa, preto hodinová sadzba pre účely 
projektu bola stanovená na 18,25 € vrátane odvodov. 1.1,

3.1.48 tvorca akreditačného spisu 2 610620 osobohodina 230 13,63 3 134,90

Na hlavný pracovný pomer odpracuje tvorca akreditačného 
spisu 2 na príprave akreditačného spisu 230 hodín. Výpočet 
jednotkovej ceny: 1693,67/168*1,352 = 13,63 €/hod vrátane 
odvodov. 1.1,

3.1.49 tvorca akreditačného spisu 3 610620 osobohodina 230 18,25 4 197,50

Na hlavný pracovný pomer odpracuje tvorca akreditačného 
spisu 3 na príprave akreditačného spisu 230 hodín. Výpočet 
jednotkovej ceny: 2311,24/168*1,352 = 18,60 €/hod. vrátane 
odvodov. Uvedená sadzba prekračuje limit vyplývajúci z 
príručky pre žiadateľa, preto hodinová sadzba pre účely 
projektu bola stanovená na 18,25 € vrátane odvodov. 1.1,

3.1.50 tvorca akreditačného spisu 4 610620 osobohodina 230 7,86 1 807,80

Na hlavný pracovný pomer odpracuje tvorca akreditačného 
spisu 4 na príprave akreditačného spisu 230 hodín. Výpočet 
jednotkovej ceny: 976,69/168*1,352 = 7,86 €/hod vrátane 
odvodov. 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) 432,00

3.3.1. školiteľ 1 - koordinačný workshop 1 637004 osobohodina 8 27,00 216,00

Školiteľská činnosť a odborný garant stretnutia, zabezpečuje 
koordináciu, odborné poradenstvo a konzultácie v oblasti 
analýzy a evaluácie pedagogickej dokumentácie, syklabov a 
informačných listov. Predpokladaný rozsah činnosti na 
koordinačnom stretnutí č. 1 je 8 hodín. Zmluva na základe 
Obchodného zákonníka, v mieste a čase obvyklá. 1.1,

3.3.2. Vývoj portálu osobohodina 0 0,00 0,00

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

3.3.4. školiteľ 2 - koordinačný workshop 1 637004 osobohodina 8 27,00 216,00

Školiteľská činnosť a odborný garant stretnutia, zabezpečuje 
koordináciu, odborné poradenstvo a konzultácie v oblasti 
analýzy a evaluácie pedagogickej dokumentácie, syklabov a 
informačných listov. Predpokladaný rozsah činnosti na 
koordinačnom stretnutí č. 1 je 8 hodín.  Zmluva na základe 
Obchodného zákonníka, v mieste a čase obvyklá. 1.1,
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3.4. Ostatné výdavky - priame 400,00

3.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity 3 636001 projekt 1 400,00 400,00

Nájom priestorov pre realizáciu koordinačného workshopu č. 
1 vrátane prenájmu ozvučovacej a prezentačnej techniky. 
Rozsah: 2 pracovné dni, 8 hodín/deň. Cena prenájmu 
25€/hodina. 16 hodín*25€ predstavuje celkom 400€. Cena na 
základe prieskumu trhu, v mieste a čase obvyklá. 1.1.

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

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

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

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

3.5. Podpora frekventantov 18 734,98

3.5.1.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania (domáce, zahraničné cesty) - 1. 631002 projekt 1 2 090,00 2 090,00

1 zahraničná pracovná cesta v trvaní 8 dní do USA: stravné do 
USA 60 €/deň (výška stravného bude v súlade zo zákonom o 
cestovných náhradách). Ak by boli limity stravného pri 
cestovných náhradách v čase realizácie aktivít vyššie ako 60 
EUR/deň/osoba, v rámci projektu bude vyplatená výška 
výdavku max do výšky 60 EUR a zvyšnú časť si hradí 
prijímateľ sám z vlastných zdrojov. Pri realizácii výdavku sa 
bude počítať s  platným kurzom USD/EUR.), ubytovanie 
80€/noc,  spiatočné cestovné 1050€. Suma celkom: 8dni*60 
stravne +7nocí*80nocľažné + 1050 cestovné predstavuje 
celkom 2 090€. 1.1,

3.5.2.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania (domáce, zahraničné cesty) - 2. 631002 projekt 1 2 090,00 2 090,00

1 zahraničná pracovná cesta v trvaní 8 dní do USA: stravné do 
USA 60 €/deň (výška stravného bude v súlade zo zákonom o 
cestovných náhradách). Ak by boli limity stravného pri 
cestovných náhradách v čase realizácie aktivít vyššie ako 60 
EUR/deň/osoba, v rámci projektu bude vyplatená výška 
výdavku max do výšky 60 EUR a zvyšnú časť si hradí 
prijímateľ sám z vlastných zdrojov. Pri realizácii výdavku sa 
bude počítať s  platným kurzom USD/EUR.), ubytovanie 
80€/noc,  spiatočné cestovné 1050€. Suma celkom: 8dni*60 
stravne +7nocí*80nocľažné + 1050 cestovné predstavuje 
celkom 2 090€. 1.1,

3.5.3.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania (domáce, zahraničné cesty) - 3. 631002 projekt 1 2 090,00 2 090,00

1 zahraničná pracovná cesta v trvaní 8 dní do USA: stravné do 
USA 60 €/deň (výška stravného bude v súlade zo zákonom o 
cestovných náhradách). Ak by boli limity stravného pri 
cestovných náhradách v čase realizácie aktivít vyššie ako 60 
EUR/deň/osoba, v rámci projektu bude vyplatená výška 
výdavku max do výšky 60 EUR a zvyšnú časť si hradí 
prijímateľ sám z vlastných zdrojov. Pri realizácii výdavku sa 
bude počítať s  platným kurzom USD/EUR.), ubytovanie 
80€/noc,  spiatočné cestovné 1050€. Suma celkom: 8dni*60 
stravne +7nocí*80nocľažné + 1050 cestovné predstavuje 
celkom 2 090€. 1.1,

3.5.4.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania (domáce, zahraničné cesty) - 4. 631002 projekt 1 2 090,00 2 090,00

1 zahraničná pracovná cesta v trvaní 8 dní do USA: stravné do 
USA 60 €/deň (výška stravného bude v súlade zo zákonom o 
cestovných náhradách). Ak by boli limity stravného pri 
cestovných náhradách v čase realizácie aktivít vyššie ako 60 
EUR/deň/osoba, v rámci projektu bude vyplatená výška 
výdavku max do výšky 60 EUR a zvyšnú časť si hradí 
prijímateľ sám z vlastných zdrojov. Pri realizácii výdavku sa 
bude počítať s  platným kurzom USD/EUR.), ubytovanie 
80€/noc,  spiatočné cestovné 1050€. Suma celkom: 8dni*60 
stravne +7nocí*80nocľažné + 1050 cestovné predstavuje 
celkom 2 090€. 1.1,
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3.5.5.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania (domáce, zahraničné cesty) - 5. 631002 projekt 1 2 090,00 2 090,00

1 zahraničná pracovná cesta v trvaní 8 dní do USA: stravné do 
USA 60 €/deň (výška stravného bude v súlade zo zákonom o 
cestovných náhradách). Ak by boli limity stravného pri 
cestovných náhradách v čase realizácie aktivít vyššie ako 60 
EUR/deň/osoba, v rámci projektu bude vyplatená výška 
výdavku max do výšky 60 EUR a zvyšnú časť si hradí 
prijímateľ sám z vlastných zdrojov. Pri realizácii výdavku sa 
bude počítať s  platným kurzom USD/EUR.), ubytovanie 
80€/noc,  spiatočné cestovné 1050€. Suma celkom: 8dni*60 
stravne +7nocí*80nocľažné + 1050 cestovné predstavuje 
celkom 2 090€. 1.1,

3.5.6.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania (domáce, zahraničné cesty) - 6. 631002 projekt 1 2 090,00 2 090,00

1 zahraničná pracovná cesta v trvaní 8 dní do USA: stravné do 
USA 60 €/deň (výška stravného bude v súlade zo zákonom o 
cestovných náhradách). Ak by boli limity stravného pri 
cestovných náhradách v čase realizácie aktivít vyššie ako 60 
EUR/deň/osoba, v rámci projektu bude vyplatená výška 
výdavku max do výšky 60 EUR a zvyšnú časť si hradí 
prijímateľ sám z vlastných zdrojov. Pri realizácii výdavku sa 
bude počítať s  platným kurzom USD/EUR.), ubytovanie 
80€/noc,  spiatočné cestovné 1050€. Suma celkom: 8dni*60 
stravne +7nocí*80nocľažné + 1050 cestovné predstavuje 
celkom 2 090€. 1.1,

3.5.7.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania (domáce, zahraničné cesty) - 7. 631002 projekt 1 2 090,00 2 090,00

1 zahraničná pracovná cesta v trvaní 8 dní do USA: stravné do 
USA 60 €/deň (výška stravného bude v súlade zo zákonom o 
cestovných náhradách). Ak by boli limity stravného pri 
cestovných náhradách v čase realizácie aktivít vyššie ako 60 
EUR/deň/osoba, v rámci projektu bude vyplatená výška 
výdavku max do výšky 60 EUR a zvyšnú časť si hradí 
prijímateľ sám z vlastných zdrojov. Pri realizácii výdavku sa 
bude počítať s  platným kurzom USD/EUR.), ubytovanie 
80€/noc,  spiatočné cestovné 1050€. Suma celkom: 8dni*60 
stravne +7nocí*80nocľažné + 1050 cestovné predstavuje 
celkom 2 090€. 1.1,

3.5.8.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania (domáce, zahraničné cesty) - 8. 631002 projekt 1 2 090,00 2 090,00

1 zahraničná pracovná cesta v trvaní 8 dní do USA: stravné do 
USA 60 €/deň (výška stravného bude v súlade zo zákonom o 
cestovných náhradách). Ak by boli limity stravného pri 
cestovných náhradách v čase realizácie aktivít vyššie ako 60 
EUR/deň/osoba, v rámci projektu bude vyplatená výška 
výdavku max do výšky 60 EUR a zvyšnú časť si hradí 
prijímateľ sám z vlastných zdrojov. Pri realizácii výdavku sa 
bude počítať s  platným kurzom USD/EUR.), ubytovanie 
80€/noc,  spiatočné cestovné 1050€. Suma celkom: 8dni*60 
stravne +7nocí*80nocľažné + 1050 cestovné predstavuje 
celkom 2 090€. 1.1,

3.5.9. Školiaci materiál, školiace potreby projekt 0 0,00 0,00

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

3.5.11. koordinačný workshop 1 631001 projekt 1 2 014,98 2 014,98

koordinačný workshop 1: stravné 8,30 €/deň, ubytovanie 
50€/noc,  spiatočné cestovné 25€, počet účastníkov 22. Suma 
celkom:  22*2dni*8,30stravne +22*1noc*49,99nocľažné 
+22*25cestovné predstavuje celkom 2014,98 1.1,

3.  Spolu 103 704,28
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4.
Príprava podmienok a pilotné testovanie 
novovytváraného duálneho študijného programu 

4.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 302 918,25

4.1.1 Tvorca 1 - učebný text 1 610620 osobohodina 1 170 15,67 18 333,90

Na hlavný pracovný pomer odpracuje Tvorca 1 na vytváraní 
obsahu pre učebný text 1 celkom 1170 hodín. Výpočet 
jednotkovej ceny: 1947,16/168*1,352 = 15,67 €/hod. vrátane 
odvodov. 2.1,

4.1.2 Tvorca 2 - učebný text 2 610620 osobohodina 1 170 8,04 9 406,80

Na hlavný pracovný pomer odpracuje Tvorca 2 na vytváraní 
obsahu pre učebný text 2 celkom 1170 hodín. Výpočet 
jednotkovej ceny: 999,05/168*1,352 = 8,04 €/hod. vrátane 
odvodov. 2.1,

4.1.3 Tvorca 3 - učebný text 3 610620 osobohodina 1 170 8,72 10 202,40

Na hlavný pracovný pomer odpracuje Tvorca 3 na vytváraní 
obsahu pre učebný text 3 celkom 1170 hodín. Výpočet 
jednotkovej ceny: 1083,55/168*1,352 = 8,72 €/hod. vrátane 
odvodov. 2.1,

4.1.4 Tvorca 4 - učebný text 4 610620 osobohodina 1 170 18,25 21 352,50

Na hlavný pracovný pomer odpracuje Tvorca 4 na vytváraní 
obsahu pre učebný text 4 celkom 1170 hodín. Výpočet 
jednotkovej ceny: 2311,24/168*1,352 = 18,60 €/hod. vrátane 
odvodov. Uvedená sadzba prekračuje limit vyplývajúci z 
príručky pre žiadateľa, preto hodinová sadzba pre účely 
projektu bola stanovená na 18,25 € vrátane odvodov. 2.1,

4.1.5 Tvorca 5 - učebný text 5 610620 osobohodina 1 170 18,25 21 352,50

Na hlavný pracovný pomer odpracuje Tvorca 5 na vytváraní 
obsahu pre učebný text 5 celkom 1170 hodín. Výpočet 
jednotkovej ceny: 2311,24/168*1,352 = 18,60 €/hod. vrátane 
odvodov. Uvedená sadzba prekračuje limit vyplývajúci z 
príručky pre žiadateľa, preto hodinová sadzba pre účely 
projektu bola stanovená na 18,25 € vrátane odvodov. 2.1,

4.1.6 Tvorca 6 - učebný text 6 610620 osobohodina 1 170 15,93 18 638,10

Na hlavný pracovný pomer odpracuje Tvorca 6 na vytváraní 
obsahu pre učebný text 6 celkom 1170 hodín. Výpočet 
jednotkovej ceny: 1979,47/168*1,352=15,93 €/hod. vrátane 
odvodov. 2.1,

4.1.7 Tvorca 7 - učebný text 7 610620 osobohodina 1 170 11,36 13 291,20

Na hlavný pracovný pomer odpracuje Tvorca 7 na vytváraní 
obsahu pre učebný text 7 celkom 1170 hodín. Výpočet 
jednotkovej ceny: 1411,60/168*1,352=11,36 €/hod. vrátane 
odvodov. 2.1,

4.1.8 Tvorca 8 - učebný text 8 610620 osobohodina 1 170 10,64 12 448,80

Na hlavný pracovný pomer odpracuje Tvorca 8 na vytváraní 
obsahu pre učebný text 8 celkom 1170 hodín. Výpočet 
jednotkovej ceny: 1322,13/168*1,352=10,64 €/hod. vrátane 
odvodov. 2.1,

4.1.9 Tvorca 9 - učebný text 9 610620 osobohodina 1 170 9,68 11 325,60

Na hlavný pracovný pomer odpracuje Tvorca 9 na vytváraní 
obsahu pre učebný text 9 celkom 1170 hodín. Výpočet 
jednotkovej ceny: 1202,84/168*1,352=9,68 €/hod. vrátane 
odvodov. 2.1,

4.1.10 Tvorca 10 - učebný text 10 610620 osobohodina 1 170 8,58 10 038,60

Na hlavný pracovný pomer odpracuje Tvorca 10 na vytváraní 
obsahu pre učebný text 10 celkom 1170 hodín. Výpočet 
jednotkovej ceny: 1066,15/168*1,352=8,58 €/hod. vrátane 
odvodov. 2.1,

4.1.11 Recenzent 1 - učebný text 1 610620 osobohodina 85 10,64 904,40

Na hlavný pracovný pomer zabezpečí recenzent 1 recenziu 
učebného textu 1. V rámci projektu na túto činnosť odpracuje 
85 hodín. Výpočet jednotkovej ceny: 1322,13/168*1,352 = 
10,64 €/hod. vrátane odvodov. 2.1,

14
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4.1.12 Recenzent 2 - učebný text 2 610620 osobohodina 85 14,44 1 227,40

Na hlavný pracovný pomer zabezpečí recenzent 2 recenziu 
učebného textu 2. V rámci projektu na túto činnosť odpracuje 
85 hodín. Výpočet jednotkovej ceny: 1794,32/168*1,352 = 
14,44 €/hod. vrátane odvodov. 2.1,

4.1.13 Recenzent 3 - učebný text 3 610620 osobohodina 85 14,44 1 227,40

Na hlavný pracovný pomer zabezpečí recenzent 3 recenziu 
učebného textu 3. V rámci projektu na túto činnosť odpracuje 
85 hodín. Výpočet jednotkovej ceny: 1794,32/168*1,352 = 
14,44 €/hod. vrátane odvodov. 2.1,

4.1.14 Recenzent 4 - učebný text 4 610620 osobohodina 85 7,86 668,10

Na hlavný pracovný pomer zabezpečí recenzent 4 recenziu 
učebného textu 4. V rámci projektu na túto činnosť odpracuje 
85 hodín. Výpočet jednotkovej ceny: 976,69/168*1,352 = 7,86 
€/hod. vrátane odvodov. 2.1,

4.1.15 Recenzent 5 - učebný text 5 610620 osobohodina 85 8,72 741,20

Na hlavný pracovný pomer zabezpečí recenzent 5 recenziu 
učebného textu 5. V rámci projektu na túto činnosť odpracuje 
85 hodín. Výpočet jednotkovej ceny: 1083,55/168*1,352 = 
8,72 €/hod. vrátane odvodov. 2.1,

4.1.16 Recenzent 6 - učebný text 6 610620 osobohodina 85 18,25 1 551,25

Na hlavný pracovný pomer zabezpečí recenzent 6 recenziu 
učebného textu 6. V rámci projektu na túto činnosť odpracuje 
85 hodín. Výpočet jednotkovej ceny: 2311,24/168*1,352 = 
18,60 €/hod. vrátane odvodov. Uvedená sadzba prekra čuje 
limit vyplývajúci z príručky pre žiadateľa, preto hodinová 
sadzba pre účely projektu bola stanovená na 18,25 € vrátane 
odvodov. 2.1,

4.1.17 Recenzent 7 - učebný text 7 610620 osobohodina 85 10,64 904,40

Na hlavný pracovný pomer zabezpečí recenzent 7 recenziu 
učebného textu 7. V rámci projektu na túto činnosť odpracuje 
85 hodín. Výpočet jednotkovej ceny: 1322,13/168*1,352 = 
10,64 €/hod. vrátane odvodov. 2.1,

4.1.18 Recenzent 8 - učebný text 8 610620 osobohodina 85 15,93 1 354,05

Na hlavný pracovný pomer zabezpečí recenzent 8 recenziu 
učebného textu 8. V rámci projektu na túto činnosť odpracuje 
85 hodín. Výpočet jednotkovej ceny: 1979,47/168*1,352 = 
15,93 €/hod. vrátane odvodov. 2.1,

4.1.19 Recenzent 9 - učebný text 9 610620 osobohodina 85 7,86 668,10

Na hlavný pracovný pomer zabezpečí recenzent 9 recenziu 
učebného textu 9. V rámci projektu na túto činnosť odpracuje 
85 hodín. Výpočet jednotkovej ceny: 976,69/168*1,352 = 7,86 
€/hod. vrátane odvodov. 2.1,

4.1.20 Recenzent 10 - učebný text 10 610620 osobohodina 85 9,43 801,55

Na hlavný pracovný pomer zabezpečí recenzent 10 recenziu 
učebného textu 10. V rámci projektu na túto činnosť odpracuje 
85 hodín. Výpočet jednotkovej ceny: 1171,78/168*1,352 = 
9,43 €/hod. vrátane odvodov. 2.1,

4.1.21 Tvorca 1 - podporné učebné materiály 1 610620 osobohodina 600 8,72 5 232,00

Na hlavný pracovný pomer odpracuje Tvorca 1 celkom 600 
hodín na vytváraní podporných učebných materiálov 1. 
Výpočet jednotkovej ceny: 1083,55/168*1,352 = 8,72 €/hod. 
vrátane odvodov. 2.1,

4.1.22 Tvorca 2 - podporné učebné materiály 2 610620 osobohodina 600 18,25 10 950,00

Na hlavný pracovný pomer odpracuje Tvorca 2 celkom 600 
hodín na vytváraní podporných učebných materiálov 2. 
Výpočet jednotkovej ceny: 2311,24/168*1,352 = 18,60 €/hod. 
vrátane odvodov. Uvedená sadzba prekračuje limit vyplývajúci 
z príručky pre žiadateľa, preto hodinová sadzba pre účely 
projektu bola stanovená na 18,25 € vrátane odvodov. 2.1,
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4.1.23 Tvorca 3 - podporné učebné materiály 3 610620 osobohodina 600 15,67 9 402,00

Na hlavný pracovný pomer odpracuje Tvorca 3 celkom 600 
hodín na vytváraní podporných učebných materiálov 3. 
Výpočet jednotkovej ceny: 1947,16/168*1,352 = 15,67 €/hod. 
vrátane odvodov. 2.1,

4.1.24 Tvorca 4 - podporné učebné materiály 4 610620 osobohodina 600 8,58 5 148,00

Na hlavný pracovný pomer odpracuje Tvorca 4 celkom 600 
hodín na vytváraní podporných učebných materiálov 4. 
Výpočet jednotkovej ceny: 1066,15/168*1,352 = 8,58 €/hod. 
vrátane odvodov. 2.1,

4.1.25 Tvorca 5 - podporné učebné materiály 5 610620 osobohodina 600 10,64 6 384,00

Na hlavný pracovný pomer odpracuje Tvorca 5 celkom 600 
hodín na vytváraní podporných učebných materiálov 5. 
Výpočet jednotkovej ceny: 1322,13/168*1,352 = 10,64 €/hod. 
vrátane odvodov. 2.1,

4.1.26 Tvorca 6 - podporné učebné materiály 6 610620 osobohodina 600 8,04 4 824,00

Na hlavný pracovný pomer odpracuje Tvorca 6 celkom 600 
hodín na vytváraní podporných učebných materiálov 6. 
Výpočet jednotkovej ceny: 999,05/168*1,352 = 8,04 €/hod. 
vrátane odvodov. 2.1,

4.1.27 Tvorca 7 - podporné učebné materiály 7 610620 osobohodina 600 9,68 5 808,00

Na hlavný pracovný pomer odpracuje Tvorca 7 celkom 600 
hodín na vytváraní podporných učebných materiálov 7. 
Výpočet jednotkovej ceny: 1202,84/168*1,352 = 9,68 €/hod. 
vrátane odvodov. 2.1,

4.1.28 Tvorca 8 - podporné učebné materiály 8 610620 osobohodina 600 18,25 10 950,00

Na hlavný pracovný pomer odpracuje Tvorca 8 celkom 600 
hodín na vytváraní podporných učebných materiálov 8. 
Výpočet jednotkovej ceny: 2311,24/168*1,352 = 18,60 €/hod. 
vrátane odvodov. Uvedená sadzba prekračuje limit vyplývajúci 
z príručky pre žiadateľa, preto hodinová sadzba pre účely 
projektu bola stanovená na 18,25 € vrátane odvodov. 2.1,

4.1.29 Tvorca 9 - podporné učebné materiály 9 610620 osobohodina 600 18,25 10 950,00

Na hlavný pracovný pomer odpracuje Tvorca 9 celkom 600 
hodín na vytváraní podporných učebných materiálov 9. 
Výpočet jednotkovej ceny: 2311,24/168*1,352 = 18,60 €/hod. 
vrátane odvodov. Uvedená sadzba prekračuje limit vyplývajúci 
z príručky pre žiadateľa, preto hodinová sadzba pre účely 
projektu bola stanovená na 18,25 € vrátane odvodov. 2.1,

4.1.30 Tvorca 10 - podporné učebné materiály 10 610620 osobohodina 600 15,93 9 558,00

Na hlavný pracovný pomer odpracuje Tvorca 10 celkom 600 
hodín na vytváraní podporných učebných materiálov 10. 
Výpočet jednotkovej ceny: 1979,47/168*1,352 = 15,93 €/hod. 
vrátane odvodov. 2.1,

4.1.31 Tvorca 11 - podporné učebné materiály 11 610620 osobohodina 600 10,64 6 384,00

Na hlavný pracovný pomer odpracuje Tvorca 11 celkom 600 
hodín na vytváraní podporných učebných materiálov 11. 
Výpočet jednotkovej ceny: 1322,13/168*1,352 = 10,64 €/hod. 
vrátane odvodov. 2.1,

4.1.32 Tvorca 12 - podporné učebné materiály 12 610620 osobohodina 600 7,86 4 716,00

Na hlavný pracovný pomer odpracuje Tvorca 12 celkom 600 
hodín na vytváraní podporných učebných materiálov 12. 
Výpočet jednotkovej ceny: 976,69/168*1,352 = 7,86 €/hod. 
vrátane odvodov. 2.1,

4.1.33 Tvorca 13 - podporné učebné materiály 13 610620 osobohodina 600 14,44 8 664,00

Na hlavný pracovný pomer odpracuje Tvorca 13 celkom 600 
hodín na vytváraní podporných učebných materiálov 13. 
Výpočet jednotkovej ceny: 1794,32/168*1,352 = 14,44 €/hod. 
vrátane odvodov. 2.1,

4.1.34 Tvorca 14 - podporné učebné materiály 14 610620 osobohodina 600 7,86 4 716,00

Na hlavný pracovný pomer odpracuje Tvorca 14 celkom 600 
hodín na vytváraní podporných učebných materiálov 14. 
Výpočet jednotkovej ceny: 976,69/168*1,352 = 7,86 €/hod. 
vrátane odvodov. 2.1,
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4.1.35 Tvorca 15 - podporné učebné materiály 15 610620 osobohodina 600 11,36 6 816,00

Na hlavný pracovný pomer odpracuje Tvorca 15 celkom 600 
hodín na vytváraní podporných učebných materiálov 15. 
Výpočet jednotkovej ceny: 1411,60/168*1,352 = 11,36 €/hod. 
vrátane odvodov. 2.1,

4.1.36 Tvorca 16 - podporné učebné materiály 16 610620 osobohodina 600 9,43 5 658,00

Na hlavný pracovný pomer odpracuje Tvorca 16 celkom 600 
hodín na vytváraní podporných učebných materiálov 16. 
Výpočet jednotkovej ceny: 1171,78/168*1,352 = 9,43 €/hod. 
vrátane odvodov. 2.1,

4.1.37 Tvorca 17 - podporné učebné materiály 17 610620 osobohodina 600 11,36 6 816,00

Na hlavný pracovný pomer odpracuje Tvorca 17 celkom 600 
hodín na vytváraní podporných učebných materiálov 17. 
Výpočet jednotkovej ceny: 1411,60/168*1,352 = 11,36 €/hod. 
vrátane odvodov. 2.1,

4.1.38 Tvorca 18 - podporné učebné materiály 18 610620 osobohodina 600 10,64 6 384,00

Na hlavný pracovný pomer odpracuje Tvorca 18 celkom 600 
hodín na vytváraní podporných učebných materiálov 18. 
Výpočet jednotkovej ceny: 1322,13/168*1,352 = 10,64 €/hod. 
vrátane odvodov. 2.1,

4.1.39 Recenzent 1 - podporný učebný materiál 1 610620 osobohodina 32 14,44 462,08

Na hlavný pracovný pomer zabezpečí Recenzent 1 recenziu 
podporného učebného materiálu 1. V rámci projektu na túto 
činnosť odpracuje 32 hodín. Výpočet jednotkovej ceny: 
1794,32/168*1,352 = 14,44 €/hod. vrátane odvodov. 2.1,

4.1.40 Recenzent 2  - podporný učebný materiál 2 610620 osobohodina 32 14,44 462,08

Na hlavný pracovný pomer zabezpečí Recenzent 2 recenziu 
podporného učebného materiálu 2. V rámci projektu na túto 
činnosť odpracuje 32 hodín. Výpočet jednotkovej ceny: 
1794,32/168*1,352 = 14,44 €/hod. vrátane odvodov. 2.1,

4.1.41 Recenzent 3 - podporný učebný materiál 3 610620 osobohodina 32 10,64 340,48

Na hlavný pracovný pomer zabezpečí Recenzent 3 recenziu 
podporného učebného materiálu 3. V rámci projektu na túto 
činnosť odpracuje 32 hodín. Výpočet jednotkovej ceny: 
1322,13/168*1,352 = 10,64 €/hod. vrátane odvodov. 2.1,

4.1.42 Recenzent 4 - podporný učebný materiál 4 610620 osobohodina 32 9,43 301,76

Na hlavný pracovný pomer zabezpečí Recenzent 4 recenziu 
podporného učebného materiálu 4. V rámci projektu na túto 
činnosť odpracuje 32 hodín. Výpočet jednotkovej ceny: 
1171,78/168*1,352 = 9,43 €/hod. vrátane odvodov. 2.1,

4.1.43 Recenzent 5 - podporný učebný materiál 5 610620 osobohodina 32 15,93 509,76

Na hlavný pracovný pomer zabezpečí Recenzent 5 recenziu 
podporného učebného materiálu 5. V rámci projektu na túto 
činnosť odpracuje 32 hodín. Výpočet jednotkovej ceny: 
1979,47/168*1,352 = 15,93 €/hod. vrátane odvodov. 2.1,

4.1.44 Recenzent 6 - podporný učebný materiál 6 610620 osobohodina 32 14,44 462,08

Na hlavný pracovný pomer zabezpečí Recenzent 6 recenziu 
podporného učebného materiálu 6. V rámci projektu na túto 
činnosť odpracuje 32 hodín. Výpočet jednotkovej ceny: 
1794,32/168*1,352 = 14,44 €/hod. vrátane odvodov. 2.1,

4.1.45 Recenzent 7 - podporný učebný materiál 7 610620 osobohodina 32 7,86 251,52

Na hlavný pracovný pomer zabezpečí Recenzent 7 recenziu 
podporného učebného materiálu 7. V rámci projektu na túto 
činnosť odpracuje 32 hodín. Výpočet jednotkovej ceny: 
976,69/168*1,352 = 7,86 €/hod. vrátane odvodov. 2.1,

4.1.46 Recenzent 8 - podporný učebný materiál 8 610620 osobohodina 32 7,86 251,52

Na hlavný pracovný pomer zabezpečí Recenzent 8 recenziu 
podporného učebného materiálu 8. V rámci projektu na túto 
činnosť odpracuje 32 hodín. Výpočet jednotkovej ceny: 
976,69/168*1,352 = 7,86 €/hod. vrátane odvodov. 2.1,
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4.1.47 Recenzent 9 - podporný učebný materiál 9 610620 osobohodina 32 8,72 279,04

Na hlavný pracovný pomer zabezpečí Recenzent 9 recenziu 
podporného učebného materiálu 9. V rámci projektu na túto 
činnosť odpracuje 32 hodín. Výpočet jednotkovej ceny: 
1083,55/168*1,352 = 8,72 €/hod. vrátane odvodov. 2.1,

4.1.48 Recenzent 10 - podporný učebný materiál 10 610620 osobohodina 32 18,25 584,00

Na hlavný pracovný pomer zabezpečí Recenzent 10 recenziu 
podporného učebného materiálu 10. V rámci projektu na túto 
činnosť odpracuje 32 hodín. Výpočet jednotkovej ceny: 
2311,24/168*1,352 = 18,60 €/hod. vrátane odvodov. Uvedená 
sadzba prekračuje limit vyplývajúci z príručky pre žiadateľa, 
preto hodinová sadzba pre účely projektu bola stanovená na 
18,25€ vrátane odvodov. 2.1,

4.1.49 Recenzent 11 - podporný učebný materiál 11 610620 osobohodina 32 9,43 301,76

Na hlavný pracovný pomer zabezpečí Recenzent 11 recenziu 
podporného učebného materiálu 11. V rámci projektu na túto 
činnosť odpracuje 32 hodín. Výpočet jednotkovej ceny: 
1171,78/168*1,352 = 9,43 €/hod. vrátane odvodov. 2.1,

4.1.50 Recenzent 12 - podporný učebný materiál 12 610620 osobohodina 32 14,44 462,08

Na hlavný pracovný pomer zabezpečí Recenzent 12 recenziu 
podporného učebného materiálu 12. V rámci projektu na túto 
činnosť odpracuje 32 hodín. Výpočet jednotkovej ceny: 
1794,32/168*1,352 = 14,44 €/hod. vrátane odvodov. 2.1,

4.1.51 Recenzent 13 - podporný učebný materiál 13 610620 osobohodina 32 8,72 279,04

Na hlavný pracovný pomer zabezpečí Recenzent 13 recenziu 
podporného učebného materiálu 13. V rámci projektu na túto 
činnosť odpracuje 32 hodín. Výpočet jednotkovej ceny: 
1083,55/168*1,352 = 8,72 €/hod. vrátane odvodov. 2.1,

4.1.52 Recenzent 14 - podporný učebný materiál 14 610620 osobohodina 32 15,93 509,76

Na hlavný pracovný pomer zabezpečí Recenzent 14 recenziu 
podporného učebného materiálu 14. V rámci projektu na túto 
činnosť odpracuje 32 hodín. Výpočet jednotkovej ceny: 
1979,47/168*1,352 = 15,93 €/hod. vrátane odvodov. 2.1,

4.1.53 Recenzent 15 - podporný učebný materiál 15 610620 osobohodina 32 10,64 340,48

Na hlavný pracovný pomer zabezpečí Recenzent 15 recenziu 
podporného učebného materiálu 15. V rámci projektu na túto 
činnosť odpracuje 32 hodín. Výpočet jednotkovej ceny: 
1322,13/168*1,352 = 10,64 €/hod. vrátane odvodov. 2.1,

4.1.54 Recenzent 16 - podporný učebný materiál 16 610620 osobohodina 32 15,93 509,76

Na hlavný pracovný pomer zabezpečí Recenzent 16 recenziu 
podporného učebného materiálu 16. V rámci projektu na túto 
činnosť odpracuje 32 hodín. Výpočet jednotkovej ceny: 
1979,47/168*1,352 = 15,93 €/hod. vrátane odvodov. 2.1,

4.1.55 Recenzent 17 - podporný učebný materiál 17 610620 osobohodina 32 15,67 501,44

Na hlavný pracovný pomer zabezpečí Recenzent 17 recenziu 
podporného učebného materiálu 17. V rámci projektu na túto 
činnosť odpracuje 32 hodín. Výpočet jednotkovej ceny: 
1947,16/168*1,352 = 15,67 €/hod. vrátane odvodov. 2.1,

4.1.56 Recenzent 18 - podporný učebný materiál 18 610620 osobohodina 32 9,43 301,76

Na hlavný pracovný pomer zabezpečí Recenzent 18 recenziu 
podporného učebného materiálu 18. V rámci projektu na túto 
činnosť odpracuje 32 hodín. Výpočet jednotkovej ceny: 
1171,78/168*1,352 = 9,43 €/hod. vrátane odvodov. 2.1,

4.1.57 učiteľ 1 610620 osobohodina 80 15,67 1 253,60

Na hlavný pracovný pomer učiteľ 1 vyhodnotí priebeh 
pilotného testovania príslušného predmetu. V rámci projektu 
na túto činnosť odpracuje 80 hodín. Výpočet jednotkovej 
ceny: 1947,16/168*1,352 = 15,67 €/hod. vrátane odvodov. 2.1,
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4.1.58 učiteľ 2 610620 osobohodina 80 8,04 643,20

Na hlavný pracovný pomer učiteľ 2 vyhodnotí priebeh 
pilotného testovania príslušného predmetu. V rámci projektu 
na túto činnosť odpracuje 80 hodín. Výpočet jednotkovej 
ceny: 999,05/168*1,352 = 8,04 €/hod. vrátane odvodov. 2.1,

4.1.59 učiteľ 3 610620 osobohodina 80 8,72 697,60

Na hlavný pracovný pomer učiteľ 3 vyhodnotí priebeh 
pilotného testovania príslušného predmetu. V rámci projektu 
na túto činnosť odpracuje 80 hodín. Výpočet jednotkovej 
ceny: 1083,55/168*1,352 = 8,72 €/hod. vrátane odvodov. 2.1,

4.1.60 učiteľ 4 610620 osobohodina 80 18,25 1 460,00

Na hlavný pracovný pomer učiteľ 4 vyhodnotí priebeh 
pilotného testovania príslušného predmetu. V rámci projektu 
na túto činnosť odpracuje 80 hodín. Výpočet jednotkovej 
ceny: 2311,24/168*1,352 = 18,60 €/hod. vrátane odvodov. 
Uvedená sadzba prekračuje limit vyplývajúci z príručky pre 
žiadateľa, preto hodinová sadzba pre účely projektu bola 
stanovená na 18,25€ vrátane odvodov. 2.1,

4.1.61 učiteľ 5 610620 osobohodina 80 18,25 1 460,00

Na hlavný pracovný pomer učiteľ 5 vyhodnotí priebeh 
pilotného testovania príslušného predmetu. V rámci projektu 
na túto činnosť odpracuje 80 hodín. Výpočet jednotkovej 
ceny: 2311,24/168*1,352 = 18,60 €/hod. vrátane odvodov. 
Uvedená sadzba prekračuje limit vyplývajúci z príručky pre 
žiadateľa, preto hodinová sadzba pre účely projektu bola 
stanovená na 18,25€ vrátane odvodov. 2.1,

4.1.62 učiteľ 6 610620 osobohodina 80 15,93 1 274,40

Na hlavný pracovný pomer učiteľ 6 vyhodnotí priebeh 
pilotného testovania príslušného predmetu. V rámci projektu 
na túto činnosť odpracuje 80 hodín. Výpočet jednotkovej 
ceny: 1979,47/168*1,352 = 15,93 €/hod. vrátane odvodov. 2.1,

4.1.63 učiteľ 7 610620 osobohodina 80 11,36 908,80

Na hlavný pracovný pomer učiteľ 7 vyhodnotí priebeh 
pilotného testovania príslušného predmetu. V rámci projektu 
na túto činnosť odpracuje 80 hodín.  Výpočet jednotkovej 
ceny: 1411,60/168*1,352 = 11,36 €/hod. vrátane odvodov. 2.1,

4.1.64 učiteľ 8 610620 osobohodina 80 10,64 851,20

Na hlavný pracovný pomer učiteľ 8 vyhodnotí priebeh 
pilotného testovania príslušného predmetu. V rámci projektu 
na túto činnosť odpracuje 80 hodín.  Výpočet jednotkovej 
ceny: 1322,13/168*1,352 = 10,64 €/hod. vrátane odvodov. 2.1,

4.1.65 učiteľ 9 610620 osobohodina 80 9,68 774,40

Na hlavný pracovný pomer učiteľ 9 vyhodnotí priebeh 
pilotného testovania príslušného predmetu. V rámci projektu 
na túto činnosť odpracuje 80 hodín.  Výpočet jednotkovej 
ceny: 1202,84/168*1,352=9,68 €/hod. vrátane odvodov. 2.1,

4.1.66 učiteľ 10 610620 osobohodina 80 8,58 686,40

Na hlavný pracovný pomer učiteľ 10 vyhodnotí priebeh 
pilotného testovania príslušného predmetu. V rámci projektu 
na túto činnosť odpracuje 80 hodín. Výpočet jednotkovej 
ceny: 1066,15/168*1,352 = 8,58 €/hod. vrátane odvodov. 2.1,

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

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

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

4.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 
činnosti) 432,00
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4.3.1. školiteľ 1 - koordinačný workshop 2 637004 osobohodina 8 27,00 216,00

Školiteľská činnosť a odborný garant stretnutia, zabezpečuje 
koordináciu, odborné poradenstvo a konzultácie v oblasti 
tvorby učebných textov a podporných učebných materiálov. 
Predpokladaný rozsah činnosti na koordinačnom stretnutí č. 2 
je 8 hodín. Zmluva na základe Obchodného zákonníka, v 
mieste a čase obvyklá. 2.1,

4.3.2. Vývoj portálu osobohodina 0 0,00 0,00

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

4.3.4. školiteľ 2 - koordinačný workshop 2 637004 osobohodina 8 27,00 216,00

Školiteľská činnosť a odborný garant stretnutia, zabezpečuje 
koordináciu, odborné poradenstvo a konzultácie v oblasti 
tvorby učebných textov a podporných učebných materiálov. 
Predpokladaný rozsah činnosti na koordinačnom stretnutí č. 2 
je 8 hodín. Zmluva na základe Obchodného zákonníka, v 
mieste a čase obvyklá. 2.1,

4.4. Ostatné výdavky - priame 279 100,00

4.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity 4 636001 projekt 1 400,00 400,00

Nájom priestorov pre realizáciu koordinačného workshopu č. 
2 vrátane prenájmu ozvučovacej a prezentačnej techniky. 
Rozsah: 2 pracovné dni, 8 hodín/deň. Cena prenájmu 
25€/hodina. 16 hodín*25€ predstavuje celkom 400€. Cena na 
základe prieskumu trhu, v mieste a čase obvyklá. 2.1.

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

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

4.4.4 Grafické spracovanie a tlač publikácie 637004 projekt 1 5 000,00 5 000,00

Grafické spracovanie učebných textov, príprava outputov 
vhodných na tlač a elektronické rozmnožovanie. Spolu 10 
učebných textov. Predpokladaná cena je 500 €/1 učebný text. 
10učebných textov*500 € je celkom 5000€. Zmluva na základe 
Obchodného zákonníka. Cena stanovená na základe prieskumu 
trhu, v mieste a čase obvyklá. 2.1,

4.4.5 Grafické spracovanie - podporné učebné materiály 637004 projekt 1 9 000,00 9 000,00

Grafické spracovanie podporných učebných materiálov, 
príprava outputov vhodných na tlač a elektronické 
rozmnožovanie. Spolu 18 pomocných učebných materiálov. 
Predpokladaná cena je 500 €/1 pomocný učebný materiál. 18 
pomocných učebných materiálov*500 € je celkom 9000€. 
Zmluva na základe Obchodného zákonníka. Cena stanovená 
na základe prieskumu trhu, v mieste a čase obvyklá. 2.1,

4.4.6 Tlač učebné texty 637004 projekt 1 29 120,00 29 120,00

10 predmetov, 51 účastníkov pilotného testovania, 
predpokladaný rozsah učebného textu 200 strán. 5 ks 
učebných textov pre potreby školy. Tlač spolu 
10predmetov*56ks*200strán*0,26 €/strana je celkom 29120€. 
Zmluva na základe Obchodného zákonníka. Cena stanovená 
na základe prieskumu trhu, v mieste a čase obvyklá. 2.1,

4.4.7 Tlač podporné učebné materiály 637004 projekt 1 35 802,00 35 802,00

pomocné učebné texty pre 18 predmetov, predpokladaný 
priemerný rozsah 150 strán/predmet (vrátane testovacích 
otázok). 51 účastníkov pilotného testovania. Tlač spolu 
18predmetov*51účastníkov*150strán*0,26 €/strana je celkom 
35802€. Zmluva na základe Obchodného zákonníka. Cena 
stanovená na základe prieskumu trhu, v mieste a čas 2.1,
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4.4.8 Jazyková korektúra - učebné texty 637004 projekt 1 19 800,00 19 800,00

Jazyková korektúra 10 pripravovaných učebných textov, 
predpokladaná priemerná cena je 1980 €/učebný materiál. 10 
učebných materiálov*1980€ je celkom 19 800€. Zmluva na 
základe Obchodného zákonníka. Cena stanovená na základe 
prieskumu trhu, v mieste a čase obvyklá. 2.1,

4.4.9 Jazyková korektúra - podporné učebné materiály 637004 projekt 1 10 800,00 10 800,00

Jazyková korektúra podporných učebných materiálov 18 
predmetov. Predpokladaná priemerná cena je 600 €/učebný 
materiál. 18 učebných materiálov*600 € je celkom 10800€. 
Zmluva na základe Obchodného zákonníka. Cena stanovená 
na základe prieskumu trhu, v mieste a čase obvyklá. 2.1,

4.4.10 Tvorba metodiky testovania 637004 projekt 1 6 498,00 6 498,00

Vytvorenie a zavedenie metodiky priebežného a záverečného 
testovania študentov VŠM, vytvorenie dokumentácie, pravidiel 
a podkladov pre pedagógov. Zahrnutá je metodika pre tvorbu, 
metodika pre spracovanie a metodika pre vyhodnocovanie 
testov. Predpokladaná priemerná cena je 2166 €/metodika. 3 
metodiky*2166€ je celkom 6498€. Zmluva na základe 
Obchodného zákonníka. Cena stanovená na základe prieskumu 
trhu, v mieste a čase obvyklá. 2.1,

4.4.11 Zácvik pedagógov 637004 projekt 1 2 600,00 2 600,00

Podpora zavádzania metodiky testovania a používania 
riešenia, do praxe. 2behy, 5dní/beh, 6osôb/beh, 1lektor/deň. 
Spolu 10 dní školenia. Predpokladaná priemerná cena 
školenie/1deň je 260 vrátane prípravy, technickej podpory a 
dodania podkladov. 10dní*260 € je celkom 2600€. 2.1,

4.4.12 Školenie používania SESS 637004 projekt 1 6 000,00 6 000,00

Súbor 6 školení pre: skenovacie pracovisko, tvorbu testov, 
vyhodnocovanie testov, manažment dokument, 2x správa 
systémov. Predpokladaná priemerná cena je 1000 €/školenie 
(vrátanie prípravy, podporných materiálov, technického 
zabezpečenia. 6školení*1000 € je celkom 6000€.Zmluva na 
základe Obchodného zákonníka. Cena stanovená na základe 
prieskumu trhu, v mieste a čase obvyklá. 2.1,

4.4.13 Úprava aplikácií - dokument manažment 637004 projekt 1 21 000,00 21 000,00

Riešenie - úprava a implementácia APV riešenia pre 
manažment študijnej dokumentácie. Predpokladaný rozsah 
práce pre analýzu, implementáciu, manažment archívu, 
vytvorenie indexačných profilov, vytvorenie profilov 
vyhľadávania, úpravu dizajnu a ergonómie, testovanie a 
nasadenie, vrátane tvorby dokumentácie je 35 osobodní. 
Predpokladaná priemerná cena je 600 €/osobodeň. 
35osobodní*600 € je celkom 21000€. Zmluva podľa 
Obchodného zákonníka. Cena stanovená na základe prieskumu 
trhu, v mieste a čase obvyklá. 2.1,
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4.4.14 Úprava aplikácií - vyhodnocovanie testov 637004 projekt 1 67 800,00 67 800,00

Riešenie - úprava a implementácia APV riešenia pre efektívne 
spracovanie testov podľa požiadaviek nového študijného 
programu. Predpokladaný rozsah práce pre analýzu, 
implementáciu obsahujúcu prispôsobenie aplikácií, vytvorenie 
šablón testov, vytvorenie masiek rozpoznávania, úprava 
aplikácií spracovania pre jednotlivé predmety, 
zakomponovanie metodiky testovania a pravidiel testovania do 
procesu, testovanie a nasadenie, vrátane tvorby dokumentácie 
je 113osobodní. Predpokladaná priemerná cena je 
600€/osobodeň. 113osobodní*600 € je celkom 67800€.Zmluvu 
podľa Obchodného zákonníka. Cena stanovená na základe 
prieskumu trhu, v mieste a čase obvyklá. Položka spĺňa 
podmienky efektívnosti, a účinnosti a takto bude aj 
realizovaná. 2.1,

4.4.15 Integrácia riešenia s AIS 637004 projekt 1 21 000,00 21 000,00

Zabezpečenie integráciu riešenia SESS do existujúceho 
akademického informačného systému. Predpokladaný rozsah 
práce pre komplexnú analýzu, implementáciu, testovanie a 
nasadenie, vrátane tvorby dokumentácie je   35 osobodní. 
Predpokladaná priemerná cena je 600 €/osobodeň. 
35osobodní*600 € je celkom 21000€. Zmluva podľa 
Obchodného zákonníka. Cena stanovená na základe prieskumu 
trhu, v mieste a čase obvyklá. 2.1,

4.4.16 Metodika využívania riešenia 637004 projekt 1 6 000,00 6 000,00

Na základe zmluvy podľa Obchodného zákonníka bude 
dodávateľom dodaná Metodická príručka využívania riešenia. 
Metodický návod pre prácu a používanie SESS. Cena 
stanovená na základe prieskumu trhu, v mieste a čase obvyklá. 2.1,

4.4.17 Odborné konzultácie a support pri tvorbe testov 637004 projekt 1 6480 6 480,00

Poskytovanie konzultácií počas tvorby a pilotného testovania 
SESS. Predpokladaný rozsah konzultácií je 810 hodín/projekt. 
Zmluva na základe Obchodného zákonníka. Cena stanovená 
na základe prieskumu trhu, v mieste a čase obvyklá. 2.1,

4.4.18 Expert pre implementovanie riešenia 637004 projekt 1 10 800,00 10 800,00

Odborný konzultant v oblasti nasadzovania obdobných riešení 
v oblasti školstva. Predpokladaný priemerný  rozsah práce je 
100 hodín/mesiac počas celej doby realizácie projektu. Zmluva 
na základe Obchodného zákonníka. Cena stanovená na 
základe prieskumu trhu, v mieste a čase obvyklá. 2.1,

4.4.19 Podpora systému 637004 projekt 1 21 000,00 21 000,00

Technický servis, údržba, podpora systému. Predpokladané 
priemerné mesačné náklady sú 700€/ mesiac. Doba trvania 
podpory 30 mesiacov. Zmluva na základe Obchodného 
zákonníka. Cena stanovená na základe prieskumu trhu, v 
mieste a čase obvyklá. 2.1,
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4.5. Podpora frekventantov 27 094,98

4.5.1.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania (domáce, zahraničné cesty)- 1. 631002 projekt 1 2 090,00 2 090,00

1 zahraničná pracovná cesta v trvaní 8 dní do USA: stravné do 
USA 60 €/deň (výška stravného bude v súlade zo zákonom o 
cestovných náhradách). Ak by boli limity stravného pri 
cestovných náhradách v čase realizácie aktivít vyššie ako 60 
EUR/deň/osoba, v rámci projektu bude vyplatená výška 
výdavku max do výšky 60 EUR a zvyšnú časť si hradí 
prijímateľ sám z vlastných zdrojov. Pri realizácii výdavku sa 
bude počítať s  platným kurzom USD/EUR.), ubytovanie 
80€/noc,  spiatočné cestovné 1050€. Suma celkom: 8dni*60 
stravne +7nocí*80nocľažné + 1050 cestovné predstavuje 
celkom 2 090€. 2.1,

4.5.2.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania (domáce, zahraničné cesty) - 2. 631002 projekt 1 2 090,00 2 090,00

1 zahraničná pracovná cesta v trvaní 8 dní do USA: stravné do 
USA 60 €/deň (výška stravného bude v súlade zo zákonom o 
cestovných náhradách). Ak by boli limity stravného pri 
cestovných náhradách v čase realizácie aktivít vyššie ako 60 
EUR/deň/osoba, v rámci projektu bude vyplatená výška 
výdavku max do výšky 60 EUR a zvyšnú časť si hradí 
prijímateľ sám z vlastných zdrojov. Pri realizácii výdavku sa 
bude počítať s  platným kurzom USD/EUR.), ubytovanie 
80€/noc,  spiatočné cestovné 1050€. Suma celkom: 8dni*60 
stravne +7nocí*80nocľažné + 1050 cestovné predstavuje 
celkom 2 090€. 2.1,

4.5.3.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania (domáce, zahraničné cesty)- 3. 631002 projekt 1 2 090,00 2 090,00

1 zahraničná pracovná cesta v trvaní 8 dní do USA: stravné do 
USA 60 €/deň (výška stravného bude v súlade zo zákonom o 
cestovných náhradách). Ak by boli limity stravného pri 
cestovných náhradách v čase realizácie aktivít vyššie ako 60 
EUR/deň/osoba, v rámci projektu bude vyplatená výška 
výdavku max do výšky 60 EUR a zvyšnú časť si hradí 
prijímateľ sám z vlastných zdrojov. Pri realizácii výdavku sa 
bude počítať s  platným kurzom USD/EUR.), ubytovanie 
80€/noc,  spiatočné cestovné 1050€. Suma celkom: 8dni*60 
stravne +7nocí*80nocľažné + 1050 cestovné predstavuje 
celkom 2 090€. 2.1,

4.5.4.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania (domáce, zahraničné cesty)- 4. 631002 projekt 1 2 090,00 2 090,00

1 zahraničná pracovná cesta v trvaní 8 dní do USA: stravné do 
USA 60 €/deň (výška stravného bude v súlade zo zákonom o 
cestovných náhradách). Ak by boli limity stravného pri 
cestovných náhradách v čase realizácie aktivít vyššie ako 60 
EUR/deň/osoba, v rámci projektu bude vyplatená výška 
výdavku max do výšky 60 EUR a zvyšnú časť si hradí 
prijímateľ sám z vlastných zdrojov. Pri realizácii výdavku sa 
bude počítať s  platným kurzom USD/EUR.), ubytovanie 
80€/noc,  spiatočné cestovné 1050€. Suma celkom: 8dni*60 
stravne +7nocí*80nocľažné + 1050 cestovné predstavuje 
celkom 2 090€.  2.1,
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4.5.5.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania (domáce, zahraničné cesty)- 5. 631002 projekt 1 2 090,00 2 090,00

1 zahraničná pracovná cesta v trvaní 8 dní do USA: stravné do 
USA 60 €/deň (výška stravného bude v súlade zo zákonom o 
cestovných náhradách). Ak by boli limity stravného pri 
cestovných náhradách v čase realizácie aktivít vyššie ako 60 
EUR/deň/osoba, v rámci projektu bude vyplatená výška 
výdavku max do výšky 60 EUR a zvyšnú časť si hradí 
prijímateľ sám z vlastných zdrojov. Pri realizácii výdavku sa 
bude počítať s  platným kurzom USD/EUR.), ubytovanie 
80€/noc,  spiatočné cestovné 1050€. Suma celkom: 8dni*60 
stravne +7nocí*80nocľažné + 1050 cestovné predstavuje 
celkom 2 090€. 2.1,

4.5.6.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania (domáce, zahraničné cesty)- 6. 631002 projekt 1 2 090,00 2 090,00

1 zahraničná pracovná cesta v trvaní 8 dní do USA: stravné do 
USA 60 €/deň (výška stravného bude v súlade zo zákonom o 
cestovných náhradách). Ak by boli limity stravného pri 
cestovných náhradách v čase realizácie aktivít vyššie ako 60 
EUR/deň/osoba, v rámci projektu bude vyplatená výška 
výdavku max do výšky 60 EUR a zvyšnú časť si hradí 
prijímateľ sám z vlastných zdrojov. Pri realizácii výdavku sa 
bude počítať s  platným kurzom USD/EUR.), ubytovanie 
80€/noc,  spiatočné cestovné 1050€. Suma celkom: 8dni*60 
stravne +7nocí*80nocľažné + 1050 cestovné predstavuje 
celkom 2 090€. 2.1,

4.5.7.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania (domáce, zahraničné cesty)-7. 631002 projekt 1 2 090,00 2 090,00

1 zahraničná pracovná cesta v trvaní 8 dní do USA: stravné do 
USA 60 €/deň (výška stravného bude v súlade zo zákonom o 
cestovných náhradách). Ak by boli limity stravného pri 
cestovných náhradách v čase realizácie aktivít vyššie ako 60 
EUR/deň/osoba, v rámci projektu bude vyplatená výška 
výdavku max do výšky 60 EUR a zvyšnú časť si hradí 
prijímateľ sám z vlastných zdrojov. Pri realizácii výdavku sa 
bude počítať s  platným kurzom USD/EUR.), ubytovanie 
80€/noc,  spiatočné cestovné 1050€. Suma celkom: 8dni*60 
stravne +7nocí*80nocľažné + 1050 cestovné predstavuje 
celkom 2 090€. 2.1,

4.5.8.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania (domáce, zahraničné cesty)-8. 631002 projekt 1 2 090,00 2 090,00

1 zahraničná pracovná cesta v trvaní 8 dní do USA: stravné do 
USA 60 €/deň (výška stravného bude v súlade zo zákonom o 
cestovných náhradách). Ak by boli limity stravného pri 
cestovných náhradách v čase realizácie aktivít vyššie ako 60 
EUR/deň/osoba, v rámci projektu bude vyplatená výška 
výdavku max do výšky 60 EUR a zvyšnú časť si hradí 
prijímateľ sám z vlastných zdrojov. Pri realizácii výdavku sa 
bude počítať s  platným kurzom USD/EUR.), ubytovanie 
80€/noc,  spiatočné cestovné 1050€. Suma celkom: 8dni*60 
stravne +7nocí*80nocľažné + 1050 cestovné predstavuje 
celkom 2 090€. 2.1,

4.5.9.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania (domáce, zahraničné cesty)-9. 631002 projekt 1 2 090,00 2 090,00

1 zahraničná pracovná cesta v trvaní 8 dní do USA: stravné do 
USA 60 €/deň (výška stravného bude v súlade zo zákonom o 
cestovných náhradách). Ak by boli limity stravného pri 
cestovných náhradách v čase realizácie aktivít vyššie ako 60 
EUR/deň/osoba, v rámci projektu bude vyplatená výška 
výdavku max do výšky 60 EUR a zvyšnú časť si hradí 
prijímateľ sám z vlastných zdrojov. Pri realizácii výdavku sa 
bude počítať s  platným kurzom USD/EUR.), ubytovanie 
80€/noc,  spiatočné cestovné 1050€. Suma celkom: 8dni*60 
stravne +7nocí*80nocľažné + 1050 cestovné predstavuje 
celkom 2 090€. 2.1,
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4.5.10.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania (domáce, zahraničné cesty)-10. 631002 projekt 1 2 090,00 2 090,00

1 zahraničná pracovná cesta v trvaní 8 dní do USA: stravné do 
USA 60 €/deň (výška stravného bude v súlade zo zákonom o 
cestovných náhradách). Ak by boli limity stravného pri 
cestovných náhradách v čase realizácie aktivít vyššie ako 60 
EUR/deň/osoba, v rámci projektu bude vyplatená výška 
výdavku max do výšky 60 EUR a zvyšnú časť si hradí 
prijímateľ sám z vlastných zdrojov. Pri realizácii výdavku sa 
bude počítať s  platným kurzom USD/EUR.), ubytovanie 
80€/noc,  spiatočné cestovné 1050€. Suma celkom: 8dni*60 
stravne +7nocí*80nocľažné + 1050 cestovné predstavuje 
celkom 2 090€. 2.1,

4.5.11.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania (domáce, zahraničné cesty)-11. 631002 projekt 1 2 090,00 2 090,00

1 zahraničná pracovná cesta v trvaní 8 dní do USA: stravné do 
USA 60 €/deň (výška stravného bude v súlade zo zákonom o 
cestovných náhradách). Ak by boli limity stravného pri 
cestovných náhradách v čase realizácie aktivít vyššie ako 60 
EUR/deň/osoba, v rámci projektu bude vyplatená výška 
výdavku max do výšky 60 EUR a zvyšnú časť si hradí 
prijímateľ sám z vlastných zdrojov. Pri realizácii výdavku sa 
bude počítať s  platným kurzom USD/EUR.), ubytovanie 
80€/noc,  spiatočné cestovné 1050€. Suma celkom: 8dni*60 
stravne +7nocí*80nocľažné + 1050 cestovné predstavuje 
celkom 2 090€. 2.1,

4.5.12.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania (domáce, zahraničné cesty)-12. 631002 projekt 1 2 090,00 2 090,00

1 zahraničná pracovná cesta v trvaní 8 dní do USA: stravné do 
USA 60 €/deň (výška stravného bude v súlade zo zákonom o 
cestovných náhradách). Ak by boli limity stravného pri 
cestovných náhradách v čase realizácie aktivít vyššie ako 60 
EUR/deň/osoba, v rámci projektu bude vyplatená výška 
výdavku max do výšky 60 EUR a zvyšnú časť si hradí 
prijímateľ sám z vlastných zdrojov. Pri realizácii výdavku sa 
bude počítať s  platným kurzom USD/EUR.), ubytovanie 
80€/noc,  spiatočné cestovné 1050€. Suma celkom: 8dni*60 
stravne +7nocí*80nocľažné + 1050 cestovné predstavuje 
celkom 2 090€. 2.1,

4.5.13. Školiaci materiál, školiace potreby projekt 0 0,00 0,00

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

4.5.15. koordinačný workshop 2 631001 projekt 1 2 014,98 2 014,98

koordinačný workshop 2: stravné 8,30 €/deň, ubytovanie 
50€/noc,  spiatočné cestovné 25€, počet účastníkov 22. Suma 
celkom:  22*2dni*8,30stravne +22*1noc*49,99nocľažné 
+22*25cestovné predstavuje celkom 2014,98 2.1,

4.  Spolu 609 545,23

X. Riadenie rizík (ak relevantné)
X.1 Riziková prirážka projekt 0 0,00 0,00

X. Spolu 0,00
CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU 1 018 588,31 1 052 632
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Kontrola kriterii efektivnosti rozpoctu Suma v EUR
Reálne limity 
rozpočtu v %

Maximálne 
limity

1. Nepriame výdavky*** 142 539,80 16,27076565 20,00% 876048,51
2a. Zariadenie a vybavenie cez krížové financovanie z 

ERDF (priame výdavky)
10,00%

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

10,00%

3a. Zariadenie a vybavenie (priame výdavky) 162 799,00 18,58333165 20,00%
3b. Zariadenie a vybavenie (nepriame výdavky) 20,00%
4. Dodávky na nepriame výdavky 39 440,00 27,66946495 30,00%
5. Dodávky na priame výdavky 864,00 0,098624675 30,00%
6. Riziková prirážka 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 projektu. Niektoré výdavky môžu byť zapojené vo viacerých aktivitách súčasne (napr. zariadenie/vybavenia sa využíva vo viacerých aktivitách)

Hlavná položka A3 (ako aj A4, A5, atď) je zahrnutá do priamych výdavkov rozpočtu.

*****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). 

z priamych výdavkov

z priamych výdavkov

z priamych výdavkov

z nepriamych výdavkov
z priamych výdavkov
z celkových oprávnených výdavkov

z nepriamych výdavkov

z nepriamych výdavkov
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Predpokladané zdroje financovania oprávnených výdavkov projektu ITMS kód Projektu: 26110230017

Oprávnené výdavky 
projektu

Výška žiadaného 
príspevku

Vlastné zdroje

Rok A B C

1. 2009 0,00 0,00 0,00

2. 2010 484 385,61 460 166,33 24 219,28

3. 2011 325 620,10 309 339,10 16 281,01

4. 2012 208 582,60 198 153,47 10 429,13

5. 2013 0,00 0,00 0,00

6. 2014 0,00 0,00 0,00

7. 2015 0,00 0,00 0,00

Spolu 1 018 588,31 967 658,89 50 929,42

% 100 95 5

OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV PROJEKTU (v EUR)

TABUĽKA č. 1:   PREDPOKLADANÉ ZDROJE FINANCOVANIA
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