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DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO 
PRÍSPEVKU 

 
uzavretý v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov, v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov, v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona  
č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva 
v znení neskorších predpisov. 

 
ČÍSLO ZMLUVY: 054/2010/1.1/OPV 

 
Tento Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, registračné číslo 
Dodatku 054/2010/1.1/OPV/D01 (ďalej len „Dodatok“) je uzavretý v zmysle článku 8 bod 1 
Prílohy č. Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – Všeobecné zmluvné 
podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „VZP“) 
medzi zmluvnými stranami: 
 

Poskytovateľ 

názov  : Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

sídlo : Stromová 1, 813 30 Bratislava 

   Slovenská republika 

IČO : 00164381 

DIČ : 2020798725 

konajúci : Ing. Eugen Jurzyca 

 

v zastúpení1   
názov  : Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej  
                              republiky pre štrukturálne fondy EÚ                        

sídlo : Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava   

   Slovenská republika  

IČO : 31819494 

DIČ : 2022295539 

konajúci : Ing. Alexandra Drgová, PhD. 

na základe splnomocnenia zo dňa 30. 11. 2007  

(ďalej len „Poskytovateľ“)  

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

názov  : Stredná odborná škola obchodu a služieb, T. Vansovej 2, Topoľčany 

sídlo : T. Vansovej 2, 95 501 Topoľčany  

   Slovenská republika    

zapísaný v : registri organizácií 

konajúci : Mgr. Milan Naňo 

IČO : 00893480 

DIČ : 2020419665 

 

banka : Štátna pokladnica 

číslo účtu  (vrátane predčíslia) a kód banky  

 zálohové platby:2  a)  

    b) –– 

 predfinancovanie: a) 

    b) 

 refundácia:3  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. 054/2010/1.1/OPV (ďalej len „Zmluva“), ITMS kód Projektu 
26110130361 v znení Usmernenia Poskytovateľa č. 3 zo dňa 22. 09. 2010 a Usmernenia 
Poskytovateľa č. 4 zo dňa 21. 4. 2011, uvedených v článku 2 tohto Dodatku. 
 

Článok 2 
 

 
(1) Článok 2 bod 2.4 Zmluvy o poskytnutí NFP sa nahrádza novým článkom 2 bod 2.4  

nasledovne: 
2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami 
stanovenými v tejto Zmluve a Projekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr 
v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 31.01.2013 Najneskôr do času 
uvedeného v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný predložiť  čestné vyhlásenie 
o ukončení realizácie aktivít Projektu Prijímateľom. 

                                                 
2
 Ak sa nehodí, prečiarknite 

3
 Ak sa nehodí, prečiarknite 
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(2) Zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa vypúšťa príloha č. 3 Podpisové vzory a č. 6 
Plnomocenstvo. 

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

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

v článku 6 bod 6.3 Zmluvy o poskytnutí NFP nasledovne: 
 

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

 
(4) Článok 6 bod 6.4 Zmluvy o poskytnutí NFP sa nahrádza novým článkom 6 bod 6.4 

nasledovne: 
 

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

 
(5) Zoznam príloh sa mení nasledovne: 

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

Ostatné prílohy Zmluvy 
 
 

(6) V prílohe č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“ sa tabuľka „Časový rámec realizácie 
Projektu“ nahrádza novou tabuľkou „Časový rámec realizácie Projektu“. 
 

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

(7) V prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP „Predmet podpory NFP“ sa tabuľka 
„Merateľné ukazovatele Projektu“ nahrádza novou tabuľkou „Merateľné ukazovatele 
Projektu“. 
 
Nová tabuľka je prílohou č. 2 k Dodatku.  
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Príloha č. 2 k Dodatku sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 
 

(8) V prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP „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. 3 k Dodatku.  
Príloha č. 3 k Dodatku sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 
 

 
(9) V prílohe č. 4 Zmluvy „Podrobný popis aktivít projektu“ sa nahrádza novou prílohou 

„Podrobný popis aktivít projektu“. 
 
Nový podrobný popis aktivít projektu je prílohou č. 4 k Dodatku. 

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

 
 

Článok 3 

 

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

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

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

 
(3)  Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku si Prijímateľ 

ponecháva 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu medzi 
zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu tohto Dodatku uloženého  
u Poskytovateľa. 

 
(4)  Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia 

Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv.  
 
(5)  Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 
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Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 

 

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

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu4 Poskytovateľa 

Ing. Alexandra Drgová, PhD. 

 

 

 

 

Za Prijímateľa v Topoľčanoch, dňa: 

 

 

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

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu5 Prijímateľa 
Mgr. Milan Naňo 
 
 
 
 

Prílohy: 

Príloha č. 1: Časový rámec realizácie projektu 

Príloha č. 2: Merateľné ukazovatele Projektu 

Príloha č. 3: Rozpočet projektu 

Príloha č. 4: Podrobný popis aktivít projektu 
 

                                                 
4 Ak sa nehodí, prečiarknite 
5 Ak sa nehodí, prečiarknite 
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Príloha č. 1 k Dodatku č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP  

 
 
6. Časový rámec realizácie Projektu 

Názov aktivity 
Začiatok realizácie aktivity 

(MM/RRRR) 
Ukončenie realizácie aktivity 

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

  

1.1 Zvyšovanie efektívnosti a 
účinnosti ŠkVP SOŠ OaS 
Topoľčany inováciou 
vyučovacích nástrojov 

10/2010 01/2013 

2.1 Vzdelávanie 
zamestnancov školy 

11/2010 01/2013 

Podporné aktivity   
Riadenie projektu 10/2010 01/2013 
Publicita a informovanosť 10/2010 01/2013 
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Príloha č. 2 k Dodatku č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP  
 
4. Merateľné ukazovatele Projektu 

Typ Názov ukazovateľa 
Merná 

jednotka
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 

V
ýs

le
do

k 

Počet 
novovytvorených/inovovaných 
vzdelávacích programov 
využívajúcich informačno 
komunikačné technológie vo 
vyučovacom procese  

počet 0 2010 1 2013

Počet 
inovovaných/novovytvorených 
učebných materiálov  

počet 0 2010 12 2013

Počet pedagogických 
zamestnancov zapojených do 
aktivít projektu využívajúceho 
informačno-komunikačné 
technológie vo vyučovacom 
procese 

počet 0 2010 12 2013

Počet zamestnancov zapojených 
do vzdelávacích aktivít projektu 

počet 0 2010 25 2013

Počet škôl zapojených do 
realizácie aktivít projektu 
využívajúceho informačno-
komunikačné technológie vo 
vyučovacom procese 

počet 0 2010 1 2013

Počet žiakov/študentov 
zapojených do realizácie aktivít 
projektu 

počet 0 2010 450 2013

D
op

ad
 

Počet pedagogických 
zamestnancov, ktorí využívajú 
výsledky projektu 
zameraného na využívanie 
informačno-komunikačných 
technológii vo 
vyučovacom procese po ukončení 
jeho realizácie 

počet 0 2010 15 2018

Počet používateľov nových, 
alebo inovovaných služieb 

počet 0 2010 450 2018

Počet škôl využívajúcich 
výsledky projektu využívajúceho 
informačnokomunikačné 
technológie vo vyučovacom 
procese po ukončení jeho 
realizácie 

počet 0 2010 1 2018
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Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám 

Typ Názov ukazovateľa 
Merná 

jednotka
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 

V
ýs

le
do

k 

Počet škôl zapojených do 
realizácie aktivít projektu 
využívajúceho informačno-
komunikačné technológie vo 
vyučovacom procese 

počet 0 2010 1 2013

Počet pedagogických 
zamestnancov zapojených do 
aktivít projektu využívajúceho 
informačno-komunikačné 
technológie vo vyučovacom 
procese 

počet 0 2010 12 2013

D
op

ad
 

Počet škôl využívajúcich 
výsledky projektu využívajúceho 
informačnokomunikačné 
technológie vo vyučovacom 
procese po ukončení jeho 
realizácie 

počet 0 2010 1 2018

Počet pedagogických 
zamestnancov, ktorí využívajú 
výsledky projektu zameraného na 
využívanie informačno-
komunikačných technológii vo 
vyučovacom procese po ukončení 
jeho realizácie 

počet 0 2010 15 2018
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Príloha č. 3 k Dodatku č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP
Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR na dve desatinné miesta)

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 26 052,90
1.1.1. Riadiaci personál 16 295,00

1.1.1.1. Projektový manažér 610620 osobohodina 900 7,00 6 300,00

hlavný pracovný pomer, vrátane odvodov, na zákl. rozšírenia prac. 
povinností, zabezpečuje komplexné riadenie a koordináciu 
projektu,výpočet na základe vzorca:  (tar.plat+príplatky)/počet hodín 
mesačne*navýšenie odvody*možné zvýšenie 20% 
=704/163*1,352*1,20 (práca na projekte predpoklad  37,5 hod*24 
mes. celkovo 900hod 1.1, 2.1

1.1.1.2. Koordinátor odbornej aktivity č. 1.1 610620 osobohodina 250 9,81 2 452,50

hlavný pracovný pomer, vrátane odvodov, na zákl. rozšírenia prac. 
povinností, zabezpečuje koordináciu aktivít projektu,výpočet na 
základe vzorca:  (tar.plat+príplatky)/počet hodín mesačne*navýšenie 
odvody*možné zvýšenie 20% =986/163*1,352*1,20 (práca na projekte 
celkovo 250 hod) 1.1, 2.1

1.1.1.3. Koordinátor odbornej aktivity č. 1.1 610620 osobohodina 250 9,73 2 432,50

hlavný pracovný pomer, vrátane odvodov, na zákl. rozšírenia prac. 
povinností, zabezpečuje koordináciu aktivít projektu,výpočet na 
základe vzorca:  (tar.plat+príplatky)/počet hodín mesačne*navýšenie 
odvody*možné zvýšenie 20% =978/163*1,352*1,20 (predpokladaná 
práca na projekte celkovo 250 hod) 1.1, 2.1

1.1.1.4 Koordinátor odbornej aktivity č. 2.1 610620 osobohodina 130 14,60 1 898,00

hlavný pracovný pomer, vrátane odvodov, na zákl. rozšírenia prac. 
povinností, zabezpečuje koordináciu aktivít projektu,výpočet na 
základe vzorca:  (tar.plat+príplatky)/počet hodín mesačne*navýšenie 
odvody*možné zvýšenie 19,1%: 1478/163*1,352*1,191 = 14,60€/hod 
(predpokl. práca na projekte celkovo 130 hod). 1.1, 2.1

1.1.1.5 Vedúci projektového tímu 610620 osobohodina 220 14,60 3 212,00

osoba zodpovedná za realizáciu a kvalitu realizácie celého projektu, 
kontrola činnosti a usmerňovanie projektového tímu predpoklad 
celkovo 220 hod. vykoná riaditeľ školy na základe rozšír. pracov. 
povinností pracovnej zmluvy s povolením zriaďovateľa, výpočet hod. 
odmeny na základe vzorca:  (tar.plat+príplatky)/počet hodín 
mesačne*navýšenie odvody*možné zvýšenie 19,1%: 
1478/163*1,352*1,191 = 14,60 €/hod. 1.1, 2.1

1.1.2. Administratívny personál 5 166,00

1.1.2.1. Finančný manažér 610620 osobohodina 360 8,58 3 088,80

hlavný pracovný pomer, vrátane odvodov, na zákl. rozšírenia prac. 
povinností, zabezpečuje a kontroluje finančný kolobeh projektu,výpoče
na základe vzorca:  (tar.plat+príplatky)/počet hodín mesačne*navýšenie 
odvody*možné zvýšenie 20% =862/163*1,352*1,20 (práca na projekte 
celkovo 360 hod 1.1, 2.1

1.1.2.2. Administratívny pracovník 610620 osobohodina 360 5,77 2 077,20

hlavný pracovný pomer, vrátane odvodov, na zákl. rozšírenia prac. 
povinností, zabezpečuje spracovanie miezd a fakturáciu celého 
projektu,výpočet na základe vzorca:  (tar.plat+príplatky)/počet hodín 
mesačne*navýšenie odvody*možné zvýšenie 20% 
=580/163*1,352*1,20 (predpokladaná práca na projekte celkovo 360 
hod 1.1, 2.1

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

1.1.3. Iný personál 4 591,90

1
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1.1.3.1. Manažér publicity 610620 osobohodina 120 9,73 1 167,60

hlavný pracovný pomer, vrátane odvodov, na zákl. rozšírenia prac. 
povinností, zabezpečuje publicitu celého projektu podľa podmienok 
manuálu OPV, zverejňovanie článkov o projekte na web stránke, 
zorganizuje konferenciu /workshop/ o projekte, výpočet na základe 
vzorca:  (tar.plat+príplatky)/počet hodín mesačne*navýšenie 
odvody*možné zvýšenie 20% =978/163*1,352*1,20 (práca na projekte 
v predpokladanom rozsahu celkovo 120 hod) 1.1, 2.1

1.1.3.2. Pracovník pre verejné obstarávanie 610620 osobohodina 190 5,77 1 096,30

hlavný pracovný pomer, vrátane odvodov, na zákl. rozšírenia prac. 
povinností, zabezpečuje procesy verejného obstarávania relevantných 
položiek celého projektu,výpočet na základe vzorca:  
(tar.plat+príplatky)/počet hodín mesačne*navýšenie odvody*možné 
zvýšenie 20% =580/163*1,352*1,20 (práca na projekte 
predpokladaných 30 kompl. procesov VO počas 3 mesiacov = 
predpoklad celkovo 190 hod 1.1, 2.1

1.1.3.3. Údržba IS (informatik) 610620 osobohodina 388 6,00 2 328,00

hlavný pracovný pomer, vrátane odvodov, na zákl. rozšírenia prac. 
povinností, zabezpečuje správu siete a údržbu IS počas celej dĺžky 
projektu, prevedie inštaláciu /MS Office, jazykového a grafického/ 
softvérového vybavenia na  22 ks NB, výpočet na základe vzorca:  
(tar.plat+príplatky)/počet hodín mesačne*navýšenie odvody*možné 
zvýšenie 20% =603/163*1,352*1,20 (predpokladaná práca celkovo = 
388 hod 1.1, 2.1

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

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

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

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

1.3. Dodávka služieb - personálne výdavky 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 4 150,00

1.4.1. Spotrebný tovar a prevádzkový materiál 633006 projekt 1 2 300,00 2 300,00

kancelárske a písacie potreby - (kanc. papier, bloky poznámkové, 
zakladače, náplne do tlačiarne a multif. zariadenia., tlačivá, obaly na 
spisy, obálky, euroobaly, sponky, perá, ceruzky, farebné zvýrazňovače 
a pod.), ceny podľa procesov VO. Položka zahŕňa tiež náklady na tlač 
didaktických testov, zabezpečí sa interne admin. prac.,  náklady 
materiál - kanc. papier, náplne do tlačiarne.  Výsledná suma zistená na 
základe cien obvyklých a bežne dostupných v danom čase a mieste: 
spolu: 2 300 €. 1.1, 2.1

1.4.2. Nájom priestorov pre administráciu projektu projekt 0 0,00 0,00
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1.4.3. Telekomunikačné poplatky, poštovné a internet 632003 projekt 1 360,00 360,00  predpokladané priemerné náklady v cene 15 € mesačne x 24 mes. 1.1, 2.1

1.4.4. Energia, 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 637004 projekt 1 300,00 300,00
konzultácie a poradenstvo pri príprave zmlúv k projektovým aktivitám 
cena - podľa bežných taríf, predpoklad 6 hod á 50 € 1.1, 2.1

1.4.7. Občerstvenie 633016 projekt 1 480,00 480,00

občerstvenie na zasad. PT  - /predpoklad stretnutia celého PTsa budú 
konať raz mesačne /min 24 stretnutí  v trvaní 3 hod/ a raz mesačne 
stretnutia pracovných skupín /min. 24 x/ v dĺžke 1,5 - 2 hod., t.j. spolu 
48 zasadnutí PT  1.1, 2.1

1.4.8. Poistné 637015 projekt 1 710,00 710,00
poistenie zariadenia projektu počas trvania projektu, určené podľa 
sadzby poisťovne /poistenie proti odcudzeniu a živel. pohr./ 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 1 844,90
1.5.1. Personálne výdavky interné 1 844,90

1.5.1.1. Manažér monitoringu 610620 osobohodina 190 9,71 1 844,90

hlavný pracovný pomer, vrátane odvodov, na zákl. rozšírenia prac. 
povinností,zabezpečuje monitoring aktivít projektu,zabezpečuje zistenie
a analýzu výstupov aktivít, potrebných pre vypracov. monitorovacej 
správy, vypracovanie monitorovacích správ, výpočet na základe vzorca
(tar.plat+príplatky)/počet hodín mesačne*navýšenie odvody*možné 
zvýšenie 20% =976/163*1,352*1,20 (predpokladané množstvo práce 
na projekte celkovo 190 hod 1.1, 2.1

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

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

1.5.2. Cestovné náhrady ** 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) 0,00

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

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

1.5.3.3. … Iné (doplniť) osobohodina 0 0,00 0,00
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1.6. Publicita a informovanie 1 920,00

1.6.1. Letáky, skladačky 637003 projekt 1 150,00 150,00
150 ks inf. far. letákov - dodávateľsky, na základe uskut. procesu VO - 
prieskumu trhu 1.1, 2.1

1.6.2. Plagáty projekt 0 0,00 0,00

1.6.3. Brožúrky projekt 0 0,00 0,00

1.6.4. CDROM -výroba 637003 projekt 1 700,00 700,00
200 ks informačných CD, plast. obal - dodávateľsky komplet, cena na 
základe uskutoč. procesu VO - prieskumu trhu 1.1, 2.1

1.6.5. Označenie projektu 637003 projekt 1 200,00 200,00

označenie projektu (škola+ interaktívna učebňa) v súlade s manuálom 
pre informovanie a publicitu projektu, cena v mieste obvyklá, vrátane 
dizajnu, výroby, dodania a inštalácie,bude aktualizovaná procesom VO 
pre zabezpečenie hospodárnosti a efektívnosti 1.1, 2.1

1.6.6. Web stránka určená pre publicitu projektu 637003 projekt 1 350,00 350,00

pravidelné zverejňovanie informácií o projekte na webovej stránke 
školy, počas trvania projektu, cena v mieste obvyklá vrátane podielu z 
ceny domény, bude aktualizovaná procesom VO - prieskumom trhu 1.1, 2.1

1.6.7.
Tlačové konferencie a workshopy zamerané na publicitu 
projektu 637003 projekt 1 500,00 500,00

náklady na organizáciu na publicitu zameraného workshopu, príp. 
konferencie v rámci topoľčianskeho reg., vrátane prezentácie 
vzdelávacieho portálu - cena - komplet, zabezpečí manažér publicity, 
predpoklad - 60 účastníkov, každý účastník dostane materiály o 
projekte 1.1, 2.1

1.6.8. Inzercia v tlačených alebo intrenetových médiách 637003 projekt 1 20,00 20,00 inzercia v regionálnej tlači - cena podľa aktuálnej tarify 1.1, 2.1

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

1. Spolu 33 967,80
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) 33 750,00

2.2.1. Stolný počítač alebo notebook 633002 ks 22 850,00 18 700,00

cena PC  - vrátane OS a príslušenstva /káble, slúchadlá,myš, 
podložka,taška/, tech. špec. - bežne dost., cena zistená na základe 
predbežného prieskumu trhu - v danom čase a mieste obvyklá 1.1, 2.1

2.2.2. Aplikačný softvér 633013 ks 22 315,00 6 930,00

doplnkový nevyhnutný softvér  - balíky MS Office, grafické programy 
na vytváranie žiackych návrhov /Photoshop, Corel, Zoner a pod./,  
softvér na vytváranie CD a pod., cena zistená na základe prieskumu 
trhu, ceny programov boli zisťované pre nekomerčné použitie v 
školstve/pre žiakov. 1.1, 2.1
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2.2.3. Kopírovacie zariadenie ks 0 0,00 0,00

2.2.4. Tlačiareň 633002 ks 1 1 660,00 1 660,00
farebná tlačiareň, umožňujúca tlač materiálov vo formáte aspoň A3, pre 
potreby tvorby žiackych prác, cena na základe prieskumu trhu 1.1, 2.1

2.2.5. Multifunkčné zariadenie 633002 ks 1 700,00 700,00

laserové multifunkčné zariadenie, slúžiace na skenovanie, bežnú tlač a 
kopírovanie do multimed. učebne, min. tech. param. - rýchl. tlače min. 
19 str./min, far. sken., cena podľa procesu VO 1.1, 2.1

2.2.6. USB kľúč 633002 ks 1 40,00 40,00
bude slúžiť ako prenosné médium pre učiteľov zap. do projektu i pre 
žiakov, cena na základe procesu VO 1.1, 2.1

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

2.2.8. Skener ks 0 0,00 0,00

2.2.9 Dataprojektor 633004 ks 1 820,00 820,00

vybavenie do multimediálnej učebne, vrátane držiaka na stenu, určené 
na vyučovací proces, umožní i prezentácie žiackych prác, cena podľa 
procesu VO - prieskum trhu 1.1, 2.1

2.2.10. Zariadenia pre internetové a el. pripojenie 633002 projekt 1 2 400,00 2 400,00

zariadenia na vytvorenie internetového a elektrického pripojenia pre 
učebňu - zahŕňa: modem, switche, káble, wifi zar.,vrátane inštalácie el. 
zariadení /ceny podľa procesov VO/ 1.1, 2.1

2.2.11 Kamera 633004 ks 1 900,00 900,00

do multimed. učebne, vrátane príslušenstva a stojana, cena podľa 
procesu VO, bude slúžiť ako spätná kontrola pre vystupovanie žiakov 
pri vlastných prezentáciách 1.1, 2.1

2.2.12 Premietacie plátno 633004 ks 1 300,00 300,00
vybavenie multimed. učebne, rozmery min. 150 x100 cm, fóliový 
povrch, s laserovým ukazovátkom, cena podľa procesu VO 1.1, 2.1

2.2.13 Systém interaktívnej tabule 633004 ks 1 1 300,00 1 300,00
interaktívny systém vrátane softvéru a príslušenstva pre multimed. 
učebňu, cena na základe procesu VO 1.1, 2.1

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

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

2. Spolu 33 750,00

3.

A1.1  Zvyšovanie efektívnosti a účinnosti ŠkVP 
SOŠ OaS Topoľčany inováciou vyučovacích 
nástrojov

3.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 102 911,95

3.1.1
Tvorca učebných textov a pomôcok  - marketing, 
účtovníctvo 610620 osobohodina 2 640 6,76 17 846,40

hlavný pracovný pomer, vrátane odvodov, na zákl. rozšírenia prac. 
povinností, vytvorí učebné pomôcky a texty pre predmet marketing a 
účtovníctvo, aplikuje v procese výučby, overí výsledky projektu,  
výpočet na základe vzorca:  (tar.plat+príplatky)/počet hodín 
mesačne*navýšenie odvody*možné zvýšenie 20% 
=679/163*1,352*1,20 (predpoklad. práca na projekte 2640 hod, 
výstupy práce sú uvedené v opise proj. ) 1.1

3.1.2 Tvorca učebných textov a pomôcok - AJ 610620 osobohodina 1 420 6,86 9 741,20

hlavný pracovný pomer, vrátane odvodov, na zákl. rozšírenia prac. 
povinností, vytvorí a preloží učebné pomôcky a texty pre predmet 
odborný anglický jazyk, aplikuje v procese výučby, overí výsledky 
projektu,  výpočet na základe vzorca:  (tar.plat+príplatky)/počet hodín 
mesačne*navýšenie odvody*možné zvýšenie 20% 
=689/163*1,352*1,20 (predpokladaná práca na aktivite proj. 1.1  spolu 
1420 hod (výstupy práce sú uvedené v opise proj. ) 1.1

3.1.3 Tvorca učebných textov a pomôcok, lektor pre NJ  610620 osobohodina 1 420 7,12 10 110,40

hlavný pracovný pomer, vrátane odvodov, na zákl. rozšírenia prac. 
povinností, vytvorí učebné pomôcky a texty pre predmet odborný 
nemecký jazyk, aplikuje v procese výučby, overí výsledky projektu,  
výpočet na základe vzorca:  (tar.plat+príplatky)/počet hodín 
mesačne*navýšenie odvody*možné zvýšenie 20% 
=715/163*1,352*1,20 (práca na aktivite proj. 1.1, spolu 1420 hod 
rozpis činnosti je uvedený v opise proj.) 1.1
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3.1.4
Tvorca učebných textov a pomôcok pre predmety technika 
obsluhy, technológia prípravy pokrmov 610620 osobohodina 2 000 6,16 12 320,00

hlavný pracovný pomer, vrátane odvodov, na zákl. rozšírenia prac. 
povinností, vytvorí učebné texty pre predmety Tech. obsluhy a 
Techn.príp. pokrmov, aplikuje v procese výučby, overí výsledky 
projektu,  výpočet na základe vzorca:  (tar.plat+príplatky)/počet hodín 
mesačne*navýšenie odvody*možné zvýšenie 20% 
=619/163*1,352*1,20 (práca na projekte celkovo 2000 hod, rozpis 
činnosti v opise proj. ) 1.1

3.1.5
Tvorca učebných textov a pomôcok pre predmety 
ekonomika, služby a cestovný ruch  610620 osobohodina 2 180 7,31 15 935,80

hlavný pracovný pomer, vrátane odvodov, na zákl. rozšírenia prac. 
povinností, vytvorí učebné texty pre predmety ekonomika a služby CR, 
aplikuje v procese výučby, overí výsledky projektu,  výpočet na základe
vzorca:  (tar.plat+príplatky)/počet hodín mesačne*navýšenie 
odvody*možné zvýšenie 20% =734/163*1,352*1,20 (práca na projekte 
celkovo 2180 hod, rozpis činnosti v opise proj.  ) 1.1

3.1.6
Tvorca učebných textov a pomôcok pre predmety 
manažment, podnikanie 610620 osobohodina 1 350 6,06 8 181,00

hlavný pracovný pomer, vrátane odvodov, na zákl. rozšírenia prac. 
povinností, vytvorí učebné pomôcky a texty pre predmet manžment a 
podnikanie, aplikuje v procese výučby, overí výsledky projektu,  
výpočet na základe vzorca:  (tar.plat+príplatky)/počet hodín 
mesačne*navýšenie odvody*možné zvýšenie 20% 
=609/163*1,352*1,20 (práca na projekte celkovo 1350 hod, rozpis 
činnosti v opise proj.) 1.1

3.1.7
Tvorca učebných textov a pomôcok pre predmety 
podnikanie a drobné podnikanie, marketing 610620 osobohodina 2 485 6,99 17 370,15

hlavný pracovný pomer, vrátane odvodov, na zákl. rozšírenia prac. 
povinností, vytvorí učebné pomôcky a texty pre dané predmety, 
aplikuje v procese výučby, overí výsledky projektu,  výpočet na základe
vzorca:  (tar.plat+príplatky)/počet hodín mesačne*navýšenie 
odvody*možné zvýšenie 20% =702/163*1,352*1,20 (predpokladané 
množstvo práce na projekte celkovo 2485 hod, rozpis činnosti v opise 
proj. ) 1.1

3.1.8 Tvorca učebných textov - informatika 610620 osobohodina 300 6,00 1 800,00

hlavný pracovný pomer, vrátane odvodov, na zákl. rozšírenia prac. 
povinností, vytvorí učebné texty v predmete informatika,  výpočet na 
základe vzorca:  (tar.plat+príplatky)/počet hodín mesačne*navýšenie 
odvody*možné zvýšenie 20% =603/163*1,352*1,20 (predpokladaný 
rozsah prác na projekte , celkovo = 300 hod (600 str. x 0,5 hod) 1.1

3.1.9 Tvorca učebných materiálov  - geografia CR 610620 osobohodina 1 300 7,39 9 607,00

hlavný pracovný pomer, vrátane odvodov, na zákl. rozšírenia prac. 
povinností, vytvorí učebné texty a testy v predmete geografia CR,  
výpočet na základe vzorca:  (tar.plat+príplatky)/počet hodín 
mesačne*navýšenie odvody*možné zvýšenie 20% 
=743/163*1,352*1,20 (predpokladaný rozsah prác na projekte  celkovo 
1 300 hod, podr. popis činnosti v opise proj.) 1.1

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

3.2. Cestovné náhrady ** 250,00
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) ** 631001 projekt 1 250,00 250,00

plán do 10 ciest SR v dĺžke 5-12 hod., účastníci: interní zamestnanci 
pracujúci na projekte,náklady na úhradu - podľa platných limitov 
zákona o cest. náhradách: stravné, cestovné (cena za cestovné lístky 
verejnej dopravy /autobus, vlak - 2. tr., MHD/ ). Účel ciest: rokovania, 
konzultácie s odborníkmi z firiem a podnikov             s cieľom 
získavania pracovných materiálov a informácií potrebných   k 
vytvoreniu učebných textov, účasť na prezentáciách, seminároch ap. 
priamo sa týkajúcich oblastí zamerania projektu. Z  každej pracovnej 
cesty bude účastníkom/mi spracovaná a predložená správa o výsledku 
pracovnej cesty. 1.1

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) 19 492,00
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3.3.1 Korektor odborných textov  pre AJ (zahraničný odborník) 637004 osobohodina 40 110,00 4 400,00

výber zahraničného odborníka na základe procesov VO, práce vykoná 
na základe príkaznej zmluvy, zahraničný odborník zabezpečí odbornú 
jazykovú korektúru učebných textov pre AJ, nevyhnutné pre 
zabezpečenie odbornosti učebných textov v cudzom jazyku a súladu s 
praktickými  poznatkami v krajinách EÚ,  jednotková cena služby 
obvyklá v danom mieste a čase, zahŕňa všetky náklady zahraničného 
odborníka /odmena za prácu, stravné, ubytovanie ap./, predpokladaný 
celkový rozsah prác - 40 hodín 1.1

3.3.2 Korektor odborných textov pre NJ 637004 osobohodina 24 27,00 648,00

výber odborníka na základe procesov VO, práce vykoná na základe 
príkaznej zmluvy, jednotková cena zahŕňa všetky náklady korektora, 
zabezpečí odborné konzultácie a odbornú jazykovú korektúru učebných 
textov pre NJ,  jednotková cena služby obvyklá v danom mieste a čase, 
zahŕňa všetky náklady  odborníka /odmena za prácu, stravné, 
ubytovanie ap./ predpokladaný rozsah prác 24 hodín 1.1

3.3.3 Korektor odborných textov pre marketing (zahr. odborník) 637004 osobohodina 40 110,00 4 400,00

výber zahraničného odborníka na základe procesov VO, práce vykoná 
na základe príkaznej zmluvy, jednotková cena služby obvyklá v danom 
mieste a čase, v jednotkovej cene sú zahrnuté všetky náklady 
zahraničného odborníka /odmena za prácu, stravné, ubytovanie ap./,  
zabezpečí odbornú jazykovú korektúru učebných textov  pre predmet 
marketing, poskytne časť odborných materiálov k prípadovým štúdiám, 
uskutoční prednášku pre študentov, poskytne poznatky z praxe 
zahraničných podnikov, predpokladaný celkový rozsah prác - 40 hodín 1.1

3.3.4 Odborník na marketing z praxe - SR 637004 osobohodina 48 27,00 1 296,00

výber odborníka na základe procesov VO, práce vykoná na základe 
príkaznej zmluvy, v jednotkovej cene sú zahrnuté všetky náklady 
odborníka /odmena za prácu, stravné ap./, poskytne odborné 
konzultácie a korektúry učeb. textov v predmete marketing v slov. 
firmách a podnikoch, predpokladaný celkový rozsah prác - 48 hodín 1.1

3.3.5 Korektor odborných textov  pre AJ - SR 637004 osobohodina 24 27,00 648,00

výber odborníka na základe procesov VO, práce vykoná na základe 
príkaznej zmluvy, jednotková cena obvyklá v danom čase a mieste, 
zahŕňa všetky náklady korektora, zabezpečí odbornú jazykovú 
korektúru učebných textov pre predmet Odborný AJ, predpokladaný 
rozsah prác 24 hodín 1.1

3.3.6 Tvorba vzdelávacieho portálu a jeho spravovanie 637004 osobohodina 600 13,50 8 100,00

riešenie dodávateľsky výberom dodávateľa vykonaním procesov VO, 
práce budú vykonané na základe prík. zmluvy,  zabezpečenie tvorby, 
inštalácie školského komplexného vzdelávacieho portálu = Vytvorenie 
subdomény ekurzy na doméne sosoasto.sk, adresy ku vzdel. materiálom 
v tvare http://ekurzy.sosoasto.sk. Adresa bude voľne prístupná jednak 
zo školskej siete ako aj z ľubovoľného miesta na internete. + Vstup do 
systému bude striktne riadený prístupovými právami na základe 
vygenerovaného užívateľského mena a hesla. + Pre účely projektu bude 
použitý voľne šíriteľný systém určený pre školy a vzdelávacie 
inštitúcie.
Funkcionalita portálu: Evidencia rôznych typov dokumentov + 
Užívatelia + Prednášky a testovací materiál + Dostupné funkcie kurzu:  
plánovanie kurzu, riadenie kurzu,  úprava kurzu na mieru,  sledovanie 
kurzu) , nastavenia systému = Vygenerovanie skupiny lektorov, 
učiteľov s heslami+ Vytvorenie užívateľských prihlásení pre žiakov s 
heslami+Nahratie statických študijných materiálov, v pdf formáte+ 
Priradenie materiálov k lektorom a žiakom. Správa zahŕňa aj 
implementácie novovytváraných uč. materiálov, prevádzku a správu 
portálu počas trvania projektu /24 mes./, cena vrátane zaučenia učiteľov
na ovládanie práce s ním,  práce sú v predpokladanom trvaní  600 hod 
za projekt. 1.1, 2.1

3.3.7 … Iné (doplniť) osobohodina 0 0,00 0,00

3.4. Ostatné výdavky - priame 18 011,00
3.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity 3 projekt 0 0,00 0,00
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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, materiálov 637004 projekt 1 5 945,00 5 945,00

zabezpečené dodávateľsky, cena vrátane návrhu dizajnu, spracovania a 
dodania  300 ks uč. brožúr á 10 €, 60 ks á 3€ v dig. forme CD, výroba 
pomôcok  na AJ, NJ, marketing a podnikanie podľa vzoru tvorcov uč. 
pomôcok 3 x 20 ks (marketing, AJ, NJ) a 1 x 19 ks (účtovníctvo) á 
35€, cena stanovená na základe PT - spolu 5945 €. Riziková prirážka z 
dôvodu možného zvýšenia cien pre časový posun od podania žiadosti 
do realizácie aktivity projektu. Slúži na pokrytie možných strát, resp. 
zdraženia cien obstarávanej položky ( riziká: nárast cien vstupov pri 
výrobe, vyšší dopyt po tovaroch a službách dvíha ceny nahor). 1.1 x 

3.4.5 Tlač materiálov projekt 0 0,00 0,00

3.4.6 Iné - Učebné pomôcky 633009 projekt 1 12 066,00 12 066,00

zahŕňa nákup učebných pomôcok (nástenné mapy, výukové CD a 
knižného fondu - učebná literatúra (odborné učebnice, atlasy, slovníky, 
cvičebnice) pre predmety: marketing, podnikanie, manažment, 
ekonomiku, služby CR, techniku obsluhy, technológiu prípravy 
pokrmov, geografiu CR a cudzie jazyky  - anglický a nemecký, vrátane 
poštovného a balného - v predpokladanom počte spolu  706 ks knižný 
fond v celkovej sume 9 166 € , 30 ks máp pre predmet geografia CR v 
predpokladanej cene 2100 €, 8 výukových CD titulov pre geografiu CR 
a cudzie jazyky v cene priemerne 100 €, celková cena 800 €. Výsledná 
suma bola zistená vykonaním predbežného elektronického prieskumu 
trhu podľa požadovaného množstva konkrétnych zadaných názvov 
titulov poskytnutých učiteľmi, zúčastňujúcimi sa aktivít projektu.  
Riziková prirážka z dôvodu možného zvýšenia cien pre časový posun 
od podania žiadosti do realizácie aktivity projektu. Slúži na pokrytie 
možných strát, resp. zdraženia cien obstarávaných pomôcok a 
materiálov (riziká: zvýšenie cien výrobných vstupov, vyšší dopyt po 
produktoch dvíha ceny nahor).     1.1 x

3.5. Podpora frekventantov 0,00

3.5.1.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania (domáce, zahraničné cesty) projekt 0 0,00 0,00

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

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

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

3. Spolu 140 664,95
4. A2.1  Vzdelávanie zamestnancov školy

4.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 6 990,00
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4.1.1. Lektor  - Anglický jazyk 610620 osobohodina 500 6,86 3 430,00

hlavný pracovný pomer, vrátane odvodov, na zákl. rozšírenia prac. 
povinností, vytvorí učebný program a náplň kurzu pre 2 skupiny 
frekventantov - zač. 280 hod. a pokroč. 220 hod v odborne zameranom 
anglickom jazyku, odučí spolu 500 vyučovacích hod v trvaní 60 min., 
overí výsledky projektu,  výpočet na základe vzorca:  
(tar.plat+príplatky)/počet hodín mesačne*navýšenie odvody*možné 
zvýšenie 20% =689/163*1,352*1,20 (práca na aktivite 2.1 na aktivite 
proj. 2.1 - spolu 500 hod = 220 hod kurz zač. + 280 hod. kurz pokr.) 2.1

4.1.2 Lektor  - Nemecký jazyk 610620 osobohodina 500 7,12 3 560,00

hlavný pracovný pomer, vrátane odvodov, na zákl. rozšírenia prac. 
povinností, vytvorí učebný program a náplň kurzu pre 2 skupiny 
frekventantov - zač. 280 hod. a pokroč. 220 hod v odborne zameranom 
nemeckom jazyku, odučí spolu 500 vyučovacích hod v trvaní 60 min. 
overí výsledky projektu,  výpočet na základe vzorca:  
(tar.plat+príplatky)/počet hodín mesačne*navýšenie odvody*možné 
zvýšenie 20% =715/163*1,352*1,20 (práca na aktivite 2.1  spolu 500 
hod - rovnako ako 4.1.1). 2.1

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

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) 1 200,00

4.3.1. Školiteľ IKT - služba 637001 osobohodina 75 16,00 1 200,00

školenie na ovládanie práce s IKT 3 skupín po 5 frekventantov, cena za 
1 školenie je 400 €  x 3 školenia = 1200 € (80 € za frekventanta), 
predpokladaný počet hodín: 25 hod/ školenie 1 skupiny, spolu: 
3x25=75 hod. Cena osobohodiny: 16 €/hod. Suma je stanovená na 
základe predbežného prieskumu trhu. Školenia sa uskutočnia v 
priestoroch školy. Školenie 1 skupiny je naplánované 1 deň po 11 
vyučovacích hodín, spolu 3 dni, t.j. 33 vyučovacích hodín (=25 hod. á 
60 min.)  Položka bude uhradená na základe faktúry dodávateľa služby 
podľa obch. vzťahu. Riziková prirážka z dôvodu možného zvýšenia 
cien pre časový posun od podania žiadosti do realizácie aktivity 
projektu. Slúži na pokrytie možných strát, resp. zdraženia cien 
obstarávanej položky ( možné riziká: nedostatok IT odborníkov - 
školiteľov, vyšší dopyt po službách dvíha ceny nahor). 2.1 x

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. … Iné (doplniť) 0 0,00 0,00

4.4. Ostatné výdavky - priame 0,00

4.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity 3 projekt 0 0,00 0,00

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

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

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

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

4.5. Podpora frekventantov 1 625,00

4.5.1.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania (domáce, zahraničné cesty) projekt 0 0,00 0,00
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4.5.2. Školiaci materiál, školiace potreby 633009 projekt 1 1 625,00 1 625,00

bežné školiace pomôcky a materiály - cvičebnice, učebnice, pracovné 
zošity, pozn. bloky, zošity, písacie potreby pre účastníkov školenia - v 
max. cene 65 €/ frekventant, ceny stanovené podľa VO. Riziková 
prirážka z dôvodu možného zvýšenia cien pre časový posun od podania 
žiadosti do realizácie aktivity projektu. Slúži na pokrytie možných strát
resp. zdraženia cien obstarávaných pomôcok a materiálov (možné 
dôvody: zvýšenie výrobných vstupov, vyšší dopyt po produktoch dvíha 
ceny nahor).              2.1 x
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4.5.3. Príspevky pre frekventantov projekt 0 0,00 0,00

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

4. Spolu 9 815,00

5. Riadenie rizík (ak relevantné)

5.1 Riziková prirážka 920 projekt 1 980,00 980,00

 Riziková prirážka bola započítaná z dôvodu možného zvýšenia cien 
pre časový posun od podania žiadosti do realizácie aktivít projektu. 
Slúži na vykrytie rozdielov medzi plánovanou a skutočnou cenou 
položky /tovarov al. služieb/. Položky rozpočtu, na ktoré sa riziková 
prirážka môže vzťahovať, sú označené znakom x. Odôvodnenie 
použitia rizikovej prirážky je uvedené pri jednotlivých položkách v 
príslušnom komentári. 1.1, 2.1 x

5. Spolu 980,00
CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU 219 177,75

Kontrola kriterii efektivnosti rozpoctu Suma v EUR
Reálne limity 
rozpočtu v %

Maximáln
e limity

1. Nepriame výdavky*** 33967,80 18,44 20,00%

2. Zariadenie a vybavenie cez krížové financovanie z ERDF 
(priame výdavky) 0,00

0,00 10,00%

3a. Zariadenie a vybavenie (priame výdavky) 33750,00 18,32 20,00%
3b. Zariadenie a vybavenie (nepriame výdavky) 0,00 0,00 20,00%

4. Dodávky na nepriame výdavky 6070,00 17,87 30,00%
5. Dodávky na priame výdavky 39628,00 21,51 30,00%
6. Riziková prirážka 980,00 0,45 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.

z celkových oprávnených 
ýd k

z nepriamych výdavkov

*****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, ak ide o bežný výdavok). 
Obsahujú všetky výdavky v hlavnej položke A1  a v prípade hlavnej položky A2 relevantné výdavky. Limit je určený na základe priamych výdavkov na projekt, t.j. 20 % z oprávnených priamych výdavkov projektu (bez započítania riziko
prirážky). 

z priamych výdavkov

z priamych výdavkov

z priamych výdavkov

z nepriamych výdavkov
z priamych výdavkov
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Oprávnené výdavky 
projektu

Výška žiadaného 
príspevku

Vlastné zdroje

Rok A B C
1. 2009 0 0,00000 0,00000
2. 2010 90 892,40 86347,78000 4544,62000
3. 2011 75 474,74 71701,00300 3773,73700
4. 2012 52 810,61 50170,07950 2640,53050
5. 2013 0 0,00000 0,00000
6. 2014 0 0,00000 0,00000
7. 2015 0 0,00000 0,00000

Spolu 219177,75 208218,86250 10958,88750
8. % 100 95 5

Poznámky:

                                  OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV PROJEKTU (v EUR)

TABUĽKA č. 1:   PREDPOKLADANÉ ZDROJE FINANCOVANIA

Percentuálny podiel intenzity pomoci (výšky žiadaného príspevku) a vlastných zdrojov si žiadateľ prispôsobí 
vzhľadom na vlastné podmienky projektu (napr. 100:95:5, resp. 100:100:0, resp. iné).

Tabuľka má informatívny charakter a slúži iba pre výpočet zálohovej platby.



Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP
Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR na dve desatinné miesta)

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 26 052,90
1.1.1. Riadiaci personál 16 295,00

1.1.1.1. Projektový manažér 610620 osobohodina 900 7,00 6 300,00

hlavný pracovný pomer, vrátane odvodov, na zákl. rozšírenia prac. 
povinností, zabezpečuje komplexné riadenie a koordináciu 
projektu,výpočet na základe vzorca:  (tar.plat+príplatky)/počet hodín 
mesačne*navýšenie odvody*možné zvýšenie 20% 
=704/163*1,352*1,20 (práca na projekte predpoklad 5 dní mesačne 
po 7,5 hod=37,5 hod*24 mes.=celkovo 900hod 1.1, 2.1

1.1.1.2. Koordinátor odbornej aktivity č. 1.1 610620 osobohodina 250 9,81 2 452,50

hlavný pracovný pomer, vrátane odvodov, na zákl. rozšírenia prac. 
povinností, zabezpečuje koordináciu aktivít projektu,výpočet na 
základe vzorca:  (tar.plat+príplatky)/počet hodín mesačne*navýšenie 
odvody*možné zvýšenie 20% =986/163*1,352*1,20 (práca na 
projekte min. 15 hod mesačne po dobu 12 mesiacov a  6 hod mesačne 
po dobu zostávajúcich 12mesiacov  = celkovo 250 hod) 1.1, 2.1

1.1.1.3. Koordinátor odbornej aktivity č. 1.1 610620 osobohodina 250 9,73 2 432,50

hlavný pracovný pomer, vrátane odvodov, na zákl. rozšírenia prac. 
povinností, zabezpečuje koordináciu aktivít projektu,výpočet na 
základe vzorca:  (tar.plat+príplatky)/počet hodín mesačne*navýšenie 
odvody*možné zvýšenie 20% =978/163*1,352*1,20 (predpokladaná 
práca na projekte min. 15 hod mesačne po dobu 12 mesiacov a  6 hod 
mesačne po dobu zostávajúcich 12mesiacov  = celkovo 250 hod) 1.1, 2.1

1.1.1.4 Koordinátor odbornej aktivity č. 2.1 610620 osobohodina 250 14,60 3 650,00

hlavný pracovný pomer, vrátane odvodov, na zákl. rozšírenia prac. 
povinností, zabezpečuje koordináciu aktivít projektu,výpočet na 
základe vzorca:  (tar.plat+príplatky)/počet hodín mesačne*navýšenie 
odvody*možné zvýšenie 19,1%: 1478/163*1,352*1,191 = 
14,60€/hod (predpokl. práca na projekte min. 15 hod mesačne po 
dobu 12 mesiacov a 6 hod mesačne po dobu zostávajúcich 
12mesiacov  = celkovo 250 hod). 1.1, 2.1

1.1.1.5 Vedúci projektového tímu 610620 osobohodina 100 14,60 1 460,00

osoba zodpovedná za realizáciu a kvalitu realizácie celého projektu, 
kontrola činnosti a usmerňovanie projektového tímu predpoklad 
celkovo 100 hod. (4-5 hod/mes), vykoná riaditeľ školy na základe 
rozšír. pracov. povinností pracovnej zmluvy s povolením 
zriaďovateľa, výpočet hod. odmeny na základe vzorca:  
(tar.plat+príplatky)/počet hodín mesačne*navýšenie odvody*možné 
zvýšenie 19,1%: 1478/163*1,352*1,191 = 14,60 €/hod. 1.1, 2.1

1.1.2. Administratívny personál 5 166,00

1.1.2.1. Finančný manažér 610620 osobohodina 360 8,58 3 088,80

hlavný pracovný pomer, vrátane odvodov, na zákl. rozšírenia prac. 
povinností, zabezpečuje a kontroluje finančný kolobeh 
projektu,výpočet na základe vzorca:  (tar.plat+príplatky)/počet hodín 
mesačne*navýšenie odvody*možné zvýšenie 20% 
=862/163*1,352*1,20 (práca na projekte priem. 2 dni mesačne po 7,5 
hod=15 hod*24 mes. = celkovo 360 hod 1.1, 2.1
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1.1.2.2. Administratívny pracovník 610620 osobohodina 360 5,77 2 077,20

hlavný pracovný pomer, vrátane odvodov, na zákl. rozšírenia prac. 
povinností, zabezpečuje spracovanie miezd a fakturáciu celého 
projektu,výpočet na základe vzorca:  (tar.plat+príplatky)/počet hodín 
mesačne*navýšenie odvody*možné zvýšenie 20% 
=580/163*1,352*1,20 (predpokladaná práca na projekte 15 hod 
mesačne*24 mes. = celkovo 360 hod 1.1, 2.1

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

1.1.3. Iný personál 4 591,90

1.1.3.1. Manažér publicity 610620 osobohodina 120 9,73 1 167,60

hlavný pracovný pomer, vrátane odvodov, na zákl. rozšírenia prac. 
povinností, zabezpečuje publicitu celého projektu podľa podmienok 
manuálu OPV, zverejňovanie článkov o projekte na web stránke, 
zorganizuje konferenciu /workshop/ o projekte, výpočet na základe 
vzorca:  (tar.plat+príplatky)/počet hodín mesačne*navýšenie 
odvody*možné zvýšenie 20% =978/163*1,352*1,20 (práca na 
projekte v predpokladanom rozsahu celkovo 120 hod) 1.1, 2.1

1.1.3.2. Pracovník pre verejné obstarávanie 610620 osobohodina 190 5,77 1 096,30

hlavný pracovný pomer, vrátane odvodov, na zákl. rozšírenia prac. 
povinností, zabezpečuje procesy verejného obstarávania relevantných 
položiek celého projektu,výpočet na základe vzorca:  
(tar.plat+príplatky)/počet hodín mesačne*navýšenie odvody*možné 
zvýšenie 20% =580/163*1,352*1,20 (práca na projekte 
predpokladaných 30 kompl. procesov VO počas 3 mesiacov = 
predpoklad celkovo 190 hod 1.1, 2.1

1.1.3.3. Údržba IS (informatik) 610620 osobohodina 388 6,00 2 328,00

hlavný pracovný pomer, vrátane odvodov, na zákl. rozšírenia prac. 
povinností, zabezpečuje správu siete a údržbu IS počas celej dĺžky 
projektu, prevedie inštaláciu /MS Office, jazykového a grafického/ 
softvérového vybavenia na  22 ks NB, výpočet na základe vzorca:  
(tar.plat+príplatky)/počet hodín mesačne*navýšenie odvody*možné 
zvýšenie 20% =603/163*1,352*1,20 (predpokladaná práca na 
projekte 3 hod/týždenne,  12 hod mesačne x 24 mes.= 288 hod - 
údržba IS, + inštalácie 22 ks NB - spolu 100 hod, celkovo = 388 hod 1.1, 2.1

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

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

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

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

1.3. Dodávka služieb - personálne výdavky 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 4 150,00
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1.4.1. Spotrebný tovar a prevádzkový materiál 633006 projekt 1 2 300,00 2 300,00

kancelárske a písacie potreby - (kanc. papier, bloky poznámkové, 
zakladače, náplne do tlačiarne a multif. zariadenia., tlačivá, obaly na 
spisy, obálky, euroobaly, sponky, perá, ceruzky, farebné zvýrazňovače
a pod.), ceny podľa procesov VO. Položka zahŕňa tiež náklady na tlač 
didaktických testov, zabezpečí sa interne admin. prac.,  náklady 
materiál - kanc. papier, náplne do tlačiarne.  Výsledná suma zistená na 
základe cien obvyklých a bežne dostupných v danom čase a mieste: 
spolu: 2 300 €. 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 632003 projekt 1 360,00 360,00  predpokladané priemerné náklady v cene 15 € mesačne x 24 mes. 1.1, 2.1

1.4.4. Energia, 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 637004 projekt 1 300,00 300,00
konzultácie a poradenstvo pri príprave zmlúv k projektovým aktivitám
cena - podľa bežných taríf, predpoklad 6 hod á 50 € 1.1, 2.1

1.4.7. Občerstvenie 633016 projekt 1 480,00 480,00

občerstvenie na zasad. PT  - /stretnutia celého PTsa budú konať raz 
mesačne /min 24 stretnutí  v trvaní 3 hod/ a raz mesačne stretnutia 
pracovných skupín /min. 24 x/ v dĺžke 1,5 - 2 hod., t.j. spolu 48 
zasadnutí PT  1.1, 2.1

1.4.8. Poistné 637015 projekt 1 710,00 710,00
poistenie zariadenia projektu počas trvania projektu, určené podľa 
sadzby poisťovne /poistenie proti odcudzeniu a živel. pohr./ 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
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1.5. Monitoring a hodnotenie projektu 1 844,90
1.5.1. Personálne výdavky interné 1 844,90

1.5.1.1. Manažér monitoringu 610620 osobohodina 190 9,71 1 844,90

hlavný pracovný pomer, vrátane odvodov, na zákl. rozšírenia prac. 
povinností,zabezpečuje monitoring aktivít projektu,zabezpečuje 
zistenie a analýzu výstupov aktivít, potrebných pre vypracov. 
monitorovacej správy, vypracovanie monitorovacích správ, výpočet na
základe vzorca:  (tar.plat+príplatky)/počet hodín mesačne*navýšenie 
odvody*možné zvýšenie 20% =976/163*1,352*1,20 (predpokladané 
množstvo práce na projekte celkovo 190 hod 1.1, 2.1

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

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

1.5.2. Cestovné náhrady ** 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) 0,00

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

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

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

1.6. Publicita a informovanie 1 920,00

1.6.1. Letáky, skladačky 637003 projekt 1 150,00 150,00
150 ks inf. far. letákov - dodávateľsky, na základe uskut. procesu VO -
prieskumu trhu 1.1, 2.1

1.6.2. Plagáty projekt 0 0,00 0,00

1.6.3. Brožúrky projekt 0 0,00 0,00

1.6.4. CDROM -výroba 637003 projekt 1 700,00 700,00
200 ks informačných CD, plast. obal - dodávateľsky komplet, cena na 
základe uskutoč. procesu VO - prieskumu trhu 1.1, 2.1

1.6.5. Označenie projektu 637003 projekt 1 200,00 200,00

označenie projektu (škola+ interaktívna učebňa) v súlade s manuálom 
pre informovanie a publicitu projektu, cena v mieste obvyklá, vrátane 
dizajnu, výroby, dodania a inštalácie,bude aktualizovaná procesom 
VO pre zabezpečenie hospodárnosti a efektívnosti 1.1, 2.1

1.6.6. Web stránka určená pre publicitu projektu 637003 projekt 1 350,00 350,00

pravidelné zverejňovanie informácií o projekte na webovej stránke 
školy, počas trvania projektu, cena v mieste obvyklá vrátane podielu z 
ceny domény, bude aktualizovaná procesom VO - prieskumom trhu 1.1, 2.1

1.6.7.
Tlačové konferencie a workshopy zamerané na publicitu 
projektu 637003 projekt 1 500,00 500,00

náklady na organizáciu na publicitu zameraného workshopu, príp. 
konferencie v rámci topoľčianskeho reg., vrátane prezentácie 
vzdelávacieho portálu - cena - komplet, zabezpečí manažér publicity, 
predpoklad - 60 účastníkov, každý účastník dostane materiály o 
projekte 1.1, 2.1

1.6.8. Inzercia v tlačených alebo intrenetových médiách 637003 projekt 1 20,00 20,00 inzercia v regionálnej tlači - cena podľa aktuálnej tarify 1.1, 2.1

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

1.  Spolu 33 967,80
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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) 33 750,00

2.2.1. Stolný počítač alebo notebook 633002 ks 22 850,00 18 700,00

cena PC  - vrátane OS a príslušenstva /káble, slúchadlá,myš, 
podložka,taška/, tech. špec. - bežne dost., cena zistená na základe 
predbežného prieskumu trhu - v danom čase a mieste obvyklá 1.1, 2.1

2.2.2. Aplikačný softvér 633013 ks 22 315,00 6 930,00

doplnkový nevyhnutný softvér  - balíky MS Office, grafické programy 
na vytváranie žiackych návrhov /Photoshop, Corel, Zoner a pod./,  
softvér na vytváranie CD a pod., cena zistená na základe prieskumu 
trhu, ceny programov boli zisťované pre nekomerčné použitie v 
školstve/pre žiakov. 1.1, 2.1

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

2.2.4. Tlačiareň 633002 ks 1 1 660,00 1 660,00
farebná tlačiareň, umožňujúca tlač materiálov vo formáte aspoň A3, 
pre potreby tvorby žiackych prác, cena na základe prieskumu trhu 1.1, 2.1

2.2.5. Multifunkčné zariadenie 633002 ks 1 700,00 700,00

laserové multifunkčné zariadenie, slúžiace na skenovanie, bežnú tlač a 
kopírovanie do multimed. učebne, min. tech. param. - rýchl. tlače min. 
19 str./min, far. sken., cena podľa procesu VO 1.1, 2.1

2.2.6. USB kľúč 633002 ks 1 40,00 40,00
bude slúžiť ako prenosné médium pre učiteľov zap. do projektu i pre 
žiakov, cena na základe procesu VO 1.1, 2.1

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

2.2.8. Skener ks 0 0,00 0,00

2.2.9 Dataprojektor 633004 ks 1 820,00 820,00

vybavenie do multimediálnej učebne, vrátane držiaka na stenu, určené 
na vyučovací proces, umožní i prezentácie žiackych prác, cena podľa 
procesu VO - prieskum trhu 1.1, 2.1

2.2.10. Zariadenia pre internetové a el. pripojenie 633002 projekt 1 2 400,00 2 400,00

zariadenia na vytvorenie internetového a elektrického pripojenia pre 
učebňu - zahŕňa: modem, switche, káble, wifi zar.,vrátane inštalácie el
zariadení /ceny podľa procesov VO/ 1.1, 2.1

2.2.11 Kamera 633004 ks 1 900,00 900,00

do multimed. učebne, vrátane príslušenstva a stojana, cena podľa 
procesu VO, bude slúžiť ako spätná kontrola pre vystupovanie žiakov 
pri vlastných prezentáciách 1.1, 2.1

2.2.12 Premietacie plátno 633004 ks 1 300,00 300,00
vybavenie multimed. učebne, rozmery min. 150 x100 cm, fóliový 
povrch, s laserovým ukazovátkom, cena podľa procesu VO 1.1, 2.1

2.2.13 Systém interaktívnej tabule 633004 ks 1 1 300,00 1 300,00
interaktívny systém vrátane softvéru a príslušenstva pre multimed. 
učebňu, cena na základe procesu VO 1.1, 2.1

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

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

2. Spolu 33 750,00

3.

A1.1  Zvyšovanie efektívnosti a účinnosti ŠkVP 
SOŠ OaS Topoľčany inováciou vyučovacích 
nástrojov

3.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 102 911,95
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3.1.1
Tvorca učebných textov a pomôcok  - marketing, 
účtovníctvo 610620 osobohodina 2 640 6,76 17 846,40

hlavný pracovný pomer, vrátane odvodov, na zákl. rozšírenia prac. 
povinností, vytvorí učebné pomôcky a texty pre predmet marketing a 
účtovníctvo, aplikuje v procese výučby, overí výsledky projektu,  
výpočet na základe vzorca:  (tar.plat+príplatky)/počet hodín 
mesačne*navýšenie odvody*možné zvýšenie 20% 
=679/163*1,352*1,20 (predpoklad. práca na projekte 5 hod/deň x 22 
dní mesačne x 24 mes. = 2640 hod, výstupy práce sú uvedené v opise 
proj. ) 1.1

3.1.2 Tvorca učebných textov a pomôcok - AJ 610620 osobohodina 1 420 6,86 9 741,20

hlavný pracovný pomer, vrátane odvodov, na zákl. rozšírenia prac. 
povinností, vytvorí a preloží učebné pomôcky a texty pre predmet 
odborný anglický jazyk, aplikuje v procese výučby, overí výsledky 
projektu,  výpočet na základe vzorca:  (tar.plat+príplatky)/počet hodín 
mesačne*navýšenie odvody*možné zvýšenie 20% 
=689/163*1,352*1,20 (predpokladaná práca na aktivite proj. 1.1  
spolu 1420 hod (výstupy práce sú uvedené v opise proj. ) 1.1

3.1.3 Tvorca učebných textov a pomôcok, lektor pre NJ  610620 osobohodina 1 420 7,12 10 110,40

hlavný pracovný pomer, vrátane odvodov, na zákl. rozšírenia prac. 
povinností, vytvorí učebné pomôcky a texty pre predmet odborný 
nemecký jazyk, aplikuje v procese výučby, overí výsledky projektu,  
výpočet na základe vzorca:  (tar.plat+príplatky)/počet hodín 
mesačne*navýšenie odvody*možné zvýšenie 20% 
=715/163*1,352*1,20 (práca na aktivite proj. 1.1, spolu 1420 hod 
rozpis činnosti je uvedený v opise proj.) 1.1

3.1.4
Tvorca učebných textov a pomôcok pre predmety technika 
obsluhy, technológia prípravy pokrmov 610620 osobohodina 2 000 6,16 12 320,00

hlavný pracovný pomer, vrátane odvodov, na zákl. rozšírenia prac. 
povinností, vytvorí učebné texty pre predmety Tech. obsluhy a 
Techn.príp. pokrmov, aplikuje v procese výučby, overí výsledky 
projektu,  výpočet na základe vzorca:  (tar.plat+príplatky)/počet hodín 
mesačne*navýšenie odvody*možné zvýšenie 20% 
=619/163*1,352*1,20 (práca na projekte celkovo 2000 hod, rozpis 
činnosti v opise proj. ) 1.1

3.1.5
Tvorca učebných textov a pomôcok pre predmety 
ekonomika, služby a cestovný ruch  610620 osobohodina 2 180 7,31 15 935,80

hlavný pracovný pomer, vrátane odvodov, na zákl. rozšírenia prac. 
povinností, vytvorí učebné texty pre predmety ekonomika a služby 
CR, aplikuje v procese výučby, overí výsledky projektu,  výpočet na 
základe vzorca:  (tar.plat+príplatky)/počet hodín mesačne*navýšenie 
odvody*možné zvýšenie 20% =734/163*1,352*1,20 (práca na 
projekte celkovo 2180 hod, rozpis činnosti v opise proj.  ) 1.1

3.1.6
Tvorca učebných textov a pomôcok pre predmety 
manažment, podnikanie 610620 osobohodina 1 350 6,06 8 181,00

hlavný pracovný pomer, vrátane odvodov, na zákl. rozšírenia prac. 
povinností, vytvorí učebné pomôcky a texty pre predmet manžment a 
podnikanie, aplikuje v procese výučby, overí výsledky projektu,  
výpočet na základe vzorca:  (tar.plat+príplatky)/počet hodín 
mesačne*navýšenie odvody*možné zvýšenie 20% 
=609/163*1,352*1,20 (práca na projekte celkovo 1350 hod, rozpis 
činnosti v opise proj.) 1.1

3.1.7
Tvorca učebných textov a pomôcok pre predmety 
podnikanie a drobné podnikanie, marketing 610620 osobohodina 2 485 6,99 17 370,15

hlavný pracovný pomer, vrátane odvodov, na zákl. rozšírenia prac. 
povinností, vytvorí učebné pomôcky a texty pre dané predmety, 
aplikuje v procese výučby, overí výsledky projektu,  výpočet na 
základe vzorca:  (tar.plat+príplatky)/počet hodín mesačne*navýšenie 
odvody*možné zvýšenie 20% =702/163*1,352*1,20 (predpokladané 
množstvo práce na projekte celkovo 2485 hod, rozpis činnosti v opise 
proj. ) 1.1
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3.1.8 Tvorca učebných textov - informatika 610620 osobohodina 300 6,00 1 800,00

hlavný pracovný pomer, vrátane odvodov, na zákl. rozšírenia prac. 
povinností, vytvorí učebné texty v predmete informatika,  výpočet na 
základe vzorca:  (tar.plat+príplatky)/počet hodín mesačne*navýšenie 
odvody*možné zvýšenie 20% =603/163*1,352*1,20 (predpokladaný 
rozsah prác na projekte , celkovo = 300 hod (600 str. x 0,5 hod) 1.1

3.1.9 Tvorca učebných materiálov  - geografia CR 610620 osobohodina 1 300 7,39 9 607,00

hlavný pracovný pomer, vrátane odvodov, na zákl. rozšírenia prac. 
povinností, vytvorí učebné texty a testy v predmete geografia CR,  
výpočet na základe vzorca:  (tar.plat+príplatky)/počet hodín 
mesačne*navýšenie odvody*možné zvýšenie 20% 
=743/163*1,352*1,20 (predpokladaný rozsah prác na projekte 54-55 
hod mesačne, celkovo 1 300 hod, podr. popis činnosti v opise proj.) 1.1

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

3.2. Cestovné náhrady ** 250,00
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) ** 631001 projekt 1 250,00 250,00

plán do 10 ciest SR v dĺžke 5-12 hod., účastníci: interní zamestnanci 
pracujúci na projekte,náklady na úhradu - podľa platných limitov 
zákona o cest. náhradách: stravné, cestovné (cena za cestovné lístky 
verejnej dopravy /autobus, vlak - 2. tr., MHD/ ). Účel ciest: 
rokovania, konzultácie s odborníkmi z firiem a podnikov             s 
cieľom získavania pracovných materiálov a informácií potrebných   k 
vytvoreniu učebných textov, účasť na prezentáciách, seminároch ap. 
priamo sa týkajúcich oblastí zamerania projektu. Z  každej pracovnej 
cesty bude účastníkom/mi spracovaná a predložená správa o výsledku 
pracovnej cesty. 1.1

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) 19 492,00

3.3.1 Korektor odborných textov  pre AJ (zahraničný odborník) 637004 osobohodina 40 110,00 4 400,00

výber zahraničného odborníka na základe procesov VO, práce vykoná 
na základe príkaznej zmluvy, zahraničný odborník zabezpečí odbornú 
jazykovú korektúru učebných textov pre AJ, nevyhnutné pre 
zabezpečenie odbornosti učebných textov v cudzom jazyku a súladu s 
praktickými  poznatkami v krajinách EÚ,  jednotková cena služby 
obvyklá v danom mieste a čase, zahŕňa všetky náklady zahraničného 
odborníka /odmena za prácu, stravné, ubytovanie ap./, predpokladaný 
celkový rozsah prác - 40 hodín 1.1

3.3.2 Korektor odborných textov pre NJ 637004 osobohodina 24 27,00 648,00

výber odborníka na základe procesov VO, práce vykoná na základe 
príkaznej zmluvy, jednotková cena zahŕňa všetky náklady korektora, 
zabezpečí odborné konzultácie a odbornú jazykovú korektúru 
učebných textov pre NJ,  jednotková cena služby obvyklá v danom 
mieste a čase, zahŕňa všetky náklady  odborníka /odmena za prácu, 
stravné, ubytovanie ap./ predpokladaný rozsah prác 24 hodín 1.1

3.3.3 Korektor odborných textov pre marketing (zahr. odborník) 637004 osobohodina 40 110,00 4 400,00

výber zahraničného odborníka na základe procesov VO, práce vykoná 
na základe príkaznej zmluvy, jednotková cena služby obvyklá v danom
mieste a čase, v jednotkovej cene sú zahrnuté všetky náklady 
zahraničného odborníka /odmena za prácu, stravné, ubytovanie ap./,  
zabezpečí odbornú jazykovú korektúru učebných textov  pre predmet 
marketing, poskytne časť odborných materiálov k prípadovým 
štúdiám, uskutoční prednášku pre študentov, poskytne poznatky z 
praxe zahraničných podnikov, predpokladaný celkový rozsah prác - 
40 hodín 1.1
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3.3.4 Odborník na marketing z praxe - SR 637004 osobohodina 48 27,00 1 296,00

výber odborníka na základe procesov VO, práce vykoná na základe 
príkaznej zmluvy, v jednotkovej cene sú zahrnuté všetky náklady 
odborníka /odmena za prácu, stravné ap./, poskytne odborné 
konzultácie a korektúry učeb. textov v predmete marketing v slov. 
firmách a podnikoch, predpokladaný celkový rozsah prác - 48 hodín 1.1

3.3.5 Korektor odborných textov  pre AJ - SR 637004 osobohodina 24 27,00 648,00

výber odborníka na základe procesov VO, práce vykoná na základe 
príkaznej zmluvy, jednotková cena obvyklá v danom čase a mieste, 
zahŕňa všetky náklady korektora, zabezpečí odbornú jazykovú 
korektúru učebných textov pre predmet Odborný AJ, predpokladaný 
rozsah prác 24 hodín 1.1

3.3.6 Tvorba vzdelávacieho portálu a jeho spravovanie 637004 osobohodina 600 13,50 8 100,00

riešenie dodávateľsky výberom dodávateľa vykonaním procesov VO, 
práce budú vykonané na základe prík. zmluvy,  zabezpečenie tvorby, 
inštalácie školského komplexného vzdelávacieho portálu = Vytvorenie
subdomény ekurzy na doméne sosoasto.sk, adresy ku vzdel. 
materiálom v tvare http://ekurzy.sosoasto.sk. Adresa bude voľne 
prístupná jednak zo školskej siete ako aj z ľubovoľného miesta na 
internete. + Vstup do systému bude striktne riadený prístupovými 
právami na základe vygenerovaného užívateľského mena a hesla. + 
Pre účely projektu bude použitý voľne šíriteľný systém určený pre 
školy a vzdelávacie inštitúcie.
Funkcionalita portálu: Evidencia rôznych typov dokumentov + 
Užívatelia + Prednášky a testovací materiál + Dostupné funkcie kurzu:
plánovanie kurzu, riadenie kurzu,  úprava kurzu na mieru,  sledovanie 
kurzu) , nastavenia systému = Vygenerovanie skupiny lektorov, 
učiteľov s heslami+ Vytvorenie užívateľských prihlásení pre žiakov s 
heslami+Nahratie statických študijných materiálov, v pdf formáte+ 
Priradenie materiálov k lektorom a žiakom. Správa zahŕňa aj 
implementácie novovytváraných uč. materiálov, prevádzku a správu 
portálu počas trvania projektu /24 mes./, cena vrátane zaučenia 
učiteľov na ovládanie práce s ním,  práce sú v predpokladanom trvaní  
600 hod za projekt. 1.1, 2.1

3.3.7 … Iné (doplniť) osobohodina 0 0,00 0,00

3.4. Ostatné výdavky - priame 18 011,00
3.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity 3 projekt 0 0,00 0,00

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

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

3.4.4. Grafické spracovanie a tlač publikácie, materiálov 637004 projekt 1 5 945,00 5 945,00

zabezpečené dodávateľsky, cena vrátane návrhu dizajnu, spracovania 
a dodania  300 ks uč. brožúr á 10 €, 60 ks á 3€ v dig. forme CD, 
výroba pomôcok  na AJ, NJ, marketing a podnikanie podľa vzoru 
tvorcov uč. pomôcok 3 x 20 ks (marketing, AJ, NJ) a 1 x 19 ks 
(účtovníctvo) á 35€, cena stanovená na základe PT - spolu 5945 €. 
Riziková prirážka z dôvodu možného zvýšenia cien pre časový posun 
od podania žiadosti do realizácie aktivity projektu. Slúži na pokrytie 
možných strát, resp. zdraženia cien obstarávanej položky ( riziká: 
nárast cien vstupov pri výrobe, vyšší dopyt po tovaroch a službách 
dvíha ceny nahor). 1.1 x 

3.4.5 Tlač materiálov projekt 0 0,00 0,00
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3.4.6 Iné - Učebné pomôcky 633009 projekt 1 12 066,00 12 066,00

zahŕňa nákup učebných pomôcok (nástenné mapy, výukové CD a 
knižného fondu - učebná literatúra (odborné učebnice, atlasy, 
slovníky, cvičebnice) pre predmety: marketing, podnikanie, 
manažment, ekonomiku, služby CR, techniku obsluhy, technológiu 
prípravy pokrmov, geografiu CR a cudzie jazyky  - anglický a 
nemecký, vrátane poštovného a balného - v predpokladanom počte 
spolu  706 ks knižný fond v celkovej sume 9 166 € , 30 ks máp pre 
predmet geografia CR v predpokladanej cene 2100 €, 8 výukových 
CD titulov pre geografiu CR a cudzie jazyky v cene priemerne 100 €, 
celková cena 800 €. Výsledná suma bola zistená vykonaním 
predbežného elektronického prieskumu trhu podľa požadovaného 
množstva konkrétnych zadaných názvov titulov poskytnutých 
učiteľmi, zúčastňujúcimi sa aktivít projektu.  Riziková prirážka z 
dôvodu možného zvýšenia cien pre časový posun od podania žiadosti 
do realizácie aktivity projektu. Slúži na pokrytie možných strát, resp. 
zdraženia cien obstarávaných pomôcok a materiálov (riziká: zvýšenie 
cien výrobných vstupov, vyšší dopyt po produktoch dvíha ceny 
nahor).     1.1 x
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3.5. Podpora frekventantov 0,00

3.5.1.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania (domáce, zahraničné cesty) projekt 0 0,00 0,00

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

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

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

3.  Spolu 140 664,95
4. A2.1  Vzdelávanie zamestnancov školy

4.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 6 990,00

4.1.1. Lektor  - Anglický jazyk 610620 osobohodina 500 6,86 3 430,00

hlavný pracovný pomer, vrátane odvodov, na zákl. rozšírenia prac. 
povinností, vytvorí učebný program a náplň kurzu pre 2 skupiny 
frekventantov - zač. 280 hod. a pokroč. 220 hod v odborne 
zameranom anglickom jazyku, odučí spolu 500 vyučovacích hod v 
trvaní 60 min., overí výsledky projektu,  výpočet na základe vzorca:  
(tar.plat+príplatky)/počet hodín mesačne*navýšenie odvody*možné 
zvýšenie 20% =689/163*1,352*1,20 (práca na aktivite 2.1 na aktivite 
proj. 2.1 - 36 hod/mes x 14 mes = spolu 500 hod = 220 hod kurz zač. 
+ 280 hod. kurz pokr.) 2.1

4.1.2 Lektor  - Nemecký jazyk 610620 osobohodina 500 7,12 3 560,00

hlavný pracovný pomer, vrátane odvodov, na zákl. rozšírenia prac. 
povinností, vytvorí učebný program a náplň kurzu pre 2 skupiny 
frekventantov - zač. 280 hod. a pokroč. 220 hod v odborne 
zameranom nemeckom jazyku, odučí spolu 500 vyučovacích hod v 
trvaní 60 min. overí výsledky projektu,  výpočet na základe vzorca:  
(tar.plat+príplatky)/počet hodín mesačne*navýšenie odvody*možné 
zvýšenie 20% =715/163*1,352*1,20 (práca na aktivite 2.1  spolu 500 
hod - rovnako ako 4.1.1). 2.1

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

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) 1 200,00

4.3.1. Školiteľ IKT - služba 637001 osobohodina 75 16,00 1 200,00

školenie na ovládanie práce s IKT 3 skupín po 5 frekventantov, cena 
za 1 školenie je 400 €  x 3 školenia = 1200 € (80 € za frekventanta), 
predpokladaný počet hodín: 25 hod/ školenie 1 skupiny, spolu: 
3x25=75 hod. Cena osobohodiny: 16 €/hod. Suma je stanovená na 
základe predbežného prieskumu trhu. Školenia sa uskutočnia v 
priestoroch školy. Školenie 1 skupiny je naplánované 1 deň po 11 
vyučovacích hodín, spolu 3 dni, t.j. 33 vyučovacích hodín (=25 hod. á 
60 min.)  Položka bude uhradená na základe faktúry dodávateľa 
služby podľa obch. vzťahu. Riziková prirážka z dôvodu možného 
zvýšenia cien pre časový posun od podania žiadosti do realizácie 
aktivity projektu. Slúži na pokrytie možných strát, resp. zdraženia cien
obstarávanej položky ( možné riziká: nedostatok IT odborníkov - 
školiteľov, vyšší dopyt po službách dvíha ceny nahor). 2.1 x

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. … Iné (doplniť) 0 0,00 0,00

4.4. Ostatné výdavky - priame 0,00

4.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity 3 projekt 0 0,00 0,00
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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 projekt 0 0,00 0,00

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

4.5. Podpora frekventantov 1 625,00

4.5.1.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania (domáce, zahraničné cesty) projekt 0 0,00 0,00

4.5.2. Školiaci materiál, školiace potreby 633009 projekt 1 1 625,00 1 625,00

bežné školiace pomôcky a materiály - cvičebnice, učebnice, pracovné 
zošity, pozn. bloky, zošity, písacie potreby pre účastníkov školenia - v 
max. cene 65 €/ frekventant, ceny stanovené podľa VO. Riziková 
prirážka z dôvodu možného zvýšenia cien pre časový posun od 
podania žiadosti do realizácie aktivity projektu. Slúži na pokrytie 
možných strát, resp. zdraženia cien obstarávaných pomôcok a 
materiálov (možné dôvody: zvýšenie výrobných vstupov, vyšší dopyt 
po produktoch dvíha ceny nahor).              2.1 x

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

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

4.  Spolu 9 815,00

5. Riadenie rizík (ak relevantné)

5.1 Riziková prirážka 920 projekt 1 980,00 980,00

 Riziková prirážka bola započítaná z dôvodu možného zvýšenia cien 
pre časový posun od podania žiadosti do realizácie aktivít projektu. 
Slúži na vykrytie rozdielov medzi plánovanou a skutočnou cenou 
položky /tovarov al. služieb/. Položky rozpočtu, na ktoré sa riziková 
prirážka môže vzťahovať, sú označené znakom x. Odôvodnenie 
použitia rizikovej prirážky je uvedené pri jednotlivých položkách v 
príslušnom komentári. 1.1, 2.1 x

5. Spolu 980,00
CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU 219 177,75

Kontrola kriterii efektivnosti rozpoctu Suma v EUR
Reálne limity 
rozpočtu v %

Maximál
ne limity

1. Nepriame výdavky*** 33967,80 18,44 20,00%

2. Zariadenie a vybavenie cez krížové financovanie z ERDF 
(priame výdavky) 0,00

0,00 10,00%

3a. Zariadenie a vybavenie (priame výdavky) 33750,00 18,32 20,00%
3b. Zariadenie a vybavenie (nepriame výdavky) 0,00 0,00 20,00%

4. Dodávky na nepriame výdavky 6070,00 17,87 30,00%
5. Dodávky na priame výdavky 39628,00 21,51 30,00%
6. Riziková prirážka 980,00 0,45 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.

z priamych výdavkov
z celkových oprávnených výdavkov

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

*****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.

z priamych výdavkov

z priamych výdavkov

z priamych výdavkov
z nepriamych výdavkov
z nepriamych výdavkov
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1.1  Zvyšovanie efektívnosti a účinnosti ŠkVP SOŠ OaS Topoľčany inováciou vyučovacích nástrojov

2.1  Vzdelávanie zamestnancov školy

610 620 27 897,80 riadenie

610 620 102 911,95 1.1  Zvyšovanie efektívnosti a účinnosti ŠkVP SOŠ OaS Topoľčany inováciou vyučovacích nástrojov

610 620 6 990,00 137 799,75 2.1  Vzdelávanie zamestnancov školy

631001 250,00 1.1  Zvyšovanie efektívnosti a účinnosti ŠkVP SOŠ OaS Topoľčany inováciou vyučovacích nástrojov

632003 360,00 riadenie

633 002 23 500,00 ZaV

633 004 3 320,00 ZaV

633 006 2 300,00 riadenie

633 009 12 066,00 1.1  Zvyšovanie efektívnosti a účinnosti ŠkVP SOŠ OaS Topoľčany inováciou vyučovacích nástrojov

633 009 1 625,00 13 691,00 2.1  Vzdelávanie zamestnancov školy

633 013 6 930,00 ZaV

633 016 480,00 riadenie

637 001 1 200,00 2.1  Vzdelávanie zamestnancov školy

637 003 1 920,00 riadenie

637 004 300,00 riadenie

637 004 25 437,00 25 737,00 1.1  Zvyšovanie efektívnosti a účinnosti ŠkVP SOŠ OaS Topoľčany inováciou vyučovacích nástrojov

637 015 710,00 riadenie

920 980,00 riziková
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Príloha č. 4 k Dodatku č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP 

  
Podrobný popis aktivít 
Podrobný popis aktivít 1 

Názov aktivity 
1.1 Zvyšovanie efektívnosti a účinnosti ŠkVP SOŠ OaS 
Topoľčany inováciou vyučovacích nástrojov 

Cieľ aktivity 

 
 
 
 
 

Trvanie aktivity od – do 
(dd.mm.rrrr) 

01. 10. 2010 – 31. 01. 2013 

Popis aktivity 
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Metodológia aktivity 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cieľová skupina  
Žiaci SOŠ obchodu a služieb v počte cca 450  
veková štruktúra 15-20 rokov, topoľčiansky región, 
vstup: základné vzdelanie /ISCED 1,2/, stredné odborné bez 



   ITMS kód Projektu: 26110130361 
 

maturity /ISCED 3C/ 
- projekt je zameraný pre potreby vzdelávania tejto 
  cieľovej skupiny bez ohľadu na pohlavie, etnickú príslušnosť, 
osobnú spoločensko-ekonomickú   situáciu, či zdravotné 
postihnutie   

Výstupy aktivity 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spôsob získavania 
spätnej väzby 

 
 
 
 

 
Podrobný popis aktivít 2 
Názov aktivity 2.1 Vzdelávanie zamestnancov školy 

Cieľ aktivity 
 
 



   ITMS kód Projektu: 26110130361 
 

 
 
 
 
 
 

Trvanie aktivity od – do 
(dd.mm.rrrr) 

01. 11. 2010 – 31. 01. 2013 

Popis aktivity 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodológia aktivity 
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Cieľová skupina  
CS2: 
- min. 25 pedagógov školy (–pri jazykových kurzoch je možné, že 
ten istý učiteľ sa zúčastní kurzov pre obidva jazyky, nemecký aj 
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anglický, preto uvádzame číslo 25, v opačnom prípade to môže 
byť až 50. Pri realizácii školenia IKT predpokladáme účasť 15 
učiteľov.)   

- predpoklad. veková štruktúra 26-55 rokov 
- okres Topoľčany 
- vzdelanie ISCED 3 - 5 
- projekt je zameraný pre potreby vzdelávania 
  cieľovej skupiny bez ohľadu na pohlavie, etnickú 
  príslušnosť, osobnú spoločensko-ekonomickú 
  situáciu, či zdravotné postihnutie 

Výstupy aktivity 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spôsob získavania 
spätnej väzby 
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