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DODATOK č. 3
K ZMLUVE   O POSKYTNUTÍ   NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO   PRÍSPEVKU 

číslo zmluvy: OPĽZ/114/2019
registračné číslo dodatku: 0620/2019 – D3

uzatvorený medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny  Slovenskej republiky

sídlo: Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 00681156

konajúci: Bc. Milan Krajniak, minister

v zastúpení

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

sídlo: Stromová 1, 813 30 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 00164381

konajúci: Mgr. Branislav Gröhling, minister

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu
sprostredkovateľským orgánom zo dňa 23.7.2015   

poštová adresa1: 

e-mail: kami@minedu.sk 

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

 
a
Prijímateľom

1 Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla
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názov: Gymnázium

sídlo: Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad

zapísaný v: - 

konajúci: Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD.

IČO: 00161098

IČ DPH:

poštová adresa1:  

e-mail: skola@stary-gympel.sk

(ďalej len „Prijímateľ“)

 (ďalej len „Zmluvné strany“) 

   Článok 1

Na základe Žiadosti prijímateľa o povolenie vykonania zmeny zo dňa 11. 07. 2022 a v súlade s čl. 6
Zmluvy  o   poskytnutí  nenávratného  finančného  príspevku  č.  OPĽZ/114/2019,  v  znení  Dodatku  
č. 1 – registračné číslo Dodatku (0620/2019 – D1), v znení Dodatku č. 2 – registračné číslo Dodatku
(0620/2019 – D2)   a  Oznámenia  Poskytovateľa v dvoch častiach:  „Oznámenie  hromadnej  zmeny
zmluvy o poskytnutí NFP“, „Oznámenie o aktualizácií Všeobecných zmluvných podmienok“  zo dňa
7.9.2021 ( ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) sa zmluvné strany dohodli na zmenách Zmluvy o
poskytnutí NFP, uvedených v článku 2 tohto Dodatku.

Článok 2

1. Príloha č. 2  Zmluvy „Predmet podpory NFP časť A – Predmet podpory vygenerovaný z
ITMS“ sa nahrádza  novou prílohou „Predmet podpory NFP časť A – Predmet podpory vygenerovaný
z ITMS“. 

Nový Predmet podpory NFP je prílohou č. 1 k Dodatku č. 3. 
Príloha č. 1 k Dodatku č. 3 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

2. V Prílohe č. 3 Zmluvy „Rozpočet projektu“ sa tabuľka „Rozpočet projektu a komentár k
rozpočtu projektu“ nahrádzajú novou tabuľkou „Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu“.

Nový Rozpočet projektu je prílohou č. 2 k Dodatku č. 3. 
Príloha č. 2 k Dodatku č. 3 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.  
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Článok 3 

1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP.

2. Tento dodatok je vyhotovený v  3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Dodatku dostane Prijímateľ  
1 rovnopis a  2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. 

3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom  podpisu oboch Zmluvných strán a v súlade s § 47a ods. 1
Občianskeho  zákonníka  nadobúda  účinnosť  dňom  nasledujúcim  po  dni  jeho  zverejnenia
Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. 

4. 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 s jeho obsahom ho podpísali.     

Dodatok bude v zmysle usmernenia CKO „Usmernenie pre RO v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej
situácie  v SR“ vypracovaný dodatočne. Zmeny v dodatku v dôsledku mimoriadnej  situácie kvôli
COVID – 19 platia spätne, t.j. od dátumu schválenia stanoviska k zmene projektu.
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Prílohy:

Príloha č. 1      Predmet podpory NFP:

                         časť A – Predmet podpory vygenerovaný z ITMS          

Príloha č. 2 Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu 

 
                   

Za  Poskytovateľa v Bratislave dňa: ..............

Podpis: ________________________

Mgr. Branislav Gröhling, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu2 Poskytovateľa

Za Prijímateľa v ................. dňa: ............

Podpis: ________________________

Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD., štatutárny zástupca

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu3 Prijímateľa

2 Ak sa nehodí,  prečiarknite
3 Ak sa nehodí,  prečiarknite



PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

Všeobecné informácie o projekte1.
Moderné a efektívne GPUKNázov projektu:

312011U126Kód projektu:

NFP312010U126Kód ŽoNFP:

Operačný program: 312000 - Operačný program Ľudské zdroje

Spolufinancovaný z: Európsky sociálny fond

Prioritná os: 312010 - 1. Vzdelávanie

Konkrétny cieľ: 312010011 - 1.1.1  Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí
a žiakov

Kategórie regiónov: LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ: 312010011 - 1.1.1  Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie
detí a žiakov

Oblasť intervencie: 115 - Zníženie miery predčasného ukončovania školskej dochádzky a predchádzanie takémuto ukončovaniu, a
podpora rovnocenného prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a predoškolskému vzdelávaniu

Hospodárska činnosť: 19 - Vzdelávanie
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2. Financovanie projektu
Forma financovania:

SK9881800000007000515962 Štátna pokladnica 8. 7. 2019 31. 12. 2023

IBANZálohové platby: Banka Platnosť od Platnosť do

SK7181800000007000515866 Štátna pokladnica 9. 7. 2019 31. 12. 2023

SK9881800000007000515962 Štátna pokladnica 8. 7. 2019 31. 12. 2023

Refundácia: IBAN Banka Platnosť od Platnosť do

3.A Miesto realizácie projektu
P.č. Štát Región

(NUTS II)
Vyšší územný celok
(NUTS III)

Okres
(NUTS IV)

Obec

Slovensko Východné Slovensko Prešovský kraj Poprad Poprad1.

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného
územia OP

Nezaevidované

Popis cieľovej skupiny4.
Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

pedagogickí a odborní zamestnanci gymnázií podľa zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1.

žiaci gymnázia vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami2.

Aktivity projektu5.
48Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

9.2019Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):

8.2023Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít,
ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):
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Subjekt: GYMNÁZIUM 00161098Identifikátor (IČO):

Hlavné aktivity projektu

873U12600001 - Extra hodiny a mimoškolská činnosť zameraná na zvýšenie čitateľských, prírodovedných, matematických a finančných zručností a
gramotností

1.

993U12600003 - Riadenie/koordinácia projektu2.

993U12600002 - Pedagogické kluby a vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov3.

Podporné aktivity projektu

Popis podporných aktivít: vid Predmet podpory

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 312010011 - 1.1.1  Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a
kompetencie detí a žiakov

5.1  Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

5.2  Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP
Nezaevidované
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Merateľné ukazovatele projektu6.

6.1  Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

00161098GYMNÁZIUMSubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 312010011 - 1.1.1  Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí
a žiakov

8731201001 - Tvorba, inovácia, realizácia vzdelávacích programov zameraných na zvýšenie čitateľských,
prírodovedných, matematických, environmentálnych, jazykových, IKT zručností vrátane finančnej gramotnosti vrátane
podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia a pod.

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 873U12600001 - Extra hodiny a mimoškolská činnosť zameraná na zvýšenie
čitateľských, prírodovedných, matematických a finančných zručností a gramotností

0

9931201001 - Podpora rozvoja kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov vrátane oblasti
jazykových a IKT zručností

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 993U12600002 - Pedagogické kluby a vzdelávanie pedagogických a odborných
zamestnancov

32

993U12600003 - Riadenie/koordinácia projektu 32

Merateľný ukazovateľ: Počet pedagogických a odborných zamestnancov
zapojených do aktivít na zvýšenie profesijných
kompetencií Celková cieľová hodnota: 32,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Maximálna hodnota

Kód: P0278 Merná jednotka: počet

00161098GYMNÁZIUMSubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 312010011 - 1.1.1  Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí
a žiakov

8731201001 - Tvorba, inovácia, realizácia vzdelávacích programov zameraných na zvýšenie čitateľských,
prírodovedných, matematických, environmentálnych, jazykových, IKT zručností vrátane finančnej gramotnosti vrátane
podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia a pod.

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 873U12600001 - Extra hodiny a mimoškolská činnosť zameraná na zvýšenie
čitateľských, prírodovedných, matematických a finančných zručností a gramotností

0

9931201001 - Podpora rozvoja kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov vrátane oblasti
jazykových a IKT zručností

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 993U12600002 - Pedagogické kluby a vzdelávanie pedagogických a odborných
zamestnancov

32

993U12600003 - Riadenie/koordinácia projektu 32

Merateľný ukazovateľ: Počet pedagogických a odborných zamestnancov,
ktorí si prostredníctvom aktivít zvýšili profesijné
kompetencie Celková cieľová hodnota: 32,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Maximálna hodnota

Kód: P0279 Merná jednotka: počet
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00161098GYMNÁZIUMSubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 312010011 - 1.1.1  Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí
a žiakov

8731201001 - Tvorba, inovácia, realizácia vzdelávacích programov zameraných na zvýšenie čitateľských,
prírodovedných, matematických, environmentálnych, jazykových, IKT zručností vrátane finančnej gramotnosti vrátane
podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia a pod.

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 873U12600001 - Extra hodiny a mimoškolská činnosť zameraná na zvýšenie
čitateľských, prírodovedných, matematických a finančných zručností a gramotností

394

9931201001 - Podpora rozvoja kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov vrátane oblasti
jazykových a IKT zručností

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 993U12600002 - Pedagogické kluby a vzdelávanie pedagogických a odborných
zamestnancov

0

993U12600003 - Riadenie/koordinácia projektu 394

Merateľný ukazovateľ: Počet účastníkov zapojených do aktivít na
zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti,
ktorým sa zlepšili kompetencie a zručnosti 6
mesiacov po absolvovaní programu

Celková cieľová hodnota: 394,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu
U - v rámci udržateľnosti

projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Maximálna hodnota

Kód: P0449 Merná jednotka: počet

00161098GYMNÁZIUMSubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 312010011 - 1.1.1  Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí
a žiakov

8731201001 - Tvorba, inovácia, realizácia vzdelávacích programov zameraných na zvýšenie čitateľských,
prírodovedných, matematických, environmentálnych, jazykových, IKT zručností vrátane finančnej gramotnosti vrátane
podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia a pod.

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 873U12600001 - Extra hodiny a mimoškolská činnosť zameraná na zvýšenie
čitateľských, prírodovedných, matematických a finančných zručností a gramotností

394

9931201001 - Podpora rozvoja kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov vrátane oblasti
jazykových a IKT zručností

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 993U12600002 - Pedagogické kluby a vzdelávanie pedagogických a odborných
zamestnancov

0

993U12600003 - Riadenie/koordinácia projektu 394

Merateľný ukazovateľ: Počet účastníkov zapojených do aktivít
zameraných na zlepšenie zručností a zvýšenie
gramotnosti Celková cieľová hodnota: 394,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Maximálna hodnota

Kód: P0451 Merná jednotka: počet
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00161098GYMNÁZIUMSubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 312010011 - 1.1.1  Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí
a žiakov

8731201001 - Tvorba, inovácia, realizácia vzdelávacích programov zameraných na zvýšenie čitateľských,
prírodovedných, matematických, environmentálnych, jazykových, IKT zručností vrátane finančnej gramotnosti vrátane
podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia a pod.

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 873U12600001 - Extra hodiny a mimoškolská činnosť zameraná na zvýšenie
čitateľských, prírodovedných, matematických a finančných zručností a gramotností

394

9931201001 - Podpora rozvoja kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov vrátane oblasti
jazykových a IKT zručností

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 993U12600002 - Pedagogické kluby a vzdelávanie pedagogických a odborných
zamestnancov

0

993U12600003 - Riadenie/koordinácia projektu 394

Merateľný ukazovateľ: Počet účastníkov, ktorí absolvovali aktivity na
zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti

Celková cieľová hodnota: 394,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Maximálna hodnota

Kód: P0455 Merná jednotka: počet

6.2  Prehľad merateľných ukazovateľov projektu
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová

hodnota
Príznak
rizika

Relevancia k HP Typ závislosti
ukazovateľa

P0278 Počet pedagogických a odborných
zamestnancov zapojených do aktivít
na zvýšenie profesijných kompetencií

počet 32,0000 Nie PraN, UR Maximálna
hodnota

P0279 Počet pedagogických a odborných
zamestnancov, ktorí si
prostredníctvom aktivít zvýšili
profesijné kompetencie

počet 32,0000 Nie PraN, UR Maximálna
hodnota

P0449 Počet účastníkov zapojených do
aktivít na zlepšenie zručností a
zvýšenie gramotnosti,  ktorým sa
zlepšili kompetencie a zručnosti 6
mesiacov po absolvovaní programu

počet 394,0000 Nie PraN, UR Maximálna
hodnota

P0451 Počet účastníkov zapojených do
aktivít zameraných na zlepšenie
zručností a zvýšenie gramotnosti

počet 394,0000 Nie PraN, UR Maximálna
hodnota

P0455 Počet účastníkov, ktorí absolvovali
aktivity na zlepšenie zručností a
zvýšenie gramotnosti

počet 394,0000 Nie PraN, UR Maximálna
hodnota
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7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt: GYMNÁZIUM 00161098Identifikátor (IČO):

Kód Názov Merná jednotka Relevancia k HP

D0162 Počet realizovaných informačných aktivít počet PraN

D0164 Počet realizovaných školiacich, vzdelávacích aktivít počet PraN

D0261 Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer) EUR PraN

D0263 Mzda žien refundovaná z projektu (priemer) EUR PraN

D0266 Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu % PraN

D0267 Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu % PraN

D0268 Počet absolventov vzdelávacích aktivít projektu počet PraN

D0269 Počet absolventov vzdelávacích aktivít projektu zo
znevýhodnených skupín

počet PraN

D0271 Počet vzdelávacích aktivít projektu zaoberajúcich sa aj
problematikou nediskriminácie a rovnosti mužov a žien

počet PraN
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8. Rozpočet projektu

8.1  Rozpočet prijímateľa
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GYMNÁZIUMSubjekt:

Výška oprávnených výdavkov: 279 993,34 €

00161098Identifikátor (IČO):

Priame výdavky

312010011 - 1.1.1  Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a
zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Konkrétny cieľ: 269 454,85 €

Celková výška oprávnených výdavkov

Typ aktivity: 8731201001 - Tvorba, inovácia, realizácia vzdelávacích programov zameraných na
zvýšenie čitateľských, prírodovedných, matematických, environmentálnych, jazykových,
IKT zručností vrátane finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a
ekonomického myslenia a pod.

101 590,68 €

Skupina výdavku: 1.1 - 512 - Cestovné náhrady 10 296,00 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.1.1 - Cestovné náhrady EUR 1 10 296,00 € 10 296,00 €

Skupina výdavku: 1.2 - 518 - Ostatné služby 17 904,00 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.2.1 - Ostatné služby EUR 1 17 904,00 € 17 904,00 €

Skupina výdavku: 1.3 - 910 - Jednotkové výdavky 40 184,10 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.3.1 - Jednotkové výdavky EUR 1 40 184,10 € 40 184,10 €

Skupina výdavku: 1.4 - 521 - Mzdové výdavky 33 206,58 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.4.1 - Mzdové výdavky EUR 1 33 206,58 € 33 206,58 €

Hlavné aktivity projektu: 1. 873U12600001 - Extra hodiny a mimoškolská činnosť zameraná na zvýšenie
čitateľských, prírodovedných, matematických a finančných zručností a gramotností

101 590,68 €

Oprávnený výdavok

Typ aktivity: 9931201001 - Podpora rozvoja kľúčových kompetencií pedagogických a odborných
zamestnancov vrátane oblasti jazykových a IKT zručností

167 864,17 €

Skupina výdavku: 1.1 - 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 0,00 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.1.1 - Samostatné hnuteľné veci a
súbor hnuteľných vecí (neplatné)

EUR 1 0,00 € 0,00 €

Skupina výdavku: 1.2 - 112 - Zásoby 74 406,17 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.2.1 - Zásoby EUR 1 74 406,17 € 74 406,17 €

Skupina výdavku: 1.3 - 910 - Jednotkové výdavky 56 408,00 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.3.1 - Jednotkové výdavky EUR 1 56 408,00 € 56 408,00 €

Hlavné aktivity projektu: 1. 993U12600002 - Pedagogické kluby a vzdelávanie pedagogických a odborných
zamestnancov

130 814,17 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 2.1 - 521 - Mzdové výdavky 37 050,00 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 2.1.1 - Mzdové výdavky EUR 1 37 050,00 € 37 050,00 €

Hlavné aktivity projektu: 2. 993U12600003 - Riadenie/koordinácia projektu 37 050,00 €

Oprávnený výdavok
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Nepriame výdavky

312010011 - 1.1.1  Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a
zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Konkrétny cieľ: 10 538,49 €

Celková výška oprávnených výdavkov

Skupina výdavku: 1.1 - 902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe
nákladov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 ods. 1, písm. b)

10 538,49 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.1.1 - Paušálna sadzba na nepriame
výdavky určené na základe nákladov
na zamestnancov (nariadenie
1303/2013, čl. 68 ods. 1, písm. b)

Projekt 1 10 538,49 € 10 538,49 €

Podporné aktivity: 1. 312U126P0001 - Podporné aktivity 10 538,49 €

Oprávnený výdavok

8.2  Rozpočty partnerov
Nevzťahuje sa

8.3  Zazmluvnená výška NFP

279 993,34 €Celková výška oprávnených výdavkov:

0,00 €Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:

95,0000 %Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:

265 993,67 €Výška nenávratného finančného príspevku:

13 999,67 €Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:
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Názov položky rozpočtu

Číselník oprávnených 

výdavkov/skupina výdavkov

ekonomická 

klasifikácia Jednotka

Počet 

jednotiek

Maxim. 

jednotková 

cena Výdavky spolu Komentár k rozpočtu

Priradenie k aktivitám 

projektu****

Rizikové 

položky

alokácia menej rozvinutý 

región (všetky kraje SR 

okrem BSK)

alokácia viac rozvinutý 

región (BSK)

A B B1 B2 C D E F = D * E G I II J K

1. Nepriame výdavky EUR

1.1 paušálna sadzba

902 - Paušálna sadzba na 

nepriame výdavky určené na 

základe nákladov na zamestnancov 

(nariadenie 1303/2013, čl. 68 ods. 

1, písm. b) 637033 projekt 1 10 538,49 10 538,49

paušálna sadzba zahŕňa nepriame výdavky súvisiace s 

riadením a administráciou projektu - t.j. nepriame 

personálne výdavky (hlavný manažér projektu, 

manažér publicity, pracovník IKT, právnik, 

ekonomický personál - účtovník, personalista, osoba 

vykonávajúca VO); nájom priestorov, cestovné 

náhrady, spotrebný materiál, stravné, externé služby 

(napr. právne služby; zabezpečenie VO), výdavky na 

informovanie a publicitu atď.
1,2,3 10 538,49

1.  Spolu 10 538,49

2. Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky

2.1. Zariadenie/vybavenie a didaktické prostiedky  67 182,76

2.1.1. Notebook 1 112 - Zásoby 633002 ks 30 619,00 18 570,00

Žiacky notebook do novovytvorenej multimediálnej 

učebne. Minimálne parametre: 8 GB RAM, 256 GB SSD, 

15,6" full HD displej, procesor so skóre min. 7500 Average 

CPU Mark. Vrátane operačného systému. Cena stanovená 

na základe prieskumu trhu, obvyklá v mieste a čase. 1 18 570,00

2.1.2. Notebook 2 112 - Zásoby 633002 ks 2 1 051,38 2 102,76

Učiteľský počítač  do novovytvorenej multimediálnej 

učebne a učebne slovenského jazyka. Minimálne 

parametre: 16 GB RAM, 256 GB SSD, 15,6" full HD 

displej, procesor so skóre min. 9000 Average CPU Mark. 

Vrátane operačného systému. Cena stanovená na základe 

prieskumu trhu, obvyklá v mieste a čase. 1 2 102,76

2.1.3. Notebook 3 112 - Zásoby 633002 ks 10 712,95 7 129,50

Žiacky notebook do laboratórií fyziky a chémie. Minimálne 

parametre: 8 GB RAM, 256 GB SSD, 15,6" full HD 

displej, procesor so skóre min. 8300 Average CPU Mark. 

Vrátane operačného systému. Cena stanovená na základe 

prieskumu trhu, obvyklá v mieste a čase. 1 7 129,50

2.1.4. Multifunkčné zariadenie 112 - Zásoby 633002 ks 2 464,90 929,80

Multifunkčné laserové zariadenie formátu min. A4 do 

novovytvorenej multimediálnej učebne a učebne 

slovenského jazyka. Cena stanovená na základe prieskumu 

trhu, obvyklá v mieste a čase. 1 929,80

2.1.5. Laserová tlačiareň 112 - Zásoby 633002 ks 2 212,88 425,76

Farebná laserová tlačiareň formátu min. A4 do laboratórií 

fyziky a chémie na tlač žiackych protokolov. Cena 

stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v mieste a 

čase. 1 425,76

2.1.6. LED dotykový panel 112 - Zásoby 633002 ks 2 2 384,92 4 769,84

Minimálne 55" LED dotykový panel do novovytvorenej 

multimediálnej učebne a učebne slovenského jazyka. Cena 

stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v mieste a 

čase. 1 4 769,84

2.1.7. Skrinka na notebooky 112 - Zásoby 633001 ks 1 1 035,00 1 035,00

Skrinka na minimálne 30 notebookov do novovytvorenej 

multimediálnej učebne. Cena stanovená na základe 

prieskumu trhu, obvyklá v mieste a čase. 1 1 035,00

2.1.8. Školská lavica 112 - Zásoby 633001 ks 30 54,80 1 644,00

Školská lavica do novovytvorenej multimediálnej učebne, 

výškovo nastaviteľná. Cena stanovená na základe 

prieskumu trhu, obvyklá v mieste a čase. 1 1 644,00

2.1.9. Školská stolička 112 - Zásoby 633001 ks 30 34,00 1 020,00

Školská stolička do novovytvorenej multimediálnej učebne, 

výškovo nastaviteľná. Cena stanovená na základe 

prieskumu trhu, obvyklá v mieste a čase. 1 1 020,00

2.1.10. Spoločenská hra 1 112 - Zásoby 633009 ks 3 12,12 36,36

Didaktická hra - BIZNIS zameraná na zvyšovanie finančnej 

gramotnosti. Cena stanovená na základe prieskumu trhu, 

obvyklá v mieste a čase. 1 36,36

2.1.11. Spoločenská hra 2 112 - Zásoby 633009 ks 3 12,42 37,26

Didaktická hra - INVESTOR zameraná na zvyšovanie 

finančnej gramotnosti. Cena stanovená na základe 

prieskumu trhu, obvyklá v mieste a čase. 1 37,26

2.1.12. Spoločenská hra 3 112 - Zásoby 633009 ks 3 12,42 37,26

Didaktická hra - MILIONÁR JUNIOR zameraná na 

zvyšovanie finančnej gramotnosti. Cena stanovená na 

základe prieskumu trhu, obvyklá v mieste a čase. 1 37,26

1
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2.1.13. Spoločenská hra 4 112 - Zásoby 633009 ks 2 25,39 50,78

Didaktická hra Scrabble Originál SK zameraná na 

zvyšovanie finančnej gramotnosti. Cena stanovená na 

základe prieskumu trhu, obvyklá v mieste a čase. 1 50,78

2.1.14. Nástenná tabuľa - Goniometria 112 - Zásoby 633009 ks 1 67,00 67,00

Nástenná tabuľa - Goniometria - využitie na rozvíjanie 

matematickej gramotnosti. Cena stanovená na základe 

prieskumu trhu, obvyklá v mieste a čase. 1 67,00

2.1.15. Nástenná tabuľa - Obvod a obsah 112 - Zásoby 633009 ks 1 67,00 67,00

Nástenná tabuľa - Obvod a obsah - využitie na rozvíjanie 

matematickej gramotnosti. Cena stanovená na základe 

prieskumu trhu, obvyklá v mieste a čase. 1 67,00

2.1.16. Nástenná tabuľa - Povrch a objem 112 - Zásoby 633009 ks 1 67,00 67,00

Nástenná tabuľa - Povrch a objem - využitie na rozvíjanie 

matematickej gramotnosti. Cena stanovená na základe 

prieskumu trhu, obvyklá v mieste a čase. 1 67,00

2.1.17. Nástenná tabuľa- Prevody jednotiek 112 - Zásoby 633009 ks 1 67,00 67,00

Nástenná tabuľa- Prevody jednotiek - využitie na rozvíjanie 

matematickej gramotnosti. Cena stanovená na základe 

prieskumu trhu, obvyklá v mieste a čase. 1 67,00

2.1.18. Nástenná tabuľa. Kruh a kružnica 112 - Zásoby 633009 ks 1 67,00 67,00

Nástenná tabuľa. Kruh a kružnica - využitie na rozvíjanie 

matematickej gramotnosti. Cena stanovená na základe 

prieskumu trhu, obvyklá v mieste a čase. 1 67,00

2.1.19. Nástenná tabuľa - Mocniny a odmocniny 112 - Zásoby 633009 ks 1 67,00 67,00

Nástenná tabuľa - Mocniny a odmocniny - využitie na 

rozvíjanie matematickej gramotnosti. Cena stanovená na 

základe prieskumu trhu, obvyklá v mieste a čase. 1 67,00

2.1.20. Nástenná tabuľa - Trojuholník 112 - Zásoby 633009 ks 1 67,00 67,00

Nástenná tabuľa - Trojuholník - využitie na rozvíjanie 

matematickej gramotnosti. Cena stanovená na základe 

prieskumu trhu, obvyklá v mieste a čase. 1 67,00

2.1.21. Nástenná tabuľa- Zlomky 112 - Zásoby 633009 ks 1 67,00 67,00

Nástenná tabuľa- Zlomky - využitie na rozvíjanie 

matematickej gramotnosti. Cena stanovená na základe 

prieskumu trhu, obvyklá v mieste a čase. 1 67,00

2.1.22. Nástenná tabuľa - Rímske číslice 112 - Zásoby 633009 ks 1 67,00 67,00

Nástenná tabuľa - Rímske číslice - využitie na rozvíjanie 

matematickej gramotnosti. Cena stanovená na základe 

prieskumu trhu, obvyklá v mieste a čase. 1 67,00

2.1.23. Modely 1 112 - Zásoby 633009 ks 5 101,65 508,25

Modely 1 - využitie na rozvíjanie matematickej 

gramotnosti. Cena stanovená na základe prieskumu trhu, 

obvyklá v mieste a čase. 1 508,25

2.1.24. Kalkulačka 112 - Zásoby 633004 ks 5 25,90 129,50

Kalkulačka - využitie na rozvíjanie matematickej a 

finančnej gramotnosti. Cena stanovená na základe 

prieskumu trhu, obvyklá v mieste a čase. 1 129,50

2.1.25. Magnetická sada 112 - Zásoby 633009 ks 2 48,01 96,02

Magnetická sada na kruhové zlomky - využitie na 

rozvíjanie matematickej gramotnosti. Cena stanovená na 

základe prieskumu trhu, obvyklá v mieste a čase. 1 96,02

2.1.26. Súprava obrazov 1 112 - Zásoby 633009 ks 2 106,18 212,36

Min. 11 nástenných obrazov z rôznych oblastí matematiky - 

využitie na rozvíjanie matematickej gramotnosti. Cena 

stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v mieste a 

čase. 1 212,36

2.1.27. Súprava obrazov 2 112 - Zásoby 633009 ks 2 163,14 326,28

Min. 19 nástenných obrazov z geometrie - využitie na 

rozvíjanie matematickej gramotnosti. Cena stanovená na 

základe prieskumu trhu, obvyklá v mieste a čase. 1 326,28

2.1.28. Telesá 112 - Zásoby 633009 ks 1 38,40 38,40

Sada min. 17 ks priestorových telies - využitie na 

rozvíjanie matematickej gramotnosti. Cena stanovená na 

základe prieskumu trhu, obvyklá v mieste a čase. 1 38,40

2.1.29. Súprava na rysovanie 112 - Zásoby 633009 ks 5 99,90 499,50

Súprava na rysovanie - využitie na rozvíjanie matematickej 

gramotnosti. Cena stanovená na základe prieskumu trhu, 

obvyklá v mieste a čase. 1 499,50

2.1.30. Modely 2 112 - Zásoby 633009 ks

4 60,00

240,00

Model DNA veľkosti min. 20 cm - využitie na biológii, 

laboratórnych cvičeniach z biológie a v rámci 

mimoškolskej činnosti. Cena stanovená na základe 

prieskumu trhu, obvyklá v mieste a čase. 1 240,00

2.1.31. Váha 112 - Zásoby 633004 ks

8 23,99

191,92

Váhy na laboratórne cvičenia z fyziky, chémie a bioĺogie - 

na experimentálnu činnosť žiakov a na mimoškolskú 

činnosť. Cena stanovená na základe prieskumu trhu, 

obvyklá v mieste a čase. 1 191,92
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2.1.32. Sada pomôcok 1 112 - Zásoby 633009 ks

2 572,97

1 145,94

Sada pomôcok na pokusy na priblíženie jednej zo 

špičkových technológií súčasnosti - nanotechnológie, budú 

sa realizovať na hodinách chémie, na laboratórnych 

cvičeniach z chémie a mimoškolskej činnosti. Cena 

stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v mieste a 

čase. 1 1 145,94

2.1.33. Sada pomôcok 2 112 - Zásoby 633009 ks

4 279,32

1 117,28

Sada na základné pokusy z elektrochémie - využitie na 

hodinách chémie,  na laboratórnych cvičeniach z chémie a 

mimoškolskej činnosti. Cena stanovená na základe 

prieskumu trhu, obvyklá v mieste a čase. 1 1 117,28

2.1.34. Sada pomôcok 3 112 - Zásoby 633009 ks

4 72,14

288,56

Sada pomôcok na pokusy zo stechiometrie – reakcie 

kyselin a zásad – chemická rovnováha – rozpustnosť 

sulfátov – priemyselné znečištenie  – pojem entalpia – 

rýchlosť reakcie - na laboratórnych cvičeniach z chémie a 

mimoškolskej činnosti. Cena stanovená na základe 

prieskumu trhu, obvyklá v mieste a čase. 1 288,56

2.1.35. Prenosné laboratórium 112 - Zásoby 633009 ks

1 615,60

615,60

Prenosné laboratórium na realizáciu  demonštračných 

chemických pokusov na hodinách lab. cvičení z chémie. 

Cena stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v 

mieste a čase. 1 615,60

2.1.36. Sada pomôcok 4 112 - Zásoby 633009 ks

2 415,32
830,64

Sada na analýzu vody pri outdorovom vyučovaní chémie. 

Cena stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v 

mieste a čase. 1 830,64

2.1.37. Sada pomôcok 5 112 - Zásoby 633009 ks

2 512,32
1 024,64

Kompletná sada na destiláciu na laboratórne cvičenia z 

chémie. Cena stanovená na základe prieskumu trhu, 

obvyklá v mieste a čase. 1 1 024,64

2.1.38. Merací prístroj 1 112 - Zásoby 633004 ks

1 1192,80

1 192,80

Prenosný fotometer - kompaktný univerzálny a vodotesný 

prístroj na použitie v laboratóriu, priamo v teréne pre 

analýzu vôd na laboratórnych cvičeniach z chémie. Cena 

stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v mieste a 

čase. 1 1 192,80

2.1.39. Byreta 112 - Zásoby 633009 ks

6 25,32

151,92

Byreta priama, objem 50 ml, delenie ml 0,10 - využitie na 

chémii, laboratórnych cvičeniach z chémie a v rámci 

mimoškolskej činnosti. Cena stanovená na základe 

prieskumu trhu, obvyklá v mieste a čase. 1 151,92

2.1.40. Merací prístroj 2 112 - Zásoby 633004 ks

4 44,90

179,60

Digitálny teplomer s rozsahom min. -50 až +250 °C - 

využitie na chémii a fyzike, laboratórnych cvičeniach z 

chémie a fyziky a v rámci mimoškolskej činnosti. Cena 

stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v mieste a 

čase. 1 179,60

2.1.41. Vodná výveva 112 - Zásoby 633009 ks

2 25,96

51,92

Vodná výveva - využitie na chémii, laboratórnych 

cvičeniach z chémie a v rámci mimoškolskej činnosti. Cena 

stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v mieste a 

čase. 1 51,92

2.1.42. Filtračné zariadenie 112 - Zásoby 633009 ks

1 273,60

273,60

Filtračné vákuové zariadenie - Banka kužeľová min. 

1000ml, NZ 34/35, Adaptér NZ 34/35 s fritou S2, lievik 

valcovitý, kliešte kovové - využitie na chémii, 

laboratórnych cvičeniach z chémie a v rámci mimoškolskej 

činnosti. Cena stanovená na základe prieskumu trhu, 

obvyklá v mieste a čase. 1 273,60

2.1.43. Magnetické miešadlo 112 - Zásoby 633004 ks

2 140,11

280,22

Ultraploché magnetické  miešadlo, kapacita min. 0,80 l, 

nosnosť min. 2 kg - využitie na chémii, laboratórnych 

cvičeniach z chémie a v rámci mimoškolskej činnosti. Cena 

stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v mieste a 

čase. 1 280,22

2.1.44. Sada pomôcok 6 112 - Zásoby 633009 ks

1 362,86

362,86

Súprava na destiláciu - využitie na chémii, laboratórnych 

cvičeniach z chémie a v rámci mimoškolskej činnosti. Cena 

stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v mieste a 

čase. 1 362,86

2.1.45. Zdroj 112 - Zásoby 633004 ks

2

558,00 1 116,00

Zdroj napätia 0 V - 32 V, max. výstupný prúd min. 5 A - 

využitie na fyzike, laboratórnych cvičeniach z fyziky a v 

rámci mimoškolskej činnosti. Cena stanovená na základe 

prieskumu trhu, obvyklá v mieste a čase. 1 1 116,00

2.1.46. Odporová dekáda 112 - Zásoby 633004 ks

1

200,40 200,40

Odporová dekáda - využitie na fyzike, laboratórnych 

cvičeniach z fyziky a v rámci mimoškolskej činnosti. Cena 

stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v mieste a 

čase. 1 200,40

2.1.47. Spájkovacia stanica 112 - Zásoby 633004 ks

3

57,29 171,87

Spájkovacia stanica  - využitie na fyzike, laboratórnych 

cvičeniach z fyziky a v rámci mimoškolskej činnosti. Cena 

stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v mieste a 

čase. 1 171,87

3
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2.1.48. LCR meter 112 - Zásoby 633004 ks

2

184,00 368,00

LCR meter - využitie na fyzike, laboratórnych cvičeniach z 

fyziky a v rámci mimoškolskej činnosti. Cena stanovená na 

základe prieskumu trhu, obvyklá v mieste a čase. 1 368,00

2.1.49. Zosilňovač 112 - Zásoby 633004 ks

5

11,91 59,55

Zosilňovačmin. 2x50 W - využitie na fyzike, laboratórnych 

cvičeniach z fyziky a v rámci mimoškolskej činnosti. Cena 

stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v mieste a 

čase. 1 59,55

2.1.50. Merací prístroj 112 - Zásoby 633004 ks

2

135,00 270,00

Multimeter - využitie na fyzike, laboratórnych cvičeniach z 

fyziky a v rámci mimoškolskej činnosti. Cena stanovená na 

základe prieskumu trhu, obvyklá v mieste a čase. 1 270,00

2.1.51. Univerzálny čítač impulzov 112 - Zásoby 633004 ks

5

10,10 50,50

 - využitie na fyzike, laboratórnych cvičeniach z fyziky a v 

rámci mimoškolskej činnosti. Cena stanovená na základe 

prieskumu trhu, obvyklá v mieste a čase. 1 50,50

2.1.52. Osciloskop 112 - Zásoby 633004 ks

1

471,60 471,60

Osciloskop. Využitie na laboratórnych cvičeniach z fyziky 

a mimoškolskej činnosti. Cena stanovená na základe 

prieskumu trhu, obvyklá v mieste a čase. 1 471,60

2.1.53. Stavebnica 112 - Zásoby 633004 ks

5

33,68 168,40

Stavebnica CMOS digitálne hodiny s voliteľnými LED 

displejmi. Využitie na laboratórnych cvičeniach z fyziky a 

mimoškolskej činnosti. Cena stanovená na základe 

prieskumu trhu, obvyklá v mieste a čase. 1 168,40

2.1.54. Sada pomôcok 8 112 - Zásoby 633009 ks

5

142,80 714,00

Sada žiackych pomôcok - Magnetické pole vodiča. 

Využitie na laboratórnych cvičeniach z fyziky a 

mimoškolskej činnosti. Cena stanovená na základe 

prieskumu trhu, obvyklá v mieste a čase. 1 714,00

2.1.55. Sada pomôcok 7 112 - Zásoby 633009 ks

1

454,80 454,80

Sada žiackych pomôcok - Elektronika - komplet. Využitie 

na laboratórnych cvičeniach z fyziky a mimoškolskej 

činnosti. Cena stanovená na základe prieskumu trhu, 

obvyklá v mieste a čase. 1 454,80

2.1.56. Optická lavica 112 - Zásoby 633009 ks

1

946,00 946,00

Ptická lavica na pokusy z optiky - využitie na laboratórnych 

cvičeniach z fyziky a mimoškolskú činnosť. Cena 

stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v mieste a 

čase. 1 946,00

2.1.57. Dynamometer 112 - Zásoby 633004 ks

2

24,70 49,40

Dynamometer. Využitie na laboratórnych cvičeniach z 

fyziky a mimoškolskej činnosti. Cena stanovená na základe 

prieskumu trhu, obvyklá v mieste a čase. 1 49,40

2.1.58. Laktátomer s meraním hemoglobínu 112 - Zásoby 633004 ks

1

292,64 292,64

Prístroj na meranie fyziologických parametrov na 

laboratórnych cvičeniach z biológie. Cena stanovená na 

základe prieskumu trhu, obvyklá v mieste a čase. 1 292,64

2.1.59. Model rastlinnej bunky 112 - Zásoby 633009 ks

2

178,08 356,16

Model rastlinnej bunky - využitie na biológii, 

laboratórnych cvičeniach z biológie a v rámci 

mimoškolskej činnosti. Cena stanovená na základe 

prieskumu trhu, obvyklá v mieste a čase. 1 356,16

2.1.60. Model živočíšnej bunky 112 - Zásoby 633009 ks

2

115,00 230,00

Dvojdielny model živočíšnej bunky - využitie na biológii, 

laboratórnych cvičeniach z biológie a v rámci 

mimoškolskej činnosti. Cena stanovená na základe 

prieskumu trhu, obvyklá v mieste a čase. 1 230,00

2.1.61. Model srdca s pumpou 112 - Zásoby 633009 ks

1

33,66 33,66

Model srdca s pumpou, funkčný model - využitie na 

biológii, laboratórnych cvičeniach z biológie a v rámci 

mimoškolskej činnosti. Cena stanovená na základe 

prieskumu trhu, obvyklá v mieste a čase. 1 33,66

2.1.62. Model srdca 112 - Zásoby 633009 ks

1

219,00 219,00

Model srdca na priehľadnom podstavci - využitie na 

biológii, laboratórnych cvičeniach z biológie a v rámci 

mimoškolskej činnosti. Cena stanovená na základe 

prieskumu trhu, obvyklá v mieste a čase. 1 219,00

2.1.63. Nadrozmerný model oka 112 - Zásoby 633009 ks

2

49,90 99,80

Nadrozmerný model oka, priemer min. 15 cm - využitie na 

biológii, laboratórnych cvičeniach z biológie a v rámci 

mimoškolskej činnosti. Cena stanovená na základe 

prieskumu trhu, obvyklá v mieste a čase. 1 99,80

2.1.64. Tlakomer 112 - Zásoby 633009 ks

5

37,90 189,50

Tlakomer - merač krvného tlaku, interná pamäť, napájanie 

pomocou AC adaptéra - využitie na biológii, laboratórnych 

cvičeniach z biológie a v rámci mimoškolskej činnosti. 

Cena stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v 

mieste a čase. 1 189,50

2.1.65. Model kože 112 - Zásoby 633009 ks

2

58,00 116,00

Model kože - prierez pokožky - využitie na biológii, 

laboratórnych cvičeniach z biológie a v rámci 

mimoškolskej činnosti. Cena stanovená na základe 

prieskumu trhu, obvyklá v mieste a čase. 1 116,00

4
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2.1.66. DNA model 112 - Zásoby 633009 ks

2

98,26 196,52

DNA model - rozoberateľný - využitie na biológii, 

laboratórnych cvičeniach z biológie a v rámci 

mimoškolskej činnosti. Cena stanovená na základe 

prieskumu trhu, obvyklá v mieste a čase. 1 196,52

2.1.67. Model - oblička s nadobličkovou žľazou 112 - Zásoby 633009 ks

2

49,90 99,80

Model - oblička s nadobličkovou žľažou v životnej veľkosti 

- využitie na biológii, laboratórnych cvičeniach z biológie a 

v rámci mimoškolskej činnosti. Cena stanovená na základe 

prieskumu trhu, obvyklá v mieste a čase. 1 99,80

2.1.68. Priesvitný model pľúc so stojanom 112 - Zásoby 633009 ks

2

78,42 156,84

Priesvitný model pľúc so stojanom - využitie na biológii, 

laboratórnych cvičeniach z biológie a v rámci 

mimoškolskej činnosti. Cena stanovená na základe 

prieskumu trhu, obvyklá v mieste a čase. 1 156,84

2.1.69. Didaktická lebka 112 - Zásoby 633009 ks

2

259,90 519,80

22-dielna didaktická lebka - využitie na biológii, 

laboratórnych cvičeniach z biológie a v rámci 

mimoškolskej činnosti. Cena stanovená na základe 

prieskumu trhu, obvyklá v mieste a čase. 1 519,80

2.1.70. Mikroskop 112 - Zásoby 633004 ks

5

121,15 605,75

Mikroskop - 10x okulár, 4x, 10x, 40x objektív, 

achromatické šošovky, dvojité LED osvetlenie - využitie na 

biológii, laboratórnych cvičeniach z biológie a v rámci 

mimoškolskej činnosti. Cena stanovená na základe 

prieskumu trhu, obvyklá v mieste a čase. 1 605,75

2.1.71. Zoologický model - štruktúra srdca stavovcov 112 - Zásoby 633009 ks

2

65,02 130,04

Zoologický model - štruktúra srdca stavovcov - využitie na 

biológii, laboratórnych cvičeniach z biológie a v rámci 

mimoškolskej činnosti. Cena stanovená na základe 

prieskumu trhu, obvyklá v mieste a čase. 1 130,04

2.1.72. Model - včela medonosná 112 - Zásoby 633009 ks

1

54,36 54,36

Model - včela medonosná - životný cyklus včely - využitie 

na biológii, laboratórnych cvičeniach z biológie a v rámci 

mimoškolskej činnosti. Cena stanovená na základe 

prieskumu trhu, obvyklá v mieste a čase. 1 54,36

2.1.73. Laminovaný lištovaný obraz - ľadvina 112 - Zásoby 633009 ks

2

32,80 65,60

Laminovaný lištovaný obraz - ľadvina - využitie na 

biológii, laboratórnych cvičeniach z biológie a v rámci 

mimoškolskej činnosti. Cena stanovená na základe 

prieskumu trhu, obvyklá v mieste a čase. 1 65,60

2.1.74. Model - meióza a mitóza 112 - Zásoby 633009 ks

1

145,79 145,79

Model - meiózy a mitózy - využitie na biológii, 

laboratórnych cvičeniach z biológie a v rámci 

mimoškolskej činnosti. Cena stanovená na základe 

prieskumu trhu, obvyklá v mieste a čase. 1 145,79

2.1.75. Multilicencia ovládacieho softvéru 112 - Zásoby 633013 ks 1 360,00 360,00

Softvér na spracovanie nameraných údajov na 

laboratórnych cvičeniach z fyziky a mimoškolskej činnosti. 

Cena stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v 

mieste a čase. 1 360,00

2.1.76. Interfejsová jednotka 112 - Zásoby 633004 ks 3 1 575,00 4 725,00

Základná jednotka na meranie údajov na laboratórnych 

cvičeniach z fyziky, biológie a chémie a mimoškolskej 

činnosti. Cena stanovená na základe prieskumu trhu, 

obvyklá v mieste a čase. 1 4 725,00

2.1.77. Zdroj 2 112 - Zásoby 633004 ks 3 86,40 259,20

Zdroj napätia k snímačom. Využitie na laboratórnych 

cvičeniach z fyziky, biológie a chémie a mimoškolskej 

činnosti. Cena stanovená na základe prieskumu trhu, 

obvyklá v mieste a čase. 1 259,20

2.1.78. Teplomer 112 - Zásoby 633004 ks 3 210,31 630,93

Snímač na pripojenie k interfejsovej jednotke.  Využitie na 

laboratórnych cvičeniach z fyziky, biológie a chémie a 

mimoškolskej činnosti. Cena stanovená na základe 

prieskumu trhu, obvyklá v mieste a čase. 1 630,93

2.1.79. Bezdrôtový vozíčkový systém 112 - Zásoby 633004 ks 1 935,60 935,60

Bezdrôtový vozíčkový systém. Využitie na laboratórnych 

cvičeniach z fyziky a mimoškolskej činnosti. Cena 

stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v mieste a 

čase. 1 935,60

2.1.80. Senzor zrýchlenia 112 - Zásoby 633004 ks 1 185,70 185,70

Senzor zrýchlenia. Využitie na laboratórnych cvičeniach z 

fyziky a mimoškolskej činnosti. Cena stanovená na základe 

prieskumu trhu, obvyklá v mieste a čase. 1 185,70

2.1.81. Senzor svetla a farby 112 - Zásoby 633004 ks 1 148,20 148,20

Senzor svetla a farby. Využitie na laboratórnych cvičeniach 

z fyziky a chémie a mimoškolskej činnosti. Cena stanovená 

na základe prieskumu trhu, obvyklá v mieste a čase. 1 148,20

2.1.82. Anemometer 112 - Zásoby 633004 ks 1 160,00 160,00

Anemometer. Využitie na laboratórnych cvičeniach z 

fyziky a mimoškolskej činnosti. Cena stanovená na základe 

prieskumu trhu, obvyklá v mieste a čase. 1 160,00
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2.1.83. Systém konštantného prúdu 112 - Zásoby 633004 ks 1 124,00 124,00

Systém konštantného prúdu. Využitie na laboratórnych 

cvičeniach z fyziky a mimoškolskej činnosti. Cena 

stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v mieste a 

čase. 1 124,00

2.1.84. Senzor vodivosti platinový (vodné a nevodné roztoky) 112 - Zásoby 633004 ks 1 267,80 267,80

Senzor vodivosti platinový (vodné a nevodné roztoky). 

Využitie na laboratórnych cvičeniach z fyziky a chémie a 

mimoškolskej činnosti. Cena stanovená na základe 

prieskumu trhu, obvyklá v mieste a čase. 1 267,80

2.1.85. Senzor elektrického prúdu 112 - Zásoby 633004 ks 3 218,70 656,10

Senzor elektrického prúdu. Využitie na laboratórnych 

cvičeniach z fyziky a chémie a mimoškolskej činnosti. 

Cena stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v 

mieste a čase. 1 656,10

2.1.86. Spirometer 112 - Zásoby 633004 ks 1 1 574,02 1 574,02

Spirometer. Využitie na laboratórnych cvičeniach z 

biológie a mimoškolskej činnosti. Cena stanovená na 

základe prieskumu trhu, obvyklá v mieste a čase. 1 1 574,02

2.1.87. Váhy 112 - Zásoby 633004 ks 1 455,30 455,30

Váhy s presnosťou minimálne 0,01 g. Využitie na 

laboratórnych cvičeniach z fyziky, biológie a chémie a 

mimoškolskej činnosti. Cena stanovená na základe 

prieskumu trhu, obvyklá v mieste a čase. 1 455,30

2.2. Odpisy dlhodobého hmotného/nehmotného  majetku 0,00

2. Spolu 67 182,76

3. Koordinácia projektu

3.1. Personálne výdavky interné - koordinačné činnosti 37 050,00

3.1.1. Projektový manažér 521 - Mzdové výdavky 610620 osobohodina 750 16,00 12 000,00

Cena práce projektového manažéra. Zabezpečuje 

komplexné riadenie jednotlivých aktivít projektu. Rozsah 

750 hodín počas troch školských rokov. Cena práce vrátane 

odvodov zamestnávateľa. Cena práce vrátane odvodov 

zamestnávateľa a navýšenia o 20 %. Výpočet: 1814,5 € x 

1,3495 x 1,2/163 h = 18,03 €. Uplatnené obmedzenie 16 € 

na cenu práce podľa príručky pre žiadateľa. Náplň práce v 

súlade s Prílohou č. 5 výzvy. 3 12 000,00

3.1.2. Finančný manažér 521 - Mzdové výdavky 610620 osobohodina 750 14,00 10 500,00

Mzda finančnej manažérky. Zabezpečuje komplexné 

finančné riadenie jednotlivých aktivít projektu.Rozsah 750 

hodín počas troch školských rokov. Cena práce vrátane 

odvodov zamestnávateľa a navýšenia o 20 %. Výpočet: 

1721 € x 1,3495 x 1,2/163 h = 17,1 €. Uplatnené 

obmedzenie 14 € na cenu práce podľa príručky pre 

žiadateľa. Náplň práce v súlade s Prílohou č. 5 výzvy. 3 10 500,00

3.1.3. Administratívny pracovník 521 - Mzdové výdavky 610620 osobohodina 750 7,40 5 550,00

Mzda administratívnej pracovníčky. Rozsah 750 hodín 

počas troch školských rokov. Cena práce vrátane odvodov 

zamestnávateľa a navýšenia o 20 %. Výpočet: 745 € x 

1,3495 x 1,2/163 h = 7,4 €.  Náplň práce v súlade s 

Prílohou č. 5 výzvy. 3 5 550,00

3.1.4. Manažér monitorovania 521 - Mzdové výdavky 610620 osobohodina 750 12,00 9 000,00

Mzda manažérky monitorovania. Rozsah 750 hodín počas 

troch školských rokov.Cena práce vrátane odvodov 

zamestnávateľa a navýšenia o 20 %. Výpočet: 1700,5 € x 

1,3495 x 1,2/163 h = 16,89 €. Uplatnené obmedzenie 12 € 

na cenu práce podľa príručky pre žiadateľa. Náplň práce v 

súlade s Prílohou č. 5 výzvy. 3 9 000,00

3.2 Zjednodušené vykazovanie výdavkov 0,00

3.  Spolu 37 050,00

4.

4.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 33 206,58

4.1.1.

Vedúci záujmového útvaru - Počítačom podporované 

fyzikálne pokusy 521 - Mzdové výdavky 610620 osobohodina 198 13,08 2 589,84

Mzda pedagogického zamestnanca zabezpečujúceho 

vedenie záujmového útvaru Počítačom podporované 

fyzikálne pokusy. Rozsah 198 hodín počas troch školských 

rokov. Cena práce vrátane odvodov zamestnávateľa a 

navýšenia o 20 %. Výpočet: 1316,5 € x 1,3495 x 1,2/163 h 

= 13,08 €. 1 2 589,84

4.1.2. Vedúci záujmového útvaru - Aj chémia môže byť iná 2020 610620 osobohodina 198 15,43 3 055,14

Mzda pedagogického zamestnanca zabezpečujúceho 

vedenie záujmového útvaru Aj chémia môže byť iná. 

Rozsah 198 hodín počas troch školských rokov. Cena práce 

vrátane odvodov zamestnávateľa a navýšenia o 20 %. 

Výpočet: 1553 € x 1,3495 x 1,2/163 h = 15,43 €. 1 3 055,14

Extra hodiny a mimoškolská činnosť zameraná na zvýšenie čitateľských, prírodovedných, matematických a finančných zručností a gramotností

6
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4.1.3. Vedúci záujmového útvaru - Pracujeme v knižnici 521 - Mzdové výdavky 610620 osobohodina 198 11,87 2 350,26

Mzda pedagogického zamestnanca zabezpečujúceho 

vedenie záujmového útvaru Pracujeme v knižnici. Rozsah 

198 hodín počas troch školských rokov. Cena práce vrátane 

odvodov zamestnávateľa a navýšenia o 20 %. Výpočet: 

1194,5 € x 1,3495 x 1,2/163 h = 11,87 €. 1 2 350,26

4.1.4. Vedúci záujmového útvaru - Základy elektrotechniky 521 - Mzdové výdavky 610620 osobohodina 198 15,01 2 971,98

Mzda pedagogického zamestnanca zabezpečujúceho 

vedenie záujmového útvaru Základy elektrotechniky. 

Rozsah 198 hodín počas troch školských rokov. Cena práce 

vrátane odvodov zamestnávateľa a navýšenia o 20 %. 

Výpočet: 1511 € x 1,3495 x 1,2/163 h = 15,01 €. 1 2 971,98

4.1.5. Vedúci záujmového útvaru - Čítanie medzi riadkami 521 - Mzdové výdavky 610620 osobohodina 198 15,66 3 100,68

Mzda pedagogického zamestnanca zabezpečujúceho 

vedenie záujmového útvaru Čítanie medzi riadkami. 

Rozsah 198 hodín počas troch školských rokov. Cena práce 

vrátane odvodov zamestnávateľa a navýšenia o 20 %. 

Výpočet: 1576 € x 1,3495 x 1,2/163 h = 15,66 €. 1 3 100,68

4.1.6. Vedúci záujmového útvaru - Matematická analýza 521 - Mzdové výdavky 610620 osobohodina 198 11,31 2 239,38

Mzda pedagogického zamestnanca zabezpečujúceho 

vedenie záujmového útvaru Matematická analýza. Rozsah 

198 hodín počas troch školských rokov. Cena práce vrátane 

odvodov zamestnávateľa a navýšenia o 20 %. Výpočet: 

1138,5 € x 1,3495 x 1,2/163 h = 11,31 €. 1 2 239,38

4.1.7.

Vedúci záujmového útvaru - K – M – N: Klub mladých 

novinárov, resp. Kamera – mikrofón – notebook 521 - Mzdové výdavky 610620 osobohodina 198 13,06 2 585,88

Mzda pedagogického zamestnanca zabezpečujúceho 

vedenie záujmového útvaru K – M – N: Klub mladých 

novinárov, resp. Kamera – mikrofón – notebook. Rozsah 

198 hodín počas troch školských rokov. Cena práce vrátane 

odvodov zamestnávateľa a navýšenia o 20 %. Výpočet: 

1314,5 € x 1,3495 x 1,2/163 h = 13,06 €. 1 2 585,88

4.1.8.

Vedúci záujmového útvaru - Biologické vedy teoreticky a 

prakticky 521 - Mzdové výdavky 610620 osobohodina 198 13,31 2 635,38

Mzda pedagogického zamestnanca zabezpečujúceho 

vedenie záujmového útvaru Biologické vedy teoreticky a 

prakticky. Rozsah 198 hodín počas troch školských rokov. 

Cena práce vrátane odvodov zamestnávateľa a navýšenia o 

20 %. Výpočet: 1339,5 € x 1,3495 x 1,2/163 h = 13,31 €. 1 2 635,38

4.1.9. Vedúci záujmového útvaru - Financie pre život 521 - Mzdové výdavky 610620 osobohodina 198 17,10 3 385,80

Mzda pedagogického zamestnanca zabezpečujúceho 

vedenie záujmového útvaru Praktická matematika. Rozsah 

198 hodín počas troch školských rokov. Cena práce vrátane 

odvodov zamestnávateľa a navýšenia o 20 %. Výpočet: 

1721 € x 1,3495 x 1,2/163 h = 17,1 €. 1 3 385,80

4.1.10. Vedúci záujmového útvaru - Zaujímavé pokusy v chémii 521 - Mzdové výdavky 610620 osobohodina 198 9,55 1 890,90

Mzda pedagogického zamestnanca zabezpečujúceho 

vedenie záujmového útvaru Zaujímavé pokusy v chémii. 

Rozsah 198 hodín počas troch školských rokov. Cena práce 

vrátane odvodov zamestnávateľa a navýšenia o 20 %. 

Výpočet: 961,5 € x 1,3495 x 1,2/163 h = 9,55 €. 1 1 890,90

4.1.11. Vedúci záujmového útvaru - Prírodovedný krúžok 521 - Mzdové výdavky 610620 osobohodina 198 16,89 3 344,22

Mzda pedagogického zamestnanca zabezpečujúceho 

vedenie záujmového útvaru Prírodovedný krúžok. Rozsah 

198 hodín počas troch školských rokov. Cena práce vrátane 

odvodov zamestnávateľa a navýšenia o 20 %. Výpočet: 

1700,5 € x 1,3495 x 1,2/163 h = 16,89 €. 1 3 344,22

4.1.12. Vedúci záujmového útvaru - Zaujímavá matematika 521 - Mzdové výdavky 610620 osobohodina 198 15,44 3 057,12

Mzda pedagogického zamestnanca zabezpečujúceho 

vedenie záujmového útvaru Zaujímavá matematika. Rozsah 

198 hodín počas troch školských rokov. Cena práce vrátane 

odvodov zamestnávateľa a navýšenia o 20 %. Výpočet: 

1554,5 € x 1,3495 x 1,2/163 h = 15,44 €. 1 3 057,12

4.2. Cestovné náhrady ** 0,00

4.3.

Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 

činnosti) 0,00

4.4. Ostatné výdavky - priame 0,00

4.5. Podpora frekventantov 6 278,41
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4.5.1. Odborná literatúra 112 - Zásoby 633009 projekt 1 4 985,58 4 985,58

Nákup odbornej literatúry pre realizáciu aktivity so žiakmi - 

publikácie zamerané na rozvoj čitateľskej, matematickej, 

prírodovednej a finančnej gramotnosti. Predpokladáme 

nákup aspoň 559 publikácií v celkovej hodnote 4985,58 €. 

Podrobnosti sú uvedené v prieskume trhu. Cena stanovená 

na základe prieskumu trhu, obvyklá v mieste a čase. 1 4 985,58

4.5.2. Časopisy 112 - Zásoby 633009 projekt 1 1 134,63 1 134,63

Predplatné časopisov pre žiakov (Scientific American, 

Dotyky - časopis pre mladú literatúru a umenie, Mladý 

vedec). Podrobnosti sú uvedené v prieskume trhu. Cena 

stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v mieste a 

čase. 1 1 134,63

4.5.3. Odborná literatúra 2 112 - Zásoby 633009 projekt 1 158,20 158,20

Nákup odbornej literatúry - publikácií na prácu so 

systémom Vernier. Podrobnosti sú uvedené v prieskume 

trhu. Cena stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v 

mieste a čase. 1 158,20

4.6 Zjednodušené vykazovanie výdavkov 40 184,10

4.6.1. štandardná stupnica jednotkových nákladov - typ I. 910 - Jednotkové výdavky 642014 projekt 1 40 184,10 40 184,10

Výdavky na realizáciu extra hodín (33 hodín týždenne x 33 

týždňov x 3 roky) prostredníctvom štandardnej stupnice 

jednotkových nákladov 12,30 €/hodina. 1 40 184,10

4.  Spolu 79 669,09

5. Pedagogické kluby a vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov

5.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 0,00

5.2. Cestovné náhrady ** 0,00

5.3.

Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 

činnosti) 17 904,00

5.3.1.

Účastnícky poplatok - Čitateľská gramotnosť vo vzdelávaní 

na strednej škole 518 - Ostatné služby 637004 projekt 1 4 800,00 4 800,00

Účastnícky poplatok - Čitateľská gramotnosť vo 

vzdelávaní na strednej škole pre 20 frekventantov pri 

jednotkovej cene max. 240 €. Cena stanovená na 

základe prieskumu trhu, obvyklá v mieste a čase. 2 4 800,00

5.3.2.

Účastnícky poplatok - Tvorba úloh zameraných na rozvíjanie 

prírodovednej gramotnosti 518 - Ostatné služby 637004 projekt 1 2 880,00 2 880,00

Účastnícky poplatok - Tvorba úloh zameraných na 

rozvíjanie prírodovednej gramotnosti pre 12 

frekventantov pri jednotkovej cene max. 240 €. Cena 

stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v 

mieste a čase. 2 2 880,00

5.3.3.

Účastnícky poplatok - Tvorba úloh zameraných na rozvíjanie 

matematickej gramotnosti 518 - Ostatné služby 637004 projekt 1 1 080,00 1 080,00

Účastnícky poplatok - Tvorba úloh zameraných na 

rozvíjanie matematickej gramotnosti pre 6 

frekventantov pri jednotkovej cene max. 180 €. Cena 

stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v 

mieste a čase. 2 1 080,00

5.3.4. Účastnícky poplatok – Autorský zákon 518 - Ostatné služby 637004 projekt 1 360,00 360,00

Účastnícky poplatok - Autorský zákon pre 6 

frekventantov pri jednotkovej cene max. 60 €. Cena 

stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v 

mieste a čase. 2 360,00

5.3.5. Účastnícky poplatok – Úprava dokumentov 518 - Ostatné služby 637004 projekt 1 1 008,00 1 008,00

Účastnícky poplatok - Úprava dokumentov pre 12 

frekventantov pri jednotkovej cene max. 84 €. Cena 

stanovená na základe prieskumu trhu, obvyklá v 

mieste a čase. 2 1 008,00

5.3.6. Účastnícky poplatok - Rozvíjanie finančnej gramotnosti  518 - Ostatné služby 637004 projekt 1 5 184,00 5 184,00

Účastnícky poplatok - Rozvíjanie finančnej 

gramotnosti  pre 32 frekventantov pri jednotkovej 

cene max. 162 €. Cena stanovená na základe 

prieskumu trhu, obvyklá v mieste a čase. 2 5 184,00

5.3.7. Účastnícky poplatok - Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti 518 - Ostatné služby 637004 projekt 1 2 592,00 2 592,00

Účastnícky poplatok - Rozvíjanie prírodovednej 

gramotnosti pre 16 frekventantov pri jednotkovej cene 

max. 162 €. Cena stanovená na základe prieskumu 

trhu, obvyklá v mieste a čase. 2 2 592,00

5.4. Ostatné výdavky - priame 0,00

5.5. Podpora frekventantov 10 296,00

5.5.1.

Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 

vzdelávania (domáce, zahraničné cesty) ** 512 - Cestovné náhrady 631001 projekt 1 10 296,00 10 296,00

Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pedagogických 

zamestnancov počas vzdelávacích podujatí, orientačný 

výpočet: 264 nocí x 39 € (suma 39 € predstavuje priemernú 

hodnotu ubytovania, stravného/diét a cestovného na jednu 

noc). 2 10 296,00

5.6 Zjednodušené vykazovanie výdavkov 56 408,00
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5.6.1. štandardná stupnica jednotkových nákladov - typ I. 910 - Jednotkové výdavky 642014 projekt 1 43 884,00 43 884,00

Štandardná stupnica jednotkových nákladov súvisiaca s 

realizáciou 5 klubov učiteľov s výstupom pre 22 učiteľov v 

rozsahu 4 140 hodín pri jednotkových nákladoch 10,6 €/h: 

Klub živej prírody a zdravia (7 účastníkov x 120 hodín + 

výstup 50 hodín x 6 polrokov) x 10,6 €, Klub fyziky pre 

prax (3 účastníci x 120 hodín + výstup 50 hodín x 6 

polrokov) x 10,6 €, Klub chémie pre život (4 účastníci x 

120 hodín + výstup 50 hodín x 6 polrokov) x 10,6 €, Klub 

matematiky pre prax (4 účastníci x 120 hodín + výstup 50 

hodín x 6 polrokov) x 10,6 €, Literárny klub (4 účastníci x 

120 hodín + výstup 50 hodín x 6 polrokov) x 10,6 €. 2 43 884,00

5.6.2. štandardná stupnica jednotkových nákladov - typ II. 910 - Jednotkové výdavky 642014 projekt 1 12 524,00 12 524,00

Štandardná stupnica jednotkových nákladov súvisiaca s 

realizáciou vzdelávania pedagogických zamestnancov v 

rozsahu 1 240 hodín pri jednotkových nákladoch 10,1 €/h 

(5 vzdelávaní pre 20 osôb s trvaním 10 hodín a 1 

vzdelávanie pre 20 osôb s trvaním 12 hodín). Témy 

vzdelávacích kurzov: 1. Inovatívne prístupy vo vyučovaní 

(Blended learning), 2. Integrácia IKT a nových technológií 

do vyučovania, 3. Manažment triedy – základ dobrého 

vyučovania, 4. Využívanie metód zážitkového učenia ako 

nástroja na rozvoj jednotlivých gramotností na gymnáziu, 

5. Aktivizujúce metódy výučby vo vzdelávaní s dôrazom na 

praktické využitie vedomostí, 6. Fenomény sveta - brána do 

sveta digitálneho vzdelávania. 2 12 524,00

5.  Spolu 84 608,00

6 Ostatné výdavky - priame EUR

6.1 paušálna sadzba

903 - Paušálna sadzba na ostatné 

výdavky projektu (nariadenie 

1304/2013, čl. 14 ods. 2; 

nariadenie 1303/2013, čl. 68b) 637033 projekt 0 0,00 0,00

Paušálna sadzba na úhradu ostatných výdavkov 

projektu - max. 40% z priamych personálnych 

výdavkov.

0,00

6.  Spolu 0,00

X. Riadenie rizík (ak relevantné)

X.1 Riziková prirážka

930- Rezerva na nepredvídané 

výdavky 0,00 0,00

X. Spolu 0,00

CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU 279 048,34

Kontrola kriterii efektivnosti rozpoctu Suma v EUR

Reálne limity rozpočtu 

v %

Maximálne 

limity

1. Nepriame výdavky

10 538,49

15,00 %
stanovené v 

konkrétnej 

výzve/vyzva

ní 15,00 %

2. Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky cez krížové 

financovanie z ERDF (priame výdavky) 0,00 0,00 %
30,00 %

2a. Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky (priame 

výdavky) - vrátane krížového financovania 67 182,76
25,02 %

30,00 %

3. Dodávky na priame výdavky 17 904,00 6,67 % 10,00 %

4. Riziková prirážka 0,00 0,00 % 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

****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.

paušálna sadzba z priamych 

personálnych výdavkov - nariadenie 

1303/2013, čl. 68 ods. 1, písm. b)

stanovené v 

konkrétnej 

výzve/vyzva

ní

z priamych výdavkov

z priamych výdavkov

z priamych výdavkov

z celkových oprávnených výdavkov

**V prípade použitia súkromného motorového vozidla preplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verejnou dopravou; cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi v zmysle Príručky pre žiadateľa a zákona o cestovných náhradách 
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