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DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁ VRATNÉHO
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. 52312004 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: 120/2012/1.1I0PV

Tento Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, registračné číslo
Dodatku 120/2012/1.1I0PVID02 (ďalej len "Dodatok") je uzavretý v zmysle článku 8 bod 1
Prílohy Č. 1 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

Stromová 1, 813 30 Bratislava

Slovenská republika

00164381

20207~8725

Doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc.

sídlo:

IČO:

DIČ:

konajúci:

tú ,1V zas upem

názov: Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre
štrukturálne fondy EÚ

Hanulova 5/B, 841 O 1 Bratislava

Slovenská republika

31819494

2022295539

sídlo:

IČO:

DIČ:

Konajúci : RNDr. Marián Kostolányi

na základe splnomocnenia zo dňa 30. 11. 2007

(ďalej len .Poskytovateľ")

I Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovatel'ský orgán pri riadiacom orgáne, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu
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Prijímateľ

názov Stredná odborná škola technická

Okružná 693,02201 Čadca

Slovenská republika

registri organizácií

Ing. František Kajánek

00891452

2020551742

sídlo

zapísaný v

konajúci

IČO

DIČ

banka : Prima banka Slovensko, a.s.

číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky

zálohové platbyr' a)

b)

predfinancovanie:3 a)

b)

refundácia:4 a)

b)

(ďalej len .Prijímateľ")

(ďalej aj "Zmluvné strany")

Článok 1

Poskytovatel' a Prijímateľ sa dohodli na zmene Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku č. 120/2012/1.1I0PV (ďalej len "Zmluva"), ITMS kód Projektu 26110130494,
v znení Dodatku č. 1 - registračné číslo Dodatku 120/20 12/1. 1I0PVID0 1, Usmernenia
Poskytovatel'a č. 6 zo dňa 01. 03.2013, Usmernenia Poskytovatel'a č. 7zo dňa 16.08.2013
a Usmernenia Poskytovatel'a č. 8 zo dňa 06.03.2014, uvedenej v článku 2 tohto Dodatku.

Článok 2

Ostatné prílohy Zmluvy

(1) V prílohe č. 3 Zmluvy "Rozpočet projektu" sa tabul'ka "Rozpočet projektu a komentár
k rozpočtu projektu" nahrádza novou tabuľkou "Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu
projektu"

Nová tabul'ka je prílohou č. 1 k Dodatku.
Príloha č. 1 k Dodatku sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

2 Ak sa nehodí, prečiarknite
J Ak sa nehodí, prečiarknite

4 Ak sa nehodí, prečiarknite

2

I
I,
I
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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.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: \!~.~L\:li;'\ II
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu

SIovensk~ republiky pre štrukturálne fondy EÚ
Hanulova 5/8, 841 01 Bratislava

-11 -

POdPiS: ~ .

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zéstepeu' Poskytovateľa

RNDr. Marián Kostolányi

Za Prijímateľa v Čadci, dňa: 41t 04· Wir
Stredná odborná škola technická

Okružná 693
_ 022 O\~ADCA

Podpis: .... :~~ .....
Meno a priezvisko.štatutárňeho orgánu/eástupea'' Prijímatel'a

Ing. František Kajánek

Prílohy:

Príloha č. 1: Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu

5 Ak sa nehodí, prečiarknite
6 Ak sa nehodí, prečiarknite

3



J .1. 1.1.1 Projektový manažér 1 610620 [osobohcdina 1 3601 10.901 3 924.00IVýpočet iednotkovei ceny: 1354.80/168* 1,352 ~ 10,90 €/hod. 11.1.1.2.2.1

J l. 1.2. IKoordinátor odbornej aktivity č. 1.\ 1 610620 [osobohodina 1 401 11.401 456.00lmonitorovacie sorávv a iné. Výpočet iednotkovei cenv: 1416.60/168*1.352 ~ 11.40 €/hod. lu

l. 1.1.3. IKoordinátor odbornej aktivity Č. 1.2 610620 osobohodina I 1001 12.161 1216.00lmonitorovacie sorávv a iné. Vvnočer iednotkovei cenv: 1512.00/168*1.352 ~ 12.16 €/hod. 11.2

1.1.1.4.1 Koordinátor odbornej aktivity Č. 2.1 610620 osobohodina 40 12.161 486.40lmonitorovacie snrávv a iné. Vvnočet iednotkovei cenv: 1512.00/168*1.352 ~ 12.16 €/hod. 12.1
1.1.2IAdm\l1istrativny personál }

1 1.2.1.1Ekonóm 610620 oscbohodina 480 9.001 4320.00Icenv: 1118,34/168*1 ,352 ~ 9,00 €/hod. 11.1,1.2.2.1

1.1.2.2.1 Administratívny pracovník 5.201
~HlaVnýpracovný pon.,er. Praca na tvorbe podpornej dokumentácie - prezenčné listiny, zápisnice,

t.I.1.2.2.1610620 osobohodina 110 572,00 objednávky a pod. Vvpočet iednotkovei ceny: 646.20/168*1 ,352 ~ 5.20 €/hod.

l. 1.2.3. IPersonálny manažér 610620 osobohodina 150 6.371 955.50lrefundáciu miezd a pod. Vvpočet iednorkovei cenv: 792.00/168*1.352 ~ 6.37 €/hod. 11.1.1.2.2.1
1.1.3.IJnýpersonál

1 losobohodina 1 1001l. 1.3.1.1Manažér publicity 610620 12.161 1zts.unlvereinosti. Vvnočer iednorkovei cenv: 1512.00/168*1.352 ~ 12.16 €/hod. II. t, 1.2.2.1

637004 osobohodina

Zmluva podľa Obchodného zákonnika - extemý dodávate\' so skúsenost'ami s finančným riadením
ESF projektov, práca na tvorbe žiadosti o platbu a zúčtovani žiadosti o platbu, oprava žiadosti v
súlade s pokynmi, upozorňovanie na yyskytnuté problémy a nesúlady a spolu projektovým

6 476,80lmanažérom navrhuje možnosti na ich odstránenie a pod. Jednotková cena stanovená prieskumom trhu 11.1. 1.2,2. t

O,Olí

633006 projekt 488.80
Na základe prieskumu trhu bude nakúpený spotrebný tovar, napr. kancelársky papier, tonery, rôzne

488,80ldrobné kancelárske potreby nevyhnutné na zabezpečenie riadenia a administrácie projektu

50 plagátov na propagáciu projektu ako aj označenie miestností, v ktorých bude prebiehať výuke.
2oo.00lDizajn plagátu v hodnote 50 €, plus jednotková cena vrátane dodania 3 €/ks637003 projekt 200.001.6.1.1Plagáty 1.1,1.2.2.1

lnfonnačné tabule, ktoré budú označovať vchod školy, 5 miestností s nakupovanými didaktickými
pomôckami a technikou. Dizajn tabule v hodnote 100 €, jednotková cena vrátane dodania tabule 60

400,001€/ks1.6.2. IOznačenie projektu 637003 projekt 400.110 1.1,1.2.2.1

-



2.2.l.lpc zostava 633002 ks 14 802,85

2.2.21Aplikačný softvér 633013 ks 14 95,72

2.2.3. Tlačiareň 633002 ks 2 103,30

2.2A. Skener 633002 ks 2 97,08

2.2.5. Interaktivna tabuľa 633004 ks 2 I 690,00

2.2.6 Projektor 633004 ks 2 I 267,02

2.2. 7.IPostprocesor enc kodu 633013 ks I 900,00

2.2.8. IRiadiaci systém sústruhu 633013 ks 2 2280,00

2.2.9.IMotor 633004 ks 2 150,00

2.2.10. IFrekvenčný meni č 633004 ks I 420,00

2.2.11. Tlmivka 633004 ks I 46,80

2.2,12. Krokový motor 633004 ks I 237,60

2.z.13.IKarta pohonov 633004 ks I 477,60

2.2.14 IZdroj 633004 ks I 118,80

2.2.15. Kabeláž 633004 ks I 222,00

2.2.16. Istič 633004 sada I 30,00

2.2.17 Svorkovnice 633004 ks I II 102,00

2.2.18. Stykače 633004 ks I II 33,60

1.1,1.2,2.1

1.1,1.2,2.1

1.1,1.2,2.1

1.1,1.2,2.1

Na zabezpečenie interaktívneho vyučovania - na jeho tvorbu, testovanie a realizáciu je potrebné
zakúpiť 2 interaktívne tabule. Budú umiestnené v 2 odborných učebniach, kde sa zaručí jej

3 380,oOlllajefektívnejšie využívanie. Jednotková cena určená prieskumom trhu, obvyklá v mieste a v čase 11.1. 1.2.2.1

Dataprojektor s krátkou projekčnou vzdialenosťou (2ks). Na zabezpečenie interaktívneho vyučovania -
na jeho tvorbu, testovanie a realizáciu. Budú umiestnené vo v odborných učebniach, kde sa zaručí jej

2 534.04lnaiefektívneišie vvuživanie, Jednotková cena určená prieskumom trhu, obvyklá v mieste a v čase. 11.1. l.2, 2.1

1.1. 1.2,2.1

1.1. 1.2.2.1

1.1,1.2

1.1,1.2

1.1,1.2

1.1,1.2

1.1,1.2

1.1. 12

1.1.1.2

1.1,1.2

1.1,12

1.1,1.2



Hlavný pracovný pomer. Inovácia učebných osnova časovo-tematických plánov na predmet
informatika. Predpokladný rozsah práce: 10 hodin. Výpočetjednotkovej ceny: 979,55/168*1,352 ~

jttHnovéror ŠkV? I 1 610620 losobohodina 1 101 7.881 78,8017,88 €/hod. 11.1
Hlavný pracovný pomer. Inovácia učebných osnova časovo-tematických plánov na predmet
ekonomika, Predpokladný rozsah práce: 10 hodin. Výpočetjednotkovej ceny: 858,55/168*1,352 ~

3.1.2.[Inovátor SkVP 2 1 610620 losobohodina 1 101 6.911 69,1016,91 €/hod. 11.1
Hlavný pracovný pomer. Inovácia učebných osnova časovo-tematických plánov na predmet
technické kreslenie. Predpokladný rozsah práce: 10 hodin. Výpočet jednotkovej ceny:

3. 1.3.[Inovátor SkVP 3 1 610620 losobohodina 1 101 7.721 77.201959,75/168* I ,352 ~ 7,72 €/hod. 11.1
Hlavný pracovný pomer. Inovácia učebných osnova časovo-tematických plánov na predmet
technológia. Predpokladný rozsah práce: 10 hodin. Výpočet jednotkovej ceny: 858,55/168* 1,352 ~

3.1.aHnovátor SkV? 4 610620 losobohodina 1 101 6.911 69.1016,91€/hod. 11.1
Hlavný pracovný pomer. Inovácia učebných osnova časovo-tematických plánov na predmet kontrola
a meranie. Predpokladný rozsah práce: 15 hodin. Výpočetjednotkovej ceny: 880,00/168* 1,352 ~

3.1.5.llnovátorŠkV? 5 1 610620 losobohodina 1 151 7.081 106,2017,08 €/hod. 11.1
Hlavný pracovný pomer. Inovácia učebných osnova časovo-tematických plánov na predmet
výpočtová technika. Predpokladný rozsah práce: 10 hodin. Výpočet jednotkovej ceny:

3.1.6.lInovátor SkVP 6 1 610620 losobohodina 1 101 6,401 64,001795,30/168* I ,352 ~ 6,40 €/hod. 11.1
Hlavný pracovný pomer. Inovácia učebných osnova časovo-tematických plánov na predmet
programovanie. Predpokladný rozsah práce: 10 hodin. Výpočet jednotkovej ceny: 979,55/168* 1,352

3.tvl lnovátor SkV? 7 1 610620 losobohodina 1 101 7.881 78,801~ 7,88 €/hod. 11.1
Hlavný pracovný pomer. Inovácia učebných osnova časovo-tematických plánov na predmet odborný
výcvik. Predpokladný rozsah práce: 10 hodin. Výpočetjednotkovej ceny: 710,77/168*1,352 ~ 5,72

3.1.81lnovátor ŠkVP 8 I 610620 losobohodina I 101 5.721 57,201€/hod. 11.1
Dohoda o pracovnej činnosti. Konzultant zo spoločnosti, s ktorou dlhodobo spolupracujeme v oblasti
inovácie vyučovania za účelom zvýšenia odborných vedomostí a zručnosti. ktoré sú východiskom pre
uplatnenie sa v tomto podniku. Predpokladný rozsah práce: 50 hodin. Jednotková sadzba 13,64

682,Oolvrátane odvodov zamestnávateľa

Dohoda o vykonaní práce. Tvorba nových učebných materiálov pre predmet -tecFuucké kreslenie:
Nové normy v konštruovaní strojárskych súčiastok a ich popisy v rozsahu 80 strán.
Predpokladáme 4 hodiny práce na tvorbu I strany textu. Jednotková cena 8,08 €/hod. vrátane odvodov

2SSS,60lzamestnávateľa 11.24.I.I.ITvorca učebného textu l 637027 osobohodina 320 8,08

4.1.2.ITvorca učebného textu 2 637027 osobohodina 320 8,08

4.13 Tvorca učebného textu 3 637027 osobohodina 320 8.08

4.1.4 Tvorca učebného textu 4 637027 osobohodina 3201 8.08

4.1.5. Tvorca učebného textu 5 637027 osobohodina 1 3201 8,081

3

Dohoda o vykonani práce. Tvorba nových učebných materiálov pre predmet informatika:
Modelovanie v Autodesk Inventor v rozsahu 80 strán. Predpokladáme 4 hodiny práce na tvorbu 1

2 585,601strany textu. Jednotková cena 8,08 €/hod. vrátane odvodov zamestnávateľa 11.2
Dohoda o vykonaní práce. Tvorba nových učebných materiálov pre predmet ekonomika: Podnikanie
v strojárskej výrobe v rozsahu 80 strán. Predpokladáme 4 hodiny práce na tvorbu l strany textu.

2 585,60lJednotková cena 8,08 €/hod. vrátane odvodov zamestnávateľa 11.2
Dohoda o vykonaní práce. Tvorba nových učebných materiálov pre predmet technológia:
Nastavovanie CNC strojov v rozsahu 80 strán. Predpokladáme 4 hodiny práce na tvorbu 1 strany

2 585,60Itextu. Jednotková cena 8,08 €/hod. vrátane odvodov zamestnávateľa 11.2

Dohoda o vykonaní práce. Tvorba nových učebných materiálov pre predmet teclmológia: Kontrola a
meranie a riadenie kvalitiy v strojárskej výrobe v rozsahu 80 strán. Predpokladáme 4 hodiny práce

2 s85,601na tvorbu l strany textu. Jednotková cena 8.08 €/hod. vrátane odvodov zamestnávateľa 11.2
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Dohoda o vykonaní práce. Tvorba nových učebných materiálov pre predmet výpočtová technika:
Kreslenie v AutoCAD v rozsahu 80 strán. Predpokladáme 4 hodiny práce na tvorbu l strany textu.

4.1.6. Tvorca učebného textu 6 637027 osobohodiua 320 8.08 2585,60 Jednotková cena 8,08 €/hod. vrátane odvodov zamestnávateľa 1.2

Dohoda o vykonaní práce. Tvorba nových učebných materiálov pre predmet programovanie CNC:
Programovanie CNC strojov S riadiacim systémom Haidcnheim v rozsahu 80 strán.
Predpokladáme 4 hodiny práce na tvorbu l strany textu, tvorca sa podieľa na tvorbe 39 strán (zo spolu

4.1.7. Tvorca učebného textu 7 637027 osobohcdina 156 8.08 1260.48 80 strán), Jednotková cena 8,08 €!hod. vrátane odvodov zamestnávateľa 1.2

Dohoda o vykonani práce. Tvorba nových učebných materiálov pre predmet programovanie CNC:
Programovanie CNC strojov S riadiacim systémom Haidenheim v rozsahu 80 strán.
Predpokladáme 4 hodiny práce na tvorbu l strany textu, tvorca sa podieľa na tvorbe 21 strán (zo spolu

4.1.8. Tvorca učebného textu 8 637027 osobohodina 84 8.08 678,72 80 strán). Jednotková cena 8,08 €/hod. vrátane odvodov zamestnávateľa 1.2

Dohoda o vykonaní práce. Tvorba nových učebných materiálov pre predmet programovanie CNC:
Programovanie CNC strojov S riadiacim systémom Haidenheim v rozsahu 80 strán.
Predpokladáme 4 hodiny práce na tvorbu l strany textu, tvorca sa podieľa na tvorbe 20 strán (zo spolu

4.1.9. Tvorca učebného textu 9 637027 osobohodina 80 8.08 646,40 80 strán). Jednotková cena 8,08 €/hod. vrátane odvodov zamestnávateľa 1.2

Dohoda o vykonaní práce. Tvorba nových učebných materiálov pre odborný výcvik: Výkresová
dokumentácia pre odborný výcvik v rozsahu 80 strán. Predpokladáme 4 hodiny práce na tvorbu l
strany textu, tvorca sa podieľa na tvorbe 20 strán (zo spolu 80 strán). Jednotková cena 8,08 €!hod.

4.1.10. Tvorca učebného textu 10 637027 osobohodina 80 8,08 646,40 vrátane odvodov zamestnávateľa 1.2

Dohoda o vykonaní práce. Tvorba nových učebných materiálov pre odborný výcvik: Výkresová
dokumentácia pre odborný výcvik v rozsahu 80 strán. Predpokladáme 4 hodiny práce na tvorbu l
strany textu, tvorca sa podieľa na tvorbe 20 strán (zo spolu 80 strán). Jednotková cena 8,08 €!hod.

4.1.11. Tvorca učebného textu 1I 637027 osobohodina 80 8.08 646.40 vrátane odvodov zamestnávateľa 1.2

Dohoda o vykonaní práce. Tvorba nových učebných materiálov pre odborný výcvik: Výkresová
dokumentácia pre odborný výcvik v rozsahu 80 strán. Predpokladáme 4 hodiny práce na tvorbu l
strany textu, tvorca sa podieľa na tvorbe 20 strán (zo spolu 80 strán). Jednotková cena 8,08 €/hod.

4.1.12. Tvorca učebného textu 12 637027 osobohcdina 80 8.08 646.40 vrátane odvodov zamestnávateľa 1.2

Dohoda o vykonaní práce. Tvorba nových učebných materiálov pre odborný výcvik: Výkresová
dokumentácia pre odborný výcvik v rozsahu 80 strán. Predpokladáme 4 hodiny práce na tvorbu l
strany textu, tvorca sa podieľa na tvorbe 20 strán (zo spolu 80 strán). Jednotková cena 8,08 €/hod.

4.1.13. Tvorca učebného textu 13 637027 osobohodine 80 8.08 646,40 vrátane odvodov zarnesrnávateľa 1.2

Dohoda o vykonani práce. Tvorba nových učebných materiálov: Maturitné zadania pre praktickú
časť maturitnej skúšky z časti programovania CNC strojov v rozsahu 80 strán. Predpokladáme 4
hodiny práce na tvorbu l strany textu, tvorca sa podieľa na tvorbe 20 strán (zo spolu 80 strán).

4.1.14. Tvorca učebného textu 14 637027 osobohodina 80 8.08 646,40 Jednotková cena 8,08 €/hod. vrátane odvodov zamestnávateľa 1.2

Dohoda o vykonaní práce. Tvorba nových učebných materiálov: Maturitné zadania pre praktickú
čast' maturitnej skúšky z časti programovania CNC strojov v rozsahu 80 strán. Predpokladáme 4
hodiny práce na tvorbu l strany textu, tvorca sa podieľa na tvorbe 20 strán (zo spolu 80 strán).

4.1.15. Tvorca učebného textu IS 637027 osobohodina 80 8,08 646,40 Jednotková cena 8,08 €!hod. vrátane odvodov zamestnávateľa 1.2

Dohoda o vykonani práce. Tvorba nových učebných materiálov: Maturitné zadania pre praktickú
časť maturitnej skúšky z časti programovania CNC strojov v rozsahu 80 strán. Predpokladáme 4
hodiny práce na tvorbu l strany textu, tvorca sa podieľa na tvorbe 20 strán (zo spolu 80 strán).

4.1.16. Tvorca učebného textu 16 637027 osobohodina 80 8.08 646,40 Jednotková cena 8,08 €/hod. vrátane odvodov zamestnávateľa 1.2

Dohoda o vykonaní práce. Tvorba nových učebných materiálov: Maturitné zadania pre praktickú
časť maturitnej skúšky z časti programovania CNC strojov v rozsahu 80 strán. Predpokladáme 4
hodiny práce na tvorbu l strany textu, tvorca sa podieľa na tvorbe 20 strán (zo spolu 80 strán).

4.1.17. Tvorca učebného textu 17 637027 osobchodina 80 8.08 646,40 Jednotková cena 8,08 €!hod. vrátane odvodov zamestnávateľa 1.2

Dohoda o pracovnej činnosti. Konzultant zo spoločnosti, s ktorou dlhodobo spolupracujeme v oblasti
inovácie vyučovania za účelom zvýšenia odborných vedomosti a zručností, ktoré sú východiskom pre
uplatnenie v tomto podniku. Predpokladaný rozsah práce: 250 hodín. Jednotková sadzba 13,64 €!hod.

4.1.18. Odborný konzultant 1 637027 osobohodina 250 13.64 3410,00 vrátane odvodov zamestnávateľa 1.1

Dohoda o pracovnej činnosti. Konzultant zo spoločnosti, s ktorou dlhodobo spolupracujeme v oblasti
inovácie vyučovania za účelom zvýšenia odborných vedomostí a zručností, ktoré sú východiskom pre
uplatnenie v tomto podniku. Predpokladaný rozsah práce: 50 hodín. Jednotková sadzba 13,64 €/hod.

4.1.19. Odborný konzultant 2 637027 osobohodina 50 13,64 682,00 vrátane odvodov zamestnávateľa 1.I

Dohoda o pracovnej činnosti. Konzultant zo spoločnosti, s ktorou dlhodobo spolupracujeme v oblasti
inovácie vyučovania za účelom zvýšenia odborných vedomostí a zručností, ktoré sú východiskom pre
uplatnenie v tomto podniku. Predpokladaný rozsah práce: 50 hodín. Jednotková sadzba 13,64

4.1.20. Odborný konzultant 3 637027 osobohodina 50 13.64 682,00 €lhod. vrátane odvodov zamestnávateľa 1.I
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• I I I I I I I O· ak' .•. . h .Dohoda o vykonaní práce. Priprava podkladov k l inter ttvnym cvicemam pre IC programovarue a

vytvorenie dizajnu pre predmet: Informatika s využitím programového vyučovania a interaktívnej
tabule. Predpokladáme 3 hodiny práce na tvorbu podkladov k l cvičeniu s konzultáciami s odborným
garantom a 3 hodiny práce na participácii na tvorbe scenára k videonahrávkam Priprava prezentácií a
testov spolu na 47 hodín pre uvedený predmet. Predpokladáme 3 hodiny práce na pripravu prezentácií
a testov na l vyučovaciu hodinu. Spolu 174 hodín. jednotková cena 8.08 €/hod. vrátane odvodov
zamestnávateľa. Výdavky súvisiace s prípravou podkladov k interaktívnym cvičenia sa nebudú

1405.92lčerpať. 11.2

Dohoda o vykonani práce. Priprava podkladov k 10 interaktívnym cvičeniam pre ich programovanie a
vytvorenie dizajnu pre predmet: Programovanie CNC strojov s využitím programového vyučovania a
interaktívnej tabule. Predpokladáme 3 hodiny práce na tvorbu podkladov k l cvičeniu s konzultáciami
s odborným garantom a 3 hodiny práce na participácii na tvorbe scenára k videonah.rávkam Príprava
prezentácií a testov spolu na 47 hodin pre uvedený predmet. Predpokladáme 3 hodiny práce na
prípravu prezentácií a testov na l vyučovaciu hodinu. Spolu 174 hodín. jednotková cena 8.08 €/hod.
vrátane odvodov zamestnávateľa. Výdavky súvisiace s prípravou podkladov k interaktívnym

Ľ..=~_J.!.~:::';:.!.!!::::;':=~====!";:':!.:..L ..L_=='-_====- '-_--'='- __ .-:;;= -.;-,1-,4"05;;,.,9"",2cvičenia sa nebudú čerpať. p.2 I I

4.1.22.1.

4. 1.2 l. Ll'Tvorca vyučovania s využitím !KT 1 - (1)

4.1.21.2.lTvorca vyučovania s využitím IKT I - (2)

4. 1.21.3. ITvorca vyučovania s využitím !KT l - (3)

Tvorca vyučovania s využitím rKT 2 (1)

4.1.22.2. Tvorca vyučovania s využitím fKT 2 (2)

4.1.22.3. Tvorca vyučovania s využitím rKT 2 (3)

637027

172

osobohodina 174

637027 osobohodina 174

637027 osobohodina 172

637027 osobohodina 174

637027 osobohodina 174

637027 osobohodina

.- -- .-

8,08

8.08

Dohoda o vykonaní práce. Priprava podkladov k 10 interaktívnym cvičeniam pre ich programovanie a
vytvorenie dizajnu pre predmet: Technické kreslenie s využitím programového vyučovania a
interaktívnej tabule. Predpokladáme 3 hodiny práce na tvorbu podkladov k l cvičeniu s konzultáciami
s odborným garantom a 3 hodiny práce na participácii na tvorbe scenára k videonahrávkam. Priprava
prezentácií a testov spolu na 47 hodín pre uvedený predmet. Predpokladáme 3 hodiny práce na
pripravu prezentácií a testov na l vyučovaciu hodinu. Spolu 174 hodín. jednotková cena 8,08 €/hod.
vrátane odvodov zamestnávateľa. Výdavky súvisiace s prípravou podkladov k interaktívnym

l 405,92lcvičenia sa nebudú čerpať. 11.2

8.08

Dohoda o vykonani práce. Priprava podkladov k 10 interaktívnym cvičeniam a vytvorenie dizajnu pre
predmet výpočtová technika s využitím programového vyučovania a interaktívnej tabule.
Predpokladáme 3 hodiny práce na tvorbu podkladov k l cvičeniu s konzultáciami s odborným
garantom a 4 hodiny práce na participácii na tvorbe scenára k videonahrávkam Príprava prezentácií a
testov spolu na 46 hodín pre uvedený predmet. Predpokladáme 3 hodiny práce na pripravu prezentácií
a testov na l vyučovaciu hodinu. Spolu 172 hodin. jednotková cena 8.08 €/hod. vrátane odvodov
zamestnávateľa. Výdavky súvisiace s prípravou podkladov k interaktívnym cvičenia sa nebudú

1389,76Ičerpať. 11.2

8.08

Dohoda o vykonaní práce. Priprava podkladov k 10 interaktívnym cvičeniam pre ich programovanie a
vytvorenie dizajnu pre predmet: Ekonomika s využitim programového vyučovania a interaktívnej
tabule. Predpokladáme 3 hodiny práce na tvorbu podkladov k
1 cvičeniu s konzultáciami s odborným garantom a 3 hodiny práce na participácii na tvorbe scenára k
videonahrávkam Príprava prezentácií a testov spolu na 47 hodín pre uvedený predmet.
Predpokladáme 3 hodiny práce na prípravu prezentácií a testov na l vyučovaciu hodinu. Spolu 174
hodín. jednotková cena 8.08 €/hod. vrátane odvodov zamestnávateľa. Výdavky súvisiace s

l 405.92lprípravou podkladov k interaktívnym cvičenia sa nebudú čerpať. 11.2

8.08

Dohoda o vykonaní práce. Príprava podkladov k 10 interaktívnym cvičeniam pre ich programovanie a
vytvorenie dizajnu pre predmet: Technológia s využitím programového vyučovania a interaktívnej
tabule. Predpokladáme 3 hodiny práce na tvorbu podkladov k
l cvičeniu s konzultáciami s odborným garantom a 3 hodiny práce na participácii na tvorbe scenára k
videonahrávkam Priprava prezentácií a testov spolu na 47 hodín pre uvedený predmet.
Predpokladáme 3 hodiny práce na prípravu prezentácií a testov na l vyučovaciu hodinu. Spolu 174
hodín, jednotková cena 8.08 €/hod. vrátane odvodov zamestnávateľa. Výdavky súvisiace s

l 405.92loríDravou podkladov k interaktívnym cvičenia sa nebudú černat', 1l.2

Dohoda o vykonaní práce. Priprava podkladov k 10 interaktívnym cvičeniam pre ich programovanie a
vytvorenie dizajnu pre predmet Kontrola a meranie s využitím programového vyučovania a
interaktívnej tabule. Predpokladáme 3 hodiny práce na tvorbu podkladov k l cvičeniu s konzultáciami
s odborným garantom a 4 hodiny práce na participácii na tvorbe scenára k videonahrávkam. Priprava
prezentácií a testov spolu na 46 hodín pre uvedený predmet. Predpokladáme 3 hodiny práce na
pripravu prezentácií a testov na l vyučovaciu hodinu. Spolu 172 hodín. jednotková cena 8.08 €/hod.
vrátane odvodov zamestnávateľa. Výdavky súvisiace s prípravou podkladov k interaktívnym

I 389.76lcvičenia sa nebudú čerpať. 11.28.08

--



4.1.23.2. 174 8,08Tvorca vvučovania s využitím !KT 3 (2

4.1.23.3. Tvorca vyučovania s využitím IKT 3

637027 osobohodina

637027 osobohodina 172 8,08

637027 osobohodina 180 13,64

637027 osobohodina 180 13.64

637027 osobohodina 150 13,64

637027 osobohodina 100 13,64

4. L24.2.lTvorca scenára cre videonahráv

4. 1.25. IKameraman videonahrávok

4.1.26.IOzvučovač videnahrávok

4.4.2.IStrih videonahrávok

637004 projekt

637004 projekt

6480,00

11985.00

Dohoda o vykonani práce. Priprava podkladov k 10 interaktívnym cvičeniam pre ich programovanie a
vytvorenie dizajnu pre predmet: Odborný výcvik s využitím programového vyučovania a interaktivnej
tabule. Predpokladáme 3 hodiny práce na tvorbu podkladov k l cvičeniu s konzultáciami s odborným
garantom a 3 hodiny práce na participácii na tvorbe scenára k videonahrávkam Priprava prezentácií a
testov spolu na 47 hodín pre uvedený predmet. Predpokladáme 3 hodiny práce na pripravu prezentácií
a testov na l vyučovaciu hodinu. Spolu 174 hodín, jednotková cena 8,08 €/hod. vrátane odvodov
zamestnávateľa. Výdavky súvisiace s prípravou podkladov k interaktívnym cvičenia sa nebudú

l 405,921 černat',

Dohoda o vykonaní práce. Priprava podkladov k 10 interaktívnym cvičeniam pre ich programovanie a
vytvorenie dizajnu pre predmet Odborný výcvik s využitím programového vyučovania a interaktivnej
tabule. Predpokladáme 3 hodioy práce na tvorbu podkladov k l cvičeniu s konzultáciami s odborným
garantom a 4 hodiny práce na participácii na tvorbe scenára k videonahrávkam. Príprava prezentácií a
testov spolu na 46 hodín pre uvedený predmet. Predpokladáme 3 hodiny práce na pripravu prezentácií
a testov na l vyučovaciu hodinu. Spolu 172 hodín, jednotková ceoa 8,08 €/hod. vrátane odvodov
zamestnávateľa. Výdavky súvisiace s prípravou podkladov k interaktívnym cvičenia sa nebudú

1389.76Ičeroať.

Dohoda o vykonani práce. Spracovanie scenárov pre videonahrávky v rozsabu 30 min. ako podklad
pre kameramana. Predpokladáme 6 hodín práce oa tvorbu scenára pre l mioútu videonahrávky.

2 455,20(Jednotková sadzba 13,64 €/hod. vrátane odvodov zamestnávateľa. 11.2

Dohoda o vykonani práce. Spracovanie scenárov pre videooahrávky v rozsabu 30 min. ako podklad
pre kameramana. Predpokladáme 6 hodín práce oa tvorbu sceoára pre l minútu videonahrávky.

2 455,20(Jednotková sadzba 13,64 €/hod. vrátane odvodov zamestnávateľa.
Dohoda o vykonaní práce. Práca oa tvorbe záznamov pre odborný výcVlkJ<toré budú následne
nabovorené a zostrihané. Predpokladáme 150 hodín práce kameramana. Jednotková sadzba: 13,64

2 046,001€/hod. vrátane odvodov zamestnávateľa. 11.2

Dohoda o vykonaní práce. Zabezpečenie zvukových efektov, asistovanie pri nahrávani komentárov,
spracovanie nabovorených komentárov pre nabrávky na odborný výcvik. Predpokladáme 100 hodín

I 364.00Ioráce. Jednotková sadzba 13,64 €/hod. vrátane odvodov zamestnávateľa. 11.2
Dohoda o vykonaní práce. Vytvorenie komentárov k videnahrávkam, nabovoreoie textov k
videooabrávkam Predpokladáme 100 hodín práce. Jednotková sadzba: 8,08 €/hod. vrátane odvodov

sos.oolzamesmävateľa
II'!!

l.2

1.2
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Účastnícky poplatok za školenie na prácu s programom
5.5.1./ Autodesk Inventor 3500,00637001 projekt

Účastnicky poplatok za školenie na prácu S programom
5.5.2.IAutoCAD 637001 projekt 3500.00 2.1

5.5.3.1 Účastnícky poplatok za školenie Haidenheim 637001 projekt 1 800.001 2.1

637001 3000.00

Úhrada účastníckeho poplatku za školenie na používanie interaktívnej tabule - praktické používanie
softvéru spojené s ukážkami a priebežné konzultácie. Interaktivna tabuľa nám pomôže zakomponovať
do vyučovania viaceré možnosti, ktoré nám IKT ponúkajú. Získané poznatky budú aplikované pri
príprave nového vyučovania vo viacerých vybraných predmetoch. Školenie bude realizované v
priestoroch školy pre 30 pedagogických zamestnancov v minimálnom rozsahu 8 hodin. Cena 100,00

3 ooo.ooIE/osobu zahŕňa kurzovné, náklady na testovanie a vydanie certifikátu, študiiné materiálv. 12.1
Účastnícky poplatok za školenie na používanie interaktivnej

S.SAltabule projekt

5,1 Spolu 11 800,00

Zorindenie/vybaveniea didaktické prostriedky cez krížové
'inancovnnie Z ERDF (priame výdavky)

Zariadenie/vybavenie II dídakticke prostriedky (priame
výdtll'ky)

2638/,58 2-1.38%
30.00% lz priamych vydovkov

5.00% lz cetkovych oprávnených výdavkov

20,00% lz nepriamych výdavkov3h. lZlIrilu/enie!vyhllvenie
{nepriame výdavky)

pre túto výzvu irelevantné

4. IDodávky na nepriame výt/llvky 6476,80 29.95% 30.00% lznepriamych vydavkov

5. IDOlJtí.'ky na priame výtlllvky 0,00 0.00% 30,00% lz priamych výdavkov

6. 1Riziková prirážka 0%

Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom ROISORO v odôvodnených prípadoch):
"Prcplatenic PHM podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze vozidla zaradeného do majetku organizácie nn uskutočnenie pracovných ciest

**Preplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verejnou dopravou

***Nepriame výdavky sú be-iné výdavky súvisiace so zabczpcčenim 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 zabczpcčcnim 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" hlavnej položke A I a v prípade hlavnej položky A2 relevantné výdavky. Limit je určený na základe priamych výdavkov na
projekt, tj. 20 % 7. oprávnených priamych výdavkov projektu (bez započítania rizikovej prirážky).

""Žiadater uvedie číslo aktivity podl'a podrobného opisu projektu. Niektoré výdavky môžu byť zapojené vo viacerých aktivitách súčasne (napr. zariadenie/vybavenia sa využíva vo viacerých aktivitách)

****'V~'da\'ok nesm ic byť duplicitný vo vzťahu k výdavkom zahmutým v položkách cestovné náhrady, v prípade duplicity bude daný výdavok neoprávnený v plnej výške. Pri odbornom personálo je možné aplikovať iba na základe pracovnoprávnych vzťahov (zamestnanec - prijímateľ). V prípade vzťahu napr.
živnostník - prijlmatcľ sa výdavky neuhrádzajú.

Hlavná položka AJ (ako aj A4, AS, atd') je zahrnutá do priamych výdavkov rozpočtu.

7



AgentúraMinbtelltYaikolstva, vedy, výskumu a§portu
SIoYensk~ "PUbIikY pit štrukturiIne fondy EÚ
Hanulova 5/B. 84101 Bratislava

-11 -


