
l. l. l. l .1 Proiektow manažér 610620 360 10.90

Hlavný pracovný pomer. Práca na riadení a koordinácii projektového tímu, zabezpečovani súladu
projektu so zmluvou o poskytnuti NFP. priprava monitorovacieh správ, interný monitoring a pod.

3 924.00IVÝPočet iednotkovei cenv: \354.80/\68*\.352 ~ \0,90 €/hod.osobohodina

1.1.1.2.1Koordinátor odbomei aktivity č. Ll 610620 osobohodina 40 11.40

Hlavný pracovný pomer. Práca na koordinácii odborníkov podieľajúcich sa na aktivite,
zabezpečovanie plnenie termínov a stanovených ukazovateľov, dodávanie podkladov pre

456.00lmonitorovacie správy a iné. VÝPočet iednotkovei cenv: \4\6,60/\68*1,352 ~ 1\,40 €/hod.

LI, 1.2.2.1

1.1.1.3.1Koordinátor odbomei aktivitv Č. \.2 610620 osobohodina 100 12,16

Hlavný pracovný pomer. Práca na koordinácii odborníkov podieľajúcich sa na aktivite,
zabezpečovanie plnenie termínov a stanovených ukazovateľov, dodávanie podkladov pre

r zts.oolmonlrorovacíe správy a iné. VÝPočet iednotkovei cenv: 1512.00/168*1,352 ~ 12,16 €/hod.

1.1

1.1.1.4.
1.1.2.

1.1.2.\.IEkonóm

1.1.2.2.IAdministratívnv oracovník

1.3.2.1.1Finančný manažér
L).3.lIný personá,!

:.:'

lA.I.ISootrebnV tovar a orevádzkovv materiál

1.4.2.1Poistné

1.5.3. [Dodávka sil

1.6.l. IPlagá:

\.6.2.1 Označenie oroiektu

610620 osobohodina

480

110

150

9,00

5,20

6,37

Hlavný pracovný pomer. Práca na koordinácii odborníkov podieľajúcich sa na aktivite,
zabezpečovanie plnenie termínov a stanovených ukazovateľov, dodávanie podkladov pre

486.40lmonitorovacie správy a iné. Výpočet iednotkovei ceny: 1512.00/168*1.352 ~ 12.16 €/hod.

1.2

2.1

1.1, 1.2,2.1610620 osobohodina

? 847,50
Hlavný pracovný pomer. Eviduje výdavky projektu a sleduje čerpanie finančných prostriedkov z
jednotlivých rozpočtových položiek, uhrádza faktúry a vypláca mzdy, dodáva finančné podklady pre
monitorovacie správy a žiadosti o platbu a zúčtovania žiadostí o platbu a iné. Výpočet jednotkovej

4320.00Icenv: 1118.34/168*1.352 ~ 9.00 €/hod.
Hlavný pracovný pomer. Práca na tvorbe podpornej dokumentácie - prezenčné listiny, zápisnice,

572,oolobjednávky a pod. Výpočetjednotkovej ceny: 646,20/168*1.352 = 5.20 €/hod.
Hlavný pracovný pomer. Tvorba pracovno-právnej a mzdovej agendy, priprava podkladov pre

sss.solrefundácíu miezd a pod. Výpočetjednotkovej ceny: 792,00/168*1 ,352 ~ 6,37 €/hod.

1.1,1.2,2.1

1.1, 1.2.2.1

610620 osobohodina

1680.80
610620 osobohodina

100 12,16
Hlavný pracovný pomer. Predpokladáme 100 hodín na zabezpečení publicity projektu a informovanie

1216,oolverejnosti. Výpočet jednotkovej ceny: 1512,00/168*1,352 = 12.16 €/hod. 1.1,1.2,2.1610620 osobohodina

637004 osobohodina

633006 roickt

63701 S rojckt

637003

637003

368 17,60

Hlavný pracovný pomer. Hlavný pracovný pomer. Realizuje verejné pobstarávanie - podprahových a
podlimitných zákaziek, prieskum trhu a prislušnú dokumentáciu. Výpočetjednotkovej ceny:

~~i~jj5t; 6.6~:/hO~
" ..

M";"@';;ir' '.ďR
"~';

488,80

Zmluva podľa Obchodného zákonnika - extemý dodávateľ so skúsenosťami s finančným riadenim
ESF projektov, práca na tvorbe žiadostí o platbu a zúčtovaní žiadosti o platbu, oprava žiadosti v
súlade s pokynmi, upozorňovanie na vyskytnuté problémy a nesú lady a spolu projektovým

6 476.80lmanažérom navrhuje možnosti na ich odstránenie a pod. Jednotková cena stanovená prieskumom trhu 11.1, 1.2.2.1
0.00

Na základe prieskumu trhu bude nakúpený spotrebný tovar, napr. kancelársky papier, tonery, rôzne
488,80ldrobné kancelárske potreby nevyhnutné na zabezoečenie riadenia a administrácie nroiektu

50 plagátov na propagáciu projektu ako aj označenie miestností, v ktorých bude prebiehať výuka.
200.001Dizain olaaátu v hodnote 50 €. plus jednotková cena vrátane dodania 3 €/ks200,00

400.00

Informačné 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€/ks

1.1.1.2.2.1

1.1,1.2,2.1

1.1,1.2,2.1



2.2.3.lTlačiareň

2.2.4.ISkener

633002 14 S02,S5

Na výučbu odborných predmetov je potrebné do odbornej učebne nakúpiť 14 ks počítačových zostáv.
Jednotková cena určená prieskumom trhu, vrátane operačného systému, LCD monitora, klávesnice,

II 239.90Imvši, podložky pod mvš, obvvklá v mieste a v čase

2.2.S.llnteraktivna tabul'a

633013

633002

633002

633004

ks

ks

ks

ks

ks

14 95,72
K. zakúpeným počítačom je potrebné kúpiť kancelársky balík (14). Jednotková cena určená

1340,oslprieskumom trhu, obvyklá v mieste a v čase
Na tvorbu podkladov pre inováciu a tlač výstupov je potrebné zakúpiť 2 tlačiarne A4. Jednotková

206,601cena určená prieskumom trhu, obvyklá v mieste a v čase
Na tvorbu podkladov pre inováciu a tlač výstupov je potrebné zakúpiť 2 skenery. Jednotková cena

194,16lurčená prieskumom trhu, obvyklá v mieste a v čase

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 3So,00lnajefektívnejšie využívanie. Jednotková cena určená prieskumom trhu, obvvklá v mieste a v čase

2.2.7.1 Postnrocesor cnc kodu

2.2.8.IRiadiaci systém sústruhu

2.2. 10.IFrekvenčnv rnenič

2.2.12.1Krokovv motor

2.2.13.IKarta nohonov

2.2.6.IProiektor

2.2.9.IMotor

2.2.II.ITlmivka

2.2.14.lzdro·

2.2. IS. IKabeláž

2.2. 16.IIstič

2.2.17.ISvorkovnice

633004

633013

633013

633004

633004

633004

633004

633004

633004

633004

633004

633004

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

sada

ks

103,301

97,OS

1690,00

1267,02

900,00'

22S0,001

150,001

420,00'

46,SO

237,60

477,60

118,80,

222,001

30,00

102,00

Multilicencia do postprocesoru (používaná v podnikoch - zamestnávateľoch našich absolventov)
umožni prevzatie výstupného CNC kódu z programovacích staníc, potrebná pre výučbu odborných

900,OOlpredmetov. Jednotková cena určená prieskumom trhu, obvyklá v mieste a v čase. 11.1,1.2,2.1
Softvérové vybavenie - riadiaci systém sústruhu vybaveného krokovými motormi (2ks) (používané v
podníkoch - zamestnávateľ och našich absolventov), potrebné pre výučbu odborných predmetov.

4 560,OOIJednotková cena určená prieskumom trhu, obvyklá v mieste a v čase. 11.1,1.2,2.1
Pomôcka na inovovanú výučbu v Odbornom výcviku a na súvisiacich Odborných predmetoch (2ks)
(používaná v podnikoch - zamestnávateľoch našich absolventov). Jednotková cena určená

soo.oojprieskumom trhu, obvyklá v mieste a v čase 11.1,1.2
Pomôcka na inovovanú výučbu v Odbornom výcviku a na súvisiacich odborných predmetoch
(používaná v podnikoch - zamestnávateľoch našich absolventov). Jednotková cena určená

azo.oolprieskumom trhu, obvyklá v mieste a v čase 11.1,1.2
Pomôcka na inovovanú výučbu v Odbornom výcviku a na súvisiacich odborných predmetoch
(používaná v podníkoch - zamestnávateľ och našich absolventov). Jednotková cena určená

46,solprieskumom trhu, obvyklá v mieste a v čase 11.1,1.2
Pomôcka na inovovanú výučbu v Odbornom výcviku a na súvisiacich odborných predmetoch
(použivaná v podnikoch - zarnestnávateľoch našich absolventov). Jednotková cena určená

237,60lprieskumom trhu, obvyklá v mieste a v čase 11.1,1.2
Pomôcka na inovovanú výučbu v Odbornom výcviku a na súvisiacich odborných predmetoch
(používaná v podnikoch - zamestnávateľoch našich absolventov). Jednotková cena určená

477,60Iprieskumom trhu, obvyklá v mieste a v čase 11.1,1.2
Pomôcka na inovovanú výučbu v Odbornom výcviku a na súvisiacich odborných predmetoch
(používaná v podnikoch - zamestnávateľoch našich absolventov). Jednotková cena určená

na.sojoneskumom trhu, obvyklá v mieste a v čase 11.1,1.2
Pomôcka na inovovanú výučbu v Odbornom výcviku a na súvisiacich odborných predmetoch
(používaná v podnikoch - zamestnávateľoch našich absolventov). Jednotková cena určená

zzz.oojpneskumom trhu, obvyklá v mieste a v čase 11.1,1.2
Pomôcka na inovovanú výučbu v Odbornom výcviku a na súvisiacich odborných predmetoch
(používaná v podnikoch - zamestnávateľoch našich absolventov). Jednotková cena určená

ao.oolpricskumom trhu, obvyklá v mieste a v čase 11.1,1.2
Pomôcka na inovovanú výučbu v Odbornom výcviku a na súvisiacich odborných predmetoch
(použivaná v podnikoch - zamestnávateľoch našich absolventov). Jednotková cena určená

102,oolorieskurnom trhu. obvyklá v mieste a v čase 11.1,1.2

2

1.1,1.2,2.1

1.1,1.2,2.1

1.1,1.2,2.1

1.1,1.2,2.1

1.1, 1.2,2.1

1.1,1.2,2.1



3. l. l. [Inovátor ŠkVP 1 610620 osobohodinu 10 7,88

3. 1.2.[Inovátor ŠkVP 2 610620 osobohodina 10 6,91

3. 1.3.[Inovátor ŠkVP 3 610620 osobohodina 10 7,72

3. 1.4.[Inovátor ŠkVP 4 610620 osobohodina 10 6,91

3.1.5.1 Inovátor ŠkVP 5 610620 osobohodina 15 7,08

3. 1.6.IInovátor ŠkVP 6 610620 osobohodina 10 6,40'

3.1.7.lInovátor ŠkVP 7 6[0620 osobohodina 10 7,88

3.1.8.lInovátor ŠkVP 8 6[0620 osobohodina 10 5,72

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

78,8017.88 €/hod. 1.1
Hlavný pracovný pomer, Inovácia učebných osnova časovo-tematických plánov na predmet
ekonomika. Predpokladný rozsah práce: 10 hodín. Výpočetjednotkovej ceny: 858,55/168*1,352 =

69,1016.91 €/hod.
Hlavný pracovný pomer. Inovácia učebných osnova časovo-tematických plánov na predmet
technické kreslenie. Predpokladný rozsah práce: 10 hodín. Výpočet jednotkovej ceny:

77,201959,75/168*1.352 = 7.72 €/hod.
Hlavný pracovný pomer. Inovácia učebných osnova časovo-tematických plánov na predmet
technológia. Predpokladný rozsah práce: 10 hodin. Výpočetjednotkovej ceny: 858,55/168*1,352 =

69,1016.91 €/hod.
Hlavný pracovný pomer. Inovácia učebných osnova časovo-tematických plánov na predmet kontrola
a meranie. Predpokladný rozsah práce: 15 hodín. Výpočetjednotkovej ceny: 880,00/168*1,352 =

106,2017.08 €/hod.
Hlavný pracovný pomer. Inovácia učebných osnova časovo-tematických plánov na predmet
výpočtová technika. Predpokladný rozsah práce: lO hodín. Výpočetjednotkovej ceny:

64,001795.30/168*1,352 = 6.40 €/hod.
Hlavný pracovný pomer. Inovácia učebných osnova časovo-tematických plánov na predmet
programovaníe. Predpokladný rozsah práce: lO hodín. Výpočetjednotkovej ceny: 979,55/168*1,352

78,801= 7.88 €/hod.
Hlavný pracovný pomer. Inovácia učebných osnova časovo-tematických plánov na predmet odborný
výcvik. Predpokladný rozsah práce: 10 hodín. Výpočetjednotkovej ceny: 710,77/168*1,352 = 5,72

57,201€/hod.

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

4.1.1. Tvorca učebného textu I 637027 osobohodina 320 8,08

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

4.1.3. Tvorca učebného textu 3 637027 osobohodina 320 8,08

4.1.4. Tvorca učebného textu 4 637027 osobohodina 320 8,081

3

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 sa v tomto podniku. Predpokladný rozsah práce: 50 hodín. Jednotková sadzba 13,64

682,00lvrátane odvodov zamestnávateľa
""i

Dohoda o vykonaní práce. Tvorba nových učebných materiálov pre predmet technické 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

2 sss.eolodvodov zamestnávateľa
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 I

2 sss.sotstranv textu. Jednotková cena 8.08 €/hod. vrátane odvodov zamestnávateľa
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 I strany textu.

2 sss.sulrednotková cena 8.08 €/hod. vrátane odvodov zamestnávateľa
Dohoda o vykonaní práce. Tvorba nových učebných materiálov pre predmet technológia:
Nastavovanie CNC strojov v rozsahu 80 strán. Predpokladáme 4 hodiny práce na tvorbu I strany

2 585,60Itextu. Jednotková cena 8.08 €/hod. vrátane odvodov zamestnávateľa

1.2

1.2

1.2

1.2



- - - - - ~Pr'j--11C~ - -Doh~ o ~kona~ prác~. Tvorba nových učebných materiálov pre predmet technológia: Koa ••.•••••
4.1.5. Tvorca učebného textu 5 637027 osobohodina 320 merame a nademe kvahtiy v strojárskej výrobe v rozsahu 80 strán. Predpokladáme 4 hodiny práce

8.08 2585,60 na tvorbu I stranv textu. Jednotková cena 8 08 €lhod. vrátane odvodov zamestnávateľa
Dohoda? vykonaní práce. Tvorba nových učebných materiálov pre predmet výpočtová technika:

12

4.1.6. Tvorca učebného textu 6 637027 osobohodina 320 8.08
Kreslenie ~ AutoCAD v rozsahu 80 strán. Predpokladáme 4 hodiny práce na tvorbu I strany textu.

2585.60 Jednotkova cena 8 08 €lhod. vrátane odvodov zamestnávateľa
Dohoda o vykonani práce. Tvorba nových učebných materiálov pre predmet programovaníe CNC:

1.2

Programovanie CNC strojov s riadiacim systémom Haidenheim v rozsahu 80 strán.

4.1.7. Tvorca učebného textu 7 637027 osobohodina
Predpokladáme 4 hodiny práce na tvorbu l strany textu, tvorca sa podieľa na tvorbe 39 strán (zo spolu

156 8,08 1260.48 80 strán). Jednotková cena 8 08 €/hod. vrátane odvodov zamestnávateľa
Dohoda o vykonani práce. Tvorba nových učebných materiálov pre predmet programovanie CNC:

1.2

Programovanie CNC strojov s riadiacim systémom Haidenheim v rozsahu 80 strán.
Predpokladáme 4 hodiny práce na tvorbu I 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 I
strany textu, tvorca sa podieľa na tvorbe 20 strán (zo spolu 80 strán). Jednotková cena 8,08 €lhod.

4.1.10. Tvorca učebného textu 10 637027 osobchodina 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 I
strany textu, tvorca sa podieľa na tvorbe 20 strán (zo spolu 80 strán). Jednotková cena 8,08 €lhod.

4.1.11. Tvorca učebného textu II 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 I
strany textu, tvorca sa podieľa na tvorbe 20 strán (zo spolu 80 strán). Jednotková cena 8,08 €lhod.

4.1.12. Tvorca učebného textu 12 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 I
strany textu, tvorca sa podieľa na tvorbe 20 strán (zo spolu 80 strán). Jednotková cena 8,08 €lhod.

4.1.13. Tvorca učebného textu 13 637027 osobohodina 80 8,08 646.40 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 I 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 I strany textu, tvorca sa podieľa na tvorbe 20 strán (zo spolu 80 strán).

4.1.15. Tvorca učebného textu 15 637027 osobohodina 80 8,08 646,40 Jednotková cena 8 08 €lhod. 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 1 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
čast' maturitnej skúšky z časti programovania CNC strojov v rozsahu 80 strán. Predpokladáme 4
hodiny práce na tvorbu I strany textu, tvorca sa podieľa na tvorbe 20 strán (zo spolu 80 strán).

4.1.17. Tvorca učebného textu 17 637027 osobohodina 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 vedomostí a zručností, ktoré sú východiskom pre
uplatnenie v tomto podniku. Predpokladaný rozsah práce: 250 hodin. Jednotková sadzba 13,64 €lhod.

4.1.18. Odborný konzultant l 637027 osobo hodina 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 €lhod.

4.1.19. Odborný konzultant 2 637027 osobohodina 50 \3,64 682,00 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

4.1.20.
uplatnenie v tomto podniku. Predpokladaný rozsah práce: 50 hodín. Jednotková sadzba 13,64

Odborný konzultant 3 637027 osobohodina 50 13,64 682,00 €lhod. vrátane odvodov zamestnávateľa 1.1



Dohoda o pracovnej činnosti. Priprava podkladov k 30 interaktívnym cvičeniam pre icb
programovanie a vytvorenie dizajnu pre predmety: Infonnatika, Technické kreslenie a 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 10 hodin práce na
participácii na tvorbe scenára k videonahrávkam. Priprava prezentáci a testov spolu na 140 hodin pre

4. 1.21.1Tvorca vvučovania s využitím IKT I I 637027 losobohodina I 5201 8.081
Itri uvedené predmety. Predpokladáme 3 hodiny práce na prípravu prezentáci a testov na l vyučovaciu

4201.60 hodinu. S olu 520 hodin iednotková cena 8 08 €/hod. vrátane odvodov zamestnávateľa. 1.2

Dohoda o pracovnej činnosti. Priprava podkladov k 30 interaktívnym cvičeniam pre ich
programovanie a vytvorenie dizajnu pre predmety: Ekonomika, Technológia a 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 10 hodin práce na participácii na
tvorbe scenára k videonahrávkam. Príprava prezentáci a testov spolu na 140 hodin pre tri uvedené
predmety. Predpokladáme 3 hodiny práce na prípravu prezentácí a testov na l vyučovaciu hodinu.

4. 1.22.1Tvorca vvučovama s vvužitím IKT 2 1 637027 losobohodina 1 5201 8,08 4201,60 S olu 520 hodin .ednotková cena 8 08 €/hod. vrátane odvodov zamestnávateľa. 11.2

Dohoda o pracovnej činnosti, Príprava podkladov k 30 interaktivnym cvičeniam pre ich
programovanie a vytvorenie dizajnu pre predmety: Programovanie CNC strojov a Odborný výcvik s
využitím programového vyučovania a interaktívnej tabule. Predpokladáme 3 hodiny práce na tvorbu
podkladov k l cvičeniu s konzultáciami s odborným garantom a la hodín práce na participácii na
tvorbe scenára k videonahrávkam. Priprava prezentácí a testov spolu na 140 hodín pre tri uvedené
predmety. Predpokladáme 3 hodiny práce na prípravu prezentácí a testov na 1 vyučovaciu hodínu.

4. 1.23.1Tvorca vvučovania s vvužitím IKT 3 1 637027 losobohodina 1 5201 8,081 4 201,601Spolu 520 hodin, jednotková cena 8,08 €/hod. vrátane odvodov zamestnávateľa. lu
Dohoda o vykonaní práce. Spracovanie scenárov pre videonahrávky v rozsahu 60 min. ako podklad
pre kameramana. Predpokladáme 6 hodín práce na tvorbu scenára pre Iminútu videonahrávky.

4.1.24.ITvarca scenára pre videonahrávky 1 637027 [osobohodina 1 3601 13,641 4 910,40pednotková sadzba 13,64 €/hod. vrátane odvodov zamestnávateľa. 11.2
Dohoda o vykonaní práce. Práca na tvorbe záznamov pre odborný výcvik, ktoré budú následne
nahovorené a zostrihané. Predpokladáme 150 hodín práce kameramana. Jednotková sadzba: 13,64

4.1.25.1 Kameraman videonahrávok 1 637027 [osobohodina 1 1501 13,641 2 0464€/hOd. vrátane odvodov zamestnávateľa. lu

Dohoda o vykonaní práce. Zabezpečenie zvukových efektov, asistovanie pri nahrávaní komentárov,
spracovanie nahovorených komentárov pre nahrávky na odborný výcvik. Predpokladáme 100 hodín

4. 1.26.IOzvučovač videnahrávok 1 637027 [osobohodina 1 tool 13,641 1364,oolpráce. Jednotková sadzba 13,64 €/hod. vrátane odvodov zamestnávateľa. 11.2
Dohoda o vykonaní práce. Vytvorenie komentárov k videnahrávkam, nahovorenie textov k
videonahrávkam. Predpokladáme 100 hodín práce. Jednotková sadzba: 8,08 €/hod. vrátane odvodov

oolzamestnávateľa.

637004 6480.001roickt

Zmluva podľa Obchodného zákonníka. Cena zahŕňa proces strihania, spracovania a finalizácie
videonahrávok na odborný výcvik, ktoré spolu budú v trvaní min. 60 minút. Predpokladáme 15 dní
spracovania natočených materiálov (náklady vo výške 799 €/deň v strižni). Bude realizované verejné

II 985,OOlobstarávanie, ktoré bude rešpektovať zásadu hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti 11.24.4.2.IStrih videonahrávok 637004 projekt II 985,00'

Jm_ mr=rl_\!8w.Jm:_m ?Wil
Nákup odbornej literatúry pre 9 pedagogických zamestnancov potrebnej na prípravu nového
vyučovania predmetov ínfonnatika, ekonomika, technické kreslenie, technológia, kontrola a meranie,
výpočtová technika, programovanie CNC strojov, odborný výcvik, ktorá bude využívaná v procese

soo.eoltvorbv učebných materiálov ako ai k dispozicii žiakom.

1.2



nutí --- - - - - - - 6dPr_11C" - ••
Úhrada účastníckeho poplatku za školenie na prácu s programom Autodesk IDventor Da tvorbu
technickej dokumentácie. Získané poznatky budú aplikované pri priprave nového vyučovaDÍa v

Účastnícky poplatok za školenie na prácu s programom predmete Informatika. Školenie bude realizované v priestoroch školy pre 14 pedagógov v minimáIaOm
rozsahu 8 hodín, aby boli schopní pracovať s nakúpenou technikou a využívať čo najviac funkcií,5.5.1. Autodesk Inventor 637001 rojekt l 3500,00 3500,00 Cena 250 OO €/osobu zahŕňa kurzovné, nákladv na testovanie a vydanie certifikátu študiiné materiálv, 2.1
Úhrada účastníckeho poplatku za školenie na pracu s programom Aut()(;AD na tvorbu technickej
dokumentácie. Získané poznatky budú aplikované pri priprave nového vyučovania v predmetoch
Výpočtová technika a Odborný výcvik. Školenie bude realizované v priestoroch školy pre 14
pedagógov v minimálnom rozsahu 8 hodín, aby boli schopní pracovať s nakúpenou technikou a

Účastnícky poplatok za školenie na prácu S programom využívať čo najviac funkcii. Cena 250,00 €/osobu zahŕňa kurzovné, náklady na testovanie a vydanie
5.5.2. AutoCAD 637001 roiekt l 3500,00 3500,00 certifikátu študijné materiály. 2.1

Uhrada účastníckeho poplatku za školenie Haidenheim - programovanie a obsluba CNC stroja.
Získané poznatky budú aplikované pri príprave nového vyučovania v predmetoch Programovanie
CNC strojov a Odborný výcvik. Školenie bude realizované v priestoroch školy pre 9 pedagógov v
minimálnom rozsahu 8 hodín, aby boli schopní pracovať s nakúpenou technikou a využívať čo najviac
funkcii. Cena 200,00 €/osobu zahŕňa kurzovné, náklady na testovanie a vydanie certifikátu, študijné

5.5.3. Účastníckv nonlatok za školenie Haidenheim 637001 roiekt 1 1 800,00 l 800,00 materiálv, 2.1

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 [KT ponúkajú. Získané poznatky budú aplikované pri
príprave nového vyučovania vo viacerých vybraných predmetoch. Školenie bude realizované v

Účastnícky poplatok za školenie na používanie interaktívnej priestoroch školy pre 30 pedagogických zamestnancov v minimálnom rozsahu 8 hodín. Cena 100,00

f!osobu zahŕňa kurzovné, náklady na testovanie a vydanie certifikátu, študijné materiál . 2.15.5.4. tabule 637001 rciekt 1 3000,00 3000,00
S, Spolu II 800 OO

1 x.n Riziková prirážka I Ip,ojekt I O 0,001 0,001 1 1 1
I OOO

CELKOVÉ OPRÁ V"ENÉ ""DAVKY PROJEKT\' 129832,20

6476,80

5,00% lz celkových oprávnených výdavkov

0%

24.38%
30,00% lz priamych výdavkov

20,00% lz nepriamych výdavkov

29,95% 30,00% lz nepriamych výdavkov

0,00 0.00% 30,00% lz priamych výdavkov
o 0%

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

··Prcplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verejnou dopravou

"·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, účtovnlk.,.); 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 A l 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).

-U-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)

-~u*Vydavok nesmie byť duplicitný vo vzťahu k výdavkom zahmutým v položkách cestovné náhrady, v prípade duplicity bude dany výdavok neoprávnený v plnej výške. Pri odbornom personaleje možné aplikovať iba na základe pracovnoprávnych vzťahov (zamestnanec - prijímateľ). V prípade vzťahu napr.
žlvnostník - prijímateľ sa výdavky neuhrádzajú.

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