
 



 



 



 



 



 



 



 

Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR na dve desatinné miesta). 

  Názov položky rozpočtu 

Číselník 

oprávnených 

výdavkov Jednotka 

Počet 

jednotiek 

Maxim. 

jednotková 

cena 

Výdavky 

spolu Komentár k rozpočtu 

Priradenie k 

aktivitám 

projektu**** 

Rizikové 

položky 

A B B1 C D E 

F = D * 

E G 
I II 

1. 

Koordinácia projektu a podporné aktivity - nepriame 

výdavky***       EUR EUR       

1.1. Personálne výdavky interné         14 774,40       

1.1.1. Riadiaci personál         6 912,00       

1.1.1.1. Projektový manažér 637027 osobohodina 768 9 6 912,00 

Celková koordinácia 

projektových aktivít, vedenie 

expertov, komunikácia s 
inštitúciami a ministerstvom, 

celkový rozsah 768 hodín, 

hodinová odmena 9,00 EUR. 
Forma - dohoda o pracovnej 

činnosti. Cena práce je 

stanovená na základe obvyklej 
ceny v regióne. 1.1,2.1,3.1.   

1.1.2. Administratívny personál         5 472,00       

1.1.2.1. Finančný manažér   osobohodina 0 0,00 0,00       



1.1.2.2. Administratívny pracovník 610620 osobohodina 480 5,70 2 736,00 

Administratívne a obslužné 

práce v rámci projektu. Mzda 

administratívneho a 

obslužného pracovníka  za 

celkový rozsah 480 hodín, v 

cene 5,70 EUR/hod. 

Jednotková cena je 

výsledkom výpočtu 

priemernej hodinovej mzdy 

zamestnanca vrátane 

povinných odvodov 

zamestnávateľa t.j.tarifný 

plat+príplatky/mesačný fond 

pracovného času*možné 

navýšenie v dôsledku bežného 

zvyšovania platov a inflácie 

12,5%*povinné odvody 

zamestnávateša 34,95% 

(obecneodvádza 

0,25%garančný fond) 

691/184*1,125*1,3495=5,70 

€..Forma - pracovná zmluva, 

resp.dodatok k pracovnej 

zmluve .Cena práce je 

stanovená na základe 

obvyklej ceny v regióne. 1.1,2.1,3.1.   



1.1.2.3. účtovník 610620 osobohodina 480 5,70 2 736,00 

Vedenie účtovnej agendy. 

Mzda účtovníka  za celkový 

rozsah 480 hodín, v cene 5,70 

EUR/hod. Jednotková cena je 

výsledkom výpočtu 

priemernej hodinovej mzdy 

zamestnanca vrátane 

povinných odvodov 

zamestnávateľa t.j.tarifný 

plat+príplatky/mesačný fond 

pracovného času*možné 

navýšenie v dôsledku bežného 

zvyšovania platov a inflácie 

12,5%*povinné odvody 

zamestnávateša 34,95% 

(obecneodvádza 

0,25%garančný fond) 

691/184*1,125*1,3495=5,70 

€..Forma - pracovná zmluva, 

resp.dodatok k pracovnej 

zmluve .Cena práce je 

stanovená na základe 

obvyklej ceny v regióne. 1.1,2.1,3.1.   

1.1.3. Iný personál         2 390,40       



1.1.3.1. Manažér publicity 637027 osobohodina 288 8,30 2 390,40 

Odmena za koordinovanie 

aktivít v oblasti publicity. 

Odpracuje celkove 288 hodín, 
za hodinovú mzdu 8,30 EUR na 

dohodu o vykonaní práce. Cena 

práce je stanovená na základe 
obvyklej ceny v regióne. 1.1,2.1,3.1.   

1.3. Dodávka služieb - personálne výdavky         200,00       

1.3.3. Iný personál         200,00       

1.3.3.2. Pracovník pre verejné obstarávanie 637004 osobohodina 20 10,00 200,00 

Expert zabezpečí Verejné 

obstaranie počas doby trvania 

projektu .Odpracuje celkovo 20 
hodín, hodinová odmena 10,- 

EUR. Cena obvyklá v danom 

regione a čase.Forma mandátna 
zmluva Cena prieskum trhu. 1.1,2.1,.3.1   

1.4. Ostatné  výdavky - nepriame         962,25       



1.4.1. Spotrebný tovar a prevádzkový materiál 633006 projekt 1 290,00 290,00 

Nákup spotrebného a 
prevádzkového materiálu: 

kancelársky papier,drobné 

kancelárske nástroje, tonery, a 
iné. - množstvá podľa potreby, 

pre riadenie projektu a 

administratívu. Cena stanovená 
na základe obvyklej ceny v 

regióne v danom čase, Celková 

rozpočtovaná suma predstavuje 
290,- EUR na 20 mesiacov 

trvania projektových aktivít. 1.1,2.1,3.1.   

1.4.3. Telekomunikačné poplatky, poštovné a internet 632003 projekt 1 120,00 120,00 

Poplatky za telefón, internet a 

iné poštovné náklady pre 

aktivity 1.1, 2.1, 3.1 po dobu 
trvania projektu. 1.1,2.1,3.1.   

1.4.7. Občerstvenie 637014 projekt 1 500,00 500,00 
Občerstvenie participantov 
aktivít: káva, čaj, nealko a iné. 2.1,3.1.   



1.4.8. Poistné 637015 projekt 1 52,25 52,25 

Poistenie techniky a zariadenia 

nakúpenej počas projektu. Cena 

stanovená na základe obvyklej 
ceny v regióne v danom čase. 

Jedná sa o poistenie PC, 

príslušenstva PC, vybavenia 
voľnočasových učební, 

multifunkčného laboratória, 

vybavenia športovej základne 2.1.   

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

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

1.5. Monitoring a hodnotenie projektu         1 195,20       

1.5.1. Personálne výdavky interné          1 195,20       



1.5.1.1. Manažér monitoringu 610620 osobohodina 144 8,30 1 195,20 

Monitorovanie aktivít, tvorba 

monitorovacích správ. Mzda 

manažéra monitoringu za 

celkový rozsah 144 hodín, v 

cene 8,30 EUR/hod. 

Jednotková cena je 

výsledkom výpočtu 

priemernej hodinovej mzdy 

zamestnanca vrátane 

povinných odvodov 

zamestnávateľa t.j.tarifný 

plat+príplatky/mesačný fond 

pracovného času*možné 

navýšenie v dôsledku bežného 

zvyšovania platov a inflácie 

12,5%*povinné odvody 

zamestnávateša 34,95% 

(obecneodvádza 

0,25%garančný fond) 

1006/184*1,125*1,3495=8,30 

€..Forma - pracovná zmluva, 

resp.dodatok k pracovnej 

zmluve .Cena práce je 

stanovená na základe 

obvyklej ceny v regióne. 1.1,2.1,3.1.   

1.6. Publicita a informovanie         393,00       



1.6.5. Označenie projektu 637003 projekt 1 133,00 133,00 

Poplatok za vyhotovenie 

informačných tabúľ projektu. 
Celková cena počas realizácie 

projektu je 133,- EUR. Cena je 

stanovená na základe obvyklej 
ceny v regióne. 1.1,2.1,3.1.   

1.6.6. Web stránka určená pre publicitu projektu 637003 projekt 1 60,00 60,00 

Poplatok za internetovú 

doménu počas trvania projektu. 
Na zriadenej a zaplatenej 

internetovej doméne bude 

fungovať internetová stránka 
projektu, za účelom prezentácie 

projektových aktivít, výsledkov 

a donorov financujúcich projekt 
(ASFEU, ESF). Cena 

stanovená na základe obvyklej 

ceny v regióne v danom čase. 1.1,2.1,3.1.   

1.6.8. Inzercia v tlačených alebo intrenetových médiách 637003 projekt 1 50,00 50,00 

Poplatok za inzerciu v 
regiónálnych novinách (celkom 

4x). Celková cena počas 

realizácie projektu je 50,- EUR. 
Cena je stanovená na základe 

obvyklej ceny v regióne. 1.1,2.1,3.1.   

1.6.9. Štítky, lepky 637003 projekt 1 50,00 50,00 

Poplatok za vyhotovenie 

označenia zakúpeného 

materiálu a techniky. Celková 
cena počas realizácie projektu 

je 50,- EUR. 

Cena je stanovená na základe 
obvyklej ceny v regióne. 1.1,2.1,3.1   



1.6.10. Propagačné materiály 637003 projekt 1 100,00 100,00 

Poplatok za vyhotovenie 
propagačných materiálov 

(tašky, bloky, perá). Celková 

cena počas realizácie projektu 
je 100,- EUR. Cena je 

stanovená na základe obvyklej 

ceny v regióne. 1.1,2.1,3.1   

1.   Spolu         17 524,85       

2. Zariadenie a vybavenie projektu                 

2.2. Zariadenie a vybavenie  (mimo krížového spolufinancovania)         26 424,00       

2.2.1. PC zostava pre obsluhu interaktívnej tabule 633002 ks 1 790,00 790,00 

1 ks PC zostavy pre obsluhu 

interaktívnej tabule. Využitie v 
aktivite 1.1,2.1,3.1. PC 

potrebné k obsluhe 

interaktívnej tabule, potrebnej 
na vybavenie špecializovanej 

učebne. Výuku 

prostredníctvom interaktívnej 
tabule bude využívaná pri 

odborných predmetoch, PC 

bude obsluhované vyučujúcim 
pedagógom. Cena PC 

predstavuje 790,- EUR. Cena: 

prieskum trhu. 1.1,2.1,3.1.   



2.2.2. Multimediálny projektor 633002 ks 1 770,00 770,00 

1 ks Multimediálneho 

projektora. Multimediálny 

projektor potrebný na 
vybavenie špecializovanej 

učebne. Bude slúžiť vo 
vyučovacom procese v rámci 

jednotlivých predmetov, ako 

pomôcka pri prezentáciách 
prednášaného učiva. 

Obsluhovaný 

bude vyučujúcim pedagógom. . 
Využitie v aktivite 

1.1,2.1,3.1. Cena 

multimediálneho projektora 
predstavuje 770,- EUR. Cena: 

prieskum trhu. 1.1,2.1,3.1.   

2.2.3. Bezpečnostný USB hard disk 633002 ks 1 225,00 225,00 

1 ks USB bezpečnostného 

kľúča. Bližšia špecifikácia v 
ponukovom liste. Využitie v 

aktivite 1.1,2.1,3.1. USB hard 

disk potrebný k nákupu 
technologického vybavenia k 

zaisteniu bezpečnosti a 

trvácnosti dát odborných 
dokumentov. Na daný nosič 

budú zálohované všetky 

adresáre, súbory, dáta a študijné 

materiály, nevyhnutné k 

výučbe, v dôsledku ich straty 
by nastali veľké škody 

ovplyvňujúce kvalitu 

vyučovacieho procesu. Cena 
bezpečnostného USB harddisku 

predstavuje 225,- EURCena: 1.1,2.1,3.1.   



prieskum trhu. 

2.2.4. PC pre výuku žiakov 633002 ks 10 450,00 4 500,00 

10 ks pre participantov PC pre 

výuku žiakov. Využitie v 
aktivite 1.1,2.1,3.1. PC pre 

odbornú výuku žiakov počas 

vyučovacieho procesu, 
prostredníctvom moderných 

technológií, za účelom 

zkvalitnenia vzdelávania. 
Využitie PC predovšetkým pri 

hodinách informatiky. Cena: 

prieskum trhu. Cena jedného 

PC pre výuku žiakov 

predstavuje 450,- EUR, 
celkovo je plánovaný nákup 10 

ks PC pre výuku žiakov v 

celkovej cene 4 500,- EUR. 1.1,2.1,3.1.   



2.2.5. Aplikačný software 633013 ks 10 220,00 2 200,00 

Aplikačný software pre všetky 
PC zakúpené prostredníctvom 

projektu. Jedná sa o 

programové vybavenie 
nevyhnutné pre výučbový 

proces. Ide o nevyhnutnú 

súčasť vybavenia PC pre výuku 
žiakov - programové vybavenie 

PC. Využitie v aktivite 

1.1,2.1,3.1. Cena: prieskum 
trhu - znížená. Cena 1 ks 

aplikačného softwaru 

predstavuje 220,- EUR, celková 
cena za 10 ks aplikačného 

softwaru činí 2 200,- EUR. 1.1,2.1,3.1.   

2.2.6. Interaktívna tabuľa 633004 ks 1 1 650,00 1 650,00 

Interaktívna tabuľa pre výuku v 

cene 1 650,- EUR. Využitie v 
aktivite 1.1,2.1,3.1. Zariadenie 

potrebné pre skvalitnenie 

výučbového procesu a 
voľnočasových aktivít v škole. 

Cena: prieskum trhu. 1.1,2.1,3.1.   

2.2.7. Hrnčiarsky kruh na voľnočasovú výuku 633004 ks 1 580,00 580,00 

Hrnčiarsky kruh pre technické 
práce a voľný čas. Využitie v 

aktivite 1.1,2.1,. Zariadenie 

potrebné pre skvalitnenie 
výučbového procesu a 

voľnočasových aktivít v škole. 

Cena: prieskum trhu. 1.1,2.1,3.1.   



2.2.8. Šijacie stroje pre výuku 633004 ks 3 255,00 765,00 

Šijacie stroje pre výuku 
dievčat, práca s MRK a 

žiačkami ZŠ. Využitie v 

aktivite 1.1,2.1,. Zariadenie 
potrebné pre skvalitnenie 

výučbového procesu a 

voľnočasových aktivít v škole. 
Cena: prieskum trhu. 1.1,2.1,3.1.   

2.2.9. Umývačka riadu pre výuku 633004 ks 1 479,00 479,00 

Umývačka riadu pre výuku 

ŠPD. Využitie v aktivite 

1.1,2.1,. Zariadenie potrebné 
pre skvalitnenie výučbového 

procesu a voľnočasových 

aktivít v škole. Cena: prieskum 

trhu. 1.1,2.1,3.1.   

2.2.10. Chladnička s mrazničkou pre výuku 633004 ks 1 555,00 555,00 

Chladnička s mrazničkou pre 

výuku ŠPD. Využitie v aktivite 
1.1,2.1,. Zariadenie potrebné 

pre skvalitnenie výučbového 

procesu a voľnočasových 
aktivít v škole.Cena: prieskum 

trhu. 1.1,2.1,3.1.   

2.2.11. Kuchynská linka pre výuku 633004 ks 1 580,00 580,00 

Kuchynská linka pre výuku 
ŠPD. Využitie v aktivite 

1.1,2.1,. Zariadenie potrebné 

pre skvalitnenie výučbového 

procesu a voľnočasových 

aktivít v škole. Cena: prieskum 

trhu. 1.1,2.1,3.1.   



2.2.12. Elektrický varič s rúrou 633004 ks 1 640,00 640,00 

Elektrický varič s rúrou pre 
výuku ŠPD. Využitie v aktivite 

1.1,2.1,. Zariadenie potrebné 

pre skvalitnenie výučbového 
procesu a voľnočasových 

aktivít v škole. Cena: prieskum 

trhu. 1.1,2.1,3.1.   

2.2.13. Kuchynský drez pre výuku 633004 ks 1 150,00 150,00 

Kuchynský drez do kuchynskej 

linky. Využitie v aktivite 

1.1,2.1,. Zariadenie potrebné 
pre skvalitnenie výučbového 

procesu a voľnočasových 

aktivít v škole. Cena: prieskum 
trhu. 1.1,2.1,3.1.   

2.2.14. Didaktické pomôcky športovej základne ZŠ 633004 projekt 1 2 150,00 2 150,00 

Športové náčinie a vybavenie 

pre pohybové aktivity. Využitie 
v aktivite 1.1,2.1,. Obsah 

položky: vybavenie telocvične 

pre výuku a voľnočasové 
aktivity športovými potrebami 

a náradím podľa ponuky v VO 
- kladky, žinenky, kozy, bedne, 

lavičky, lopty, basket. koše, 

bránky, gymnastické náradie, 
laná a iné. 

Cena: prieskum trhu. 1.1,2.1,3.1.   



2.2.15. Didaktické pomôcky multifunkčného laboratória ZŠ 633004 projekt 1 1 150,00 1 450,00 

Vybavenie laboratória pre 
odborné predmety. Využitie v 

aktivite 1.1,2.1,3.1. Obsah 

položky: , 3 ks testovacia 
súprava na chémiu, 1 ks 

digitálne váhy, 1 ks školské 

chemické pokusy 3 diely na 
DVD, 1 ks veľká školská 

encyklopédia na DVD sada. 

Cena: prieskum trhu. 1.1,2.1,3.1.   

2.2.16. Mikroskop digitálny 633004 ks 1 300,00 300,00 

Vybavenie laboratoria pre 
odborné predmety.Využitie v 

aktivitách 1.1.,2.1.,3.1. Cena 

prieskum trhu 1.1,2.1,3.1.   

2.2.17. Mikroskop 633004 ks 5 80,00 400,00 

Vybavenie laboratoria pre 

odborné predmety.Využitie v 

aktivitách 1.1.,2.1.,3.1. Cena 
prieskum trhu 1.1,2.1,3.1.   

2.2.18. Fotoaparát pre audiovizuálnu výučbu 633004 ks 3 180,00 540,00 

Pomôcky na audiovizuálne 

vzdelávanie. Využitie v aktivite 

1.1,2.1,. Využitie 
predovšetkým pri 

dokumentovaní realizácie 

projektových aktivít v rámci 

celej školy. Cena: prieskum 

trhu. 1.1,2.1,3.1.   



2.2.19. Videokamera pre audiovizuálnu výučbu 633004 ks 3 400,00 1 200,00 

Pomôcky na audiovizuálne 

vzdelávanie. Využitie v aktivite 
1.1,2.1,. Využitie 

predovšetkým pri 

dokumentovaní realizácie 
projektových aktivít v rámci 

celej školy. Cena: prieskum 

trhu. 1.1,2.1,3.1.   

2.2.20. Notebooky pre výuku 633002 ks 10 450,00 4 500,00 

Notebooky pre výučbu 

odborných predmetov. Využitie 

v aktivite 1.1,2.1,3.1. PC pre 
odbornú výuku žiakov počas 

vyučovacieho procesu, 

prostredníctvom moderných 
technológií, za účelom 

zkvalitnenia vzdelávania. Cena: 

prieskum trhu. 1.1,2.1,3.1.   

2.2.21. Výučbový software 633013 ks 10 200,00 2 000,00 

Výučbový software do 

notebookov. Využitie v aktivite 

1.1,2.1,3.1. Jedná sa o 
programové vybavenie 

nevyhnutné pre výučbový 

proces. Cena: prieskum trhu. 1.1,2.1,3.1.   

2. Spolu         26 424,00       

3. 

... doplniť názov aktivity projektu podľa Podrobného opisu 

projektu                 

3.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti         25 300,00       



3.1.1. Asistent učiteľa 1 610620 osobohodina 1 470 5,40 7 938,00 

Mzda asistenta učiteľa za 

celkový rozsah 1470 hodín, v 
cene 5,40 EUR/hod. 

Jednotková cena je výsledkom 

výpočtu priemernej hodinovej 
mzdy zamestnanca vrátane 

povinných odvodov 

zamestnávateľa.t.j.tarifný 
plat+príplatky/mesačný fond 

pracovného času*možné 
navýšenie v dôsledku bežného 

zvyšovania platov a inflácie 

12,5%*povinné odvody 
zamestnávateša 34,95% 

(obecneodvádza 

0,25%garančný fond) 
655/184*1,125*1,3495=5,40 

€..Forma - pracovná 

zmluva.,resp.dodatok k 
pracovnej zmluve .Cena práce 

je stanovená na základe 

obvyklej ceny v regióne. 1.1,   



3.1.2. Asistent učiteľa 2 610620 osobohodina 1 470 5,40 7 938,00 

Mzda asistenta učiteľa za 

celkový rozsah 1470 hodín, v 
cene 5,40 EUR/hod. 

Jednotková cena je výsledkom 

výpočtu priemernej hodinovej 
mzdy zamestnanca vrátane 

povinných odvodov 

zamestnávateľa.t.j.tarifný 
plat+príplatky/mesačný fond 

pracovného času*možné 

navýšenie v dôsledku bežného 

zvyšovania platov a inflácie 

12,5%*povinné odvody 

zamestnávateša 34,95% 
(obecneodvádza 

0,25%garančný fond) 

655/184*1,125*1,3495=5,40 
€..Forma - pracovná 

zmluva.,resp.dodatok k 

pracovnej zmluve .Cena práce 
je stanovená na základe 

obvyklej ceny v regióne. 1.1,   



3.1.3. Doučovateľ 1 610620 osobohodina 530 4,00 2 120,00 

Mzda doučovateľa za celkový 
rozsah 530 hodín, v cene 4,- 

EUR/hod. Jednotková cena je 

výsledkom výpočtu priemernej 
hodinovej mzdy zamestnanca 

vrátane povinných odvodov 

zamestnávateľa.t.j.tarifný 
plat+príplatky/mesačný fond 

pracovného času*možné 

navýšenie v dôsledku bežného 
zvyšovania platov a inflácie 

12,5%*povinné odvody 

zamestnávateša 34,95% 

(obecneodvádza 

0,25%garančný 

fond) 
485,76/184*1,125*1,3495=4,00 

€..Forma - pracovná 

zmluva.,resp.dodatok k 
pracovnej zmluve Cena práce je 

stanovená na základe obvyklej 

ceny v regióne. 1.1,   



3.1.4. Doučovateľ 2 610620 osobohodina 530 4,00 2 120,00 

Mzda doučovateľa za celkový 
rozsah 530 hodín, v cene 4,- 

EUR/hod. Jednotková cena je 

výsledkom výpočtu priemernej 
hodinovej mzdy zamestnanca 

vrátane povinných odvodov 

zamestnávateľa.t.j.tarifný 
plat+príplatky/mesačný fond 

pracovného času*možné 

navýšenie v dôsledku bežného 
zvyšovania platov a inflácie 

12,5%*povinné odvody 

zamestnávateša 34,95% 
(obecneodvádza 

0,25%garančný fond) 

485,76/184*1,125*1,3495=4,00 
€..Forma - pracovná 

zmluva.,resp.dodatok k 

pracovnej zmluve Cena práce je 
stanovená na základe obvyklej 

ceny v regióne. 1.1,   



3.1.5. Výchovný poradca 610620 osobohodina 960 5,40 5 184,00 

Mzda asistenta učiteľa za 
celkový rozsah 1470 hodín, v 

cene 5,40 EUR/hod. 

Jednotková cena je výsledkom 
výpočtu priemernej hodinovej 

mzdy zamestnanca vrátane 

povinných odvodov 
zamestnávateľa.t.j.tarifný 

plat+príplatky/mesačný fond 

pracovného času*možné 
navýšenie v dôsledku bežného 

zvyšovania platov a inflácie 

12,5%*povinné odvody 
zamestnávateša 34,95% 

(obecneodvádza 

0,25%garančný fond) 
655/184*1,125*1,3495=5,40 

€..Forma - pracovná 

zmluva.,resp.dodatok k 
pracovnej zmluve .Cena práce 

je stanovená na základe 

obvyklej ceny v regióne. 1.1,   

3.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti)         6 400,00       



3.3.1. Školenia, kurzy - osobnostný rozvoj detí 637004 osobohodina 360 10,00 3 600,00 

Vzdelávanie zamerané na 

komunikačný, pohybový, 
divadelný a psychologický 

rozvoj detí v rámci 

voľnočasových aktivít. Odmena 
lektorovi kurzu za 360 hodín 

lektorovania. Pozícia cez VO. 

Forma - Zmluva o zabezpečení 
služieb. Cena: prieskum trhu. 

Hodinová cena je stanovená na 

10,- EUR. 1.1,   

3.3.2. Školenia, kurzy - protipredsudková výchova na školách 637004 osobohodina 200 14,00 2 800,00 

Vzdelávanie zamerané na 

odstraňovanie bariér medzi 
žiakmi z rozdielnych komunít. 

Uvedenou aktivitou sa bude 

napĺňať požiadavka stierania 
bariér medzi rómskymi a 

nerómskymi žiakmi ZŠ, 

odstraňovanie separácie a 
segregácie a posiľňovanie 

inklúzie na školách. Odmena 

lektorovi kurzu za 200 hodín 
lektorovania. Pozícia cez VO. 

Forma - Zmluva o 

zabezpečení služieb. Cena: 
prieskum trhu. Hodinová cena 

je stanovená na 14,- EUR. 1.1,   

3.4. Ostatné výdavky - priame         800,00       



3.4.4. Grafické spracovanie a tlač publikácie 637004 projekt 1 800,00 800,00 

Vydanie CD na zmierňovanie 
napätia v komunitách. CD na 

posilňovanie tolerancie, 

deklarovanie negatívneho 
vplyvu rasizmu, intolerancie, 

xenofóbie, diskriminácie, 

predsudkov a stereotypov na 
mladých ľudí, ktorí si ešte len 

budujú vlastný názor na ľudí. 

Cena zahŕňa tvorbu obsahu CD 
a jeho vydanie. Cena je 

stanovená na základe obvyklej 

ceny v regióne v danom čase. 1.1,   

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

3.5. Podpora frekventantov         6 800,00       

3.5.2. Školiaci materiál, školiace potreby 633009 projekt 1 4 400,00 4 400,00 

Nákup kníh, učebníc a 
učebných pomôcok pre potreby 

participantov aktivity, odborné 
pedagogické a didaktické 

zameranie. Cena je stanovená 

na základe obvyklej ceny v 
regióne v danom čase. Celková 

suma predstavuje 4400,- EUR a 

zahŕňa učebné materiály, 
pracovné listy a metodické 

príručky pre vzdelávanie 

participantov, ale aj následné 
vzdelávanie žiakov škôl. 1.1,   



3.5.4. Vydávanie školského časopisu 633009 projekt 1 2 400,00 2 400,00 

Vydávanie školského časopisu 

pre 2 ZŠ a 1 MŠ na mesačnej 
báze, dvojjazyčná úprava, 

odborné články, vzdelávacie 

materiály a tvorivé hry. 
Školský časopis sa bude 

pripravovať každý mesiac 

počas 20 mesiacov. Mesačný 
náklad bude 20 ks. 

Mesačné náklady budú činiť 

120,- EUR na tlač, výrobu a 
obsahovú náplň 20 ks 

výtlačkov. Cena zahŕňa náklady 

na preklady do rómskeho 
jazyka. Cena je stanovená na 

základe obvyklej ceny v 

regióne v danom čase. 1.1,   

3.  Spolu         39 300,00       

4. 2.1  Vzdelávanie dospelých z MRK                 



4.3.1. Lektor školenia, kurzu - Domácnosť a hospodárenie 637004 osobohodina 300 10,00 3 000,00 

Odmena lektorovi kurzu za 300 

hodín lektorovania, výber cez 
VO. Forma - Zmluva o 

zabezpečení služieb. Cena: 

prieskum trhu. Hodinová cena 
je stanovená na 10,- EUR.. 

Aktivita zameraná na 

posilnenie schopnosti 
efektívneho hospodárenia v 

rómskych komunitách, 

rodinách a následné 
minimalizovanie neschopnosti 

finančnej sebestačnosti. 2.I   

4.3.2. Lektor školenia, rekvalifikácia muži - Kuchár 637004 osobohodina 200 10,00 2 000,00 

Odmena lektorovi kurzu za 200 

hodín lektorovania, 

Rekvalifikačný kurz kuchár 
umožní participantom posilniť 

ich zamestnateľnosť na trhu 

práce. Forma teoretická a 
praktická časť. Výber cez VO. 

Forma - Zmluva o zabezpečení 

služieb. Cena: prieskum trhu. 
Hodinová cena je stanovená na 

10,- EUR. 2.I   



4.3.3. Lektor školenia, rekvalifikácia ženy - Krajčírka 637004 osobohodina 200 10,00 2 000,00 

Odmena lektorovi kurzu za 200 
hodín lektorovania, výber cez 

VO. Rekvalifikačný kurz 

krajčírka umožní participantom 
posilniť ich zamestnateľnosť na 

trhu práce. Forma teoretická a 

praktická časť.Forma - Zmluva 
o zabezpečení služieb. Cena: 

prieskum trhu. Hodinová cena 

je stanovená na 10,- EUR. 2.I   

4.3.4. Lektor školenia, rekvalifikácia výroba darčej. pred.  637004 osobohodina 200 10,00 2 000,00 

Odmena lektorovi kurzu za 200 
hodín lektorovania, 

rekvalifikačný kurz umožní 

participantom posilniť ich 

zamestnateľnosť na trhu práce. 

Forma teoretická a praktická 

časť.výber cez VO. Forma - 
Zmluva o zabezpečení služieb. 

Cena: prieskum trhu. Hodinová 

cena je stanovená na 10,- EUR. 2.I   

4.  Spolu         9 000,00       

5. 3.1.  Vzdelávanie pedagogických zamestnancov                 

5.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti)         8 400,00       



5.3.1. Lektor školenia, kurzu - Asistent učiteľa na ZŠ   osobohodina 200 14,00 2 800,00 

Odmena lektorovi kurzu za 200 
hodín lektorovania, výber cez 

VO. Uvedené vzdelávanie 

umožní participantom 
nadobudnúť 

odborné vzdelávanie v oblasti 

asistentov učiteľa pre prácu so 
žiakmi so špeciálnymi 

potrebami. Forma - Zmluva o 

zabezpečení služieb. Cena: 
prieskum trhu. Hodinová cena 

je 

stanovená na 14,- EUR. 3.1,   

5.3.2. Lektor školenia, kurzu - Obsluha IKT a int. tabule    osobohodina 250 14,00 3 500,00 

Odmena lektorovi kurzu za 250 

hodín lektorovania, výber cez 

VO. Uvedené vzdelávanie 

umožní obsluhe IKT a 
interaktívnej 

tabule efektívne a odborne 

zvládať prácu na daných 
technických prístrojoch. Forma 

- Zmluva o zabezpečení 

služieb. Cena: prieskum trhu. 
Hodinová cena je stanovená na 

14,- EUR. 3.1,   

5.3.3. Lektor školenia, kurzu - Práca s príslušníkmi MRK   osobohodina 150 14,00 2 100,00 

Odmena lektorovi kurzu za 150 
hodín lektorovania, výber cez 

VO. Uvedené vzdelávanie 

umožní participantom 
nadobudnúť 

odborné vzdelávanie v oblasti 

práce so žiakmi so špeciálnymi 
potrebami, z prostredia MRK. 

Forma - Zmluva o zabezpečení 

služieb. Cena: prieskum trhu. 3.1,   



Hodinová cena je stanovená na 
14,- EUR. 

5.5 Podpora frekventantov         5 000,00       

5.5.1. ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov vzdelávania    projekt 1 500,00 500,00 

Položka zahŕňa stravné 

frekventantov počas 

školení.poskytnuté v zmysle §5 
ods.1písm.a zákona NRSR 

č.283/2002 Zz. o cestovných 

náhradách v znení nesk.zmien a 
dopl. 3.1,   



5.5.2. Školiaci materiál a potreby   projekt 1 4 500,00 4 500,00 

Nákup kníh, učebníc a 

učebných pomôcok pre potreby 
participantov aktivity, odborné 

pedagogické a didaktické 

zameranie. Cena je stanovená 
na základe obvyklej ceny v 

regióne v danom čase. Celková 

suma predstavuje 4500,- EUR a 
zahŕňa učebné materiály, 

pracovné listy a materiál pre 

vzdelávanie participantov. 3.1,   

5 Spolu         13 400,00       

X. Riadenie rizík (ak relevantné)                 

X. Spolu         0,00       

  CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU         

105 

648,85       

         

 

  Kontrola kriterii efektivnosti rozpoctu 

Suma v 

EUR 

Reálne 

limity 

rozpočtu v 

% 

Maximálne 

limity   

   1. Nepriame výdavky*** 

17524,85 

19,89 20,00% z priamych výdavkov 

   



2. 

financovanie z ERDF (priame výdavky) 0 

0 10,00% z priamych výdavkov 

   3a. 

Zariadenie a vybavenie (priame výdavky) 26424,00 

30 20,00% z priamych výdavkov 

   3b. 

(nepriame výdavky) pre túto výzvui relevantné 

20,00% z nepriamych výdavkov 

   4. 

Dodávky na nepriame výdavky 200 

1,15 30,00% z nepriamych výdavkov 

   5. 

Dodávky na priame výdavky 24600 

28,14 30,00% z priamych výdavkov 

   6. Riziková prirážka 0 0 5,00% z celkových 
oprávnených výdavkov 

  

          

          

 Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SORO v odôvodnených prípadoch): 

 *Preplatenie PHM podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze vozidla zaradeného do majetku organizácie na uskutočnenie pracovných ciest 

**Preplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verejnou dopravou     

 ***Nepriame výdavky sú bežné výdavky súvisiace so zabezpečením realizácie riadenia projektu a publicity a informovanosti (výdavky žiadateľa na personál vyčlenený na riadenie 

projektu (projektový manažér, účtovník,...); tovary a služby, ktoré súvisia s administratívnym a technickým zabezpečením realizácie projektu vrátane informovania a publicity (napr. 

spotrebný materiál, zariadenie/vybavenie pre účely riadenia a administrácie projektu). Obsahujú všetky výdavky v hlavnej položke A1  a v prípade hlavnej položky A2 relevantné 

 

  

 



výdavky. Limit je určený na základe priamych výdavkov na projekt, t.j. 20 % z oprávnených priamych výdavkov projektu (bez započítania rizikovej prirážky).   

 ****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) 

*****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. 

 

  

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

          

 



 


