
   

  

 

           
 

           ITMS kód Projektu: 26140130030 

 

DODATOK Č. 6 K ZMLUVE   O POSKYTNUTÍ   NENÁVRATNÉHO   

FINANČNÉHO   PRÍSPEVKU 

uzatvorený v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov, v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

v znení neskorších predpisov, v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona č. 

528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších 

predpisov   

 
ČÍSLO ZMLUVY: OPV/31/2013, registračné č. 0173/2013 

 

Tento Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, registračné číslo 

Dodatku  0173/2013-D6 (ďalej len „Dodatok“) je uzatvorený v zmysle článku 8 bod 1 VZP 

medzi zmluvnými stranami: 

 

Poskytovateľ 

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

sídlo : Stromová 1, 813 30 Bratislava 

   Slovenská republika 

IČO : 00164381 

DIČ : 2020798725 

konajúci : Juraj Draxler 

 

(ďalej len „Poskytovateľ“)  

 

 

 

Prijímateľ 

názov  : Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania  

sídlo : Žehrianska 9, 851 07 Bratislava 

zapísaný v : Zriaďovacia listina č. CD – 2008-15759/34399-1:09 a Dodatok č.3 

konajúci : PhDr. Romana Kanovská, na základe splnomocnenia Mgr. Hana 

Kotlárová  

IČO : 42134943 

DIČ : 2022673994 



   

  

banka : Štátna pokladnica  

číslo účtu vo formáte IBAN   

 zálohové platby:
1
  a) SK83 8180 0000 0070 0038 5088 

    b) 

 predfinancovanie:
2
 a) 

    b) 

 refundácia:
3
  a) SK83 8180 0000 0070 0038 5088 (účet na   

príjem prostriedkov z refundácie)  

    b) SK73 8180 0000 0070 0033 4440  

(ďalej len „Prijímateľ“) 

Článok 1 

 

Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na zmene Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku č. OPV/31/2013 (ďalej len „Zmluva“), ITMS kód Projektu  26140130030,  v znení 

Dodatku č. 1 – registračné číslo Dodatku -0173/2013-D1, Dodatku č. 2 – registračné číslo 

Dodatku -0173/2013-D2, Dodatku č. 3 – registračné číslo Dodatku -0173/2013-D3, Dodatku 

č. 4 – registračné číslo Dodatku -0173/2013-D4, Dodatku č. 5 – registračné číslo Dodatku -

0173/2013-D5, Usmernenia Poskytovateľa č.1 zo 7. decembra 2009, Usmernenia 

Poskytovateľa č. 2 z 11. mája 2010, Usmernenia Poskytovateľa č. 3 z 24. septembra 2010, 

Usmernenia Poskytovateľa č. 4 z 21. apríla 2011, Usmernenia Poskytovateľa č. 5 z 24. 

októbra 2012, Usmernenia Poskytovateľa č. 6 z 1. marca 2013, Usmernenia Poskytovateľa č. 

7 z 26. augusta 2013 a Usmernenia Poskytovateľa č. 8 z 8. marca 2014 uvedených v článku 2 

tohto Dodatku. 

 

Článok 2 

 

(1) V prílohe č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“ sa tabuľka „Rozpočet projektu“ a 

„Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít“ nahrádza novou tabuľkou „Rozpočet projektu“ 

a „Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít“. 

Nové tabuľky sú prílohou č. 1 k Dodatku č. 6.  

Príloha č. 1 k Dodatku č. 6 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

 

(2) V prílohe č. 3 Zmluvy „Rozpočet projektu“ sa tabuľka „Rozpočet projektu a komentár 

k rozpočtu projektu“ a „Tabuľka č. 1: predpokladané zdroje financovania oprávnených 

výdavkov projektu (v EUR)“ nahrádzajú novou tabuľkou „Rozpočet projektu a komentár 

k rozpočtu projektu“ a „Tabuľka č. 1: predpokladané zdroje financovania oprávnených 

výdavkov projektu (v EUR)“ . 

Nové tabuľky sú prílohou č. 2 k Dodatku č. 6.  

Príloha č. 2 k Dodatku č. 6 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

 

(3) Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené. 

 

 

                                                 
1 Ak sa nehodí, prečiarknite 
2
 Ak sa nehodí, prečiarknite 

3 Ak sa nehodí, prečiarknite 



   

  

Článok 3 

(1) Pre účely tohto Dodatku sa všeobecné zmluvné podmienky označujú ako „VZP“, Zmluva 

o poskytnutí NFP 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. 

 

Prílohy: 

Príloha č.1  

Príloha č.2  

 

Za  Poskytovateľa v Bratislave, dňa      : 

 

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

    Juraj Draxler - minister 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu
4
 Poskytovateľa 

 

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa      : 

 

 

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

   Mgr. Hana Kotlárová – projektový manažér 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu
5
 Prijímateľa 

 

 

 

 

                                                 
4
 Ak sa nehodí,  prečiarknite 

5
 Ak sa nehodí,  prečiarknite 



   

  

Príloha č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – PREDMET PODPORY NFP 
 

 

 
7. Rozpočet projektu 

Skupina výdavkov 
Oprávnené výdavky 

(v EUR) 
Neoprávnené výdavky 

(v EUR) 
Celkové výdavky 
projektu (v EUR) 

Názov aktivity 

Skupina výdavkov 1 - 610620 

 163 264,14 0,00  163 264,14 KPaPA 

 445 105,45 0,00  445 105,45 1.1 

 148 670,18 0,00  148 670,18 1.2 

Skupina výdavkov 2 - 631001 

 1 454,54  0,00  1 454,54 KPaPA 

 10 000,00 0,00  10 000,00 1.1 

 3 181,82 0,00  3 181,82 1.2 

Skupina výdavkov 3 - 631002 

 454,55 0,00  454,55 KPaPA 

2 727,27 0,00 2 727,27 1.1 

3 636,36 0,00 3 636,36 1.2 

Skupina výdavkov 4 - 632001 

 545,45 0,00  545,45 KPaPA 

 636,37 0,00  636,37 1.1 

363,64 0,00 363,64 1.2 

Skupina výdavkov 5 - 632002 

 0,00 0,00  0,00 KPaPA 

 0,00 0,00  0,00 1.1 

 0,00 0,00  0,00 1.2 

Skupina výdavkov 6 - 632003 

2 727,27 0,00 2 727,27 KPaPA 

 1 363,64 0,00  1 363,64 1.1 

 909,09 0,00  909,09 1.2 

Skupina výdavkov 7 - 632004 

 909,09 0,00  909,09 KPaPA 

 1 181,82 0,00  1 181,82 1.1 

 500,00 0,00  500,00 1.2 

Skupina výdavkov 8 - 633002 

2 991,38 0,00 2 991,38 KPaPA 

3 019,01 0,00 3 019,01 1.1 

 101 916,61 0,00                101 916,61 1.2 

Skupina výdavkov 9 - 633004 

262,01 0,00 262,01 KPaPA 

22,49 0,00 22,49 1.1 

22,49 0,00 22,49 1.2 

Skupina výdavkov 10 - 633006 

 5 272,73 0,00  5 272,73 KPaPA 

2 272,73 0,00 2 272,73 1.1 

2 727,27 0,00 2 727,27 1.2 

Skupina výdavkov 11 - 633013 

 324,06 0,00  324,06 KPaPA 

 54 375,99 0,00  54 375,99 1.1 

 965 495,24 0,00  965 495,24 1.2 

Skupina výdavkov 12 - 633016 136,36 0,00 136,36 KPaPA 

Skupina výdavkov 13 - 634001 

363,64 0,00 363,64 KPaPA 

454,55 0,00 454,55 1.1 

454,55 0,00 454,55 1.2 

Skupina výdavkov 14 - 634004 
909,09 0,00 909,09 1.1 

909,09 0,00 909,09 1.2 

Skupina výdavkov 15 - 636001 

 16 000,00 0,00  16 000,00 KPaPA 

               0,00 0,00                    0,00 PaI 

  
52 959,26 

0,00 
 

52 959,26 
1.1 

 23 914,46 0,00  23 914,46 1.2 

Skupina výdavkov 16 - 636002 

 1 818,19 0,00  1 818,19 KPaPA 

 1 000,00 0,00  1 000,00 1.1 

 1 000,00 0,00  1 000,00 1.2 

Skupina výdavkov 18 - 637001 

 3 636,36 0,00  3 636,36 PaI 

1 818,18 0,00 1 818,18 1.1 

 13 909,09 0,00  13 909,09 1.2 

Skupina výdavkov 19 - 637003  6 045,46 0,00  6 045,46 PaI 

Skupina výdavkov 20 - 637004 

 1 727,27 0,00  1 727,27 KPaPA 

 40 361,27 0,00  40 361,27 PaI 

 8 818,12 0,00  8 818,12 1.1 

 9 318,19 0,00  9 318,19 1.2 

Skupina výdavkov 21 - 637005 
 10 319,00 0,00  10 319,00 KPaPA 

 88 778,25 0,00  88 778,25 1.2 

Skupina výdavkov 22 - 637007 

 1 431,82 0,00  1 431,82 PaI 

 12 409,09 0,00  12 409,09 1.1 

 10 454,54 0,00  10 454,54 1.2 



   

  

Skupina výdavkov 23 - 637014 

 4 202,58 0,00  4 202,58 KPaPA 

 4 545,45 0,00  4 545,45 1.1 

 2 272,73 0,00  2 272,73 1.2 

Skupina výdavkov 24 - 637015 

40,91 0,00 40,91 KPaPA 

63,64 0,00 63,64 1.1 

31,82 0,00 31,82 1.2 

Skupina výdavkov 25 - 637016 

 1 197,33 0,00  1 197,33 KPaPA 

 1 363,64 0,00  1 363,64 1.1 

 663,64 0,00  663,64 1.2 

Skupina výdavkov 26 - 637026  727,70 0,00  727,70 1.1 

Skupina výdavkov 27 - 637027 

 18 370,14 0,00  18 370,14 KPaPA 

 71 427,82 0,00  71 427,82 1.1 

 42 486,38 0,00  42 486,38 1.2 

Skupina výdavkov 28 - 641001 
  

126 889,59 
0,00 

  
126 889,59 

1.2 

Skupina výdavkov 29 - 641009 3 504,43 0,00 3 504,43 1.2 

Skupina výdavkov 30 - 642002 934,52 0,00 934,52 1.2 

Skupina výdavkov 31 - 642004  23 242,76 0,00  23 242,76 1.2 

Skupina výdavkov 32 - 642005  13 424,07 0,00  13 424,07 1.2 

Skupina výdavkov 27 - 711003 
 364,57 0,00  364,57 1.1 

 14 420,74 0,00  14 420,74 1.2 

CELKOVO 2 565 452,98 0,00 2 565 452,98  

 
8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít 

Aktivita 
Oprávnené výdavky 

(v EUR) 

Neoprávnené 
výdavky 
(v EUR) 

Výdavky celkovo 
(v EUR) 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    

1 

1.1 Vytváranie úloh a testov pre 
priebežné školské testovania 
(školská databáza úloh) a pre 
objektívne vyhodnocované 
testovania (NÚCEM databáza 
úloh). 

677 565,88 0,00 677 565,88 

2 

1.2 Zavádzanie elektronického 
testovania na monitorovanie 
úrovne vedomostí, zručností 
a kľúčových kompetencií žiakov, 
sledovanie trendov kvality škôl. 

1 604 031,55 0,00 1 604 031,55 

Podporné aktivity    

Riadenie projektu  232 380,64 0,00  232 380,64 

Publicita a informovanosť  51 474,91 0,00  51 474,91 

CELKOVO 0,00 2 565 452,98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

Príloha č. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

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

                

Položka 

rozpočtu 
Názov položky rozpočtu 

Číselník 

oprávnených 

výdavkov 

Jednotka 
Počet 

jednotiek 

Maximálna 

jednotková 

cena 

Výdavky 

spolu 

Komentár k 

rozpočtu 

Priradenie k 

aktivitám 

projektu**** 

Rizikové 

položky       

A B B1 C D E F G H I 
      

1. 

Koordinácia 

projektu a podporné 

aktivity - nepriame 

výdavky*** 

                
      

1.1. 
Personálne výdavky 

interné 
        182 578,59       

      

1.1.1. Riadiaci personál         43 743,24       
      

1.1.1.1. 
Hlavný manažér 

projektu 
610620 osobohodina 252,00 18,50 4 438,64 

Mzda zamestnanca 
na pracovný pomer 

vrátane všetkých 

nákladov 
zamestnávateľa 

vyplývajúcich z 

platnej legislatívy 
súvisiacich s 

pracovným 

pomerom. 
Nesie zodpovednosť 

za národný projekt 

ako štatutárny orgán. 
Zodpovedá za 

realizáciu národného 

projektu v súlade s 
kompetenciami a 

cieľmi organizácie, 

odborne a metodicky 
usmerňuje realizáciu 

projektových aktivít, 

zodpovedá za 
celkovú úroveň 

realizácie projektu. 

Vykonáva ďalšie 

Koordinácia 
projektu a 

podporné 

aktivity 

  
      



   

  

činnosti vyplývajúce 
z pozície 

štatutárneho orgánu 

alebo ďalšie činnosti 
vyžadujúce si 

implementácia 

projektu. 
Rozsah hodín 

zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 
dobu implementácie 

národného projektu 

pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 
Jednotková cena 

vychádza z reálnej 

mzdy zamestnanca v 
organizácii. Výška 

výdavkov za 

položku 1.1.1.1. bola 
upravená v dodatku 

č. 4 prepočtom: 

pôvodná jednotková 
cena * počet 

čerpaných jednotiek 

do 01/2014 + 
zmenená jednotková 

cena * zostatok 

jednotiek na 
čerpanie, t.j. [(15,6 * 

77,02) + (18,50 * 

174,98] = 4438,64 
EUR 



   

  

1.1.1.2. Projektový manažér 610620 osobohodina 504,00 12,50 6 300,00 

Mzda zamestnanca 
na pracovný pomer 

vrátane všetkých 

nákladov 
zamestnávateľa 

vyplývajúcich z 

platnej legislatívy 
súvisiacich s 

pracovným 

pomerom. 
Zodpovedá za 

organizačné 

zabezpečenie 

realizácie národného 

projektu. 

Zabezpečuje 
manažment 

vnútorných procesov 

v rámci národného 
projektu v súlade s 

platnou legislatívou, 

internými 
nariadeniami, 

zabezpečuje 

prepojenosť 
vnútorných procesov 

v rámci národného 

projektu s procesmi 
riadenia organizácie. 

Zastrešuje celkovú 

administráciu 
národného projektu a 

kontroluje činnosti 

jednotlivých 
zamestnancov a 

pracovníkov.  

Usmerňuje realizáciu 
projektových aktivít 

a aktívne prezentuje 

výstupy projektu na 

odborných a iných 

podujatiach. 

Vykonáva ďalšie 
činnosti obvyklé pre 

riadenie osôb a 

procesov alebo 
ďalšie činnosti 

vyžadujúce si 

implementácia 

Koordinácia 
projektu a 

podporné 

aktivity 

  
      



   

  

projektu. 
Rozsah hodín 

zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 
dobu implementácie 

národného projektu 

pre tento cieľ 
stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ a 
neprevýši 

maximálny počet 

550 hodín. Celkové 

čerpanie neprevýši 

hodnotu v stĺpci 

výdavky spolu.. 
Jednotková cena 

vychádza z reálnej 

mzdy zamestnanca v 
organizácii.                 



   

  

1.1.1.3. 
Interný manažment 

projektu  
610620 osobohodina 2 823,37 11,40 32 186,42 

Mzda zamestnanca 
na pracovný pomer 

vrátane všetkých 

nákladov 
zamestnávateľa 

vyplývajúcich z 

platnej legislatívy 
súvisiacich s 

pracovným 

pomerom. 
Zodpovedá za vecné 

ako aj finančné 

riadenie národného 

projektu, vrátane 

odborných aktivít, v 

súčinnosti s 
internými 

zamestnancami a 

externými 
pracovníkmi. 

Zabezpečuje procesy 

implementácie 
národného projektu. 

Garantuje efektívnu 

realizáciu národného 
projektu v súlade so 

zmluvou o 

poskytnutí NFP a 
platnými riadiacimi 

dokumentmi. 

Poskytuje informácie 
o realizácii a 

finančnom 

zabezpečení 
národného projektu, 

realizuje organizačné 

a materiálno-
technické 

zabezpečenie 

národného projektu, 

vrátane realizácie 

VO. Zodpovedá za 

dosiahnutie výstupov 
a naplnenie 

stanovených 

ukazovateľov. 
Zastrešuje 

spoluprácu s 

odbornými 

Koordinácia 
projektu a 

podporné 

aktivity 

  
      



   

  

inštitúciami, 
vysokými školami, 

strednými školami, 

základnými školami 
a inými inštitúciami 

participujúcimi na 

implementácii 
národného projektu. 

Vykonáva ďalšie 

činnosti súvisiace so 
zabezpečením 

vecného a 

finančného plnenia 

národného projektu. 

Rozsah hodín 

zodpovedá pomernej 
časti potrieb na celú 

dobu implementácie 

národného projektu 
pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 
ciele K a RKZ a 

neprevýši 

maximálny počet 
3100  hodín. 

Celkové čerpanie 

neprevýši hodnotu v 
stĺpci výdavky spolu. 

Jednotková cena 

vychádza z reálnej 
mzdy zamestnanca v 

organizácii.           

1.1.1.4. 

Príspevok 

zamestnávateľa na 

stravovanie riadiaceho 

personálu 

637014 projekt 1,00 636,36 636,36 

Stravné 
zamestnancov 

pracujúcich pre 

národný projekt v 
súlade s platnou 

legislatívou. 

Objem finančných 

prostriedkov 

zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 
dobu implementácie 

národného projektu 

pre tento cieľ 
stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

Koordinácia 

projektu a 

podporné 

aktivity 

  
      



   

  

1.1.1.5. 

Zákonná tvorba 

sociálneho fondu z 

miezd riadiaceho 

personálu 

637016 projekt 1,00 181,82 181,82 

Zákonný prídel do 
sociálneho fondu vo 

výške podla zákona 

a Kolektívnej 
zmluvy z hrubých 

miest zamestnancov.  

Objem finančných 
prostriedkov 

pomernej časti 

potrieb na celú dobu 
implementácie 

národného projektu 

pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

Koordinácia 
projektu a 

podporné 

aktivity 

  
      

1.1.2. 
Administratívny 

personál 
        111 539,28       

      

1.1.2.1. 
Personál zabezpečujúci 

projektovú agendu 
610620 osobohodina 6 853,14 8,10 55 510,43 

Mzda zamestnanca 
na pracovný pomer 

vrátane všetkých 

nákladov 
zamestnávateľa 

vyplývajúcich z 

platnej legislatívy 
súvisiacich s 

pracovným 

pomerom. 
Zabezpečuje najmä 

ekonomickú, 

finančnú, účtovnú, 
mzdovú, personálnu, 

technickú a 

organizačnú agendu 
projektu. Vykonáva 

ďalšie činnosti 

vyžadujúce si 
implementácia 

projektu. 

Rozsah hodín 

zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 

dobu implementácie 
národného projektu 

pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 
cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ a 

Koordinácia 

projektu a 

podporné 
aktivity 

  
      



   

  

neprevýši 
maximálny počet 

7850 hodín. Celkové 

čerpanie neprevýši 
hodnotu v stĺpci 

výdavky spolu. 

Jednotková cena 
vychádza z reálnej 

mzdy zamestnanca v 

organizácii.           

1.1.2.2. 
Administratívny a 

obslužný personál 
610620 osobohodina 6 461,04 7,00 45 227,28 

Mzda zamestnanca 

na pracovný pomer 

vrátane všetkých 
nákladov 

zamestnávateľa 

vyplývajúcich z 
platnej legislatívy 

súvisiacich s 

pracovným 
pomerom. 

Vykonáva najmä 

administratívne a 
obslužné činnosti 

súvisiace s 
implementáciou 

národného projektu. 

Vykonáva ďalšie 
činnosti vyžadujúce 

si implementácia 

projektu. 
Rozsah hodín 

zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 
dobu implementácie 

národného projektu 

pre tento cieľ 
stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ a 
neprevýši 

maximálny počet 

7850  hodín. 
Celkové čerpanie 

neprevýši hodnotu v 

stĺpci výdavky spolu. 

Koordinácia 

projektu a 

podporné 
aktivity 

  
      



   

  

Jednotková cena 
vychádza z reálnej 

mzdy zamestnanca v 

organizácii.                 

1.1.2.3. Pomocný personál 637027 osobohodina 954,55 5,20 4 963,66 

Odmena pre 

pracovníka na 

dohody o prácach 
vykonávaných mimo 

pracovného pomeru. 

Triedi, usporadúva 
dokumenty, 

vykonáva 

kopírovacie práce a 
iné pomocné 

činnosti najmä pri 

nárazových prácach.  
Rozsah hodín 

zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 
dobu implementácie 

národného projektu 

pre tento cieľ 
stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ.  
Jednotková cena je 

odvodená z reálnej 

mzdy zamestnanca v 
organizácii za 

obdobné činnosti.          

Koordinácia 
projektu a 

podporné 

aktivity 

  
      

1.1.2.4. 

Príspevok 

zamestnávateľa na 

stravovanie 

administratívneho 

personálu 

637014 projekt 1,00 3 181,82 3 181,82 

Stravné 
zamestnancov 

pracujúcich pre 

národný projekt v 
súlade s platnou 

legislatívou. 

Objem finančných 
prostriedkov 

zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 

Koordinácia 
projektu a 

podporné 

aktivity 

  
      



   

  

dobu implementácie 
národného projektu 

pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 
cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ.  

1.1.2.5. 

Zákonná tvorba 

sociálneho fondu z 

miezd 

administratívneho 

personálu 

637016 projekt 1,00 909,09 909,09 

Zákonný prídel do 

sociálneho fondu vo 

výške podla zákona 
a Kolektívnej 

zmluvy z hrubých 

miest zamestnancov.  
Objem finančných 

prostriedkov 

zodpovedá pomernej 
časti potrieb na celú 

dobu implementácie 

národného projektu 
pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 
ciele K a RKZ.  

Koordinácia 

projektu a 

podporné 
aktivity 

  
      

1.1.2.6. 
Odvody zamestnávateľa 

- pomocný personál 
610620 projekt 1,00 1 747,00 1 747,00 

Odvody 

zamestnávateľa za 

pracovníka 

vykonávajúceho 

prácu na dohody o 

prácach 
vykonávaných mimo 

pracovného pomeru. 

Koordinácia 

projektu a 

podporné 

aktivity 

  
      

1.1.3. Iný personál         27 296,07       
      

1.1.3.1. Manažér publicity 610620 osobohodina 545,45 11,00 5 704,55 

Mzda zamestnanca 

na pracovný pomer 
vrátane všetkých 

nákladov 
zamestnávateľa 

vyplývajúcich z 

platnej legislatívy 

súvisiacich s 

pracovným 

pomerom. 
Zodpovedá za 

komplexnú prípravu 

a realizáciu publicity 
a medializácie 

národného projektu. 

Zastrešuje 

Koordinácia 

projektu a 

podporné 

aktivity 

  
      



   

  

dodržiavanie 
pravidiel publicity. 

Vykonáva ďalšie 

činnosti súvisiace s 
prezentáciou 

národného projektu a 

dokumentáciou 
realizácie publicity.  

Rozsah hodín 

zodpovedá pomernej 
časti potrieb na celú 

dobu implementácie 

národného projektu 

pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 
ciele K a RKZ a 

neprevýši 

maximálny počet 
610 hodín. Celkové 

čerpanie neprevýši 

hodnotu v stĺpci 
výdavky spolu.  

Jednotková cena 

vychádza z reálnej 
mzdy zamestnanca v 

organizácii. Výška 

výdavkov za 
položku bola 

upravená podľa 

vzorca: pôvodná 
jednotková cena * 

počet čerpaných 

jednotiek do januára 
2014 + zmenená 

jednotková cena * 

zostatok jednotiek na 
čerpanie, t.j. [(9,7 * 

227,23) + (11 * 

318,22)] = 5704,55 

EUR.  



   

  

1.1.3.2. Podporný personál 637027 osobohodina 222,22 9,00 1 999,98 

Odmena pre 
pracovníka na 

dohody o prácach 

vykonávaných mimo 
pracovného pomeru. 

Realizuje najmä 

čiastkové činností 
pre zabezpečenie 

procesov verejného 

obstarávania, pre 
zabezpečenie 

právnych aktov, pre 

organizačné a 

personálne 

zabezpečenie 

projektu a pre 
zefektívnenie a 

elektronizáciu 

riadenia národného 
projektu. Vykonáva 

ďalšie činnosti 

súvisiace s riadením 
a so zabezpečením 

implementácia 

projektu.  
Rozsah hodín 

zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 
dobu implementácie 

národného projektu 

pre tento cieľ 
stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ.  
Jednotková cena je 

odvodená z reálnej 

mzdy zamestnanca v 
organizácii za 

obdobné činnosti.       

Koordinácia 

projektu a 

podporné 
aktivity 

  
      



   

  

1.1.3.3. Programátor 637027 osobohodina 222,73 50,00 11 136,50 

Odmena pre 
pracovníka na 

dohody o prácach 

vykonávaných mimo 
pracovného pomeru. 

Programátorské 

činnosti zamerané 
najmä na tvorbu 

elektronických 

evidencií a výkazov 
pre potreby kontroly 

a vykazovania, napr. 

evidencia 

pracovných zmlúv, 

evidencia čerpania 

finančných 
prostriedkov, 

evidencia interných 

dokladov, 
vykazovanie 

pracovných činností 

zamestnancami.  
Vykonáva ďalšie 

činnosti súvisiace s 

údržbou portálov,  IS  
a pod.   

Rozsah hodín 

zodpovedá pomernej 
časti potrieb na celú 

dobu implementácie 

národného projektu 
pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 
ciele K a RKZ.  

Jednotková cena 

vychádza z 
prieskumu trhu. 

Koordinácia 

projektu a 
podporné 

aktivity 

  
      



   

  

1.1.3.4. Pracovník pre publicitu 637027 osobohodina 40,00 6,75 270,00 

Odmena pre 
pracovníka na 

dohody o prácach 

vykonávaných mimo 
pracovného pomeru.                                                                                                     

Obsahom činnosti 

bude najmä 
vykonávanie 

pomocných prác 

súvisiacich so 
zabezpečovaním 

publicity podľa 

pokynov manažéra 

publicity, s tvorbou a 

zabezpečením 

propagačných 
predmetov a 

materiálov a 

príprava podkladov 
pre manažéra 

publicity, a to najmä: 

písanie článkov, 
príprava prezentácií 

výstupov 

projektových aktivít 
pre potreby 

tlačových 

konferencií, tvorba 
textov pre tlačové 

správy, príprava 

textov na 
webstránku, 

spracovávanie 

odborných 
publicistických 

textov, komunikácia 

s médiami, 
žurnalistická práca 

pre potreby publicity 

projektu, monitoring 

médií  a pod.  Jedná 

sa o odbornú a 

špecializovanú 
žurnalistickú prácu, 

ktorej výstupy sú 

podkladom pre 
činnosť manažéra 

publicity.   

Rozsah hodín 

Koordinácia 
projektu a 

podporné 

aktivity 

  
      



   

  

zodpovedá pomernej 
časti potrieb na celú 

dobu implementácie 

národného projektu 
pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 
ciele K a RKZ.  

Jednotková cena 

vychádza z 
prieskumu trhu. 

1.1.3.4.1. Pracovník pre publicitu 610620 osobohodina 445,91 7,00 3 121,37 

Mzda zamestnanca 

na pracovný pomer 

vrátane všetkých 

nákladov 

zamestnávateľa 

vyplývajúcich z 
platnej legislatívy 

súvisiacich s 

pracovným 
pomerom.                                                                                                     

Obsahom činnosti 

bude najmä 
vykonávanie 

pomocných prác 
súvisiacich so 

zabezpečovaním 

publicity podľa 

pokynov manažéra 

publicity, s tvorbou a 

zabezpečením 
propagačných 

predmetov a 

materiálov a 
príprava podkladov 

pre manažéra 

Koordinácia 

projektu a 

podporné 
aktivity 

  
      



   

  

publicity, a to najmä: 
písanie článkov, 

príprava prezentácií 

výstupov 
projektových aktivít 

pre potreby 

tlačových 
konferencií, tvorba 

textov pre tlačové 

správy, príprava 
textov na 

webstránku, 

spracovávanie 

odborných 

publicistických 

textov, komunikácia 
s médiami, 

žurnalistická práca 

pre potreby publicity 
projektu, monitoring 

médií  a pod.  Jedná 

sa o odbornú a 
špecializovanú 

žurnalistickú prácu, 

ktorej výstupy sú 
podkladom pre 

činnosť manažéra 

publicity.   
Rozsah hodín 

zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 
dobu implementácie 

národného projektu 

pre tento cieľ 
stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ.  
Jednotková cena 

vychádza z 

prieskumu trhu. 

1.1.3.5. 

Príspevok 

zamestnávateľa na 

stravovanie iného 

personálu 

637014 projekt 1,00 250,00 250,00 

Stravné 

zamestnancov 

pracujúcich pre 
národný projekt v 

súlade s platnou 

legislatívou. 
Objem finančných 

prostriedkov 

zodpovedá pomernej 

Koordinácia 

projektu a 
podporné 

aktivity 

  
      



   

  

časti potrieb na celú 
dobu implementácie 

národného projektu 

pre tento cieľ 
stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ.  

1.1.3.6. 

Zákonná tvorba 

sociálneho fondu z 

miezd iného personálu 

637016 projekt 1,00 71,36 71,36 

Zákonný prídel do 

sociálneho fondu vo 

výške podla zákona 
a Kolektívnej 

zmluvy z hrubých 

miest zamestnancov.  
Objem finančných 

prostriedkov 

zodpovedá pomernej 
časti potrieb na celú 

dobu implementácie 

národného projektu 
pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 
ciele K a RKZ.  

Koordinácia 

projektu a 

podporné 
aktivity 

  
      

1.1.3.7. 
Odvody zamestnávateľa 

- podporný personál 
610620 projekt 1,00 727,27 727,27 

Odvody 

zamestnávateľa za 

pracovníka 

vykonávajúceho 

prácu na dohody o 

prácach 
vykonávaných mimo 

pracovného pomeru. 

Koordinácia 

projektu a 

podporné 

aktivity 

  
      

1.1.3.8. 
Odvody zamestnávateľa 

- programátor 
610620 projekt 1,00 3 920,00 3 920,00 

Odvody 
zamestnávateľa za 

pracovníka 

vykonávajúceho 
prácu na dohody o 

prácach 

vykonávaných mimo 
pracovného pomeru. 

Koordinácia 

projektu a 
podporné 

aktivity 

  
      

1.1.3.9. 

Odvody zamestnávateľa 

- pracovník pre 

publicitu 

610620 projekt 1,00 95,04 95,04 

Odvody 

zamestnávateľa za 
pracovníka 

vykonávajúceho 

prácu na dohody o 
prácach 

vykonávaných mimo 

pracovného pomeru. 

Koordinácia 

projektu a 

podporné 
aktivity 

  
      



   

  

1.2. Cestovné náhrady **         2 090,92       
      

1.2.1. 
Prevádzka vozidla 

organizácie * 
634001 projekt 1,00 272,73 272,73 

Cena 

spotrebovaných 
PHM podľa spotreby 

uvedenej v 

technickom preukaze 
vozidla zaradeného 

do majetku 

organizácie na 
uskutočnenie 

pracovných ciest 

súvisiacich s 
implementáciou 

národného projektu. 

Objem finančných 
prostriedkov 

zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 
dobu implementácie 

národného projektu 

pre tento cieľ 
stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

Koordinácia 

projektu a 

podporné 
aktivity 

  
      

1.2.2. 

Tuzemské pracovné 

cesty (cestovné náhrady 

v súlade s platnými 

limitmi) ** 

631001 projekt 1,00 1 363,64 1 363,64 

Cestovné náhrady v 

zmysle platnej 

legislatívy  súvisiace 
s realizáciou 

pracovných ciest 

projektového 
personálu. 

Objem finančných 

prostriedkov 
zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 

dobu implementácie 
národného projektu 

pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

Koordinácia 
projektu a 

podporné 

aktivity 

  
      



   

  

1.2.3. 

Zahraničné pracovné 

cesty (cestovné náhrady 

v súlade s platnými 

limitmi)** v prípade 

potreby  

631002 projekt 1,00 454,55 454,55 

Cestovné náhrady v 
zmysle platnej 

legislatívy  

súvisiacich s 
realizáciou 

zahraničných 

pracovných ciest za 
účelom rokovaní so 

zahraničnými 

dodávateľmi tovarov 
a služieb, za účelom 

nadviazania 

spolupráce so 

zahraničnými 

inštitúciami a 

zahraničnými 
expertami, za 

účelom účasti na 

zahraničných 
podujatiach 

obsahovo súvisiacich 

s projektom a za 
účelom prezentácie 

projektu v zahraničí 

v záujme kvalitného 
napĺňania 

projektových 

činností a pod.  
Objem finančných 

prostriedkov 

zodpovedá pomernej 
časti potrieb na celú 

dobu implementácie 

národného projektu 
pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 
ciele K a RKZ. 

Koordinácia 

projektu a 
podporné 

aktivity 

  
      

1.3. 
Dodávka služieb - 

personálne výdavky 
        12 046,27       

      

1.3.1. Riadiaci personál         0,00       
      

1.3.2. 
Administratívny 

personál 
        0,00       

      



   

  

1.3.3. Iný personál         12 046,27       
      

1.3.3.1. 
Externé všeobecné 

služby 
637004 projekt 1,00 1 727,27 1 727,27 

Zmluvný vzťah s 

externými 
dodávateľmi.  

Obsahom dodávok 

budú služby spojené 
s monitoringom 

médií a analýzou 

médií za účelom 
optimalizácie aktivít 

publicity, fotoslužby 

za účelom 

prezentácie projektu, 

služby v súvislosti s 

vyhotovením 
zvukových/video 

záznamov v médiách 

(televízia, rádio,web) 
a ich archivácie na 

CD/DVD nosičoch. 

Cena obsahuje 
všetky náklady 

dodávateľov služieb.  

Objem finančných 
prostriedkov 

zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 
dobu implementácie 

národného projektu 
pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 
ciele K a RKZ. 

Koordinácia 

projektu a 

podporné 
aktivity 

  
      



   

  

1.3.3.2. 
Externé špeciálne 

služby 
637005 projekt 1,00 10 319,00 10 319,00 

Zmluvný vzťah s 
externými 

dodávateľmi.  

Obsahom dodávok 
bude dohľad 

odborne spôsobilej 

osoby nad 
realizáciou 

verejného 

obstarávania, 
činnosti súvisiace s 

realizáciou 

verejného 

obstarávania,  

riešenie 

problematiky v 
oblasti práva, 

ekonomiky a 

financovania 
projektu, 

transformácia 

procesov riadenia 
organizácie z 

pohľadu právneho, 

ekonomického, 
finančného a 

organizačného v 

súvislosti s riadením 
národného projektu, 

softvérové a IT 

poradenstvo, 
analytické činnosti v 

oblasti IT riešení. 

Dokladovanie 
činnosti v súlade s 

riadiacimi 

dokumentmi. Cena 
obsahuje všetky 

náklady dodávateľov 

služieb.  

Objem finančných 

prostriedkov 

zodpovedá pomernej 
časti potrieb po celú 

dobu implementácie 

národného projektu 
pre tento cieľ, 

stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 

Koordinácia 
projektu a 

podporné 

aktivity 

  
      



   

  

ciele K a RKZ. 
Stanovenie objemu 

finančných 

prostriedkov pre 
potreby národného 

projektu je odvodené 

od výšky 
jednotkovej ceny 

podľa prieskumu 

trhu (max. 42 
EUR/osobohodina v 

oblasti verejného 

obstarávania, max. 

17 

EUR/osobohodina 

pre oblasť práva, 
max. 30 

EUR/osobohodina 

pre oblasť 
ekonomiky a 

financovania 

projektu a 
transformácie 

procesov, max. 60 

EUR/osobohodina 
pre softvérové a IT 

poradenstvo a pre 

analytické činnosti v 
oblasti IT riešení). 

1.4. 
Ostatné  výdavky - 

nepriame 
        27 450,00       

      

1.4.1. 
Spotrebný tovar a 

prevádzkový materiál 
633006 projekt 1,00 5 272,73 5 272,73 

Spotrebný,  

kancelársky a iný 

materiál na 
zabezpečenie 

implementácie 

národného projektu 
(napr. tonery, kanc. 

papier a pod.). 

Objem finančných 
prostriedkov 

zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 
dobu implementácie 

národného projektu 

pre tento cieľ 
stanovenej pomerom 

Koordinácia 

projektu a 

podporné 
aktivity 

  
      



   

  

cieľovej skupiny pre 
ciele K a RKZ.  

1.4.2. 
Nájom priestorov pre 

administráciu projektu 
636001 projekt 1,00 16 000,00 16 000,00 

Nájom priestorov 

pre riadiaci, 

administratívny a iný 
personál mimo sídla 

NUCEM a 

priestorov na 
uschovanie 

projektovej 

dokumentácie. 
Potreba prenájmu 

priestorov vyplýva z 

navýšenia počtu 
zamestnancov v 

súvislosti s 
implementáciou 

projektu.  

Objem finančných 
prostriedkov 

zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 
dobu implementácie 

národného projektu 

pre tento cieľ 
stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ a 
vychádza z 

uzatvorenej zmluvy 

o prenájme.  

Koordinácia 
projektu a 

podporné 
aktivity 

  
      

1.4.3. 

Telekomunikačné 

poplatky, poštovné, 

internet  

        3 636,36       
      



   

  

1.4.3.1. 
Telekomunikačné 

poplatky, poštovné  
632003 projekt 1,00 2 727,27 2 727,27 

Telekomunikačné 
poplatky, poštovné 

na zabezpečenie 

realizácie národného 
projektu, účastnícke 

poplatky operátora, 

poplatky za hlasové 
služby operátora a 

poskytnutie výpisu 

hovorov.  
Objem finančných 

prostriedkov 

zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 

dobu implementácie 

národného projektu 
pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 
ciele K a RKZ. 

Koordinácia 

projektu a 
podporné 

aktivity 

  
      

1.4.3.2.  Internet 632004 projekt 1,00 909,09 909,09 

Internet na 

zabezpečenie 

realizácie národného 
projektu. 

Objem finančných 

prostriedkov 

zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 
dobu implementácie 

národného projektu 

pre tento cieľ 
stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ.  

Koordinácia 

projektu a 

podporné 
aktivity 

  
      

1.4.4. Energia, upratovanie         545,45       
      

1.4.4.1. Energie 632001 projekt 1,00 545,45 545,45 

Pomerná časť 
energií (el. nergia, 

teplo) v prenajatých 

priestoroch a 
priestoroch 

NÚCEM. 

Objem finančných 
prostriedkov 

zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 
dobu implementácie 

národného projektu 

Koordinácia 

projektu a 

podporné 
aktivity 

  
      



   

  

pre tento cieľ 
stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

1.4.4.2. Vodné a stočné 632002 projekt 1,00 0,00 0,00 

Pomerná časť 

vodného a stočného 

v priestoroch 
NÚCEM. 

Objem finančných 

prostriedkov 
zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 

dobu implementácie 
národného projektu 

pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 
cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

Koordinácia 
projektu a 

podporné 

aktivity 

  
      

1.4.4.3. Upratovanie 637004 projekt 1,00 0,00 0,00 

Pomerná časť za 

upratovanie v 
priestoroch 

NÚCEM. 

Objem finančných 

prostriedkov 

zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 
dobu implementácie 

národného projektu 

pre tento cieľ 
stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 
ciele K a RKZ. 

Koordinácia 

projektu a 

podporné 
aktivity 

  
      

1.4.5. 
Nájom ostatného 

majetku a lízing 
        1 818,19       

      



   

  

1.4.5.1. 
Prenájom kopírovacích 

zariadení 
636002 projekt 1,00 1 818,19 1 818,19 

Prenájom 
veľkokapacitných 

kopírovacích a 

skenovacích 
zariadení počas doby 

realizácie národného 

projektu pre 
zabezpečenie 

administratívy v 

prenajatých 
priestoroch a 

priestoroch 

NÚCEM. 

Objem finančných 

prostriedkov 

zodpovedá pomernej 
časti potrieb na celú 

dobu implementácie 

národného projektu 
pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 
ciele K a RKZ. 

Koordinácia 

projektu a 
podporné 

aktivity 

  
      

1.4.6. Občerstvenie 633016 projekt 1,00 136,36 136,36 

Občerstvenie v 

súvislosi s 

implementáciou 

národného projektu. 

Objem finančných 
prostriedkov 

zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 
dobu implementácie 

národného projektu 

pre tento cieľ 
stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

Koordinácia 

projektu a 

podporné 
aktivity 

  
      



   

  

1.4.7. Poistné 637015 projekt 1,00 40,91 40,91 

Pomerná časť z 
poistného za majetok 

organizácie, vrátane 

majetku 
nadobudnutého v 

rámci národného 

projektu. Pomerná 
časť bude stanovená 

na základe rozsahu 

využívania majetku 
organizácie pre 

projekt. Celková 

výška poistného pre 

projekt je odvodená 

od max. výšky 

ročného poistného 
500,- EUR a od 

dĺžky realizácie 

projektu.  
Objem finančných 

prostriedkov 

zodpovedá pomernej 
časti potrieb na celú 

dobu implementácie 

národného projektu 
pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 
ciele K a RKZ. 

Koordinácia 

projektu a 
podporné 

aktivity 

  
      

1.5. 
Monitoring a 

hodnotenie projektu 
        4 637,41       

      

1.5.1. 
Personálne výdavky 

interné  
        4 455,60       

      



   

  

1.5.1.1. Manažér monitoringu 610620 osobohodina 441,87 9,70 4 286,14 

Mzda zamestnanca 
na pracovný pomer 

vrátane všetkých 

nákladov 
zamestnávateľa 

vyplývajúcich z 

platnej legislatívy 
súvisiacich s 

pracovným 

pomerom. 
Zodpovedá za 

vypracovanie a 

predkladanie správ o 

stave implementácie 

národného projektu 

pre príslušné 
nadriadené 

inštitúcie. 

Zabezpečuje najmä 
komplexné 

spracovanie agendy 

súvisiacej s 
monitorovaním a 

hodnotením 

národného projektu 
počas celej doby 

jeho trvania. 

Vykonáva ďalšie 
činnosti súvisiace s 

monitorovaním a 

hodnotením 
implementácia 

projektu.   

Rozsah hodín 
zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 

dobu implementácie 
národného projektu 

pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

Jednotková cena 
vychádza z reálnej 

mzdy zamestnanca v 

organizácii.           

Koordinácia 
projektu a 

podporné 

aktivity 

  
      



   

  

1.5.1.2. 
Regionálny pracovník 

pre monitoring 
637027 osobohodina 0,00 7,25 0,00 

Odmena pre 
pracovníka na 

dohody o prácach 

vykonávaných mimo 
pracovného pomeru. 

Vykonáva priebežné 

monitorovanie 
realizácie aktivít 

národného projektu 

v teréne (na mieste). 
Spracováva najmä 

podklady o stave 

realizácie 

jednotlivých aktivít 

vo zverenom 

regióne.   
Rozsah hodín 

zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 
dobu implementácie 

národného projektu 

pre tento cieľ 
stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 
Jednotková cena je 

odvodená z reálnej 

mzdy zamestnanca v 
organizácii.           

Koordinácia 

projektu a 
podporné 

aktivity 

  
      

1.5.1.3. 

Príspevok 

zamestnávateľa na 

stravovanie personálu 

pre monitoring 

637014 projekt 1,00 134,40 134,40 

Stravné 

zamestnancov 
pracujúcich pre 

národný projekt v 

súlade s platnou 
legislatívou. 

Objem finančných 

prostriedkov 
zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 

dobu implementácie 

národného projektu 

pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 
cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

Koordinácia 

projektu a 
podporné 

aktivity 

  
      



   

  

1.5.1.4. 

Zákonná tvorba 

sociálneho fondu z 

miezd personálu pre 

monitoring 

637016 projekt 1,00 35,06 35,06 

Zákonný prídel do 
sociálneho fondu vo 

výške podla zákona 

a Kolektívnej 
zmluvy z hrubých 

miest zamestnancov.  

Objem finančných 
prostriedkov 

zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 
dobu implementácie 

národného projektu 

pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

Koordinácia 
projektu a 

podporné 

aktivity 

  
      

1.5.1.5. 

Odvody zamestnávateľa 

- regionálny pracovník 

pre monitoring 

610620 projekt 1,00 0,00 0,00 

Odvody 
zamestnávateľa za 

pracovníka 

vykonávajúceho 
prácu na dohody o 

prácach 

vykonávaných mimo 
pracovného pomeru. 

Koordinácia 

projektu a 
podporné 

aktivity 

  
      

1.5.2. Cestovné náhrady **         181,81       
      

1.5.2.1. 

Prevádzka vozidla 

organizácie v 

tuzemsku*                              

634001 projekt 1,00 90,91 90,91 

Cena 

spotrebovaných 
PHM podľa spotreby 

uvedenej v 

technickom preukaze 
vozidla zaradeného 

do majetku 

organizácie na 
uskutočnenie 

pracovných ciest 

súvisiacich s 
výkonom 

monitorovania 

národného projektu. 
Objem finančných 

prostriedkov 

zodpovedá pomernej 
časti potrieb na celú 

dobu implementácie 

národného projektu 
pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 

Koordinácia 

projektu a 
podporné 

aktivity 

  
      



   

  

cieľovej skupiny pre 
ciele K a RKZ. 

1.5.2.2. 

Tuzemské pracovné 

cesty (cestovné náhrady 

v súlade s platnými 

limitmi) **                                                             

631001 projekt 1,00 90,90 90,90 

Cestovné náhrady v 

zmysle platnej 
legislatívy súvisiace 

s realizáciou 

pracovných ciest 
manažéra 

monitoringu a 

regionálnych 
pracovníkov pre 

monitoring. 

Objem finančných 
prostriedkov 

zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 
dobu implementácie 

národného projektu 

pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

Koordinácia 

projektu a 

podporné 
aktivity 

  
      

1.5.3. 

Dodávka služieb - 

personálne výdavky 

(odborné činnosti) 
        0,00       

      

1.6. 
Publicita a 

informovanie 
        51 474,91       

      



   

  

1.6.1. Letáky, skladačky 637004 projekt 1,00 1 363,64 1 363,64 

Náklady na grafické 
spracovanie a 

výrobu letákov, 

skladačiek a pod. pre 
účely publicity a 

informovanosti za 

účelom 
prezentovania 

informácií o 

národnom projekte  
verejnosti, ktoré 

budú distribuované 

na spolupracujúce 

inštitúcie, budú 

distribuované medzi 

účastníkov podujatí 
organizovaných 

počas trvania 

národného projektu. 
Objem finančných 

prostriedkov 

zodpovedá pomernej 
časti potrieb na celú 

dobu implementácie 

národného projektu 
pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 
ciele K a RKZ. 

Publicita a 
informovanie 

  
      

1.6.2. Plagáty 637004 projekt 1,00 3 409,09 3 409,09 

Náklady na grafické 

spracovanie a 
výrobu plagátov, 

posterov, súvisiacich 

s realizáciou 
publicity národného 

projektu na miestach 

realizácie národného 
projektu.  

Objem finančných 

prostriedkov 

zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 

dobu implementácie 
národného projektu 

pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 
cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

Publicita a 
informovanie 

  
      



   

  

1.6.3. Brožúrky 637004 projekt 1,00 1 227,27 1 227,27 

Náklady na grafické 
spracovanie a 

výrobu brožúr pre 

účely publicity a 
informovanosti. za 

účelom 

prezentovania 
priebehu realizácie 

národného projektu a 

dosiahnutých 
výsledkov. Brožúry 

budú distribuované 

na spolupracujúce 

inštitúcie, budú 

distribuované medzi 

účastníkov podujatí 
organizovaných 

počas trvania 

národného projektu. 
Objem finančných 

prostriedkov 

zodpovedá pomernej 
časti potrieb na celú 

dobu implementácie 

národného projektu 
pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 
ciele K a RKZ. 

Publicita a 
informovanie 

  
      

1.6.4. Propagačné predmety 637004 projekt 1,00 31 452,18 31 452,18 

Náklady na grafické 

spracovanie a 
výrobu drobných 

propagačných a 

prezentačných 
predmetov pre 

cieľové skupiny 

národného projektu a 
pre osoby 

zúčastňujúce sa 

implementácie 

národného projektu 

(cca 170 000 osôb). 

Objem finančných 
prostriedkov 

zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 
dobu implementácie 

národného projektu 

pre tento cieľ 

Publicita a 

informovanie 
  

      



   

  

stanovenej pomerom 
cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

1.6.5. Označenie projektu 637004 projekt 1,00 2 909,09 2 909,09 

Náklady na grafické 

spracovanie a 
výrobu označenia 

národného projektu 

pre účely publicity a 
informovanosti. 

Informačné tabule na 

označenie miest 
realizácie aktivít 

národného projektu, 

nálepky a lepiace 
fólie na označenie 

škôl a regionálnych 

kontaktných centier 
zapojených do 

projektu, nálepky na 

označenie vybavenia 

obstaraného v rámci 

národného projektu, 

roll-upy a vlajky na 
zabezpečenie 

publicity v 

priestoroch 
organizácie a na 

podujatiach 

organizovaných 
počas realizácie 

národného projektu a 
pod. 

Objem finančných 

prostriedkov 
zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 

dobu implementácie 
národného projektu 

pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 
cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

Publicita a 

informovanie 
  

      



   

  

1.6.6. 
Web stránka určená pre 

publicitu projektu 
637003 projekt 1,00 863,64 863,64 

Grafické spracovanie 
a redakčný systém 

pre webstránku 

určenú pre publicitu 
národného projektu 

vrátane jej 

aktualizácie a údržby 
počas implementácie 

národného projektu. 

Objem finančných 
prostriedkov 

zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 

dobu implementácie 

národného projektu 

pre tento cieľ 
stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

Publicita a 

informovanie 
  

      

1.6.7. 

Tlačové konferencie a 

workshopy zamerané na 

publicitu projektu 

637001 projekt 1,00 3 636,36 3 636,36 

Nájom priestorov a 
vybavenia vrátane 

služieb súvisiacich s 

realizáciou 
konferencií a 

workshopov (v 

rámci skupiny 

oprávnených 

výdavkov)  pre 
realizáciu 

worshopov, 

tlačových 
konferencií a iných 

podujatí zameraných 

na publicitu 
národného projektu. 

Objem finančných 

prostriedkov 
zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 

dobu implementácie 

národného projektu 

pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 
cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

Publicita a 

informovanie 
  

      



   

  

1.6.8. 

Inzercia v tlačených 

alebo intrenetových 

médiách 

637003 projekt 1,00 909,09 909,09 

Inzercia, vrátane 
grafického 

spracovania, 

informácií o 
národnom projekte a 

aktivitách projektu v 

tlačených a 
internetových 

médiách.  

Objem finančných 
prostriedkov 

zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 

dobu implementácie 

národného projektu 

pre tento cieľ 
stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

Publicita a 

informovanie 
  

      

1.6.9. Mediálna propagácia 637003 projekt 1,00 4 272,73 4 272,73 

Audio-vizuálna 
prezentácia a 

propagácia 

národného projektu 
prostredníctvom 

televíznych a 

rozhlasových staníc. 

Účasť zástupcov 

národného projektu 
v publicistických 

reláciách, tematicky 

zameraných 
reláciách a pod. 

Odvysielanie 

krátkych šotov v 
médiách a pod. 

Objem finančných 

prostriedkov 
zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 

dobu implementácie 

národného projektu 

pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 
cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

Publicita a 

informovanie 
  

      



   

  

1.6.10. 

Ubytovanie, 

stravné/diéty a cestovné 

pre účastníkov 

konferencií 

637007 projekt 1,00 1 431,82 1 431,82 

Stravné/diéty, 
ubytovanie a 

cestovné pre 

účastníkov tlačových 
konferencií a 

workshopov vo 

výške v závislosti od 
trvania aktivity. 

Objem finančných 

prostriedkov 
zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 

dobu implementácie 

národného projektu 

pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 
cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

Publicita a 

informovanie 
  

      

1.  Spolu         280 278,10       
      

                    
      

2.1. 

Zariadenie/vybavenie 

a didaktické 

prostriedky (krížové 

financovanie) 

        14 785,31       
      

2.1.1. 

Centrálny systém na 

elektronické testovanie 

a tvorbu databázy úloh a 

testov 

711003 projekt 1,00 364,57 364,57 

Hodnota centrálneho 

systému vo výške 
zodpovedajúcej 

plánovanej dobe 

využitia počas 
trvania projektu (24 

mesiacov), 

obstaraného ako 
investičný celok v 

predpokladanej 
hodnote 360 tis. 

EUR, 

zabezpečujúceho 
procesy tvorby 

databázy úloh a 

testov a procesy 
všetkých typov 

testovaní, 

lokalizovaného v 
dátovom centre 

1.1   
      



   

  

MŠVVaŠ SR.    
Hodnota je na 

jednotlivé aktivity 

delená podľa 
hodnoty licencií 

priradenej k 

príslušným aktivitám 
a je stanovená 

pomerom cieľovej 

skupiny pre ciele K a 
RKZ. 

2.1.2. 

Centrálny systém na 

elektronické testovanie 

a tvorbu databázy úloh a 

testov 

711003 projekt 1,00 14 420,74 14 420,74 

Hodnota centrálneho 

systému vo výške 

zodpovedajúcej 
plánovanej dobe 

využitia počas 

trvania projektu (24 
mesiacov), 

obstaraného ako 

investičný celok v 
predpokladanej 

hodnote 360 tis. 

EUR, 
zabezpečujúceho 

procesy tvorby 

databázy úloh a 
testov a procesy 

všetkých typov 

testovaní, 
lokalizovaného v 

dátovom centre 

MŠVVaŠ SR.    
Hodnota je na 

jednotlivé aktivity 

delená podľa 
hodnoty licencií 

priradenej k 

príslušným aktivitám 
a je stanovená 

pomerom cieľovej 

skupiny pre ciele K a 
RKZ. 

1.2   
      



   

  

2.2. 

Zariadenie/vybavenie 

a didaktické 

prostiedky  (mimo 

krížového 

financovania) 

        
1 128 

429,28 
      

      

2.2.1. 
Zariadenie/vybavenie - 

nepriame výdavky 
        3 577,45       

      

2.2.1.1. Počítačová zostava 633002 ks 1,45 611,60 886,82 

Počítačová zostava 

(počítač, monitor, 
klávesnica, myš) 

určená na 

kancelársku prácu 
pre riadiaci, 

administratívny a iný 

personál.  
Počet jednotiek 

zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 
dobu implementácie 

národného projektu 

pre tento cieľ 
stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

Koordinácia 

projektu a 

podporné 
aktivity 

  
      

2.2.1.2. Notebook 633002 ks 1,00 1 137,00 1 137,00 

Notebooky určené 
na prácu pre riadiaci 

a iný personál 

(jednotková cena je 
stanovaná vrátane 

tašky na notebook a 

externých 
komponentov k 

notebooku ako 

dokovacia stanica, 

klávesnica, myš, 

podložka pod myš). 
Notebooky sú pre 

zabezpečenie 

flexibility určené 
personálu, u ktorého 

je predpoklad 

Koordinácia 

projektu a 

podporné 

aktivity 

  
      



   

  

výkonu pracovných 
činností aj mimo 

pracoviska. Externé 

komponenty sú 
určené na vytvorenie 

ergonomického 

komfortu pri práci za 
stolom v kancelárii. 

Počet jednotiek 

zodpovedá pomernej 
časti potrieb na celú 

dobu implementácie 

národného projektu 

pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 
ciele K a RKZ. 

2.2.1.3. Externý monitor 633002 ks 1,00 192,30 192,30 

Externý monitor k 

notebooku určený na 

prácu pre personál, 
ktorému sú určené 

notebooky, na 

vytvorenie 
ergonomického 

komfortu pri práci za 

stolom v kancelárii. 

Externý monitor 

spolu s externými 
komponentami k 

notebooku sú 

nevyhnutné pre 
každodennú prácu s 

notebookom v 

kancelárii, t.j. 
spravovanie databáz, 

práca s tabuľkami, 

príprava prezentácií 
a pod.   

Počet jednotiek 

zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 

dobu implementácie 

národného projektu 
pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 
ciele K a RKZ. 

Koordinácia 
projektu a 

podporné 

aktivity 

  
      



   

  

2.2.1.4. Softvérové vybavenie 633013 súbor 2,45 88,80 217,56 

Softvérový balík 
(zahŕňajúci sotvér na 

tvorbu dokumentov, 

tabuliek, prezentácií, 
príp. databáz, softvér 

na prehliadanie 

dokumentov a 
antivirus) určený na 

prácu na zakúpenom 

počítačovom 
vybavení a 

notebookoch. 

Počet jednotiek 

zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 

dobu implementácie 
národného projektu 

pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 
cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

Koordinácia 

projektu a 

podporné 
aktivity 

  
      

2.2.1.5. Tlačiareň 633002 ks 0,82 285,00 233,70 

Tlačiarne určené na 

tlač podkladov a 
dokumentácie 

súvisiacej s 

implementáciou 

projektu  pre 

riadiaci, 
administratívny a iný 

personál v rozsahu 

cca 1 tlačiareň na 3 
osoby.  

Počet jednotiek 

zodpovedá pomernej 
časti potrieb na celú 

dobu implementácie 

národného projektu 
pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

Koordinácia 

projektu a 
podporné 

aktivity 

  
      



   

  

2.2.1.6. Multifunkčné zariadenie 633004 ks 0,27 249,90 67,47 

Multifunkčné 
zariadenie pre 

riadiaci personál za 

účelom zabezpečenia 
výkonu 

každodenných 

kancelárskych 
činností (funkcie 

napr.: tlač, 

kopírovanie, 
skenovanie, 

faxovanie, 

telefonovanie).  

Počet jednotiek 

zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 
dobu implementácie 

národného projektu 

pre tento cieľ 
stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

Koordinácia 
projektu a 

podporné 

aktivity 

  
      

2.2.1.7. Server 633002 ks 0,27 1 348,60 364,12 

Server pre 
archiváciu dát, 

centrálne bezpečné 

úložisko dát. 

Počet jednotiek 

zodpovedá pomernej 
časti potrieb na celú 

dobu implementácie 

národného projektu 
pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 
ciele K a RKZ. 

Koordinácia 

projektu a 

podporné 
aktivity 

  
      

2.2.1.8. UPS zariadenie 633002 ks 0,27 428,06 115,58 

Záložný zdroj pre 

server. 

Počet jednotiek 
zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 

dobu implementácie 
národného projektu 

pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 
cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

Koordinácia 
projektu a 

podporné 

aktivity 

  
      



   

  

2.2.1.9. Externý disk 633002 ks 0,36 89,50 32,22 

Externé disky na 
prenos objemných 

dát pre riadiaci a iný 

personál. 
Počet jednotiek 

zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 
dobu implementácie 

národného projektu 

pre tento cieľ 
stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

Koordinácia 
projektu a 

podporné 

aktivity 

  
      

2.2.1.10. USB kľúč 633002 ks 2,09 14,18 29,64 

USB kľúče na 
prenos dát pre 

administratívny 

personál. 
Počet jednotiek 

zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 
dobu implementácie 

národného projektu 

pre tento cieľ 
stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

Koordinácia 
projektu a 

podporné 

aktivity 

  
      

2.2.1.11. Digitálny fotoaparát 633004 ks 0,09 331,63 29,85 

Digitálny fotoaparát 

pre potreby 

monitoringu 
národného projektu. 

Počet jednotiek 

zodpovedá pomernej 
časti potrieb na celú 

dobu implementácie 

národného projektu 
pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 
ciele K a RKZ. 

Koordinácia 

projektu a 

podporné 
aktivity 

  
      

2.2.1.12. 
Multilicencia pre 

ekonomický softvér 
633013 súbor 0,09 1 183,33 106,50 

Softvérová 

multilicencia pre 
vedenie účtovníctva, 

rozpočet, fakturáciu, 

pokladňu, majetok, 
pohľadávky, 

personalistiku a 

mzdy a sumarizáciu 
účtovných výkazov. 

Potreba vyplýva z 

Koordinácia 

projektu a 
podporné 

aktivity 

  
      



   

  

rozšírenia okruhu 
personálu (personál 

projektu) 

využívajúceho 
ekonomický softvér. 

Počet jednotiek 

zodpovedá pomernej 
časti potrieb na celú 

dobu implementácie 

národného projektu 
pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

2.2.1.13. Skartátor 633004 ks 0,27 133,00 35,91 

Kancelárske 

zariadenie pre 

projektovú 
kanceláriu. 

Počet jednotiek 

zodpovedá pomernej 
časti potrieb na celú 

dobu implementácie 

národného projektu 
pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

Koordinácia 

projektu a 

podporné 
aktivity 

  
      

2.2.1.14. Laminátor 633004 ks 0,09 204,41 18,40 

Kancelárske 

zariadenie pre 
projektovú 

kanceláriu. 

Počet jednotiek 
zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 

dobu implementácie 
národného projektu 

pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 
cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

Koordinácia 

projektu a 
podporné 

aktivity 

  
      

2.2.1.15. Rezačka 633004 ks 0,27 121,81 32,89 

Kancelárske 
zariadenie pre 

projektovú 

kanceláriu. 
Počet jednotiek 

zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 
dobu implementácie 

národného projektu 

Koordinácia 

projektu a 

podporné 
aktivity 

  
      



   

  

pre tento cieľ 
stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

2.2.1.16. Viazač 633004 ks 0,27 286,99 77,49 

Kancelárske 

zariadenie pre 
projektovú 

kanceláriu. 

Počet jednotiek 
zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 

dobu implementácie 

národného projektu 

pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 
cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

Koordinácia 

projektu a 
podporné 

aktivity 

  
      

2.2.2. 
Zariadenie/vybavenie - 

odborné aktivity 
        

1 124 

851,83 
      

      

2.2.2.1. Počítačová zostava 633002 ks 2,27 611,00 1 386,97 

Počítačová zostava 

(počítač, monitor, 
klávesnica, myš) 

určená na 

kancelársku prácu 
pre odborný 

personál.  

Počet jednotiek 
zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 

dobu implementácie 
národného projektu 

pre tento cieľ 
stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

1.1   
      

2.2.2.2. Počítačová zostava 633002 ks 165,00 611,00 100 815,00 

Počítačová zostava 
(počítač, monitor, 

klávesnica, myš) 

určená na realizáciu 
odbornej aktivity 

1.2.  

Počet jednotiek 
zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 

dobu implementácie 
národného projektu 

1.2   
      



   

  

pre tento cieľ 
stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

2.2.2.3. Notebook 633002 ks 0,91 1 137,00 1 034,67 

Notebooky určené 
na prácu pre odborný 

personál (jednotková 

cena je stanovaná 
vrátane tašky na 

notebook a 

externých 

komponentov k 

notebooku ako 

dokovacia stanica, 
klávesnica, myš, 

podložka pod myš). 

Notebooky sú pre 
zabezpečenie 

flexibility určené 

personálu, u ktorého 
je predpoklad 

výkonu pracovných 

činností aj mimo 
pracoviska. Externé 

komponenty sú 

určené na vytvorenie 
ergonomického 

komfortu pri práci za 

stolom v kancelárii. 
Počet jednotiek 

zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 
dobu implementácie 

národného projektu 

pre tento cieľ 
stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

1.1   
      



   

  

2.2.2.4. Notebook 633002 ks 0,64 1 137,00 727,68 

Notebooky určené 
na prácu pre odborný 

personál (jednotková 

cena je stanovaná 
vrátane tašky na 

notebook a 

externých 
komponentov k 

notebooku ako 

dokovacia stanica, 
klávesnica, myš, 

podložka pod myš). 

Notebooky sú pre 

zabezpečenie 

flexibility určené 

personálu, u ktorého 
je predpoklad 

výkonu pracovných 

činností aj mimo 
pracoviska. Externé 

komponenty sú 

určené na vytvorenie 
ergonomického 

komfortu pri práci za 

stolom v kancelárii.  
Počet jednotiek 

zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 
dobu implementácie 

národného projektu 

pre tento cieľ 
stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

1.2   
      

2.2.2.5. Externý monitor 633002 ks 0,91 192,30 174,99 

Externý monitor k 

notebooku určený na 

prácu pre personál, 
ktorému sú určené 

notebooky, na 

vytvorenie 

ergonomického 

komfortu pri práci za 

stolom v kancelárii. 
Externý monitor 

spolu s externými 

komponentami k 
notebooku sú 

nevyhnutné pre 

každodennú prácu s 

1.1   
      



   

  

notebookom v 
kancelárii, t.j. 

spravovanie databáz, 

práca s tabuľkami, 
príprava prezentácií 

a pod.   

Počet jednotiek 
zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 

dobu implementácie 
národného projektu 

pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

2.2.2.6. Externý monitor 633002 ks 0,64 192,30 123,07 

Externý monitor k 

notebooku určený na 
prácu pre personál, 

ktorému sú určené 

notebooky, na 
vytvorenie 

ergonomického 

komfortu pri práci za 
stolom v kancelárii. 

Externý monitor 

spolu s externými 

komponentami k 

notebooku sú 
nevyhnutné pre 

každodennú prácu s 

notebookom v 
kancelárii, t.j. 

spravovanie databáz, 

práca s tabuľkami, 
príprava prezentácií 

a pod.   

Počet jednotiek 
zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 

dobu implementácie 

národného projektu 

pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 
cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

1.2   
      



   

  

2.2.2.7. Softvérové vybavenie 633013 súbor 3,18 88,80 282,38 

Softvérový balík 
(zahŕňajúci sotvér na 

tvorbu dokumentov, 

tabuliek, prezentácií, 
príp. databáz, softvér 

na prehliadanie 

dokumentov a 
antivirus) určený na 

prácu na zakúpenom 

počítačovom 
vybavení a 

notebookoch. 

Počet jednotiek 

zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 

dobu implementácie 
národného projektu 

pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 
cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

1.1   
      

2.2.2.8. Softvérové vybavenie 633013 súbor 165,00 88,80 14 652,00 

Softvérový balík 

(zahŕňajúci sotvér na 
tvorbu dokumentov, 

tabuliek, prezentácií, 

príp. databáz, softvér 

na prehliadanie 

dokumentov a 
antivirus) určený na 

prácu na zakúpenom 

počítačovom 
vybavení a 

notebookoch. 

Počet jednotiek 
zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 

dobu implementácie 
národného projektu 

pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

1.2   
      

2.2.2.9. Štatistický softvér I 633013 ks 0,91 2 328,60 2 119,03 

Štatistický softvér  

pre štatistikov, napr. 
SPSS (pre štatistické 

a analytické 

spracovanie dát). 
Počet jednotiek 

zodpovedá pomernej 

1.1   
      



   

  

časti potrieb na celú 
dobu implementácie 

národného projektu 

pre tento cieľ 
stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

2.2.2.10. Štatistický softvér I 633013 ks 0,45 2 328,60 1 047,87 

Štatistický softvér  
pre štatistikov, napr. 

SPSS (štatistické a 

analytické 
spracovanie dát). 

Počet jednotiek 

zodpovedá pomernej 
časti potrieb na celú 

dobu implementácie 

národného projektu 
pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 
ciele K a RKZ. 

1.2   
      

2.2.2.11. Štatistický softvér II 633013 ks 0,91 464,00 422,24 

Štatistický softvér 

pre štatistikov, napr.  
Xcalibre (štatistické 

a analytické 

spracovanie dát). 

Počet jednotiek 

zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 
dobu implementácie 

národného projektu 

pre tento cieľ 
stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

1.1   
      

2.2.2.12. Štatistický softvér II 633013 ks 0,45 464,00 208,80 

Štatistický softvér 

pre štatistikov, napr.  

Xcalibre (štatistické 
a analytické 

spracovanie dát). 

Počet jednotiek 
zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 

dobu implementácie 
národného projektu 

stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 
príslušný cieľ. 

1.2   
      



   

  

2.2.2.13. Grafický softvér 633013 súbor 0,18 68,53 12,34 

Mathmagik-zásuvný 
modul k In Design 

pre grafikov. 

Počet jednotiek 
zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 

dobu implementácie 
národného projektu 

pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 
cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

1.1   
      

2.2.2.14. Grafický softvér 633013 súbor 0,09 68,53 6,17 

Mathmagik-zásuvný 

modul k In Design 
pre gafika. 

Počet jednotiek 

zodpovedá pomernej 
časti potrieb na celú 

dobu implementácie 

národného projektu 
pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 
ciele K a RKZ. 

1.2   
      

2.2.2.15. Tlačiareň 633002 ks 1,09 285,00 310,65 

Tlačiarne určené na 

tlač podkladov a 

dokumentácie 

súvisiacej s 

implementáciou 
projektu  pre 

odborný personál v 

rozsahu cca 1 
tlačiareň na 3 osoby. 

Počet jednotiek 

zodpovedá pomernej 
časti potrieb na celú 

dobu implementácie 

národného projektu 
pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 
ciele K a RKZ. 

1.1   
      



   

  

2.2.2.16. Tlačiareň 633002 ks 0,64 285,00 182,40 

Tlačiarne určené na 
tlač podkladov a 

dokumentácie 

súvisiacej s 
implementáciou 

projektu  pre 

odborný personál v 
rozsahu cca 1 

tlačiareň na 3 osoby.  

Počet jednotiek 
zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 

dobu implementácie 

národného projektu 

pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 
cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

1.2   
      

2.2.2.17. Multifunkčné zariadenie 633004 ks 0,09 249,90 22,49 

Multifunkčné 

zariadenie pre 
odborný riadiaci 

personál za účelom 

zabezpečenia 
výkonu 

každodenných 

kancelárskych 

činností (funkcie 

napr.: tlač, 
kopírovanie, 

skenvanie, 

faxovanie, 
telefonovanie).  

Počet jednotiek 

zodpovedá pomernej 
časti potrieb na celú 

dobu implementácie 

národného projektu 
pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

1.1   
      



   

  

2.2.2.18. Mutifunkčné zariadenie 633004 ks 0,09 249,90 22,49 

Multifunkčné 
zariadenie pre 

odborný riadiaci 

personál za účelom 
zabezpečenia 

výkonu 

každodenných 
kancelárskych 

činností (funkcie 

napr.: tlač, 
kopírovanie, 

skenvanie, 

faxovanie, 

telefonovanie).  

Počet jednotiek 

zodpovedá pomernej 
časti potrieb na celú 

dobu implementácie 

národného projektu 
pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 
ciele K a RKZ. 

1.2   
      

2.2.2.19. Externý disk 633002 ks 0,18 89,50 16,11 

Externé disky na 

prenos objemných 

dát pre odborný 

personál. 

Počet jednotiek 
zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 

dobu implementácie 
národného projektu 

pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 
cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

1.1   
      

2.2.2.20. Externý disk 633002 ks 0,18 89,50 16,11 

Externé disky na 

prenos objemných 
dát pre odborný 

personál. 

Počet jednotiek 
zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 

dobu implementácie 
národného projektu 

pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 
cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

1.2   
      



   

  

2.2.2.21. USB kľúč 633002 ks 3,00 14,18 42,54 

USB kľúče pre 
odborný personál. 

Počet jednotiek 

zodpovedá pomernej 
časti potrieb na celú 

dobu implementácie 

národného projektu 
pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 
ciele K a RKZ. 

1.1   
      

2.2.2.22. USB kľúč 633002 ks 1,82 14,18 25,81 

USB kľúče pre 

odborný personál. 

Počet jednotiek 
zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 

dobu implementácie 
národného projektu 

pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 
cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

1.2   
      

2.2.2.23. 
Počítačové vybavenie 

pre školy 
633002 ks 0,00 0,00 0,00   1.2   

      

2.2.2.24. 
Softvérové vybavenie 

pre školy 
633013 ks 0,00 0,00 0,00   1.2   

      

2.2.2.25. Licencia 1 633013 ks 82,00 600,00 49 200,00 

Licencie pre osoby 

zúčastňujúce sa 
procesu tvorby úloh 

a testov pre 

štandardné 
testovanie. Umožnia 

vytvárať, 

organizovať, triediť, 
anotovať, 

schvaľovať a 

vyraďovať úlohy a 
testy.  Licencie sa 

budú v závislosti od 

pozície líšiť 
rozsahom a 

oprávneniami 

prístupu k 
jednotlivým 

funkcionalitám. 

1.1   
      



   

  

Licencie sú určené 
pre pozície autor, 

posudzovateľ, garant 

testovacích 
nástrojov, 

supervízor, 

recenzent, štatistik, 
analytik, 

psychometrik, 

gestor.  
Počet licencií 

zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 

dobu implementácie 

národného projektu 

pre tento cieľ 
stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

2.2.2.26. Licencia 2 633013 ks 3,00 780,00 2 340,00 

Licencie pre osoby 
zúčastňujúce sa 

procesu tvorby úloh 

a testov pre 
adaptívne testovanie. 

Umožnia vytvárať, 

organizovať, triediť, 

anotovať, 

schvaľovať a 
vyraďovať úlohy a 

testy.  Licencie sa 

budú v závislosti od 
pozície líšiť 

rozsahom a 

oprávneniami 
prístupu k 

jednotlivým 

funkcionalitám. 
Prístupy sú určené 

pre pozície autor, 

posudzovateľ, garant 

testovacích 

nástrojov, 

supervízor, 
recenzent, štatistik, 

analytik, 

psychometrik, 
gestor.  

Počet licencií 

zodpovedá pomernej 
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časti potrieb na celú 
dobu implementácie 

národného projektu 

pre tento cieľ 
stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

2.2.2.27. Licencia 3 633013 ks 1 801,00 164,40 296 084,40 

Licencie pre 

zriadenie 

pracovných staníc na 
školách pre žiakov, 

prostredníctvom 

ktorých bude 
umožnené 

vykonávať školské 

testovania pre 
neobmedzený počet 

žiakov na danej 

pracovnej stanici. 
Licencie sú určené 

pre školy, na ktorých 
budú realizované 

školské testovania 

žiakov. 
Počet licencií 

zodpovedá 

predpokladanému 
počtu pracovných 

staníc pre školské 

testovania 
zriadených na 

školách zapojených 

do projektu. 

1.2   
      



   

  

2.2.2.28. Licencia 4 633013 ks 55,00 192,00 10 560,00 

Licencie pre 
zriadenie 

pracovných staníc na 

školách pre žiakov, 
prostredníctvom 

ktorých bude 

umožnené 
vykonávať adaptívne 

testovania pre 

neobmedzený počet 
žiakov na danej 

pracovnej stanici. 

Licencie sú určené 

vzorku škôl, na 

ktorých budú 

realizované 
adaptívne testovania 

žiakov. 

Počet licencií 
zodpovedá 

predpokladanému 

počtu pracovných 
staníc pre adaptívne 

testovania 

zriadených na 
školách zapojených 

do projektu. 

1.2   
      

2.2.2.29. Licencia 5 633013 ks 1 333,00 360,00 479 880,00 

Licencie pre 
zriadenie 

pracovných staníc na 

školách pre žiakov, 
prostredníctvom 

ktorých bude 

umožnené 
vykonávať 

certifikačné 

testovania pre 
neobmedzený počet 

žiakov na danej 

pracovnej stanici. 

Licencie sú určené 

vzorku škôl, na 

ktorých budú 
realizované 

certifikačné 

testovania žiakov. 
Počet licencií 

zodpovedá 

predpokladanému 
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počtu pracovných 
staníc pre 

certifikačné 

testovania 
zriadených na 

školách zapojených 

do projektu. 

2.2.2.30. Licencia 6 633013 ks 172,00 948,00 163 056,00 

Licencie pre 

zabezpečenie 
manažmentu 

testovaní na školách. 

Umožnia personálu 
školy nominovať 

žiakov na testovania, 

umožnia prístup k 
výsledkom a 

štatistikám 

testovaných žiakov, 
umožnia učiteľom 

adaptáciu testov z 

hotových úloh a 
testov a pod. 

Licencie sú určené 

pre školy zapojené 

do projektu. 

Počet licencií 

zodpovedá 
predpokladanému 

počtu škôl 

zapojených do 
projektu. 

1.2   
      

2.2.2.31. Tablet 633002 ks 0,18 294,90 53,08 

Tablet pre grafikov 

na grafickú úpravu 
podkladov.  

Počet jednotiek 

zodpovedá pomernej 
časti potrieb na celú 

dobu implementácie 

národného projektu 
pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 
ciele K a RKZ. 

1.1   
      



   

  

2.2.2.32. Tablet 633002 ks 0,09 294,90 26,54 

Tablet pre grafikov 
na grafickú úpravu 

podkladov. 

Počet jednotiek 
zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 

dobu implementácie 
národného projektu 

pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 
cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

1.2   
      

2.3. 

Odpisy dlhodobého 

hmotného/nehmotného  

majetku 

        0,00       
      

2. Spolu         
1 143 

214,59 
      

      

3. 

1.1. Vytváranie úloh 

a testov pre 

priebežné školské 

testovania (školská 

databáza úloh)      

 a pre objektívne 

vyhodnocované 

testovania (NÚCEM 

databáza úloh). 

                
      

            522 442,36       
      



   

  

3.1.1. Gestor 610620 osobohodina 244,36 13,50 3 236,36 

Mzda zamestnanca 
na pracovný pomer 

vrátane všetkých 

nákladov 
zamestnávateľa 

vyplývajúcich z 

platnej legislatívy 
súvisiacich s 

pracovným 

pomerom. 
Gestoruje a 

metodicky 

usmerňuje 

relalizáciu aktivity. 

Zodpovedá za 

celkovú realizáciu 
aktivity,  

zabezpečuje 

prepojenie realizácie 
aktivity v 

nadväznosti na 

odborné činnosti 
organizácie. 

Zodpovedá za 

celkovú odbornú 
úroveň realizácie 

aktivity. Prezentuje 

výstupy aktivity, 
zúčastňuje sa 

odborných podujatí 

k problematike 
aktivity a pod. 

Rozsah hodín 

zodpovedá pomernej 
časti potrieb na celú 

dobu implementácie 

národného projektu 
pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

Jednotková cena 

vychádza z reálnej 
mzdy zamestnanca v 

organizácii. Výška 

výdavkov za 
položku 3.1.1. bola 

upravená v dodatku 

č. 4 prepočtom: 

1.1   
      



   

  

pôvodná jednotková 
cena * počet 

čerpaných jednotiek 

do 01/2014 + 
zmenená jednotková 

cena * zostatok 

jednotiek na 
čerpanie, t.j. [(12,5 * 

62,5) + (13,50 * 

181,86)] = 3236,36 
EUR          

3.1.2. 
Odborný riadiaci 

personál 
610620 osobohodina 977,45 11,50 10 968,00 

Mzda zamestnanca 
na pracovný pomer 

vrátane všetkých 

nákladov 
zamestnávateľa 

vyplývajúcich z 

platnej legislatívy 
súvisiacich s 

pracovným 

pomerom. 
Garantuje procesy 

aktivity a 

dosiahnutie 
plánovaných 

výstupov a 

stanovených 
výsledkov aktivity. 

Manažuje realizáciu 

aktivity. Prezentuje 
výstupy aktivity, 

zúčastňuje sa 

odborných podujatí 
k problematike 

aktivity a pod. 

Rozsah hodín 
zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 

dobu implementácie 
národného projektu 

pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 
cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

1.1   
      



   

  

Jednotková cena 
vychádza z reálnej 

mzdy zamestnanca v 

organizácii. Výška 
výdavkov za 

položku 3.1.2. bola 

upravená v dodatku 
č. 4 prepočtom: 

pôvodná jednotková 

cena * počet 
čerpaných jednotiek 

do 01/2014 + 

zmenená jednotková 

cena * zostatok 

jednotiek na 

čerpanie, t.j. [(10,5 * 
272,68) + (11,50 * 

704,77)] = 10 968 

EUR          

3.1.3. 
Garant pre metodiku a 

vzelávanie / Lektor 
610620 osobohodina 1 466,18 9,70 14 221,95 

Mzda zamestnanca 
na pracovný pomer 

vrátane všetkých 

nákladov 
zamestnávateľa 

vyplývajúcich z 

platnej legislatívy 

súvisiacich s 

pracovným 
pomerom. 

Získava poznatky v 

oblasti zamerania 
národného projektu a 

aplikujú ich do 

praxe, analyzujú 
dostupné zdroje, 

zabezpečuje prípravu 

materiálov alebo 
metodík pre školenie 

alebo realizuje 

školenia 

multiplikátorov 

alebo lektorov, 

dohliada nad 
realizáciou školení 

cieľových skupín. 

Spolupracuje s 
expertmi. Zúčastňuje 

sa odborných 

seminárov a 

1.1   
      



   

  

odborných podujatí.  
Rozsah hodín 

zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 
dobu implementácie 

národného projektu 

pre tento cieľ 
stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 
Jednotková cena 

vychádza z reálnej 

mzdy zamestnanca v 

organizácii.            

3.1.4. Lektor 637027 osobohodina 79,55 10,00 795,50 

Odmena pre 

pracovníka na 

dohody o prácach 
vykonávaných mimo 

pracovného pomeru. 

Realizuje školenia 
multiplikátorov, 

dohliada nad 

realizáciou školení 

cieľových skupín, 

pripravuje obsah 

vzdelávania a iné. 
Rozsah hodín 

zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 
dobu implementácie 

národného projektu 

pre tento cieľ 
stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 
Jednotková cena je 

odvodená z reálnej 

mzdy zamestnanca v 
organizácii.             

1.1   
      



   

  

3.1.5. Supervízor 610620 osobohodina 2 695,41 9,70 26 145,48 

Mzda zamestnanca 
na pracovný pomer 

vrátane všetkých 

nákladov 
zamestnávateľa 

vyplývajúcich z 

platnej legislatívy 
súvisiacich s 

pracovným 

pomerom. 
Rozhoduje o 

zaradení úlohy, 

vytvára predlohu 

testu, zostavuje test z 

databázy úloh na 

základe predlohy, 
zostavuje vzorové 

školské testy pre 

školské testovania. 
Odborne konzultuje 

s garantom tvorby 

testovacích 
nástrojov, odborne 

vedie a školí 

personál projektu, 
posudzuje odbornú 

spôsobilosť 

personálu projektu, 
zúčastňuje sa 

odborných podujatí 

k problematike 
aktivity a pod. 

Rozsah hodín 

zodpovedá pomernej 
časti potrieb na celú 

dobu implementácie 

národného projektu 
stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 

príslušný cieľ a 

neprevýši 

maximálny počet 

3000 hodín. Celkové 
čerpanie neprevýši 

hodnotu v stĺpci 

výdavky spolu. 
Jednotková cena 

vychádza z reálnej 

mzdy zamestnanca v 
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organizácii.           

3.1.6. 
Štatistik, psychometrik, 

analytik 
610620 osobohodina 2 749,09 9,30 25 566,54 

Mzda zamestnanca 

na pracovný pomer 

vrátane všetkých 
nákladov 

zamestnávateľa 

vyplývajúcich z 
platnej legislatívy 

súvisiacich s 

pracovným 

pomerom. 

Prideľuje a doplňuje 

klúčové parametre o 
úlohe (klasické + 

IRT). Robí analýzy, 

vyhodnocuje a 
analyzuje testy.  

Rozsah hodín 

zodpovedá pomernej 
časti potrieb na celú 

dobu implementácie 

národného projektu 
pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 
ciele K a RKZ. 

Jednotková cena 

vychádza z reálnej 
mzdy zamestnanca v 

organizácii.           
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3.1.7. 
Garant  tvorby 

testovacích nástrojov 
610620 osobohodina 9 062,79 9,70 87 909,06 

Mzda zamestnanca 
na pracovný pomer 

vrátane všetkých 

nákladov 
zamestnávateľa 

vyplývajúcich z 

platnej legislatívy 
súvisiacich s 

pracovným 

pomerom. 
Zodpovedá za proces 

tvorby od vytvorenia 

úlohy až po jej 

zaradenie do 

databázy úloh. 

Odborne a 
kvalifikovane 

garantuje úroveň 

úloh, metodická a 
odborná činnosť. 

Vytvára špecifikáciu 

na zostavenie 
skúšobných testov, 

zostavuje test z 

vybratých úloh a 
pripravuje ho na 

skúšobné testovanie. 

Overuje kvalitu 
testov a získava 

spätnú väzbu od 

žiakov na školách 
počas testovaní a 

konzultáciou s 

personálom na 
školách. Odborne a 

metodicky 

usmerňuje autorov, 
posudzovateľov, 

prezentuje výstupy 

aktivity, zúčastňuje 

sa odborných 

podujatí k 

problematike 
aktivity a pod. 

Rozsah hodín 

zodpovedá pomernej 
časti potrieb na celú 

dobu implementácie 

národného projektu 
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pre tento cieľ 
stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ a 
neprevýši 

maximálny počet 

9900 hodín. Celkové 
čerpanie neprevýši 

hodnotu v stĺpci 

výdavky spolu. 
Jednotková cena 

vychádza z reálnej 

mzdy zamestnanca v 

organizácii.  

3.1.8. Posudzovateľ 637027 osobohodina 5 054,55 9,00 45 490,95 

Odmena pre 

pracovníka na 

dohody o prácach 
vykonávaných mimo 

pracovného pomeru. 

Zostavuje tím 
autorov. Komentuje 

a pripomienkuje 

úlohy, hodnotí a 
posudzuje úlohy. 

Stretáva sa s autormi 

úloh za účelom 
odborných 

konzultácií. 

Vykonáva ďalšie 
činnosti súvisiace s 

usmerňovaním 

autorov.   

Rozsah hodín 

zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 
dobu implementácie 

národného projektu 

pre tento cieľ 
stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

1.1   
      



   

  

Jednotková cenaje 
odvodená z reálnej 

mzdy zamestnanca v 

organizácii.           

3.1.9. Grafik, ilustrátor 610620 osobohodina 738,48 7,30 5 390,90 

Mzda zamestnanca 

na pracovný pomer 

vrátane všetkých 
nákladov 

zamestnávateľa 

vyplývajúcich z 
platnej legislatívy 

súvisiacich s 

pracovným 
pomerom. 

Vykonáva grafickú 

úpravu úloh, testov a 
výstupov aktivity.  

Rozsah hodín 

zodpovedá pomernej 
časti potrieb na celú 

dobu implementácie 

národného projektu 
pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 
ciele K a RKZ a 

neprevýši 

maximálny počet 
820 hodín. Celkové 

čerpanie neprevýši 

hodnotu v stĺpci 
výdavky spolu. 

Jednotková cena 

vychádza z reálnej 
mzdy zamestnanca v 

organizácii.           

1.1   
      



   

  

3.1.10. Expert I 637027 osobohodina 0,00 110,00 0,00 

Odmena pre 
pracovníka na 

dohody o prácach 

vykonávaných mimo 
pracovného pomeru. 

Experti z 

renomovaných 
zahraničných 

inštitúcií pôsobiacich 

v oblasti zamerania 
národného projektu. 

Obsahom činností 

bude najmä: 

poskytovanie 

odborných 

konzultácií, 
posudzovanie 

procesov a výstupov 

tvorby, účasť na 
školeniach, 

participácia na 

tvorbe školiacich 
metodík a 

materiálov, školenia 

odborného personálu 
a pod. 

Rozsah hodín 

zodpovedá pomernej 
časti potrieb na celú 

dobu implementácie 

národného projektu 
pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 
ciele K a RKZ. 

Jednotková cena 

zodpovedá 
expertným 

činnostiam s 

vysokou mierou 

odbornosti. Použitie 

jednotkovej  ceny 

zodpovedá 
náročnosti riešenia 

aktivity a bude 

preukázané 
kvalifikáciou daného 

zahraničného experta 

z renomovanej 
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inštitúcie v danej 
oblasti. Predpokladá 

sa zapojenie 5 

expertov. 

3.1.10.1. Recenzent testu 637027 osobohodina 305,45 12,00 3 665,40 

Odmena pre 

pracovníka na 
dohody o prácach 

vykonávaných mimo 

pracovného pomeru. 
Recenzia testov 

dvoma 

recenzentami,  z 
vybraných 

predmetov  a 

kompetencií podľa 
POP.V prípade 

odporujúcich si 

recenzií, recenzuje 
tretia osoba. Rozsah 

hodín zodpovedá 

pomernej časti 
potrieb na celú dobu 

implementácie 

národného projektu 
na recenzie testov 

pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 
cieľovej skupiny pre 

cieľ K a RKZ. 

Jednotková cena je 
odvodená z reálnej 

mzdy zamestnanca. 
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3.1.11. Expert II 637027 osobohodina 181,82 35,00 6 363,70 

Odmena pre 
pracovníka na 

dohody o prácach 

vykonávaných mimo 
pracovného pomeru. 

Experti z domácich a 

zahraničných VŠ, 
verejných a iných 

inštitúcií 

vykonávajúcich 
činnosti v oblasti 

zamerania 

národného projektu. 

Obsahom činností 

bude najmä: 

poskytovanie 
odborných 

konzultácií, 

posudzovanie 
procesov a výstupov 

tvorby, účasť na 

školeniach, 
participácia na 

tvorbe školiacich 

metodík a 
materiálov, školenia 

odborného personálu 

a pod. 
Rozsah hodín 

zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 
dobu implementácie 

národného projektu 

pre tento cieľ 
stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 
Jednotková cena 

zodpovedá 

expertným 

činnostiam s 

vysokou mierou 

odbornosti. Použitie 
jednotkovej  ceny 

zodpovedá 

náročnosti riešenia 
aktivity a bude 

preukázané 

kvalifikáciou daného 
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tuzemského experta, 
resp. experta z 

Česka, Poľska a 

Maďarska. 
Predpokladá sa 

zapojenie 5 

expertov. 

3.1.12. 
Podporný odborný 

personál 
637027 osobohodina 942,17 6,00 5 653,02 

Odmena pre 
pracovníka na 

dohody o prácach 

vykonávaných mimo 
pracovného pomeru. 

Vykonáva najmä: 

nahranie 
audionahrávok, 

jazykovú korektúru 

úloh a testov, 
jazykovú korektúru 

odborných 

materiálov a 
výstupov aktivity v 

cudzích jazykoch, 

preklad úloh a testov 
do vyučovacieho 

jazyka národnostnej 

menšiny, úpravu 

testov pre potreby 

žiakov so ZZ a 

materiálov 
súvisiacich s 

problematikou 

žiakov so ZZ, 
grafickú úpravu a 

iné.  

Rozsah hodín 
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zodpovedá pomernej 
časti potrieb na celú 

dobu implementácie 

národného projektu 
pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 
ciele K a RKZ. 

Jednotková cena je 

odvodená z reálnej 
mzdy zamestnanca v 

organizácii.           

3.1.12.1. 
Podporný odborný 

personál 
637027 osobohodina 379,18 12,00 4 550,16 

Odmena pre 
pracovníka na 

dohody o prácach 

vykonávaných mimo 
pracovného pomeru. 

Vykonáva najmä: 

nahrávanie 
audionahrávok k 

testovým úlohám na 

počúvanie s 
porozumením, 

jazykovednú 

korektúru prepisov 
nahrávok k testovým 

úlohám na 

počúvanie s 
porozumením, 

zvukovú 

postprodukciu, 
prípravu a výrobu 

audio - nosičov, 

mastering a 
pomocné zvukové 

práce. 

Rozsah hodín 
zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 

dobu implementácie 
národného projektu 

pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 
cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

1.1   
      



   

  

Jednotková cena je 
odvodená z reálnej 

mzdy zamestnanca v 

organizácii. 

3.1.13. Multiplikátor 637027 osobohodina 545,45 9,00 4 909,09 

Odmena pre 

pracovníka na 

dohody o prácach 
vykonávaných mimo 

pracovného pomeru. 

Vykonáva realizáciu 
školení autorov a 

ostatného odborného 

personálu.  
Rozsah hodín 

zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 
dobu implementácie 

národného projektu 
pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 
ciele K a RKZ. 

Jednotková cena 

odvodená z reálnej 
mzdy zamestnanca v 

organizácii.           

1.1   
      

3.1.14. 

Príspevok 

zamestnávateľa na 

stravovanie odborného 

personálu 

637014 projekt 1,00 4 545,45 4 545,45 

Stravné 

zamestnancov 
pracujúcich pre 

národný projekt v 

súlade s platnou 
legislatívou. 

Objem finančných 

prostriedkov 
zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 

dobu implementácie 
národného projektu 

pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 
cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

1.1   
      



   

  

3.1.15. 

Zákonná tvorba 

sociálneho fondu z 

miezd odborného 

personálu 

637016 projekt 1,00 1 363,64 1 363,64 

Zákonný prídel do 
sociálneho fondu vo 

výške podla zákona 

a Kolektívnej 
zmluvy z hrubých 

miest zamestnancov.  

Objem finančných 
prostriedkov 

zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 
dobu implementácie 

národného projektu 

pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

1.1   
      

3.1.16. 
Odvody zamestnávateľa 

- lektor 
610620 projekt 1,00 280,00 280,00 

Odvody 
zamestnávateľa za 

pracovníka 

vykonávajúceho 
prácu na dohody o 

prácach 

vykonávaných mimo 
pracovného pomeru. 

1.1   
      

3.1.17. 
Odvody zamestnávateľa 

- posudzovateľ 
610620 projekt 1,00 16 012,81 16 012,81 

Odvody 

zamestnávateľa za 

pracovníka 

vykonávajúceho 

prácu na dohody o 
prácach 

vykonávaných mimo 

pracovného pomeru. 

1.1   
      

3.1.18. 
Odvody zamestnávateľa 

- expert I 
610620 projekt 1,00 0,00 0,00 

Odvody 

zamestnávateľa za 

pracovníka 
vykonávajúceho 

prácu na dohody o 

prácach 
vykonávaných mimo 

pracovného pomeru. 

1.1   
      

3.1.18.1. 
Odvody zamestnávateľa 

- recenzent testu 
610620 projekt 1,00 1 290,24 1 290,24 

Odvody 

zamestnávateľa za 
pracovníka 

vykonávajúceho 

prácu na dohody o 
prácach 

vykonávaných mimo 

pracovného pomeru. 

1.1   
      



   

  

3.1.19. 
Odvody zamestnávateľa 

- expert II 
610620 projekt 1,00 2 240,02 2 240,02 

Odvody 
zamestnávateľa za 

pracovníka 

vykonávajúceho 
prácu na dohody o 

prácach 

vykonávaných mimo 
pracovného pomeru. 

1.1   
      

3.1.21. 

Odvody zamestnávateľa 

- podporný odborný 

personál 

610620 projekt 1,00 3 591,11 3 591,11 

Odvody 

zamestnávateľa za 

pracovníka 
vykonávajúceho 

prácu na dohody o 

prácach 
vykonávaných mimo 

pracovného pomeru. 

1.1   
      

3.1.22. 
Odvody zamestnávateľa 

- multiplikátor 
610620 projekt 1,00 1 728,00 1 728,00 

Odvody 
zamestnávateľa za 

pracovníka 

vykonávajúceho 
prácu na dohody o 

prácach 

vykonávaných mimo 
pracovného pomeru. 

1.1   
      

3.1.23. Autor testu 610620 osobohodina 4 343,80 11,00 47 781,80 

Mzda zamestnanca 

na pracovný pomer 

(práca na doma) 

vrátane všetkých 

nákladov 
zamestnávateľa 

vyplývajúcich z 

platnej legislatívy 
súvisiacich s 

pracovným 

pomerom. 
Tvorba testov pre 

predmety a 

kompetencie podľa 
vopred stanovenej 

špecifikácie a zadáva 

do databázy. Tvorba 
testov 

pozostávajúcich z 20 

až 100 položiek.  
Rozsah hodín 

zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 
dobu implementácie 

národného projektu 

1.1   
      



   

  

pre tento cieľ 
stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ a 
neprevýši 

maximálny počet 

4800 hodín. Celkové 
čerpanie neprevýši 

hodnotu v stĺpci 

výdavky spolu. 
Jednotková cena za 

test je určená na 

základe doteraz 

ustálenej a 

uplatňovanej 

odmeny za test. 

3.1.24. Autor úloh 610620 osobohodina 26 499,09 7,50 198 743,18 

Mzda zamestnanca 
na pracovný pomer 

(práca na doma) 

vrátane všetkých 
nákladov 

zamestnávateľa 

vyplývajúcich z 
platnej legislatívy 

súvisiacich s 

pracovným 

pomerom. 

Tvorí úlohy podľa 
vopred stanovenej 

špecifikácie a zadáva 

do databázy.  
Rozsah hodín 

zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 
dobu implementácie 

národného projektu 

pre tento cieľ 
stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ a 

neprevýši 

maximálny počet 

33000 hodín. 
Celkové čerpanie 

neprevýši hodnotu v 

stĺpci výdavky spolu. 
Jednotková cena za 

úlohu je určená na 

základe doteraz 

1.1   
      



   

  

ustálenej a 
uplatňovanej 

odmeny za úlohu.  

3.2. Cestovné náhrady **         13 000,00       
      

3.2.1. 
Prevádzka vozidla 

organizácie * 
634001 projekt 1,00 272,73 272,73 

Cena 
spotrebovaných 

PHM podľa spotreby 

uvedenej v 
technickom preukaze 

vozidla zaradeného 

do majetku 
organizácie na 

uskutočnenie 

pracovných ciest 
súvisiacich s 

výkonom odborných 

aktivít. 
Objem finančných 

prostriedkov 

zodpovedá pomernej 
časti potrieb na celú 

dobu implementácie 

národného projektu 
pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 
ciele K a RKZ. 

1.1   
      

3.2.2. 

Tuzemské pracovné 

cesty (cestovné náhrady 

v súlade s platnými 

limitmi) ** 

631001 projekt 1,00 10 000,00 10 000,00 

Cestovné náhrady v 

zmysle platnej 

legislatívy súvisiace 

s realizáciou 

pracovných ciest 
odborného 

personálu. 

Objem finančných 
prostriedkov 

zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 

1.1   
      



   

  

dobu implementácie 
národného projektu 

pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 
cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

3.2.3. 

Zahraničné pracovné 

cesty (cestovné náhrady 

v súlade s platnými 

limitmi)** v prípade 

potreby 

631002 projekt 1,00 2 727,27 2 727,27 

Cestovné náhrady v 

zmysle platnej 
legislatívy 

súvisiacich s 

realizáciou 
zahraničných 

pracovných ciest za 

účelom účasti na 
odborných 

podujatiach, 

odborných stážiach a 
zabezečenia 

spolupráce so 

zahraničnými 
inštitúciami a pod. 

Objem finančných 

prostriedkov 

zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 

dobu implementácie 
národného projektu 

pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 
cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

1.1   
      

3.3. 

Dodávka služieb - 

personálne výdavky 

(odborné činnosti) 

        3 636,72       
      



   

  

3.3.1. Tlmočenie 637004 osobohodina 24,24 30,00 727,20 

Zmluvný vzťah s 
externým 

dodávateľom. 

Tlmočenie pre 
komunikáciu so 

zahraničnými 

expertami. Zmluvný 
vzťah  dodávka 

služby. 

Rozsah hodín 
zodpovedá 

ppomernej časti 

potrieb na celú dobu 

implementácie 

národného projektu 

pre tento cieľ 
stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 
Jednotková cena 

vychádza z 

prieskumu trhu. 

1.1   
      

3.3.1.1. Expert I 637004 projekt 1,00 363,64 363,64 

Zmluvný vzťah s 
externým 

dodávateľom. 

Experti z 

renomovaných 

zahraničných 
inštitúcií pôsobiacich 

v oblasti zamerania 

národného projektu. 
Obsahom činností 

bude najmä: 

poskytovanie 
odborných 

konzultácií, 

posudzovanie 
procesov a výstupov 

tvorby, účasť na 

školeniach, 

participácia na 

tvorbe školiacich 

metodík a 
materiálov, školenia 

odborného personálu 

a pod. 
Rozsah hodín 

zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 

1.1   
      



   

  

dobu implementácie 
národného projektu 

pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 
cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

Jednotková cena 
vychádza z 

prieskumu trhu. 

3.3.2. Recenzent testu  637026 recenzia 3,46 120,00 415,20 

Odmena na základe 

zmluvného vzťahu 
(autorská zmluva) 

vrátane všetkých 

nákladov 
vyplývajúcich z 

platnej legislatívy. 

Recenzia testov 
dvoma 

recenzentami,  z 

vybraných 
predmetov  a 

kompetencií podľa 

POP. Test obsahuje 
do 40 položiek. V 

prípade odporujúcich 

si recenzií, recenzuje 

tretia osoba. Počet 

recenzií zodpovedá 
pomernej časti 

potrieb na celú dobu 

implementácie 
národného projektu 

pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 
cieľovej skupiny pre 

ciele K a 

RKZ.Jednotková 
cena za recenziu je 

určená na základe 

doteraz ustálenej a 

uplatňovanej 

odmeny za recenziu. 

1.1   
      



   

  

3.3.3. Recenzent testu  637026 recenzia 1,00 200,00 200,00 

Odmena na základe 
zmluvného vzťahu 

(autorská zmluva) 

vrátane všetkých 
nákladov 

vyplývajúcich z 

platnej legislatívy. 
Recenzia testov 

dvoma 

recenzentami,  z 
vybraných 

predmetov  a 

kompetencií podľa 

POP. Test obsahuje 

od 41 do 70 

položiek. V prípade 
odporujúcich si 

recenzií, recenzuje 

tretia osoba. Počet 
recenzií zodpovedá 

pomernej časti 

potrieb na celú dobu 
implementácie 

národného projektu 

pre tento cieľ 
stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 
Jednotková cena za 

recenziu je určená na 

základe doteraz 
ustálenej a 

uplatňovanej 

odmeny za recenziu. 

1.1   
      

3.3.4. Recenzent testu 637026 recenzia 0,45 250,00 112,50 

Odmena na základe 

zmluvného vzťahu 

(autorská zmluva) 
vrátane všetkých 

nákladov 

vyplývajúcich z 

platnej legislatívy. 

Recenzia testov 

dvoma 
recenzentami,  z 

vybraných 

predmetov  a 
kompetencií podľa 

POP. Test obsahuje 

od 71 položiek. V 

1.1   
      



   

  

prípade odporujúcich 
si recenzií, recenzuje 

tretia osoba. Počet 

recenzií zodpovedá 
pomernej časti 

potrieb na celú dobu 

implementácie 
národného projektu 

pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 
cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ.  

Jednotková cena za 

recenziu je určená na 

základe doteraz 

ustálenej a 
uplatňovanej 

odmeny za recenziu. 

3.3.5. 

Vzdelávanie, účasť na 

konferenciách a 

sympóziách odborného 

personálu 

637001 projekt 1,00 1 818,18 1 818,18 

Vzdelávanie 

interných 
zamestnancov pre 

používanie 

štatistického alebo 
iného softvéru  

(napr. vyššie úrovne 

softvérového balíka 

office) a odbornej 

angličtiny. Vložné 
na konferencie a 

sympóziá obsahovo 

zamerané a súvisiace 
s obsahom 

národného projektu, 

t.j. tvorba 
testovacích 

nástrojov, procesy 

testovania, metodika 
k tvorbe a testovaniu 

a pod.Objem 

finančných 

prostriedkov 

zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 
dobu implementácie 

národného projektu 

pre tento cieľ 
stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

1.1   
      



   

  

3.4. 
Ostatné výdavky - 

priame 
        67 841,10       

      

3.4.1. 
Nájom priestorov pre 

implementáciu projektu 
636001 projekt 1,00 22 595,62 22 595,62 

Nájom priestorov 

pre odborný personál 
mimo sídla NUCEM  

a priestorov na 

uschovanie 
projektovej 

dokumentácie. 

Potreba prenájmu 
priestorov vyplýva z 

navýšenia počtu 

zamestnancov v 
súvislosti s 

implementáciou 

projektu a 
zabezpečenia 

odborných aktivít 

projektu. 
Objem finančných 

prostriedkov 

zodpovedá pomernej 
časti potrieb na celú 

dobu implementácie 

národného projektu 
pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 
ciele K a RKZ. 

1.1   
      

3.4.2. 
Nájom ostatného 

majetku a lízing 
        1 909,09       

      

3.4.2.1. 
Prenájom kopírovacích 

zariadení 
636002 projekt 1,00 1 000,00 1 000,00 

Prenájom 

veľkokapacitného 
kopírovacieho a 

skenovacieho 

zariadenia počas 

doby realizácie 

národného projektu 

pre zabezpečenie 
administratívy v 

prenajatých 

priestoroch a 
priestoroch 

NÚCEM. 

Objem finančných 

1.1   
      



   

  

prostriedkov 
zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 

dobu implementácie 
národného projektu 

pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 
cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

3.4.2.2. 

Nájom dopravných 

prostriedkov na 

prepravu osôb (autá) 

634004 projekt 1,00 909,09 909,09 

Nájom dopravných 

prostriedkov za 
účelom 

uskutočňovania 

služobných ciest v 
súvislosti s 

realizáciou 

odborných aktivít.  
Objem finančných 

prostriedkov 

zodpovedá pomernej 
časti potrieb na celú 

dobu implementácie 

národného projektu 
pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

1.1   
      

3.4.3. 

Prevádzka prenajatých 

dopravných 

prostriedkov 

634001 projekt 1,00 181,82 181,82 

Cena 

spotrebovaných 
PHM podľa spotreby 

uvedenej v 

technickom preukaze 
prenajatého vozidla 

používaného na 

uskutočnenie 
pracovných ciest 

súvisiacich s 

výkonom 
implementácie 

národného projektu 

odborným 
personálom. 

Objem finančných 

prostriedkov 
zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 

dobu implementácie 
národného projektu 

1.1   
      



   

  

pre tento cieľ 
stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

3.4.4. 
Spotrebný tovar a 

prevádzkový materiál 
633006 projekt 1,00 2 272,73 2 272,73 

Spotrebný,  

kancelársky a iný 
materiál na 

zabezpečenie 

implementácie 
národného projektu 

(napr. tonery, kanc. 

papier a pod.). 
Objem finančných 

prostriedkov 

zodpovedá pomernej 
časti potrieb na celú 

dobu implementácie 

národného projektu 
pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

1.1   
      

3.4.5. 

Telekomunikačné 

poplatky, poštovné, 

internet  
        2 545,46       

      

3.4.5.1. 
Telekomunikačné 

poplatky, poštovné  
632003 projekt 1,00 1 363,64 1 363,64 

Telekomunikačné 

poplatky, poštovné 

na zabezpečenie 
realizácie národného 

projektu, účastnícke 

poplatky operátora, 
poplatky za hlasové 

služby operátora a 
poskytnutie výpisu 

hovorov.  

Objem finančných 
prostriedkov 

zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 
dobu implementácie 

národného projektu 

1.1   
      



   

  

pre tento cieľ 
stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

3.4.5.2. Internet 632004 projekt 1,00 1 181,82 1 181,82 

Internet na 

zabezpečenie 
realizácie národného 

projektu. 

Objem finančných 
prostriedkov 

zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 
dobu implementácie 

národného projektu 

pre tento cieľ 
stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

1.1   
      

3.4.6. Energie 632001 projekt 1,00 636,37 636,37 

Pomerná časť 

energií (el. nergia, 

teplo) v prenajatých 

priestoroch a 

priestoroch 

NÚCEM. 
Objem finančných 

prostriedkov 

zodpovedá pomernej 
časti potrieb na celú 

dobu implementácie 

národného projektu 
pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 
ciele K a RKZ. 

1.1   
      

3.4.7. Vodné a stočné 632002 projekt 1,00 0,00 0,00 

Pomerná časť 

vodného a stočného 
v priestoroch 

NÚCEM. 

Objem finančných 
prostriedkov 

zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 
dobu implementácie 

1.1   
      



   

  

národného projektu 
pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 
ciele K a RKZ. 

3.4.8. Upratovanie 637004 projekt 1,00 0,00 0,00 

Pomerná časť za 
upratovanie v 

priestoroch 

NÚCEM. 
Objem finančných 

prostriedkov 

zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 

dobu implementácie 

národného projektu 
pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 
ciele K a RKZ. 

1.1   
      

3.4.9. Tlač publikácií 637004 projekt 1,00 6 363,64 6 363,64 

Grafická úprava a 

tlač výstupov 
aktivity, napr. 

publikácií  pre školy 

zapojené do 
národného projektu, 

odbornú verejnosť, 

vrátane posterov a 
prezentácií aktivity . 

Objem finančných 

prostriedkov 
zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 

dobu implementácie 
národného projektu 

pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 
cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

1.1   
      

3.4.10. 

Ubytovanie, 

stravné/diéty a cestovné 

pre účastníkov 

workshopov 

637007 projekt 1,00 909,09 909,09 

Ubytovanie, stravné 

a cestovné pre 
účastníkov 

workshopov. 

Objem finančných 
prostriedkov 

zodpovedá pomernej 
časti potrieb na celú 

dobu implementácie 

1.1   
      



   

  

národného projektu 
pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 
ciele K a RKZ. 

3.4.11. Poistné 637015 projekt 1,00 63,64 63,64 

Pomerná časť z 

poistného za majetok 
organizácie, vrátane 

majetku 

nadobudnutého v 
rámci národného 

projektu. Pomerná 

časť bude stanovená 
na základe rozsahu 

využívania majetku 

organizácie pre 
projekt. Celková 

výška poistného pre 

projekt je odvodená 
od max. výšky 

ročného poistného 

500,- EUR a od 
dĺžky realizácie 

projektu.  

Objem finančných 

prostriedkov 

zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 
dobu implementácie 

národného projektu 

pre tento cieľ 
stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 
ciele K a RKZ. 

1.1   
      

3.4.12. 

Nájom konferenčných a 

školiacich miestností a 

priestorov  

636001 projekt 1,00 30 363,64 30 363,64 

Nájom 

konferenčných 

miestností pre 
workshopy pre 

odborný personál s 

účasťou expertov 
participujúcich na 

tvorbe metodík a 

školiacich 
materiálov, nájom 

školiacich miestností 

pre realizáciu  
školení a nájom 

1.1   
      



   

  

priestorov pre 
zriadenie 

regionálnych 

kontaktných centier. 
Objem finančných 

prostriedkov 

zodpovedá pomernej 
časti potrieb na celú 

dobu implementácie 

národného projektu 
pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

3.5. 
Podpora 

frekventantov 
        12 863,64       

      

3.5.1. 

Ubytovanie, 

stravné/diéty a cestovné 

pre frekventantov 

vzdelávania (domáce, 

zahraničné cesty) 

637007 projekt 1,00 11 500,00 11 500,00 

Ubytovanie, stravné 

a cestovné pre 

účastníkov školení. 
Objem finančných 

prostriedkov 

zodpovedá pomernej 
časti potrieb na celú 

dobu implementácie 

národného projektu 
pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 
ciele K a RKZ. 

1.1   
      

3.5.2. 
Školiaci materiál a 

potreby 
637004 projekt 1,00 1 363,64 1 363,64 

Tlač a výroba 

školiacich 
materiálov, 

príručiek, nahrávok 

na CD nosičoch pre 
frekventantov. 

Objem finančných 

prostriedkov 
zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 

dobu implementácie 
národného projektu 

pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 
cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

1.1   
      

3.  Spolu         619 783,82       
      



   

  

4. 

1.2 Zavádzanie 

elektronického 

testovania na 

monitorovanie 

úrovne vedomostí, 

zručností a 

kľúčových 

kompetencií žiakov, 

sledovanie trendov 

kvality škôl. 

                
      

4.1. 

Personálne výdavky 

interné - odborné 

činnosti 

        362 088,30       
      

4.1.1. Gestor 610620 osobohodina 244,36 12,50 3 054,50 

Mzda zamestnanca 

na pracovný pomer 
vrátane všetkých 

nákladov 

zamestnávateľa 
vyplývajúcich z 

platnej legislatívy 

súvisiacich s 
pracovným 

pomerom. 

Gestoruje a 

metodicky 

usmerňuje 

relalizáciu aktivity. 
Zodpovedá za 

celkovú realizáciu 

aktivity,  
zabezpečuje 

prepojenie realizácie 

aktivity v 

1.2   
      



   

  

nadväznosti na 

odborné činnosti 
organizácie. 

Zodpovedá za 

celkovú odbornú 
úroveň realizácie 

aktivity.  

Rozsah hodín 
zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 

dobu implementácie 
národného projektu 

pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 
cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

Jednotková cena 
vychádza z reálnej 

mzdy zamestnanca v 

organizácii.           

4.1.2. 
Odborný riadiaci 

personál 
610620 osobohodina 1 308,30 11,50 15 045,45 

Mzda zamestnanca 

na pracovný pomer 

vrátane všetkých 
nákladov 

zamestnávateľa 

vyplývajúcich z 

platnej legislatívy 

súvisiacich s 

pracovným 
pomerom. 

Garantuje procesy 

aktivity a 
dosiahnutie 

plánovaných 

výstupov a 
stanovených 

výsledkov aktivity. 

Manažuje realizáciu 
aktivity. Prezentuje 

výstupy aktivity, 

zúčastňuje sa 
odborných podujatí 

k problematike 

aktivity a pod. 
Rozsah hodín 

zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 
dobu implementácie 

národného projektu 

1.2   
      



   

  

pre tento cieľ 
stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ a 
neprevýši 

maximálny počet 

1500 hodín. Celkové 
čerpanie neprevýši 

hodnotu v stĺpci 

výdavky spolu. 
Jednotková cena 

vychádza z reálnej 

mzdy zamestnanca v 

organizácii.       

4.1.3. 

Personál pre  IT 

podporu a komunikáciu 

so školami  

610620 osobohodina 5 255,00 9,50 48 858,18 

Mzda zamestnanca 

na pracovný pomer 

vrátane všetkých 
nákladov 

zamestnávateľa 

vyplývajúcich z 
platnej legislatívy 

súvisiacich s 

pracovným 
pomerom. 

Poskytuje IT 

podporu školám pri 

testovaní. Prideľuje 

role, rieši vzniknuté 
problémy. Spravuje 

prístupy pre 

testovanie. 
Zabezpečuje 

komunikáciu so 

školami. Kontrola 
realizácie testovania 

na školách z 

hľadiska 
technického a 

procesného 

zabezpečenia. Školí 

zamestnancov 

projektu a školský 

personál a realizuje 
ďalšie činnosti 

súvisiace so 

zabezpečením 
spolupráce so 

školami.  

Rozsah hodín 

1.2   
      



   

  

zodpovedá pomernej 
časti potrieb na celú 

dobu implementácie 

národného projektu 
pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 
ciele K a RKZ. 

Jednotková cena 

vychádza z reálnej 
mzdy zamestnanca v 

organizácii. Výška 

výdavkov za 

položku 4.1.3. bola 

upravená v dodatku 

č. 4 prepočtom: 
pôvodná jednotková 

cena * počet 

čerpaných jednotiek 
do 01/2014 + 

zmenená jednotková 

cena * zostatok 
jednotiek na 

čerpanie, t.j. [(8,00 * 

709,55) + (9,50 * 
4545,45)] = 48 

858,18 EUR     

4.1.4. 

Personál pre  IT 

podporu a komunikáciu 

so školami  

637027 osobohodina 1 090,91 6,00 6 545,46 

Odmena pre 
pracovníka na 

dohody o prácach 

vykonávaných mimo 
pracovného pomeru. 

Poskytuje IT 

podporu školám pri 
testovaní. Prideľuje 

role, rieši vzniknuté 

problémy. Spravuje 
prístupy pre 

testovanie. 

Zabezpečuje 

komunikáciu so 

školami. 

Pozorovanie 
priebehu a realizácie 

testovania na 

školách z hľadiska 
technického a 

procesného 

zabezpečenia. 

1.2   
      



   

  

Realizuje ďalšie 
činnosti súvisiace so 

zabezpečením 

spolupráce so 
školami.  

Rozsah hodín 

zodpovedá pomernej 
časti potrieb na celú 

dobu implementácie 

národného projektu 
pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ.           

4.1.4.1. 

Personál pre  IT 

podporu a komunikáciu 

so školami  

637027 osobohodina 181,82 9,00 1 636,38 

Odmena pre 

pracovníka na 

dohody o prácach 
vykonávaných mimo 

pracovného pomeru. 

Poskytuje IT 
podporu školám pri 

testovaní. Prideľuje 

role, rieši vzniknuté 
problémy. Spravuje 

prístupy pre 

testovanie. 

Zabezpečuje 

komunikáciu so 
školami. 

Pozorovanie 

priebehu a realizácie 
testovania na 

školách z hľadiska 

technického a 
procesného 

zabezpečenia. Školí 

zamestnancov 
projektu a školský 

personál na školách, 

ktoré nie sú 

certifikačné a 

realizuje ďalšie 

činnosti súvisiace so 
zabezpečením 

spolupráce so 

školami.  
Rozsah hodín 

zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 

1.2   
      



   

  

dobu implementácie 
národného projektu 

pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 
cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

4.1.5. Školský personál         167 995,37       
      

4.1.5.1. Školský personál 641001 projekt 1,00 126 889,59 126 889,59 

Transfer školám vo 

výške mzdových 

výdavkov 
zamestnancov škôl, 

vrátane odvodov 

zamestnávateľa, 
participujúcich na 

implementácii 

projektu. Výška 
transferu bude 

zodpovedať rozsahu 

práce týchto 
zamestnancov na 

projekte a výške 

mzdy obvyklej v 

príslušnej škole. 

Náplňou ich práce 

budú najmä: 
prípravné a 

zabezpečovacie 

práce na technickom 
zariadení pre priebeh 

elektronického 

testovania a práce 
pedagógov 

súvisiacice s 

prípravou a 
realizáciou 

elektronických 

testovaní (školský 
administrátor 

testovaní, učitelia). 

Ide o zamestnancov 
škôl 

zainteresovaných na 

testovaní, ktorí budú 
plniť úlohy na 

1.2   
      



   

  

základe pokynov 
NÚCEM a z dôvodu 

racionalizácie 

výdavkov projektu 
pripravia každý na 

svojej škole 

podmienky pre 
bezporuchový 

piebeh testovaní.   

Rozsah hodín 
zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 

dobu implementácie 

národného projektu 

pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 
cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

Jednotková cena je 
odvodená z reálnej 

mzdy zamestnanca v 

organizácii.          

4.1.5.2. Školský personál 641009 projekt 1,00 3 504,43 3 504,43 

Transfer školám vo 

výške mzdových 

výdavkov 
zamestnancov škôl, 

vrátane odvodov 

zamestnávateľa, 
participujúcich na 

implementácii 

projektu. Výška 
transferu bude 

zodpovedať rozsahu 

práce týchto 
zamestnancov na 

projekte a výške 

mzdy obvyklej v 
príslušnej škole. 

Náplňou ich práce 

budú najmä: 

prípravné a 

zabezpečovacie 

práce na technickom 
zariadení pre priebeh 

elektronického 

testovania a práce 
pedagógov 

súvisiacice s 

prípravou a 

1.2   
      



   

  

realizáciou 
elektronických 

testovaní (školský 

administrátor 
testovaní, učitelia). 

Ide o zamestnancov 

škôl 
zainteresovaných na 

testovaní, ktorí budú 

plniť úlohy na 
základe pokynov 

NÚCEM a z dôvodu 

racionalizácie 

výdavkov projektu 

pripravia každý na 

svojej škole 
podmienky pre 

bezporuchový 

piebeh testovaní.   
Rozsah hodín 

zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 
dobu implementácie 

národného projektu 

pre tento cieľ 
stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 
Jednotková cena je 

odvodená z reálnej 

mzdy zamestnanca v 
organizácii.          



   

  

4.1.5.3. Školský personál 642002 projekt 1,00 934,52 934,52 

Transfer školám vo 
výške mzdových 

výdavkov 

zamestnancov škôl, 
vrátane odvodov 

zamestnávateľa, 

participujúcich na 
implementácii 

projektu. Výška 

transferu bude 
zodpovedať rozsahu 

práce týchto 

zamestnancov na 

projekte a výške 

mzdy obvyklej v 

príslušnej škole. 
Náplňou ich práce 

budú najmä: 

prípravné a 
zabezpečovacie 

práce na technickom 

zariadení pre priebeh 
elektronického 

testovania a práce 

pedagógov 
súvisiacice s 

prípravou a 

realizáciou 
elektronických 

testovaní (školský 

administrátor 
testovaní, učitelia). 

Ide o zamestnancov 

škôl 
zainteresovaných na 

testovaní, ktorí budú 

plniť úlohy na 
základe pokynov 

NÚCEM a z dôvodu 

racionalizácie 

výdavkov projektu 

pripravia každý na 

svojej škole 
podmienky pre 

bezporuchový 

piebeh testovaní.   
Rozsah hodín 

zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 

1.2   
      



   

  

dobu implementácie 
národného projektu 

pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 
cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

Jednotková cena je 
odvodená z reálnej 

mzdy zamestnanca v 

organizácii.          

4.1.5.4. Školský personál 642004 projekt 1,00 23 242,76 23 242,76 

Transfer školám vo 

výške mzdových 

výdavkov 
zamestnancov škôl, 

vrátane odvodov 

zamestnávateľa, 
participujúcich na 

implementácii 

projektu. Výška 
transferu bude 

zodpovedať rozsahu 

práce týchto 
zamestnancov na 

projekte a výške 

mzdy obvyklej v 
príslušnej škole. 

Náplňou ich práce 

budú najmä: 

prípravné a 

zabezpečovacie 

práce na technickom 
zariadení pre priebeh 

elektronického 

testovania a práce 
pedagógov 

súvisiacice s 

prípravou a 

1.2   
      



   

  

realizáciou 
elektronických 

testovaní (školský 

administrátor 
testovaní, učitelia). 

Ide o zamestnancov 

škôl 
zainteresovaných na 

testovaní, ktorí budú 

plniť úlohy na 
základe pokynov 

NÚCEM a z dôvodu 

racionalizácie 

výdavkov projektu 

pripravia každý na 

svojej škole 
podmienky pre 

bezporuchový 

piebeh testovaní.   
Rozsah hodín 

zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 
dobu implementácie 

národného projektu 

pre tento cieľ 
stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 
Jednotková cena je 

odvodená z reálnej 

mzdy zamestnanca v 
organizácii.          



   

  

4.1.5.5. Školský personál 642005 projekt 1,00 13 424,07 13 424,07 

Transfer školám vo 
výške mzdových 

výdavkov 

zamestnancov škôl, 
vrátane odvodov 

zamestnávateľa, 

participujúcich na 
implementácii 

projektu. Výška 

transferu bude 
zodpovedať rozsahu 

práce týchto 

zamestnancov na 

projekte a výške 

mzdy obvyklej v 

príslušnej škole. 
Náplňou ich práce 

budú najmä: 

prípravné a 
zabezpečovacie 

práce na technickom 

zariadení pre priebeh 
elektronického 

testovania a práce 

pedagógov 
súvisiacice s 

prípravou a 

realizáciou 
elektronických 

testovaní (školský 

administrátor 
testovaní, učitelia). 

Ide o zamestnancov 

škôl 
zainteresovaných na 

testovaní, ktorí budú 

plniť úlohy na 
základe pokynov 

NÚCEM a z dôvodu 

racionalizácie 

výdavkov projektu 

pripravia každý na 

svojej škole 
podmienky pre 

bezporuchový 

piebeh testovaní.   
Rozsah hodín 

zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 

1.2   
      



   

  

dobu implementácie 
národného projektu 

pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 
cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

Jednotková cena je 
odvodená z reálnej 

mzdy zamestnanca v 

organizácii.          

4.1.6. Hodnotiteľ úloh 637027 osobohodina 2 950,47 7,25 21 390,91 

Odmena pre 

pracovníka na 

dohody o prácach 
vykonávaných mimo 

pracovného pomeru.  

Nezávislé 
hodnotenie 

testovaných úloh. 

Pre každú úlohu sa 
uvažuje s dvoma 

hodnotiteľmi. V 

prípade sporu 
rozhoduje tretí 

hodnotiteľ.  

Rozsah hodín 
zodpovedá pomernej 

časti potrieb na 

hodnotenie 

vytvorených úloh 

pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 
cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ.            

1.2   
      



   

  

4.1.7. 

Odborný analytický 

personál pre 

medzinárodné merania 

610620 osobohodina 2 136,85 9,30 19 872,71 

Mzda zamestnanca 
na pracovný pomer 

vrátane všetkých 

nákladov 
zamestnávateľa 

vyplývajúcich z 

platnej legislatívy 
súvisiacich s 

pracovným 

pomerom. 
Analyzuje výsledky 

zrealizovaných 

medzinárodných 

meraní, analyzuje 

procesy a materiál 

pripravovaných 
medzinárodných 

meraní, vypracováva 

tematické správy a 
pod.  

Rozsah hodín 

zodpovedá pomernej 
časti potrieb na celú 

dobu implementácie 

národného projektu 
pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 
ciele K a RKZ a 

neprevýši 

maximálny počet 
2300 hodín. Celkové 

čerpanie neprevýši 

hodnotu v stĺpci 
výdavky spolu. 

Jednotková cena 

vychádza z reálnej 
mzdy zamestnanca v 

organizácii.           

1.2   
      



   

  

4.1.8. Prekladateľ  637027 osobohodina 254,55 9,00 2 290,95 

Odmena pre 
pracovníka na 

dohody o prácach 

vykonávaných mimo 
pracovného pomeru. 

Vykonáva preklady 

cudzojazyčných 
materiálov v oblasti 

medzinárodných 

meraní a preklady 
odborných, 

analytických 

materiálov 

zodpovedajúcich 

problematike meraní 

a 
evalvácie/hodnotenia 

vo vzdelávaní .  

Rozsah hodín 
zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 

dobu implementácie 
národného projektu 

pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 
cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ.  

Jednotková cena je 
určená na základe 

doteraz ustálenej a 

uplatňovanej 
odmeny za obdobnú 

činnosť.         

1.2   
      

4.1.9. 
Odborný výskumný 

personál  
610620 osobohodina 4 948,36 9,30 46 019,75 

Mzda zamestnanca 
na pracovný pomer 

vrátane všetkých 

nákladov 
zamestnávateľa 

vyplývajúcich z 

platnej legislatívy 

súvisiacich s 

pracovným 

pomerom. 
Realizuje výskumu 

školskej klímy 

prostredníctvom 
dotazníkového 

prieskumu a analýz 

výsledkov testovaní. 

1.2   
      



   

  

Vykonáva činnosti 
súvisiace s 

výskumom. 

Štatisticky 
vyhodnocuje a 

zostavuje štatistické 

analýzy výsledkov 
dotazníkového 

prieskumu a 

testovaní. 
Vypracováva 

hodnotiace správy a 

pod.  

Rozsah hodín 

zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 
dobu implementácie 

národného projektu 

pre tento cieľ 
stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 
Jednotková cena 

vychádza z reálnej 

mzdy zamestnanca v 
organizácii.           

4.1.10. Štatistik, analytik 637027 osobohodina 190,91 8,50 1 622,74 

Odmena pre 

pracovníka na 
dohody o prácach 

vykonávaných mimo 

pracovného pomeru. 
Štatistické 

vyhodnocovanie a 

zostavovanie 
štatistických analýz 

výsledkov 

dotazníkového 
prieskumu a 

testovaní. 

Konzultačné a ďalšie 

súvisiace odborné 

činnosti, recenzie 

metodologických 
výstupov a pod.  

Rozsah hodín 

zodpovedá pomernej 
časti potrieb na celú 

dobu implementácie 

národného projektu 

1.2   
      



   

  

pre tento cieľ 
stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 
Jednotková cena 

vychádza z reálnej 

mzdy zamestnanca v 
organizácii.           

4.1.11. Grafik, ilustrátor  610620 osobohodina 152,73 7,30 1 114,93 

Mzda zamestnanca 

na pracovný pomer 

vrátane všetkých 
nákladov 

zamestnávateľa 

vyplývajúcich z 
platnej legislatívy 

súvisiacich s 

pracovným 
pomerom. 

Vykonáva grafickú 

úpravu dotazníkov a 
výstupov aktivity.  

Rozsah hodín 

zodpovedá pomernej 
časti potrieb na celú 

dobu implementácie 

národného projektu 
pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 
ciele K a RKZ. 

Jednotková cena 

vychádza z reálnej 
mzdy zamestnanca v 

organizácii.           

1.2   
      

4.1.12. 
Podporný odborný  

personál  
637027 osobohodina 1 045,45 6,00 6 272,70 

Odmena pre 
pracovníka na 

dohody o prácach 

vykonávaných mimo 
pracovného pomeru. 

Vykonáva odborné  

podporné a odborné 
pomocné činnosti 

pre odborný, 

výskumný, riadiaci  

1.2   
      



   

  

a analytický 
personál. 

Rozsah hodín 

zodpovedá pomernej 
časti potrieb na celú 

dobu implementácie 

národného projektu 
pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 
ciele K a RKZ. 

Jednotková cena je 

odvodená z reálnej 

mzdy zamestnanca v 

organizácii.           

4.1.12.2. 
Podporný odborný 

personál 
637027 osobohodina 227,27 12,00 2 727,24 

Odmena pre 

pracovníka na 
dohody o prácach 

vykonávaných mimo 

pracovného pomeru. 
Poskytuje odborné 

konzultácie, 

posudzuje procesy a 
výstupy testovania a 

dotazovania, 

vykonáva metodické 

odborné činnosti, 

participuje na tvorbe 
školiacich metodík a 

materiálov, 

školeniach 
odborného personálu 

a pod. 

Rozsah hodín 
zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 

dobu implementácie 
národného projektu 

pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

Jednotková cena je 
odvodená z reálnej 

mzdy zamestnanca v 

organizácii.           

1.2   
      



   

  

4.1.13. 

Príspevok 

zamestnávateľa na 

stravovanie odborného 

personálu 

637014 projekt 1,00 2 272,73 2 272,73 

Stravné 
zamestnancov 

pracujúcich pre 

národný projekt v 
súlade s platnou 

legislatívou. 

Objem finančných 
prostriedkov 

zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 
dobu implementácie 

národného projektu 

pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

1.2   
      

4.1.14. 

Zákonná tvorba 

sociálneho fondu z 

miezd odborného 

personálu 

637016 projekt 1,00 663,64 663,64 

Zákonný prídel do 
sociálneho fondu vo 

výške podla zákona 

a Kolektívnej 
zmluvy z hrubých 

miest zamestnancov.  

Objem finančných 
prostriedkov 

zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 

dobu implementácie 

národného projektu 
pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 
ciele K a RKZ. 

1.2   
      

4.1.15. 

Odvody zamestnávateľa 

- personál pre IT 

podporu a komunikáciu 

so školami 

610620 projekt 1,00 2 878,73 2 878,73 

Odvody 

zamestnávateľa za 

pracovníka 
vykonávajúceho 

prácu na dohody o 

prácach 
vykonávaných mimo 

pracovného pomeru. 

1.2   
      

4.1.16. 
Odvody zamestnávateľa 

- hodnotiteľ úloh 
610620 projekt 1,00 7 472,73 7 472,73 

Odvody 
zamestnávateľa za 

pracovníka 

vykonávajúceho 
prácu na dohody o 

prácach 

vykonávaných mimo 
pracovného pomeru. 

1.2   
      



   

  

4.1.17. 
Odvody zamestnávateľa 

- prekladateľ 
610620 projekt 1,00 806,00 806,00 

Odvody 
zamestnávateľa za 

pracovníka 

vykonávajúceho 
prácu na dohody o 

prácach 

vykonávaných mimo 
pracovného pomeru. 

1.2   
      

4.1.18. 
Odvody zamestnávateľa 

- štatistik, analytik 
610620 projekt 1,00 571,20 571,20 

Odvody 

zamestnávateľa za 

pracovníka 
vykonávajúceho 

prácu na dohody o 

prácach 
vykonávaných mimo 

pracovného pomeru. 

1.2   
      

4.1.19. 

Odvody zamestnávateľa 

- podporný odborný 

personál 

610620 projekt 1,00 2 976,00 2 976,00 

Odvody 
zamestnávateľa za 

pracovníka 

vykonávajúceho 
prácu na dohody o 

prácach 

vykonávaných mimo 
pracovného pomeru. 

1.2   
      

4.2. Cestovné náhrady **         7 090,91       
      

4.2.1. 
Prevádzka vozidla 

organizácie * 
634001 projekt 1,00 272,73 272,73 

Cena 

spotrebovaných 

PHM podľa spotreby 
uvedenej v 

technickom preukaze 

vozidla zaradeného 
do majetku 

organizácie na 

uskutočnenie 
pracovných ciest 

súvisiacich s 

výkonom odborných 
aktivít. 

Objem finančných 

prostriedkov 
zpomernej časti 

potrieb na celú dobu 

implementácie 
národného projektu 

pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 
cieľovej skupiny pre 

1.2   
      



   

  

ciele K a RKZ. 

4.2.2. 

Tuzemské pracovné 

cesty (cestovné náhrady 

v súlade s platnými 

limitmi) ** 

631001 projekt 1,00 3 181,82 3 181,82 

Cestovné náhrady v 

zmysle platnej 

legislatívy súvisiace 
s realizáciou 

pracovných ciest 

odborného 
personálu. 

Objem finančných 

prostriedkov 
zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 

dobu implementácie 
národného projektu 

pre tento cieľ 
stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

1.2   
      

4.2.3. 

Zahraničné pracovné 

cesty (cestovné náhrady 

v súlade s platnými 

limitmi)** v prípade 

potreby 

631002 projekt 1,00 3 636,36 3 636,36 

Cestovné náhrady v 

zmysle platnej 

legislatívy 

súvisiacich s 
realizáciou 

zahraničných 

pracovných ciest za 
účelom účasti na 

odborných 

podujatiach, 
odborných stážiach a 

zabezečenia 

spolupráce so 
zahraničnými 

inštitúciami a pod. 

Objem finančných 
prostriedkov 

zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 
dobu implementácie 

národného projektu 

pre tento cieľ 
stanovenej pomerom 

1.2   
      



   

  

cieľovej skupiny pre 
ciele K a RKZ. 

4.3. 

Dodávka služieb - 

personálne výdavky 

(odborné činnosti) 

        106 096,43       
      

4.3.1. Školenia personálu 637001 projekt 1,00 11 636,36 11 636,36 

Zaškolenie 

školiteľov a 
personálu na školách 

pre prácu so 

štandardizovaným 
nástrojom pre 

testovanie. 

Objem finančných 
prostriedkov 

zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 
dobu implementácie 

národného projektu 

pre tento cieľ 
stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

1.2   
      

4.3.2. 

Inštalácia aplikácie a 

ročné prehliadky 

aplikácie 

637005 projekt 1,00 88 778,25 88 778,25 

Inštalácia aplikácie 
na certifikačné 

testovanie na 

školách 

(predpokladaný 

počet cca 500 škôl) 

vrátane 
preventívnych 

prehliadok aplikácie 
na certifikačné 

testovanie 

(predpokladaný 

1.2   
      



   

  

počet cca 2 
preventívnych 

prehliadok na cca 

500 školách) . 
Objem finančných 

prostriedkov 

zodpovedá pomernej 
časti potrieb na celú 

dobu implementácie 

národného projektu 
pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

4.3.3. Prekladateľ 637004 projekt 1,00 2 545,45 2 545,45 

Vykonáva preklady 

cudzojazyčných 

materiálov v oblasti 
medzinárodných 

meraní, vykonáva 

preklad odborných 
článkov, publikacií a 

pod. k problematike 

hodnotenia a 
merania v oblasti 

vzdelavania. 

Vykonávanie 

tlmočníckych služieb 

pre potreby aktivity. 
Objem finančných 

prostriedkov 

zodpovedá pomernej 
časti potrieb na celú 

dobu implementácie 

národného projektu 
pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 
ciele K a RKZ. 

Stanovenie objemu 

finančných 

prostriedkov pre 

potreby národného 

projektu je odvodené 
od predpokladaného 

rozsahu 

vykonávaných prác 
(max.2000 hodín) a 

výšky jednotkovej 

ceny podľa 

1.2   
      



   

  

prieskumu trhu 
(max. 14 

EUR/osobobhodinu).  

4.3.4. 

Vzdelávanie, účasť na 

konferenciách a 

sympóziách odborného 

personálu 

637001 projekt 1,00 2 272,73 2 272,73 

Vzdelávanie 
interných 

zamestnancov pre 

používanie 
štatistického softvéru 

alebo iného softvéru  

(napr. vyššie úrovne 
softvérového balíka 

Office) odbornej 

angličtiny a ďalšie 
odborné kurzy a 

vzdelávania v 

súvislosti s odbornou 
činnosťou v aktivite. 

Vložné na 

konferencie, 
sympóziá. 

Objem finančných 

prostriedkov 
zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 

dobu implementácie 
národného projektu 

pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 
cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

1.2   
      



   

  

4.3.5. 
Prieskum IKT na 

školách 
637004 projekt 1,00 863,64 863,64 

Zmluvný vzťah s 
externým 

dodávateľom. 

Zhodnotenie stavu 
vybavenosti IKT na 

školách. 

Objem finančných 
prostriedkov 

zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 
dobu implementácie 

národného projektu 

pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

1.2   
      

4.4. 
Ostatné výdavky - 

priame 
        40 082,65       

      

4.4.1. 
Nájom priestorov pre 

implementáciu projektu 
636001 projekt 1,00 9 823,55 9 823,55 

Nájom priestorov 
pre odborný personál 

mimo sídla NUCEM  

a priestorov na 
uschovanie 

projektovej 

dokumentácie. 
Potreba prenájmu 

priestorov vyplýva z 

navýšenia počtu 
zamestnancov v 

súvislosti s 

implementáciou 
projektu. 

Objem finančných 

prostriedkov 
zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 

dobu implementácie 
národného projektu 

pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 
cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

1.2   
      

4.4.2. 
Nájom ostatného 

majetku a lízing 
        1 909,09       

      



   

  

4.4.2.1. 
Prenájom kopírovacích 

zariadení 
636002 projekt 1,00 1 000,00 1 000,00 

Prenájom 
veľkokapacitného 

kopírovacieho a 

skenovacieho 
zariadenia počas 

doby realizácie 

národného projektu 
pre zabezpečenie 

administratívy v 

prenajatých 
priestoroch a 

priestoroch 

NÚCEM. 

Objem finančných 

prostriedkov 

zodpovedá pomernej 
časti potrieb na celú 

dobu implementácie 

národného projektu 
pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 
ciele K a RKZ. 

1.2   
      

4.4.2.2. 

Nájom dopravných 

prostriedkov na 

prepravu osôb (autá) 

634004 projekt 1,00 909,09 909,09 

Nájom dopravných 

prostriedkov za 

účelom 

uskutočňovania 

služobných ciest v 
súvislosti s 

realizáciou 

odborných aktivít.  
Objem finančných 

prostriedkov 

zodpovedá pomernej 
časti potrieb na celú 

dobu implementácie 

národného projektu 
pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

1.2   
      



   

  

4.4.3. 

Prevádzka prenajatých 

dopravných 

prostriedkov 

634001 projekt 1,00 181,82 181,82 

Cena 
spotrebovaných 

PHM podľa spotreby 

uvedenej v 
technickom preukaze 

prenajatého vozidla 

používaného na 
uskutočnenie 

pracovných ciest 

súvisiacich s 
výkonom 

implementácie 

národného projektu 

odborným 

personálom. 

Objem finančných 
prostriedkov 

zodpovedá 

ppomernej časti 
potrieb na celú dobu 

implementácie 

národného projektu 
pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 
ciele K a RKZ. 

1.2   
      

4.4.4. 
Spotrebný tovar a 

prevádzkový materiál 
633006 projekt 1,00 2 727,27 2 727,27 

Spotrebný,  

kancelársky a iný 
materiál na 

zabezpečenie 

implementácie 
národného projektu 

(napr. tonery, kanc. 

papier a pod.). 
Objem finančných 

prostriedkov 

zodpovedá pomernej 
časti potrieb na celú 

dobu implementácie 

národného projektu 

pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 
ciele K a RKZ. 

1.2   
      



   

  

4.4.5. 

Telekomunikačné 

poplatky, poštovné, 

internet  
        1 409,09       

      

4.4.5.1. 
Telekomunikačné 

poplatky, poštovné  
632003 projekt 1,00 909,09 909,09 

Telekomunikačné 

poplatky, poštovné 
na zabezpečenie 

realizácie národného 

projektu, účastnícke 
poplatky operátora, 

poplatky za hlasové 

služby operátora a 
poskytnutie výpisu 

hovorov.  

Objem finančných 
prostriedkov 

zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 
dobu implementácie 

národného projektu 

pre tento cieľ 
stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

1.2   
      

4.4.5.2.  Internet 632004 projekt 1,00 500,00 500,00 

Internet na 

zabezpečenie 

realizácie národného 
projektu. 

Objem finančných 

prostriedkov 
zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 

dobu implementácie 
národného projektu 

pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 
cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

1.2   
      

4.4.6. Energie 632001 projekt 1,00 363,64 363,64 

Pomerná časť 

energií (el. nergia, 

teplo) v prenajatých 

priestoroch a 
priestoroch 

NÚCEM. 

Objem finančných 
prostriedkov 

zodpovedá pomernej 

1.2   
      



   

  

časti potrieb na celú 
dobu implementácie 

národného projektu 

pre tento cieľ 
stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

4.4.7. Vodné a stočné 632002 projekt 1,00 0,00 0,00 

Pomerná časť 

vodného a stočného 

v priestoroch 
NÚCEM. 

Objem finančných 

prostriedkov 
zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 

dobu implementácie 
národného projektu 

pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 
cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

1.2   
      

4.4.8. Upratovanie 637004 projekt 1,00 0,00 0,00 

Pomerná časť za 

upratovanie v 
priestoroch 

NÚCEM. 

Objem finančných 

prostriedkov 

zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 
dobu implementácie 

národného projektu 

pre tento cieľ 
stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 
ciele K a RKZ. 

1.2   
      

4.4.9. Tlač publikácií 637004 projekt 1,00 5 454,55 5 454,55 

Grafická úprava a 

tlač výstupov 

aktivity pre školy 
zapojené do 

národného projektu, 

odbornú verejnosť. 
Objem finančných 

prostriedkov 

zodpovedá pomernej 
časti potrieb na celú 

dobu implementácie 

národného projektu 
pre tento cieľ 

1.2   
      



   

  

stanovenej pomerom 
cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

4.4.10. Poistné 637015 projekt 1,00 31,82 31,82 

Pomerná časť z 

poistného za majetok 

organizácie, vrátane 
majetku 

nadobudnutého v 

rámci národného 
projektu. Pomerná 

časť bude stanovená 

na základe rozsahu 
využívania majetku 

organizácie pre 

projekt. Celková 
výška poistného pre 

projekt je odvodená 

od max. výšky 
ročného poistného 

500,- EUR a od 

dĺžky realizácie 
projektu.  

Objem finančných 

prostriedkov 
zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 

dobu implementácie 
národného projektu 

pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 
cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

1.2   
      

4.4.11. 
Nájom konferenčných a 

školiacich miestností 
636001 projekt 1,00 14 090,91 14 090,91 

Nájom 
konferenčných 

miestností pre 

workshopy, odborné 

semináre a školenia 

pre odborný 

personál, pre 
realizáciu 

konferencií na 

prezentáciu 
výsledkov testovaní 

a realizovaného 

1.2   
      



   

  

výskumu, nájom  
technicky 

vybavených 

školiacich miestností 
pre realizáciu  

školení školského 

personálu. 
Objem finančných 

prostriedkov 

zodpovedá pomernej 
časti potrieb na celú 

dobu implementácie 

národného projektu 

pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 
ciele K a RKZ. 

4.4.12. 

Ubytovanie, 

stravné/diéty a cestovné 

pre účastníkov 

konferencií a 

workshopov 

637007 projekt 1,00 4 090,91 4 090,91 

Ubytovanie, stravné 

a cestovné pre 

účastníkov  
konferencií a 

workshopov. 

Objem finančných 
prostriedkov 

zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 

dobu implementácie 

národného projektu 
pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 
ciele K a RKZ. 

1.2   
      

4.5. 
Podpora 

frekventantov 
        6 818,18       

      

4.5.1. 

Ubytovanie, 

stravné/diéty a cestovné 

pre frekventantov 

vzdelávania (domáce, 

zahraničné cesty) 

637007 projekt 1,00 6 363,63 6 363,63 

Ubytovanie, stravné 

a cestovné pre 

účastníkov školení. 
Objem finančných 

prostriedkov 

zodpovedá pomernej 
časti potrieb na celú 

dobu implementácie 

národného projektu 
pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 
ciele K a RKZ. 

1.2   
      



   

  

4.5.2. 
Školiaci materiál a 

potreby 
637004 projekt 1,00 454,55 454,55 

Tlač a výroba 
školiacich 

materiálov, 

príručiek, nahrávok 
na CD nosičoch pre 

frekventantov. 

Objem finančných 
prostriedkov 

zodpovedá pomernej 

časti potrieb na celú 
dobu implementácie 

národného projektu 

pre tento cieľ 

stanovenej pomerom 

cieľovej skupiny pre 

ciele K a RKZ. 

1.2   
      

4.  Spolu         522 176,47       
      

                    
      

X. 
Riadenie rizík (ak 

relevantné) 
                

      

X.2 Riziková prirážka         0,00       
      

X. Spolu         0,00       
      

            
2 565 

452,98 
      

      

                

  

Kontrola kriterii 

efektivnosti 

rozpoctu 

Suma v 

EUR 

Reálne 

limity 

rozpočtu 

v % 

Maximálne 

limity 
    

         

1. Nepriame výdavky*** 280 278,10 12,28% 20% 
z priamych 

výdavkov 
  

         



   

  

2. 

Zariadenie/vybavenie a 

didaktické prostriedky 

cez krížové 

financovanie z ERDF 

(priame výdavky) 

14 785,31 0,65% 5% 
z priamych 

výdavkov 
  

         

3a. 

Zariadenie/vybavenie a 

didaktické prostriedky 

(priame výdavky) - 

vrátane krížového 

financovania 

1 139 637,14 49,95% 50% 
z priamych 

výdavkov 
  

         

3b. 
Zariadenie/vybavenie 

(nepriame výdavky) 
3 577,45 1,28% 5% 

z 

nepriamych 

výdavkov 
  

         

4. 
Dodávky na nepriame 

výdavky 
12 046,27 4,30% 5% 

z 

nepriamych 

výdavkov 
  

         

5. 
Dodávky na priame 

výdavky 
109 733,15 4,81% 10% 

z priamych 

výdavkov 
  

         

6. Riziková prirážka 0,00 0,00% 5% 

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, ak ide o bežný výdavok). Obsahujú všetky výdavky v hlavnej  
  



   

  

položke A1  a v prípade hlavnej položky A2 relevantné výdavky. Limit je určený na základe priamych výdavkov na projekt, t.j. 20 % z oprávnených priamych výdavkov projektu (bez započítania rizikovej prirážky).  
  

****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. 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

     

     

TABUĽKA č. 1:   PREDPOKLADANÉ ZDROJE FINANCOVANIA  

                                  OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV PROJEKTU (v EUR) 

  Oprávnené výdavky 
projektu 

Výška žiadaného 

príspevku 

Vlastné zdroje 

 Rok A B C 

1. 2011 0,00 0,00 0,00 

2. 2012 0,00 0,00 0,00 

3. 2013 1 650 000,00 1 650 000,00 0,00 

4. 2014 510 000,00 510 000,00 0,00 

5. 2015 405 452,98 405 452,98 0,00 

 Spolu 2 565 452,98 2 565 452,98 0,00 

6. % 100 100 0 

     

Poznámky:     

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

Percentuálny podiel intenzity pomoci (výšky žiadaného príspevku) a vlastných zdrojov si žiadateľ prispôsobí 

vzhľadom na vlastné podmienky projektu (napr. 100:95:5, resp. 100:100:0, resp. iné). 

     

     

     

 


