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DODATOKc.1
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHOFINANCNÉHO PRÍSPEVKU

císlo zmluvy: OPLZ/286/2019

registracnécíslo dodatku: 0924/2019 - D 1

uzatvorený medzi:

Poskytovatel'om

názov:

sídlo:

ICO:

konajúci:

v zastúpení

názov:

sídlo:

ICO:

konajúci:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Špitálska4, 6, 8, 816 43 Bratislava, Slovenská republika

00681156

Bc. Milan Krajniak, minister

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Stromová 1,813 30 Bratislava, Slovenská republika

00164381

Mgr. Branislav Grôhling,minister

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní casti úloh riadiaceho orgánu
sprostredkovatelskýmorgánom zo dna 23.7.2015

poštová adresa 1:

e-mail: kami@minedu.sk

(dalej len ,,Poskytovate!'")

a

1 Vyplnísa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondencnáadresa)Zmluvnej strany odlišná od adresyjej sídla
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Prijímatelom

názov: GymnáziumJána Papánka,Vazovova 6, 811 07 Bratislava

sídlo: Vazovova 6, 811 07 Bratislava

zapísanýv:

konajúci:

ICO:

ICDPH:

poštováadresa 1:

e-mail:

PaedDr. Gabriela Barciaková,PhD.

17337046

barciakova@vazka.sk

(dalej len „Prijímate!'")

(dalej len „Zmluvné strany")

Clánok1

Na základe Žiadostiprijímatelao povolenie vykonaniazmeny zo dna 20.10.2021 a v súlade s cl. 6Zmluvyo poskytnutínenávratného financnéhopríspevkuc. OPLZ/286/2019(dalej len „Zmluva")a \Oznámenia Poskytovatelav dvoch castiach: ,,Oznámeniehromadnejzmeny zmluvyo poskytnutí FP··,„Oznámenieo aktualizácií Všeobecnýchzmluvnýchpodmienok"zo dna 7.9.2021 ( dalejlen „Zmluvao poskytnutíNFP")sa zmluvné strany dohodli na zmenách Zmluvyo poskytnutíNFP, uvedenýchvclánku 2 tohto Dodatku.

Clánok2

1. V prílohe c. 3 Zmluvy„Rozpocetprojektu" sa tabulka „Rozpocetprojektua komentár k rozpoctuprojektu"nahrádza novou tabulkou „Rozpocetprojektua komentár k rozpoctuprojektu".

Nové tabulkysú prílohouc. 1 k Dodatku c. 1.
Príloha c. 1 k Dodatku c. 1 sa stáva neoddelitelnou súcastou Zmluvy.

3. Príloha c. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP „Predmet podpory NFP: cast B - Zoznam a popishlavnýchaktivít projektu" sa nahrádza novou prílohouc. 2 Zmluvyo poskytnutíNFP .,PredmetpodporyNFP: cast B - Zoznam a popishlavnýchaktivít projektu".

NovýPredmet podporyNFP: cast B je prílohouc. 2 k Dodatku c. 1.
Príloha c. 2 k Dodatku c. 1 sa stáva neoddelitelnou súcastou Zmluvy.
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1. Tento dodatok je neoddelitelnou súcastou Zmluvy o poskytnutíNFP.

2. Tento dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, pricom po uz.avretí Dodatku dostane Prijímatel
1 rovnopis a 2 rovnopisydostane Poskytovatel.

3. Tento dodatok nadobúda platnost dnom podpisuoboch Zmluvných strán a v súlade s§ 47a ods. 1

Obcianskeho zákonníka nadobúda úcinnost dnom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia

Poskytovatelomv Centrálnom registrizmlúv vedenom Úradomvlády Slovenskej republiky.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne precítali, jeho obsahu

a právnym úcinkom z neho vyplývajúcich porozumeli.Ich zmluvné prejavy sú dostatocne jasné,
urcité a zrozumitelné, vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu vôlu. Podpisujúceosoby sú oprávnené
k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpísali.

Dodatok bude v zmysle usmernenia CKO „Usmerneniepre RO v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej

situácie v SR" vypracovanýdodatocne. Zmeny v dodatku v dôsledku mimoriadnej situácie kvôli

CO VID - 19 platia spätne, t.j. od dátumu schválenia stanoviska k zmene projekt
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Príloha c. 1

Príloha c. 2

Rozpocet projektu

Predmet podpory NFP:

Cast B - Zoznam a popis hlavných aktivít Projektu

Za Poskvtovätela v Bratislave dna:
.

Podpis:

Mgr. Braní a rô'li mg, minister s o stva, vedy, výskumu a športu SR

Meno a priezv sko štatutárneho orgánuhást1:1pe1:1?Poskytovatela

Za Prijímatela v??. dna:
.

Podpis:

PaedDr. Gabriela Barciaková, PhD., štatutárny zástupca

Meno a priezvisko štatutárneho orgánuhásrupc1:1;Prijímatela

Ak sa neho í, preciarknite
3 Ak sa nehodí, preciarknite
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1----2-"--l·....:!"_í;o_;:....::;-'-?,-??_;,;_!u_";_:n_;;_;_0:_??-:-"-?-::_:!_:_;:_;:_r:0_•d-ky_(._pr_lu_m_•
__

-+----------+---7-0_7s_o_,B4_· 1----2_s._10---i%?:::;:;;::%,tzpriamychV)vlavkov

24 480,00 9,72% z priamycl, l'}'r.lavkov

.J. Rizikovd prirdlku J,00% z celkových oprdvmmýcl, v,'davkov

PoznAmk)' (zmena textu poznAmokjc po,•olcn8 len pru.ovnlkom RO/SORO v otU.vodncných prl1nHloch):

•Prcplotenie PHM podlo spotreby uvedenej v technickom preukaze voaidla zaradeného do mnjclku orgoniu\cie no uskutotncnic pmcovných ciest

„ V prípade použitin :tÍlkromného motorového vozidlo preplatenie cestovného je oprávnené vo výJkc cestovného verejnou dopravou; cestovné ndhrody v súlodc s plnUtými limitmi v zmysle Prírucky pre 1iodntcln o 7.Akono o cestovn)'ch nóhrodách

••••žiodotel uvedie clslo nktivity podla podrobného opisu projektu. Niektoré výdnvky mOžu byl zopojcné vo viacerých uktiviu\ch súcasne (nupr. 7.miodcniclvybavcnio so využlvn vo viacerých uktivitóch)

•••••Výdavok nesmie byt tluplicit.ný vo vzlnhu k výdnvkom 7.nhmutým v polot..kt\ch cestovné náhrady, v prfpode duplicity bude dnný výdavok neoprávnený v plnej výške. Pri odbornom pcrsonóleje mo1..né nplikovot ibn nu zl\k.lude prucovnoprávnych vl.l'ohov (z.omestnuncc-prijlmutcl). V

prfpm.lc vzlo.hu nnpr. t.i\'tlostnfk - prijhnntcl su VS,dnvky ncuhn\d7.ajú.

Mluvnt\ položku A3 (•ko 11jA-', AS, itld) je zuhrnuh\ do priamych výtlnvkm• rozpocru.



Príloha c. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

Hlavná aktivita 1

Predmet podpory NFP

cast'B

Zoznam a popis hlavných aktivít Projektu:

Aktivita 1 - Zvyšovanie funkcnej gramotnosti a kultúry poznávania žiakov má najmä za ciel zabezpecit
progresívny rozvoj jednotlivých kompetencií našich žiakov tak, aby po ukoncení tretieho roka štúdia
zaznamenali významný posun úrovne ovládania týchto kompetencií a mohli ich dalej rozvíjat. Za týmto
úcelom boli cinnosti rozdelené do dvoch podaktivít:

1. Podaktivita 1.1 má za ciel zabezpecit rozvoj funkcnej gramotnosti žiakov priamo v procese
formálneho vzdelávania. Za týmto úcelom bude doplnený ŠkVP o extra hodiny v súlade so ŠYP pre
gymnáziá nasledovne:

• V troch triedach prvého rocníka 4. rocného programu 4 hodiny týždenne a v jednej triede piateho
rocníka 8. rocného programu 3 hodiny týždenne na rozvoj prírodovednej gramotnosti. Vyucovanie
bude zabezpecovat výhradne aktivity, prístupy (akcný prístup a adaptívne vzdelávanie) a metódy
(bádatelská metóda, rolové vzdelávanie, projektové vzdelávanie a pod.) na rozvoj kompetencií v

oblasti prírodných vied. Velká cast aktivít sa bude realizovat priamo v teréne, resp. v praxi, napr.
laboratóriách, v prírode, vo výrobných halách (pri exkurziách), na výskumných pracoviskách (SA V

a pod.) atd.

• V troch triedach druhého rocníka 4. rocného programu 3 hodiny týždenne a v jednej triede šiesteho
rocníka 8. rocného programu 3 hodiny týždenne na rozvoj citatelskej gramotnosti, a to vo všetkých
vzdelávacích predmetoch a širokých kontextoch.

• V troch triedach tretieho rocníka 4. rocného programu 1 hodinu týždenne a v jednej triede siedmeho
rocníka 8. rocného programu 3 hodiny týždenne na rozvoj matematickej gramotnosti vo všetkých
vzdelávacích predmetoch a širokých kontextoch.

Financná a informatická gramotnost bude rozvíjaná kontextovo vo všetkých predmetoch pocas celej
realizácie projektu.
Za úcelom rozvoja funkcnej gramotnosti žiakov bude vvbavená iedna trieda 30 tabletmi a škola celkovo
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vybavená novými didaktickými pomôckami najmä pre oblast? rozvoja prírodovednej gramotnosti, na rozvoj
ktorej je naša škola prioritne zameraná už v súcasnosti. Ziaci budú tieto kvalitatívne nové pomôcky
využívat najmä na samostatnú a skupinovú prácu. Výsledky jednotlivých etáp rozvoja svojich kompetencií
budú žiaci prezentovat vždy raz rocne na výrocnom dni CEREBRUM. Najlepšie práce budú ocenené.

Pocas realizácie budú progres žiakov neustále sledovaný a to nástrojmi hodnotenia rozvoja kompetencií
funkcnej gramotnosti a tiež autoevaluacnými nástrojmi, žiaci si budú viest svoje vlastné portfólio rozvoja
funkcnej gramotnosti. Špeciálne sa bude sledovat progres u integrovaných žiakov a miera ich pokroku sa

bude pravidelne vyhodnocovat a analyzovat, aby bol týmto žiakom zabezpecený co najviac
individualizovaný prístup.
Implementácia s bude uskutocnovat progresívne, t.j. zacne sa prvými rocníkmi 4. rocného a piatym
rocníkom 8. rocného programu, dalej budú tieto rocníky postupovat v druhom (šiestom) a tretom

(siedmom) rocníku, pricom v každom školskom roku sa pridávajú noví prváci - 4. rocného štúdia a piataci -

8.rocného štúdia.

2. Podaktivita 1.2 má za ciel zabezpecit rozvoj funkcnej gramotnosti žiakov v rámci mimoškolských
aktivít so zameraním na individuálne záujmy našich žiakov v zapojených triedach a umožnit im

realizáciu rôznych aktivít, v ktorých budú aktívne využívat kompetencie funkcnej gramotnosti
v najrôznejších kontextoch podla ich osobného záujmu.

Oprávnená aktivita: vedenie záujmového krúžku s cielom zvyšovania funkcnej gramotnosti a kultúry
poznávania žiakov v rámci mimoškolskej cinnosti, na ktorú sa neuplatnuje vzdelávací poukaz a nie je
realizovaná v rámci výchovného programu školy.
Pocet hodín:

r. 20 19/2020 - 2 krúžky po 20 hodín

r. 2020/2021 - 4 krúžky po 20 hodín

r. 2021/2022 - 6 krúžkov po 20 hodín

Podaktivita má tiež umožnit žiakom premýšlat o využití ich potenciálu v najrôznejšom socio-kultúrnom
kontexte a podporit ich motiváciu celoživotne sa vzdelávat a rozvíjat svoju funkcnú gramotnost.

Materiálno - technické zabezpecenie pre realizáciu aktivít:

- 30 kusov tabletov,
- 1 kus multifunkcného zariadenia,
- didaktické pomôcky.
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Hlavná aktivita 2

Vybavenie je nevyhnutné a bude využívane pre všetky aktivity a od zaciatku realizácie projektu.
Realizácia projektu bude prebiehat vo vlastných priestoroch školy.

Aktivita 2 - Rozvíjanie profesijných kompetencií ucitelov na úcely zvyšovania funkcnej gramotnosti a

kultúry poznávania žiakov. Cielom aktivity je zabezpecit vzdelávanie nášho ucitelského kolektívu v oblasti

rozvoja profesijných kompetencií funkcnej gramotnosti, aby boli dostatocne pripravení zabezpecit
kvalitatívnu zmenu realizácie ŠkVP a poznali všetky nástroje jej hodnotenia a vedeli ich efektívne

používat.
Jedným zo základných predpokladov kvalitnej výucby žiakov je adekvátna úroven funkcnej gramotnosti
ucitela. Cítanie s porozumením v širokých kontextoch a práca so súvislým a nesúvislým textom,

abstrahovanie, korektné argumentovanie, pozorovanie, tvorba hypotéz a pod. sú východiskovými
kompetenciami pre úspešné zvládnutie profesijného, ako aj osobného života jednotlivcov. Ucitel pri výkone
svojho povolania stojí pred nelahkou úlohou rozvíjat u žiakov kompetencie funkcnej gramotnosti ako jeden
z úcinných prostriedkov pre získanie úrovne ovládania vedomostí a zrucností vo vyucovacom predmete,
ktorý vyucujú. Sám ucitel by mal dosahovat vysokú úroven týchto kompetencií a zároven by ich mal

vhodne kombinovat s úrovnou svojich profesijných kompetencií (vediet ucit). Kedže funkcná gramotnost
sa rozvíja vo všetkých oblastiach poznania a sociálnej interakcie, ucitel má k dispozícii nevycerpatelné
zdroje pre jej rozvoj u svojich žiakov. Avšak správne využívat tieto možnosti v kontexte vyucovacieho
predmetu predpokladá pedagogické majstrovstvo. Je preto potrebné pomáhat ucitelovi rozvíjat jeho
profesijné kompetencie, pocas celej jeho profesijnej kariéry. ajefektívnejšou formou rozvoja týchto
kompetencií sú práve pravidelné cielené školenia ucitelských kolektívov. Ucitelom okrem rozvoja
kompetencií ponúkajú aj priestor na profesijnú diskusiu s kolegami, efektívne plánovanie ucebných stratégií
v rámci rozvoja školy, zvyšujú motiváciu pre dalšiu sebareflexiu a poskytujú všetkým zúcastneným spätnú
väzbu. Pridanou hodnotou takéhoto vzdelávania je zvýšená kvalita pedagogických postupov v škole

v dôsledku motivácie celého ucitelského kolektívu, uplatnovania najefektívnejších pedagogických stratégií
spolocne vo všetkých vyucovacích predmetoch a získavania spätnej väzby efektívnym spôsobom. Kvalitné

vzdelávanie ucitelských kolektívov je jedným zo základných predpokJadov poskytovania kvalitného

vzdelávania v škole.

1. Podaktivita 2.1- Vzdelávanie ucitelských kolektívov má za ciel:

• Zvýšit úroven funkcnej gramotnosti ucitelského kolektívu v kontexte všetkých vyucovacích
predmetov.

• Zvýšit úroven profesijných kompetencií ucitelov v oblasti rozvoja kompetencií žiakov.

• Zvýšit úroven orofesiinvch komoetencií ucitelov v oblasti hodnotenia a tvorby úcinných

Strana 3 z 10



•

hodnotiacich nástrojov.

Funkcnú gramotnost chápeme ako schopnost uplatnovat citatelskú, financnú, prírodovednú, informacnú

a matematickú gramotnost v rozlicných životných situáciách.

Vzdelávanie bude prebiehat v troch základných témach:

• Funkcná gramotnost - základné východiská, úrovne ovládania, kontext rozvoja, stratégie rozvoja,
funkcná gramotnost v kontexte rôznych vzdelávacích predmetov.

• Funkcná gramotnost ako základná profesijná kompetencia - metódy rozvoja funkcnej gramotnosti
u žiakov, výber textov v kontexte vzdelávacích predmetov, tvorba metodických listov, tvorba

ucebných úloh, práca so súvislým textom, práca s nesúvislým textom, urcenie úrovne funkcnej
gramotnosti žiakov, rozvíjanie úrovne funkcnej gramotnosti žiakov.

• Funkcná gramotnost a jej hodnotenie - ako hodnotit jednotlivé ucebné fázy rozvoja funkcnej

gramotnosti žiakov, ako hodnotit ucebné úlohy, autoevaluácia a práca s portfóliom, tvorba

testových úloh a ich vyhodnocovanie, lineárne testovanie. adaptívne testovanie.

Obsahová náplií školení musí byt orientovaná na nadobudnutie alebo rozšírenie profesijných kompetencií
ucitela

• samostatne implementovat problematiku funkcnej gramotnosti do vzdelávacieho obsahu v rámci

ním vyucovaných predmetov,
• samostatne tvorit metodické a následne pracovné listy v danej oblasti,
• hodnotenia zvyšovania funkcnej gramotnosti žiakov štvorrocného gymnaziálneho štúdia.

Druh vzdelávania:

Neakreditované vzdelávanie:

Predmetom je vzdelávanie vedúce k rozšíreniu profesijných kompetencií a zrucností ucitelských kolektívov

vedúce k ich osobnostnému rastu. Výstupom vzdclávan ia bude certifikát o absolvovaní vzdelávania.

Vzdelávanie bude realizované prezencnou formou.

Pocet úcastníkov (ucitelov) na školení:

Celkový pocet: 40 osôb

Max pocet v skupine: 20 osôb
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Rozsah vzdelávacieho programu:

Celkový pocet hodín: 150 hodín za celé obdobie realizácie projektu na I skupinu.

Trvanie vzdelávacieho programu:

Školský rok 2019/2020

• Pocet hodín v rámci 1. polroka: 25 hodín v termínoch 11. decembra 2019 - 17. decembra 2019 a 31.

januára 2020.

Školskýrok 2020/2021

• Pocet hodín v rámci 1. polroka: 27 hodín v termínoch I. júla 2020 - 15. júla 2020 a 25. augusta do

3 1. augusta 2020.

• Pocet hodín v rámci II. polroka: 11 hodín v termínoch 28.júna 2021 - 30.júna 2021.

Školský rok 2021 /2022

• Pocet hodín v rámci 1. polroka: 52 hodín v termínoch 1. júla 2021 - 15. júla 2021, 24. augusta - 31.

augusta 2021, 13. septembra 2021, 26. októbra 2021 - 28. októbra 2021.

• Pocet hodín v rámci II. polroka: 35 hodín v termínoch od 1. februára 2022 do 30.júna 2022.

Cielová skupina:
Kategória: ucitel

Podkategória: ucitel v rámci gymnaziálneho štúdia so štvorrocným vzdelávacím programom
ucitel v rámci gymnaziálneho štúdia s osemrocným vzdelávacím programom

Spôsob ukoncenia:

Výstupom vzdelávania bude certifikát o absolvovaní vzdelávania.

Výstupy aktivity:

• Ucitelia si zvýšia svoje kompetencie v oblasti funkcnej gramotnosti.
• Ucitelia si zvýšia svoje profesijné kompetencie v kontexte rozvoja funkcnej gramotnosti žiakov.

• Ucitelia absolvujú základné školenie k tvorbe a využívaniu nástrojov hodnotenia funkcnej
gramotnosti žiakov.
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• Ucitelia získajú certifikát o absolvovanom neakreditovanom vzdelávaní a úrovni ovládania ich

profesijných kompetencií v oblasti funkcnej gramotnosti.

Pre úcely podaktivít bude využívané vlastné priestorové a technické vybavenie školy.
Materiálno - technické zabezpecenie potrebné pre realizáciu aktivít:

- 30 kusov tabletov,
- 1 kus multifunkcného zariadenia,
- didaktické pomôcky.

Vybavenie bude potrebné od zaciatku realizácie a pre všetky aktivity. Didaktické pomôcky budú využívané
najmä pre realizáciu aktivít pre žiakov prvého rocníka 4-rocného štúdia a žiakov 5 rocníka S-rocného štúdia.
Za úcelom uskutocnenia podaktivity bude realizované verejné obstarávanie v zmysle platnej legislatívy,
náklady boli vypocítané na základe prieskumu trhu.

2. Podaktivita 2.2 - Pedagogické kluby má za ciel zabezpecit kvalitu všetkých výstupov podporou úzkej
medzipredmetovej spolupráce zapojených ucitelov a v dobe udržatelnosti celého ucitelského kolektívu.
V rámci aktivity budú na škole vytvorené 4 pedagogické kluby (PK) bez písomného výstupu:

• Pedagogický klub na rozvoj kultúry komunikácie,
• Pedagogický klub na rozvoj matematickej a informatickej kultúry,
• Pedagogický klub na rozvoj prírodovednej kultúry,
• Pedagogický klub na rozvoj humanitno-sociálnej kultúry,

pocas 3 školských rokov.

Pedagogické kluby budú zabezpecovat kvalitatívnu zmenu ŠkVP v súlade s aktivitou 1, budú zabezpecovat
úzku spoluprácu pedagogického zboru, plánovanie ucebného procesu v rámci školského roka, vytváranie
nástrojov rozvoja, hodnotenia a zberu spätnej väzby a komunikovanie výsledkov všetkým úcastníkom školy
(žiaci, nezapojení pedagógovia, vedenie školy, rodicia a dalšia odborná a laická verejnost podielajúca sa na

chode školy). Tiež budú zabezpecovat realizáciu kvalitatívne nového ŠkVP v case udržatelnosti projektu.
Rozsah aktivít pedagogických klubov:

• DÍžka trvania I zasadnutia I pedagogického klubu: 2 hodiny
• Pocet zasadnutí I pedagogického klubu pocas I školského roka: 1O

• Pocet clenov každého pedagogického klubu: 1O



IDavná aktivita 3

Koordinácia projektu - Aktivita 3

Zaciatok aktivity: I 0/2019

Ukoncenie aktivity: 09/2022

Celková dÍžka realizácie aktivity: 36 mesiacov

Ciel aktivity: Zabezpecit cinnosti riadenia/ koordinácie projektu vo vztahu k vecným/ odborným aktivitám

projektu pre obidve cielové skupiny.

Projektový manažér:

Typ pracovno-právneho vztahu: pracovný pomer
Vzdelanie: min. vysokoškolské vzdelanie 2. stupna
Prax v oblasti projektového riadenia: minimálne 3 roky praxe
Prax s výkonom riadenia projektu/ projektov financovaných zo štrukturálnych fondov: 3 roky
Vykonávané cinnosti v rámci projektového riadenia:

- zodpovedá za implementáciu projektu v súlade so schválenou žiadostou o NFP, resp. zmluvou o NFP, s

platným systémom financného riadenia a systémom riadenia EŠIF, platnými právnymi predpismi SR a EK,
usmerneniami a pokynmi SO súvisiacimi s cerpaním fondov EÚ
- sleduje platné právne predpisy SR a EK, usmernenia a pokyny SO, súvisiace s cerpaním fondov EÚ
- zodpovedá za implementáciu projektu v súlade so schváleným harmonogramom realizácie aktivít projektu
- zodpovedá za napÍnaniemeratelných ukazovatelov projektu

- zodpovedá, resp. koordinuje všetky cinnosti súvisiace s implementáciou projektu - monitorovanie

projektu, publicitu projektu, verejné obstarávanie a pod.
- koná vo vztahu k dodávatelom, resp. partnerom na projekte
- zodpovedá za komunikáciu s SO v oblasti vztahov vyplývajúcich zo zmluvy o NFP

Financný manažér:

Typ pracovno-právneho vztahu: pracovný pomer
Vzdelanie: min. vysokoškolské vzdelanie 2. stupna
Prax v oblasti financného riadenia/ úctovníctva: minimálne 2 roky praxe
Prax s výkonom riadenia projektu/ projektov financovaných zo štrukturálnych fondov: 2 roky praxe
Vykonávané cinnosti v rámci projektového riadenia:

zodpovedá za správne financné riadenie projektu v súlade so schválenou žiadostou o NFP,
resp. zmluvou o NFP, s platným systémom financného riadenia a systémom riadenia EŠIF,
platnými právnymi predpismi SR a EK, usmerneniami a pokynmi SO súvisiacimi s

cerpaním fondov EÚ,
zodpovedá za cerpanie rozpoctu v súlade s pokrokom v implementácii projektu a
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dosahovanými ukazovatelmi,

zodpovedá za komunikáciu s SO v oblasti financných vztahov vyplývajúcich zo zmluvy

oNFP,
zodpovedá za prípravu a vcasné predkladanie ŽoP vrátane úplnej podpornej dokumentácie

(rozsah stanoví SO),
zodpovedá za oprávnenost výdavkov prijímatela v súlade s platnými pravidlami

oprávnenosti,
sleduje platné právne predpisy SR a EK, usmernenia a pokyny SO, súvisiace s cerpaním
fondov EÚ.

Manažér pre monitorovanie:

Typ pracovno-právneho vztahu: pracovný pomer

Vzdelanie: min. vysokoškolské vzdelanie 2. stupna
Prax v oblasti monitorovania/ hodnotenia: minimálne I rok praxe

Prax s výkonom riadenia projektu/ projektov financovaných zo štrukturálnych fondov: minimálne I rok

praxe
Vykonávané cinnosti v rámci projektového riadenia:

vykonáva priebežné sledovanie pokroku projektu
zodpovedá za správne evidovanie výsledkov projektu a vypracovanie monitorovacích správ,

doplnujúcich monitorovacích údajov a informácií pre SO v rámci riadenia projektu

Administratívny zamestnanec:

Typ pracovno-právneho vztahu: pracovný pomer

Vzdelanie: min. stredoškolské vzdelanie

Prax v oblasti administratívy: min. 2 rocná prax

Vykonávané cinnosti v rámci projektového riadenia:

vykonáva administratívnu a odbornú podporu projektu,
spracováva podklady pre implementáciu projektu v súlade s casovým harmonogramom a

rozpoctom projektu,
zabezpecuje spracovanie prieskumov trhu pre potreby projektu,
administratívna príprava a kontrola podkladov do ŽoP, monitorovacích správ,

zabezpecuje spracovanie podkladov pre úctovníctvo, štátnu pokladnicu, pre personalistiku,

mzdovú agendu, evidenciu majetku,
administratívna agenda (napr. spracovanie cestovných príkazov)
zabezcecuie komunikáciu s úcastníkmi aktivít.



Nepriame náklady - Paušálna sadzba:

Napr.:
interné vedenie personalistiky a miezd

externé vedenie úctovníctva, ekonomický personál
manažér publicity, výdavky na publicitu
právnik
externé zabezpecenie verejného obstarávania, prieskumu trhu

poistenie majetku
cestovné náhrady
spotrebný materiál

stravné

správa informacných systémov
iné nepriame výdavky podla potreby v súlade s Výzvou, Príruckou pre žiadatela a

Zoznamom oprávnených a neoprávnených výdavkov.

Projekt bude zároven zohladnovat HP Rovnost mužov a žien a nediskrimioácia, v rámci ktorého sa budú

uplatnovat nasledovné opatrenia:
pri výbere administratívnych a odborných kapacít zapojených do riadenia a realizácie

aktivít projektu bude dodržaný princíp rovnosti mužov a žien a princíp nediskriminácie a

výber bude prebiehat na základe transparentných kvalifikacných podmienok. V prípade
nerozhodnosti medzi dvomi rovnako kvalifikovanými osobami uprednostní
žiadatel/prijímatel tú osobu, ktorej pohlavie, etnicita alebo rasa je menej zastúpené v

inštitúcii žiadatela/prijímatela (docasné vyrovnávacie opatrenie v zmysle § 8a

Antidiskriminacného zákona)
v rámci mzdového ohodnotenia administratívnych a odborných kapacít nebude dochádzat k

nerovnému odmenovaniu za rovnakú prácu na základe pohlavia alebo príslušnosti k

akejkolvek znevýhodnenej skupine osôb

pri výbere osôb cielovej skupiny a pri realizácii vzdelávacích a dalších oprávnených aktivít

cielovej skupiny nebude dochádzat k diskriminácii na základe pohlavia, rodu alebo

príslušnosti k akejkolvek znevýhodnenej skupine a nebude dochádzat ani k

znevýhodneným podmienkam pre akúkolvek skupinu osôb, a to zohladnením špecifických
potrieb cielovej skupiny a vytvorením adekvátnych podmienok pre úcast na aktivitách

(napr. v oblasti prístupnosti fyzického prostredia, informácií a komunikácie pre osoby so

zdravotným postihnutím).

Strana 9 z 10



Podporné aktivity Projektu

Podporné aktivity budú zabezpecené prostredníctvom paušálnej sadzby vo výške 15 % z priamych
personálnych výdavkov, ktorá zahrna nepriame výdavky súvisiace s riadením a administráciou projektu - t.j.
nepriame personálne výdavky (hlavný manažér projektu, manažér publicity, pracovník TKT, právnik,

Podporné aktivity projektu sú nasledovné: ekonomický personál - úctovník, persona! ista, osoba vykonávajúca VO); nájom priestorov, cestovné

náhrady, spotrebný materiál, stravné, externé služby (napr. právne služby; zabezpecenie VO), výdavky na

informovanie a publicitu atd.
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