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DODATOK Č. 8 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 § 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 Európskeho spoločenstva 

v znení neskorších predpisov 

 
ČÍSLO ZMLUVY: 007/2009/2.2/OPVaV 

 
Tento Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, registračné číslo 
Dodatku 007/2009/2.2/OPVaV/D08 (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 : Ing. Eugen Jurzyca 

 

v zastúpení1   
názov : Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre  

štrukturálne fondy EÚ                          

sídlo : Hanulova 5/B, 841 01  Bratislava    

IČO : 31819494 

DIČ : 2022295539 

konajúci : Ing. Alexandra Drgová 

na základe splnomocnenia zo dňa 13.12. 2007  

(ďalej len „Poskytovateľ“)  

 

Prijímateľ 

názov  : Univerzita Komenského v Bratislave 

sídlo : Šafárikovo námestie č. 6, 818 06  Bratislava 

zapísaný v : Registri organizácií Štatistického úradu SR 
                                                 
1 Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára  sprostredkovateľský orgán pri riadiacom orgáne, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu 
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konajúci : doc. PhDr. František Gahér, CSc. 

IČO : 00397865 

DIČ :2020845332 
 

banka : 

číslo účtu  (vrátane predčíslia) a kód banky  

 zálohové platby:2  a) 

    b) 

 predfinancovanie:3 a)  

    b) 

 refundácia:4  a)  

(ďalej len „Prijímateľ“) 

 

(ďalej aj „Zmluvné strany“) 

Článok 1 

 
Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na zmenách Zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku č. 007/2009/2.2/OPVaV (ďalej len „Zmluva“), kód ITMS Projektu 
26220220019  v znení Dodatku č. 1 – registračné číslo Dodatku 007/2009/2.2/OPVaV/D01, 
v znení Dodatku č. 2 – registračné číslo Dodatku 007/2009/2.2/OPVaV/D02, v znení 
Dodatku č. 3 – registračné číslo Dodatku 007/2009/2.2/OPVaV/D03, v znení Dodatku č. 4 – 
registračné číslo Dodatku 007/2009/2.2/OPVaV/D04, v znení Dodatku č. 5 – registračné číslo 
Dodatku 007/2009/2.2/OPVaV/D05, v znení Dodatku č. 6 – registračné číslo Dodatku 
007/2009/2.2/OPVaV/D06, v znení Dodatku č. 7 – registračné číslo Dodatku 
007/2009/2.2/OPVaV/D07, uvedených v článku 2 tohto Dodatku. 
 
 

Článok 2 
 
 
(1) V článku 2 bod 2.1 Zmluvy o poskytnutí NFP sa nasledujúce údaje o Prijímateľovi  

nahrádzajú novými údajmi: 

 

Subjekt v pôsobnosti Prijímateľa (ak je táto informácia relevantná)5:  

Názov fakulty:                           Univerzita Komenského v Bratislave 

Jesseniova lekárska fakulta v Martine   

Adresa:                                       Malá Hora 10701/4A, 036 01 Martin 

IČO:                                       00397865 02 

                                                 
2
 Ak sa nehodí, prečiarknite 

3 Ak sa nehodí, prečiarknite 
4
 Ak sa nehodí, prečiarknite 

5 Ak sa nehodí, prečiarknite 
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(2) V prílohe č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“ sa tabuľka „Rozpočet projektu“ 

nahrádza novou tabuľkou „Rozpočet projektu“. 

 Nová tabuľka je prílohou č. 1 k Dodatku č. 8.  
 Príloha č. 1 k Dodatku č. 8 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 
 
(3) V prílohe č. 4 Zmluvy „Rozpočet projektu“ sa tabuľka „Rozpočet projektu 

a komentár k rozpočtu projektu“ nahrádza novou tabuľkou „Rozpočet projektu 
a komentár k rozpočtu projektu“. 

Nová tabuľka je prílohou č. 2 k Dodatku č. 8.  
Príloha č. 2 k Dodatku č. 8 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 
 

(4) Príloha č. 7 Zmluvy - „Zmluva o partnerstve“ sa mení na základe Dodatku č. 5 
k Zmluve o partnerstve, ktorý tvorí prílohu tohto Dodatku.  

 
Dodatok č. 5 k Zmluve o partnerstve sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.  
 

 

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.  
 
(4)  Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom doručenia Dodatku 

Poskytovateľovi. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa 
rovnopisu tohto Dodatku uloženého u Poskytovateľa. 

 
(5)   Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

 

Za  Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 

 

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

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu6 Poskytovateľa 

Ing. Alexandra Drgová 

                                                 
6 Ak sa nehodí, prečiarknite 
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Za Prijímateľa v Bratislave, dňa: 

 

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

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu7 Prijímateľa 

doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD. 

 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 – Rozpočet projektu 

Príloha č. 2 – Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu 

Príloha č. 3 – Dodatok č. 5 k Zmluve o partnerstve 

                                                 
7 Ak sa nehodí, prečiarknite 
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Príloha č. 1 k Dodatku č.8  k Zmluve o poskytnutí NFP 
 
 Rozpočet projektu 

Skupina výdavkov 
Oprávnené výdavky 

(v EUR) 

Neoprávnené 
výdavky 

(v EUR) 

Celkové výdavky 
projektu (v EUR) 

Názov aktivity 

631001 Tuzemské 
cestovné náhrady 

3 450,00 0,00 3 450,00 

2.1 Vypracovanie návrhu nového 
diagnostického  postupu s využitím 
technológie zaznamenávania kinetiky cílií 
respiračného traktu 
2.2 Vytvorenie „zvieracieho modelu“ na 
sledovanie fyziologických obrazov ale 
i zmien a porúch funkcií cílií respiračného 
epitelu za rôznych patologických podmienok 
2.3 Podpora národnej a medzinárodnej 
spolupráce v možnostiach diagnostiky 
aktivity a funkcie respiračného epitelu 
Riadenie projektu  

631002 Zahraničné 
cestovné náhrady 

6 500,00 0,00 6 500,00 

2.1 Vypracovanie návrhu nového 
diagnostického  postupu s využitím 
technológie zaznamenávania kinetiky cílií 
respiračného traktu 
2.2 Vytvorenie „zvieracieho modelu“ na 
sledovanie fyziologických obrazov ale 
i zmien a porúch funkcií cílií respiračného 
epitelu za rôznych patologických podmienok 
2.3 Podpora národnej a medzinárodnej 
spolupráce v možnostiach diagnostiky 
aktivity a funkcie respiračného epitelu 

632003 Poštové služby 
a telekomunikačné služby 

400,00 0,00 400,00 
Riadenie projektu 

633002 Materiál 
Výpočtová technika 

1 338,75 0,00 1 338,75 
1.1 Vytvorenie technológie 
zaznamenávajúcej kinetiku cílií 
respiračného epitelu 

633003 Materiál 
telekomunikačná technika 

345,10 0,00 345,10 
1.1 Vytvorenie technológie 
zaznamenávajúcej kinetiku cílií 
respiračného epitelu 

633004Materiál 
Prevádzkové stroje, 
prístroje, zariadenie, 
technika náradie 

1 666,00 0,00 1 666,00 

1.1 Vytvorenie technológie 
zaznamenávajúcej kinetiku cílií 
respiračného epitelu 

633006 Všeobecný 
materiál 

1 000,00 0,00 1 000,00 
Riadenie projektu 

633013 Materiál Softvér a 
licencie 

1 592,22 0,00 1 592,22 
1.1 Vytvorenie technológie 
zaznamenávajúcej kinetiku cílií 
respiračného epitelu 

637003 Propagácia, 
reklama a inzercia 

2 200,00 0,00 2 200,00 
Publicita a informovanosť 

637015 Poistné 800,00 0,00 800,00 

1.1 Vytvorenie technológie 
zaznamenávajúcej kinetiku cílií 
respiračného epitelu 
1.2 Výber kontrolnej skupiny pacientov na 
definovanie fyziologického „normálneho“ 
správania sa cílií v respiračnom trakte 

637027 Odmeny 
zamestnancov mimo 
pracovného pomeru 

5 761,00 0,00 5 761,00 

1.2 Výber kontrolnej skupiny pacientov na 
definovanie fyziologického „normálneho“ 
správania sa cílií v respiračnom trakte 
2.1 Vypracovanie návrhu nového 
diagnostického  postupu s využitím 
technológie zaznamenávania kinetiky cílií 
respiračného traktu 
2.3 Podpora národnej a medzinárodnej 
spolupráce v možnostiach diagnostiky 
aktivity a funkcie respiračného epitelu 

713002 Nákup výpočtovej 
techniky 

5 640,60 0,00 5 640,60 
1.1 Vytvorenie technológie 
zaznamenávajúcej kinetiku cílií 
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respiračného epitelu 
 

713004 Nákup 
prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, 
techniky, náradia  
a materiálu 

398 291,53 0,00 398 291,53 

1.1 Vytvorenie technológie 
zaznamenávajúcej kinetiku cílií 
respiračného epitelu 
1.2 Výber kontrolnej skupiny pacientov na 
definovanie fyziologického „normálneho“ 
správania sa cílií v respiračnom trakte 

610620 Osobné náklady 94 484,60 0,00 94 484,60 

1.1 Vytvorenie technológie 
zaznamenávajúcej kinetiku cílií 
respiračného epitelu 
1.2 Výber kontrolnej skupiny pacientov na 
definovanie fyziologického „normálneho“ 
správania sa cílií v respiračnom trakte 
2.1 Vypracovanie návrhu nového 
diagnostického  postupu s využitím 
technológie zaznamenávania kinetiky cílií 
respiračného traktu 
2.2 Vytvorenie „zvieracieho modelu“ na 
sledovanie fyziologických obrazov ale 
i zmien a porúch funkcií cílií respiračného 
epitelu za rôznych patologických podmienok 
2.3 Podpora národnej a medzinárodnej 
spolupráce v možnostiach diagnostiky 
aktivity a funkcie respiračného epitelu 
Riadenie projektu 

CELKOVO 523 469,80 0,00 523 469,80 -  

 



Názov položky rozpočtu
Číselník 

oprávnených 
výdavkov

Jednotka
Počet 

jednotiek
Jednotková 

cena

Celkové oprávnené 
výdavky projektu 

spolu

Celkové oprávnené 
výdavky projektu spolu 

po finančnej analýze

Komentár k rozpočtu - v komentári 
uveďte aj člena partnerstva, ktorého sa 

výdavok týka

Priradenie k aktivitám projektu 
(číslo aktivity v Opise projektu 

F1/1.)
A B B1 C D E F1 = D * E F2 G I

1. Zariadenie a vybavenie projektu EUR EUR EUR
1.1. Zariadenie a vybavenie 403 932,13 0,00

1.1.1.
Nákup zariadenia, vybavenia, strojov, prístrojov 
a laboratórnych zariadení ks 0 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1. Endoskopický sonografický systém 713004 súbor 1 387 057,93 387 057,93 0,00

Minimálna špecifikácia - ultrasonografické 
videoendoskopy Pentax EG-3870UTK a 
Pentax EB-1970 UK, digitálne sonografické 
zariadenie Hitachi EUB 5500, položka 
rozpočtu sa týka žiadateľa - UK 1.2

1.1.1.2. Kamera 713004 ks 1 11 233,60 11 233,60 0,00 1.1
1.1.2. Software ks 0 0,00 0,00 0,00
1.1.3. Licencie ks 0 0,00 0,00 0,00
1.1.4. Vytváranie a udržiavanie počítačových sietí projekt 0 0,00 0,00 0,00
1.1.5. Nákup IKT ks 0 0,00 0,00 0,00

1.1.5.1. Karta 713002 ks 1 2 225,30 2 225,30 0,00
Príslušenstvo kamery - položka rozpočtu sa 
týka partnera - ŽU 1.1

1.1.5.2. Komunikačné PC 713002 ks 1 3 415,30 3 415,30 0,00

Minimálna špecifikácia: Originál operačný 
systém, procesor  2.6Ghz, pamäť: 2024MB, 
Grafická karta: 256MB,  Displej: LCD 22'' + 
integrované reproduktory, Harddisk: 
500GB, položka rozpočtu sa týka partnera - 
ŽU 1.1

1.1.6. Ďalšie položky podľa charakteru projektu ks 0 0,00 0,00 0,00

1.2.
Odpisy dlhodobého hmotného/nehmotného  
majetku 0,00 0,00

1.2.1.
Odpisy dlhodobého hmotného  majetku - 
(názov) projekt 0 0,00 0,00 0,00

1.2.2.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku - 
(názov) projekt 0 0,00 0,00 0,00

1.2.3. Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 0 0,00 0,00 0,00
1.3. Prevádzkové výdavky - realizácia projektu 800,00 0,00

1.3.1.
Poistenie majetku nadobudnutého z projektu 
počas realizácie projektu 637015 projekt 1 800,00 800,00 0,00

poistenie majetku v rámci rozpočtovej 
kapitoly 1 - položka platí pre UK (600 EUR -
pre aktivitu 1.2)  i ŽU (200 EUR - pre 
aktivitu 1.1) 1.1, 1.2.

1.3.2.
Údržba a opravy majetku nadobudnutého z 
projektu počas realizácie projektu projekt 0 0,00 0,00 0,00

1.4. Stavebné úpravy 0,00 0,00

1.4.1.
Nevyhnutné stavebné úpravy spojené s 
inštaláciou zariadenia, strojov a prístrojov projekt 0 0,00 0,00 0,00

1.5. Stavebný dozor 0,00 0,00
1.5.1. Stavebný dozor projekt 0 0,00 0,00 0,00

1.6. Projekčná činnosť 0,00 0,00

1.6.1.
Projektová stavebná dokumentácia pre stavebné 
povolenie projekt 0 0,00 0,00 0,00

1.6.2. Realizačná projektová dokumentácia projekt 0 0,00 0,00 0,00
1.6.3. Autorský dozor projektanta / architekta projekt 0 0,00 0,00 0,00

1.7. Zariadenie a vybavenie - iné 4 942,07 0,00

 Príloha č. 2 k Dodatku č.8  - Rozpočet a komentár k rozpočtu projektu (v EUR)   PRE HLAVNÉHO PARTNERA A OSTATNÝCH PARTNEROV(ak relevantné) 
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1.7.1. Kabeláž 633003 projekt 1 345,10 345,10 0,00
Príslušenstvo kamery - položka rozpočtu sa 
týka partnera - ŽU 1.1

1.7.2. Napájací zdroj pre kameru 633002 ks 1 148,75 148,75 0,00
Príslušenstvo kamery - položka rozpočtu sa 
týka partnera - ŽU 1.1

1.7.3. Notebook 633002 ks 1 1 190,00 1 190,00 0,00

Minimálna špecifikácia: Originálny 
operačný systém, Procesor: 2.2Ghz, Pamäť: 
2024MB, Grafická karta: 256MB, Displej: 
17'', Harddisk: 320GB, Gigabit LAN - 
položka rozpočtu sa týka partnera - ŽU 1.1

1.7.4. Software pre spracovanie obrazov 633013 ks 1 1 592,22 1 592,22 0,00

Softvér nevyhnutný k spracovávaniu 
obrazov snímaných kamerou - položka 
rozpočtu sa týka partnera - ŽU 1.1

1.7.5. Objektív s príslušenstvom 633004 ks 1 1 666,00 1 666,00 0,00
Príslušenstvo kamery - položka rozpočtu sa 
týka partnera - ŽU 1.1

1. Spolu 409 674,20 0,00
2.A. Vytvorenie technológie zaznamenávajúcej kinetiku cílií respiračného epitelu

2.A.1.
Personálne výdavky interné - odborné 
činnosti 40 159,00 0,00

2.A.1.1. Zodpovedná osoba aktivity 1.1. 610620 osobohodina 280 9,67 2 707,60 0,00

Odborný riešiteľ - bude zodpovedným 
vedúcim aktivity 1.1, je zamestnancom ŽU 
v Žiline. Cena práce je odvodená na základe 
aktuálnej mzdy a odvodov. 1.1

2.A.1.2. odborný riešiteľ aktivity 1.1. 610620 osobohodina 280 6,63 1 856,40 0,00

Odborný riešiteľ - bude odborným 
riešiteľom aktivity 1.1, je zamestnancom 
ŽU v Žiline. Cena práce je odvodená na 
základe aktuálnej mzdy a odvodov. 1.1

2.A.1.3. odborný riešiteľ aktivity 1.1. 610620 osobohodina 4 500 7,91 35 595,00 0,00

Odborný riešiteľ - bude odborným 
riešiteľom aktivity 1.1 na plný pracovný 
úväzok prostredníctvom pracovnoprávneho 
vzťahu so ŽU v Žiline. Cena práce je 
odvodená na základe aktuálnej mzdy a 
odvodov. 1.1

2.A.1.4. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,00 0,00 0,00
2.A.2. Cestovné náhrady ** 0,00 0,00

2.A.2.1. Prevádzka vozidla organizácie*** projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.A.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v 
súlade s platnými limitmi) ** projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.A.2.3.
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v 
súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.A.2.4. Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.A.3.
Personálne výdavky externé - odborné 
činnosti 0,00 0,00

2.A.3.1.
Doplniť názvy funkcií/položiek  odborného 
personálu podľa aktivít projektu osobohodina 0 0,00 0,00 0,00

2.A.3.2. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,00 0,00 0,00
2.A.4. Ostatné výdavky - priame 0,00 0,00

2.A.4.1.
Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane 
operatívneho lízingu) projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.A.4.2. Nájom priestorov na realizáciu aktivity projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.A.4.3.

Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s 
realizáciou aktivity / aktivít projektu - dodávané 
externe ks 0 0,00 0,00 0,00

2.A.4.4.
Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou 
aktivity (napr. voda, plyn...) projekt 0 0,00 0,00 0,00

2



2.A.4.5.

Ďalšie položky podľa charakteru projektu (napr. 
výdavky súvisiace s ochranou duševného 
vlastníctva...) projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.A. Celkom 40 159,00 0,00
2.B. Výber kontrolnej skupiny pacientov na definovanie fyziologického "normálneho" správania sa cílií v respiračnom trakte

2.B.1.
Personálne výdavky interné - odborné 
činnosti 8 454,00 0,00

2.B.1.1. Zodpovedná osoba aktivity 1.2. 610620 osobohodina 200 13,19 2 638,00 0,00

Odborný riešiteľ  bude zodpovedný za 
realizáciu aktivity 1.2, je zamestnancom JLF 
UK. Cena práce je odvodená na základe 
aktuálnej mzdy a odvodov. 1.2

2.B.1.2.1. odborný riešiteľ aktivity 1.2. 637027 osobohodina 38 6,63 251,94 0,00

Odborný riešiteľ - bude odbornou 
riešiteľkou aktivity 1.2. je zamestnancom 
Martinskej fakultnej nemocnice, prácu na 
projekte bude vykonávať prostredníctvom 
Dohody o pracovnej činnosti s JLF UK. 
Cena práce je odvodená na základe 
aktuálnej mzdy a odvodov. 1.2

2.B.1.2.2. odborný riešiteľ aktivity 1.2. 610620 osobohodina 162 6,63 1 074,06 0,00

Odborný riešiteľ - bude odbornou 
riešiteľkou aktivity 1.2. Je pracovník JLF 
UK na trvalý pracovný pomer a prácu na 
projekte bude vykonávať prostredníctvom 
dodatku k zmluve. Cena práce je stanovená 
na základe tabuľkových hodnôt JLF UK. 1.2

2.B.1.3. odborný riešiteľ aktivity 1.2. 610620 osobohodina 200 7,91 1 582,00 0,00

Odborný riešiteľ- bude odborným 
riešiteľom aktivity 1.2. Je pracovník JLF 
UK na trvalý pracovný pomer a prácu na 
projekte bude vykonávať prostredníctvom 
dodatku k zmluve. Cena práce je stanovená 
na základe tabuľkových hodnôt JLF UK. 1.2

2.B.1.4. odborný riešiteľ aktivity 1.2. 637027 osobohodina 200 7,91 1 582,00 0,00

Odborný riešiteľ - bude odborným 
riešiteľom aktivity 1.2. je zamestnancom 
Martinskej fakultnej nemocnice, prácu na 
projekte bude vykonávať prostredníctvom 
Dohody o pracovnej činnosti s JLF UK. 
Cena práce je odvodená na základe 
aktuálnej mzdy a odvodov. 1.2

2.B.1.5. odborný riešiteľ aktivity 1.2. 610620 osobohodina 200 6,63 1 326,00 0,00

Odborný riešiteľ-  bude odborným 
riešiteľom aktivity 1.2, je zamestnancom 
JLF UK. Cena práce je odvodená na základe 
aktuálnej mzdy a odvodov. 1.2

2.B.1.6. Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 0 0,00 0,00 0,00
2.B.2. Cestovné náhrady ** 0,00 0,00

2.B.2.1. Prevádzka vozidla organizácie*** projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.B.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v 
súlade s platnými limitmi) ** projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.B.2.3.
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v 
súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.B.2.4. Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.B.3.
Personálne výdavky externé - odborné 
činnosti 0,00 0,00

2.B.3.1.
Doplniť názvy funkcií/položiek  odborného 
personálu podľa aktivít projektu osobohodina 0 0,00 0,00 0,00

2.B.3.2. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,00 0,00 0,00
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2.B.4. Ostatné výdavky - priame 0,00 0,00

2.B.4.1.
Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane 
operatívneho lízingu) projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.B.4.2. Nájom priestorov na realizáciu aktivity projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.B.4.3.

Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s 
realizáciou aktivity / aktivít projektu - dodávané 
externe ks 0 0,00 0,00 0,00

2.B.4.4.
Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou 
aktivity (napr. voda, plyn...) projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.B.4.5.

Ďalšie položky podľa charakteru projektu (napr. 
výdavky súvisiace s ochranou duševného 
vlastníctva...) projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.B. Celkom 8 454,00 0,00
2.C. Vypracovanie návrhu technológie nového diagnostického postupu s využitím technológie zaznamenávania kinetiky cílií respiračného traktu

2.C.1.
Personálne výdavky interné - odborné 
činnosti 22 153,10 0,00

2.C.1.1. Zodpovedná osoba aktivity 2.1 610620 osobohodina 200 13,19 2 638,00 0,00

Odborný riešiteľ  bude zodpovedný za 
realizáciu aktivity 2.1. je zamestnancom JLF 
UK. Cena práce je odvodená na základe 
aktuálnej mzdy a odvodov. 2.1

2.C.1.2.1. odborný riešiteľ aktivity 2.1 637027 osobohodina 62 6,63 411,06 0,00

Odborný riešiteľ - bude odbornou 
riešiteľkou aktivity 2.1. je zamestnancom 
Martinskej fakultnej nemocnice, prácu na 
projekte bude vykonávať prostredníctvom 
Dohody o pracovnej činnosti s JLF UK. 
Cena práce je odvodená na základe 
aktuálnej mzdy a odvodov. 2.1

2.C.1.2.2. odborný riešiteľ aktivity 2.1 610620 osobohodina 138 6,63 914,94 0,00

Odborný riešiteľ - bude odbornou 
riešiteľkou aktivity 2.1. Je pracovník JLF 
UK na trvalý pracovný pomer a prácu na 
projekte bude vykonávať prostredníctvom 
dodatku k zmluve. Cena práce je stanovená 
na základe tabuľkových hodnôt JLF UK. 2.1

2.C.1.3. odborný riešiteľ aktivity 2.1 610620 osobohodina 200 7,91 1 582,00 0,00

Odborný riešiteľ - bude odborným 
riešiteľom aktivity 2.1. Je pracovník JLF 
UK na trvalý pracovný pomer a prácu na 
projekte bude vykonávať prostredníctvom 
dodatku k zmluve. Cena práce je stanovená 
na základe tabuľkových hodnôt JLF UK. 2.1

2.C.1.4. odborný riešiteľ aktivity 2.1 637027 osobohodina 200 7,91 1 582,00 0,00

Odborný riešiteľ - bude odborným 
riešiteľom aktivity 2.1. je zamestnancom 
Martinskej fakultnej nemocnice, prácu na 
projekte bude vykonávať prostredníctvom 
Dohody o pracovnej činnosti s JLF UK. 
Cena práce je odvodená na základe 
aktuálnej mzdy a odvodov. 2.1

2.C.1.5. odborný riešiteľ aktivity 2.1 610620 osobohodina 200 6,63 1 326,00 0,00

Odborný riešiteľ -  bude odborným 
riešiteľom aktivity 2.1, je zamestnancom 
JLF UK. Cena práce je odvodená na základe 
aktuálnej mzdy a odvodov. 2.1

2.C.1.6. odborný riešiteľ aktivity 2.1 610620 osobohodina 150 9,67 1 450,50 0,00

Odborný riešiteľ - bude odborným 
riešiteľom aktivity 2.1, je zamestnancom 
JLF UK. Cena práce je odvodená na základe 
aktuálnej mzdy a odvodov. 2.1
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2.C.1.7. odborný riešiteľ aktivity 2.1 610620 osobohodina 200 9,67 1 934,00 0,00

Odborný riešiteľ - bude odborným 
riešiteľom aktivity 2.1, je zamestnancom 
JLF UK. Cena práce je odvodená na základe 
aktuálnej mzdy a odvodov. 2.1

2.C.1.8. odborný riešiteľ aktivity 2.1 610620 osobohodina 200 13,19 2 638,00 0,00

Odborný riešiteľ - bude odborným 
riešiteľom aktivity 2.1, je zamestnancom 
JLF UK. Cena práce je odvodená na základe 
aktuálnej mzdy a odvodov. 2.1

2.C.1.9. odborný riešiteľ aktivity 2.1 610620 osobohodina 150 13,19 1 978,50 0,00

Odborný riešiteľ - bude odborným 
riešiteľom aktivity 2.1, je zamestnancom 
JLF UK. Cena práce je odvodená na základe 
aktuálnej mzdy a odvodov. 2.1

2.C.1.10. odborný riešiteľ aktivity 2.1 610620 osobohodina 150 9,67 1 450,50 0,00

Odborný riešiteľ - bude odborným 
riešiteľom aktivity 2.1, je zamestnancom 
ŽU v Žiline. Cena práce je odvodená na 
základe aktuálnej mzdy a odvodov. 2.1

2.C.1.11. odborný riešiteľ aktivity 2.1 610620 osobohodina 170 6,63 1 127,10 0,00

Odborný riešiteľ - bude odborným 
riešiteľom aktivity 2.1, je zamestnancom 
ŽU v Žiline. Cena práce je odvodená na 
základe aktuálnej mzdy a odvodov. 2.1

2.C.1.12. odborný riešiteľ aktivity 2.1 637027 osobohodina 200 9,67 1 934,00 0,00

Odborný riešiteľ bude odborným riešiteľom 
aktivity 2.1. je zamestnancom Šrobárovho 
ústavu detskej TBC, prácu na projekte bude 
vykonávať prostredníctvom Dohody o 
pracovnej činnosti s JLF UK. Cena práce je 
odvodená na základe aktuálnej mzdy a 
odvodov. 2.1

2.C.1.13. odborný riešiteľ aktivity 2.1 610620 osobohodina 150 7,91 1 186,50 0,00

Odborný riešiteľ bude odborným riešiteľom 
aktivity 2.1. Je pracovník JLF UK na trvalý 
pracovný pomer a prácu na projekte bude 
vykonávať prostredníctvom dodatku k 
zmluve. Cena práce je stanovená na základe 
priemernej mzdy zamestnancov JLF UK. 2.1

2.C.1.14. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,00 0,00 0,00
2.C.2. Cestovné náhrady ** 3 000,00 0,00

2.C.2.1. Prevádzka vozidla organizácie*** projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.C.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v 
súlade s platnými limitmi) ** 631001 projekt 1 1 000,00 1 000,00 0,00

Cestovné náhrady súvisiace s domácimi 
služobnými cestami týkajúcimi sa danej 
aktivity, jej priebehu a priebežných 
výsledkov. Cestovné náhrady budú 
vyplácané v súlade s platným zákonom. V 
cene pracovných ciest sú zahrnuté aj 
poplatky za vložné (registračný poplatok). 
Položka je platná pre žiadateľa i partnera - 
UK 800 EUR, ŽU: 200 EUR 2.1

2.C.2.3.
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v 
súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby 631002 projekt 1 2 000,00 2 000,00 0,00

Cestovné náhrady súvisiace so 
zahraničnými služobnými cestami 
týkajúcimi sa danej aktivity, jej priebehu a 
priebežných výsledkov. Cestovné náhrady 
budú vyplácané v súlade s platným 
zákonom. V cene pracovných ciest sú 
zahrnuté aj poplatky za vložné (registračný 
poplatok). Položka je platná pre UK (1000 
EUR) i ŽU (1000 EUR) 2.1
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2.C.2.4. Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.C.3.
Personálne výdavky externé - odborné 
činnosti 0,00 0,00

2.C.3.1.
Doplniť názvy funkcií/položiek  odborného 
personálu podľa aktivít projektu osobohodina 0 0,00 0,00 0,00

2.C.3.2. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,00 0,00 0,00
2.C.4. Ostatné výdavky - priame 0,00 0,00

2.C.4.1.
Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane 
operatívneho lízingu) projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.C.4.2. Nájom priestorov na realizáciu aktivity projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.C.4.3.

Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s 
realizáciou aktivity / aktivít projektu - dodávané 
externe ks 0 0,00 0,00 0,00

2.C.4.4.
Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou 
aktivity (napr. voda, plyn...) projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.C.4.5.

Ďalšie položky podľa charakteru projektu (napr. 
výdavky súvisiace s ochranou duševného 
vlastníctva...) projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.C. Celkom 25 153,10 0,00
2.D. Vytvorenie "zvieracieho modelu" na sledovanie fyziologických obrazov ale i zmien a porúch cílií respiračného epitelu za rôznych patologických podmienok

2.D.1.
Personálne výdavky interné - odborné 
činnosti 11 430,00 0,00

2.D.1.1. Zodpovedná osoba aktivity 2.2 610620 osobohodina 250 9,67 2 417,50 0,00

Odborný riešiteľ - bude zodpovedným 
riešiteľom aktivity 2.2., je zamestnancom 
JLF UK. Cena práce je odvodená na základe 
aktuálnej mzdy a odvodov. 2.2

2.D.1.2. odborný riešiteľ aktivity 2.2 610620 osobohodina 250 9,67 2 417,50 0,00

Odborný riešiteľ - bude odborným 
riešiteľom aktivity 2.2., je zamestnancom 
JLF UK. Cena práce je odvodená na základe 
aktuálnej mzdy a odvodov. 2.2

2.D.1.3. odborný riešiteľ aktivity 2.2 610620 osobohodina 250 13,19 3 297,50 0,00

Odborný riešiteľ - bude odborným 
riešiteľom aktivity 2.2., je zamestnancom 
JLF UK. Cena práce je odvodená na základe 
aktuálnej mzdy a odvodov. 2.2

2.D.1.4. odborný riešiteľ aktivity 2.2 610620 osobohodina 250 13,19 3 297,50 0,00

Odborný riešiteľ - bude odborným 
riešiteľom aktivity 2.2., je zamestnancom 
JLF UK. Cena práce je odvodená na základe 
aktuálnej mzdy a odvodov. 2.2

2.D.1.5. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,00 0,00 0,00
2.D.2. Cestovné náhrady ** 2 300,00 0,00

2.D.2.1. Prevádzka vozidla organizácie*** projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.D.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v 
súlade s platnými limitmi) ** 631001 projekt 1 800,00 800,00 0,00

Cestovné náhrady súvisiace s domácimi 
služobnými cestami týkajúcimi sa danej 
aktivity, jej priebehu a priebežných 
výsledkov. Cestovné náhrady budú 
vyplácané v súlade s platným zákonom. V 
cene pracovných ciest sú zahrnuté aj 
poplatky za vložné (registračný poplatok).  
Položka je platná pre žiadateľa - UK 2.2
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2.D.2.3.
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v 
súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby 631002 projekt 1 1 500,00 1 500,00 0,00

Cestovné náhrady súvisiace so 
zahraničnými služobnými cestami 
týkajúcimi sa danej aktivity, jej priebehu a 
priebežných výsledkov. Cestovné náhrady 
budú vyplácané v súlade s platným 
zákonom. V cene pracovných ciest sú 
zahrnuté aj poplatky za vložné (registračný 
poplatok). Položka je platná pre žiadateľa - 
UK 2.2

2.D.2.4. Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.D.3.
Personálne výdavky externé - odborné 
činnosti 0,00 0,00

2.D.3.1.
Doplniť názvy funkcií/položiek  odborného 
personálu podľa aktivít projektu osobohodina 0 0,00 0,00 0,00

2.D.3.2. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,00 0,00 0,00
2.D.4. Ostatné výdavky - priame 0,00 0,00

2.D.4.1.
Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane 
operatívneho lízingu) projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.D.4.2. Nájom priestorov na realizáciu aktivity projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.D.4.3.

Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s 
realizáciou aktivity / aktivít projektu - dodávané 
externe ks 0 0,00 0,00 0,00

2.D.4.4.
Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou 
aktivity (napr. voda, plyn...) projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.D.4.5.

Ďalšie položky podľa charakteru projektu (napr. 
výdavky súvisiace s ochranou duševného 
vlastníctva...) projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.D. Celkom 13 730,00 0,00
2.E. Podpora národnej a medzinárodnej spolupráce v možnostiach diagnostiky aktivity a funkcie riasiniek respiračného epitelu

2.E.1.
Personálne výdavky interné - odborné 
činnosti 8 363,50 0,00

2.E.1.1. Zodpovedná osoba aktivity 2.3 610620 osobohodina 150 13,19 1 978,50 0,00

Odborný riešiteľ  bude zodpovedný za 
realizáciu aktivity 2.3. je zamestnancom JLF 
UK. Cena práce je odvodená na základe 
aktuálnej mzdy a odvodov. 2.3

2.E.1.2. odborný riešiteľ aktivity 2.3 610620 osobohodina 150 6,63 994,50 0,00

Odborný riešiteľ - bude odbornou 
riešiteľkou aktivity 2.3. Je pracovník JLF 
UK na trvalý pracovný pomer a prácu na 
projekte bude vykonávať prostredníctvom 
dodatku k zmluve. Cena práce je stanovená 
na základe tabuľkových hodnôt JLF UK. 2.3

2.E.1.3. odborný riešiteľ aktivity 2.3 610620 osobohodina 150 6,63 994,50 0,00

Odborný riešiteľ -  bude odborným 
riešiteľom aktivity 2.3, je zamestnancom 
JLF UK. Cena práce je odvodená na základe 
aktuálnej mzdy a odvodov. 2.3

2.E.1.4. odborný riešiteľ aktivity 2.3 610620 osobohodina 150 9,67 1 450,50 0,00

Odborný riešiteľ - bude odborným 
riešiteľom aktivity 2.3, je zamestnancom 
JLF UK. Cena práce je odvodená na základe 
aktuálnej mzdy a odvodov. 2.3

2.E.1.5. odborný riešiteľ aktivity 2.3 610620 osobohodina 150 13,19 1 978,50 0,00

Odborný riešiteľ - bude odborným 
riešiteľom aktivity 2.3, je zamestnancom 
JLF UK. Cena práce je odvodená na základe 
aktuálnej mzdy a odvodov. 2.3

2.E.1.6. odborný riešiteľ aktivity 2.3 610620 osobohodina 100 9,67 967,00 0,00

Odborný riešiteľ - bude odborným 
riešiteľom aktivity 2.3, je zamestnancom 
ŽU v Žiline. Cena práce je odvodená na 
základe aktuálnej mzdy a odvodov. 2.3
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2.E.1.8. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,00 0,00 0,00
2.E.2. Cestovné náhrady ** 4 150,00 0,00

2.E.2.1. Prevádzka vozidla organizácie*** projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.E.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v 
súlade s platnými limitmi) ** 631001 projekt 1 1 150,00 1 150,00 0,00

Cestovné náhrady súvisiace s domácimi 
služobnými cestami týkajúcimi sa danej 
aktivity, jej priebehu a priebežných 
výsledkov. Cestovné náhrady budú 
vyplácané v súlade s platným zákonom. V 
cene pracovných ciest sú zahrnuté aj 
poplatky za vložné (registračný poplatok). 
Položka je platná pre žiadateľa i partnera - 
UK 800 EUR, ŽU: 350 EUR 2.3

2.E.2.3.
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v 
súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby 631002 projekt 1 3 000,00 3 000,00 0,00

Cestovné náhrady súvisiace so 
zahraničnými služobnými cestami 
týkajúcimi sa danej aktivity, jej priebehu a 
priebežných výsledkov. Cestovné náhrady 
budú vyplácané v súlade s platným 
zákonom. V cene pracovných ciest sú 
zahrnuté aj poplatky za vložné (registračný 
poplatok).  Položka je platná pre UK (2000 
EUR) i ŽU (1000 EUR) 2.3

2.E.2.4. Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.E.3.
Personálne výdavky externé - odborné 
činnosti 0,00 0,00

2.E.3.1.
Doplniť názvy funkcií/položiek  odborného 
personálu podľa aktivít projektu osobohodina 0 0,00 0,00 0,00

2.E.3.2. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,00 0,00 0,00
2.E.4. Ostatné výdavky - priame 0,00 0,00

2.E.4.1.
Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane 
operatívneho lízingu) projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.E.4.2. Nájom priestorov na realizáciu aktivity projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.E.4.3.

Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s 
realizáciou aktivity / aktivít projektu - dodávané 
externe ks 0 0,00 0,00 0,00

2.E.4.4.
Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou 
aktivity (napr. voda, plyn...) projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.E.4.5.

Ďalšie položky podľa charakteru projektu (napr. 
výdavky súvisiace s ochranou duševného 
vlastníctva...) projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.E. Celkom 12 513,50 0,00
2. Spolu 100 009,60 0,00
3. Riadenie projektu a publicita - nepriame výdavky

3.1. Personálne výdavky interné 8 186,00 0,00

3.1.1. Manažér publicity 610620 osobohodina 300 6,65 1 995,00 0,00

Manažér publicity bude zabezpečovať 
publicitu projektu v súlade s Manuálom pre 
informovanie a publicitu, je zamestnancom 
JLF UK. Cena práce je odvodená na základe 
aktuálnej mzdy a odvodov. riadenie projektu

3.1.2. Pracovník pre verejné obstarávanie 610620 osobohodina 100 8,30 830,00 0,00

bude vybraný po schválení projektu, bude 
zabezpečovať transparentný priebeh 
obstarania majetku. Položka rozpočtu platí 
pre JLF UK riadenie projektu

3.1.3. Finančný manažér 610620 osobohodina 300 6,65 1 995,00 0,00

bude vybraný po schválení projektu - bude 
zabezpečovať a koordinovať finančné 
aktivity týkajúce sa projektu.  - položka sa 
týka žiadateľa - UK riadenie projektu
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3.1.4. Projektový manažér 610620 osobohodina 300 11,22 3 366,00 0,00

Projektový manažér - bude koordinovať 
všetky aktivity projektu a súčinnosť celého 
projektového a riadiaceho tímu. Je 
zamestancom JLF UK. Cena práce bola 
stanovená na základe aktuálnej mzdy a 
odvodov. riadenie projektu

3.1.5. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,00 0,00 0,00
3.2. Cestovné náhrady ** 500,00 0,00

3.2.1. Prevádzka vozidla organizácie*** projekt 0 0,00 0,00 0,00

3.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v 
súlade s platnými limitmi) ** 631001 projekt 1 500,00 500,00 0,00

Cestovné náhrady služobných ciest 
týkajúcich sa implementácie projektu. Cesty 
budú relizované riadiacim tímom a budú 
uhrádzané v zmysle platného zákona o 
cestovných náhradách. - položka sa týka UK riadenie projektu

3.2.3.
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v 
súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby projekt 0 0,00 0,00 0,00

3.2.4. Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 0 0,00 0,00 0,00
3.3. Personálne výdavky externé 0,00 0,00

3.3.1. Manažér publicity osobohodina 0 0,00 0,00 0,00
3.3.2. Pracovník pre verejné obstarávanie osobohodina 0 0,00 0,00 0,00
3.3.3. Finančný manažér osobohodina 0 0,00 0,00 0,00
3.3.4. Projektový manažér osobohodina 0 0,00 0,00 0,00
3.3.5. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,00 0,00 0,00

3.4. Ostatné  výdavky - nepriame 1 400,00 0,00

3.4.1. Spotrebný tovar a prevádzkový materiál 633006 projekt 1 1 000,00 1 000,00 0,00

Do položky sme zahrnuli papier, tonery, 
kancelárske potreby a pod., ktoré budú 
využívané v súvislosti sa administráciou 
projektu - položka sa týka UK riadenie projektu

3.4.2. Nájom priestorov pre administráciu projektu projekt 0 0,00 0,00 0,00

3.4.3. Telekomunikačné poplatky, poštovné a internet 632003 projekt 1 400,00 400,00 0,00

Do položky sú zahrnuté výdavky na 
poštovné a telekomunikačné poplatky, ktoré 
budú uhrádzané v súvislosti sa 
administráciou projektu - položka sa týka 
UK riadenie projektu

3.4.4.
Energie, údržba, upratovanie v rámci 
administrácie projektu projekt 0 0,00 0,00 0,00

3.4.5.
Právne poradenstvo, notárske poplatky v rámci 
administrácie projektu projekt 0 0,00 0,00 0,00

3.4.6. Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 0 0,00 0,00 0,00
3.5. Publicita a informovanosť 2 200,00 0,00

3.5.1. Letáky, skladačky 637003 projekt 1 400,00 400,00 0,00

príprava, spracovanie a tlač letákov s 
informáciami o projekte v náklade 400 ks. 
(UK) publicita a informovanosť

3.5.2. Plagáty projekt 0 0,00 0,00 0,00

3.5.3. Brožúrky 637003 projekt 1 1 000,00 1 000,00 0,00

príprava, spracovanie a tlač brožúr s 
informáciami o projekte v náklade 200 ks. 
(UK) publicita a informovanosť

3.5.4. CDROM projekt 0 0,00 0,00 0,00

3.5.5.
Označenie projektu (najmä logo EÚ, názov 
príslušného programu) 637003 projekt 1 400,00 400,00 0,00

tabule, pamätné tabule s logami EDRF, EU 
a SR (UK) publicita a informovanosť

3.5.6. Web stránka určená pre publicitu projektu projekt 0 0,00 0,00 0,00

3.5.7. Označenie majetku a zariadení 637003 projekt 1 400,00 400,00 0,00
nálepky, tabuľky označujúce obstaraný 
majetok s logami EDRF, EU a SR (UK) publicita a informovanosť

3.5.7. Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 0 0,00 0,00 0,00
3.6. Monitoring a hodnotenie projektu - nepriame výdavky 1 500,00 0,00

3.6.1. Personálne výdavky interné 1 500,00 0,00
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3.6.1.1. Manažér monitoringu 610620 osobohodina 300 5,00 1 500,00 0,00

Manažér monitoringu - bude vykonávať 
činnosti súvisiace s monitoringom projektu. 
Je zamestnancom JLF UK, cena práce bola 
stanovená na základe aktuálnej mzdy 
vrátane odvodov. riadenie projektu

3.6.1.2.
Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a 
hodnotenia osobohodina 0 0,00 0,00 0,00

3.6.1.3. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,00 0,00 0,00
3.6.2. Cestovné náhrady ** 0,00 0,00

3.6.2.1. Prevádzka vozidla organizácie*** projekt 0 0,00 0,00 0,00

3.6.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v 
súlade s platnými limitmi) ** projekt 0 0,00 0,00 0,00

3.6.2.3
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v 
súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby projekt 0 0,00 0,00 0,00

3.6.2.4 Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 0 0,00 0,00 0,00
3.6.3. Personálne výdavky externé 0,00 0,00

3.6.3.1. Manažér monitoringu osobohodina 0 0,00 0,00 0,00

3.6.3.2.
Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a 
hodnotenia osobohodina 0 0,00 0,00 0,00

3.6.3.3. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,00 0,00 0,00
3.  Spolu 13 786,00 0,00

VÝDAVKY PROJEKTU 523 469,80 0,00

Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu v EUR
KE1 13 786,00 2,70% max. 3,00% z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu
KE2 0,00 0,00% max. 10,00% z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu

KE3 90 559,60 17,77% max. 30,00% z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu
KE4 0,00 0,00% max. 20,00% z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu
KE5 0,00 0,00% max. 20,00% z celkových oprávnených nepriamych výdavkov projektu

Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SORO v odôvodnených prípadoch):
* v prípade, že projekt bude obsahovať iba jednu aktivitu, vtedy je potrebné hlavnú položku rozpočtu označiť - 2. 
** preplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verejnou dopravou (cena pre druhú triedu)
*** preplatenie PHM podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze vozidla zaradeného do majetku organizácie na uskutočnenie pracovných ciest

Celkové oprávnené výdavky projektu spolu po finančnej analýze - stĺpec zahŕňa výšku oprávnených výdavkov vypočítaných na základe finančnej analýzy.

Dodávky (hlavná položka rozpočtu 3.)

Stavebné úpravy (položka rozpočtu 1.4.) 
Riadenie projektu a publicita - nepriame výdavky

**** ak zariadenie a vybavenie projektu - hlavná položka rozpočtu 1. je vyššia ako 40,00% celkových oprávnených priamych výdavkov projektu, hlavná položka rozpočtu 3. - Riadenie projektu a publicita  nesmie 
presiahnuť 3,00% z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu, inak hlavná položka rozpočtu 3. - Riadenie projektu a publicita nesmie presiahnuť 7,00% z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu.

Personálne výdavky na odborných pracovníkov projektu 
(položka rozpočtu 2.1., 2.2. a 2.3)

Rozpočet vypracuje žiadateľ, tzn. hlavný partner v rámci jedného tlačiva sumárne za všetkých partnerov!

Dodávky (hlavná položka rozpočtu 1. a 2.)

Celkové oprávnené výdavky projektu spolu - stĺpec zahŕňa všetky výdavky projektu oprávnené na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, ERDF a vlastného spolufinancovania, nezahŕňa neoprávnené výdavky 
projektu.
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DODATOK Č. 5 K ZMLUVE O PARTNERSTVE  
uzatvorený v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej 
z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov  

 
 
 
Tento Dodatok k zmluve o partnerstve, registračné číslo Dodatku 
007/2009/2.2/OPVaV/D05/PZ (ďalej len „Dodatok“) je uzatvorený v zmysle článku XX. ods. 9 
Zmluvy o partnerstve k realizácii projektu č. 26220220019, názov projektu: Meranie kinetiky 
cílií respiračného traktu medzi zmluvnými stranami: 
 
1. Názov spoločnosti/organizácie: Univerzita Komenského v Bratislave 
Právna forma: verejnoprávna inštitúcia 
Adresa/Sídlo: Šafárikovo námestie 6, 818 06  Bratislava 
IČO: 00397865    DIČ: 2020845332 
Zapísaná v: registrácii organizácií 
Telefón/fax: +421 2 5924 41 41 E-mail: Gaher@rec.uniba.sk  Http: www.uniba.sk 
Štatutárny zástupca: Doc. PhDr. František Gahér, CSc. 
 
Subjekt v pôsobnosti Hlavného partnera: 
Názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave 
    Jesseniova lekárska fakulta v Martine 
Adresa: Malá Hora 10701/4A, 036 01  Martin 
IČO: 00397865 02 
 
(ďalej len „Hlavný partner“) 

a 
2. Názov: Žilinská univerzita v Žiline 
Právna forma: verejnoprávna inštitúcia 
Adresa/Sídlo: Univerzitná 1, 010 26  Žilina 
IČO: 00397563    DIČ: 2020677824 
Zapísaná v: registrácii organizácií 
Telefón/fax: +421 41 5135 100 E-mail: rektor@rekt.uniza.sk  Http: www.uniza.sk 
Štatutárny zástupca: prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. 
 
(ďalej len „Partner 1") 

a 
 
(ďalej aj „Zmluvné strany“) 
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Článok 1 

 

Zmluvné strany sa dohodli na zmenách Zmluvy o partnerstve uzatvorenej k realizácii projektu 
č. 26220220019 (ďalej len „Zmluva“), v znení dodatku č. 1 - registračné číslo Dodatku 
007/2009/2.2/OPVaV/D01/PZ, v znení dodatku č. 2 - registračné číslo Dodatku 
007/2009/2.2/OPVaV/D02/PZ, v znení dodatku č. 3 - registračné číslo Dodatku 
007/2009/2.2/OPVaV/D03/PZ a v znení dodatku č. 4 – registračné číslo Dodatku 
007/2009/2.2/OPVaV/D04/PZ, uvedených v Článku 2 tohto Dodatku. 

 
 

Článok 2 

 
Prílohy Zmluvy 

 

(1) Príloha č. 2b Zmluvy o partnerstve „Rozpočet projektu pre Hlavného Partnera: 
Univerzita Komenského v Bratislave“ sa  nahrádza novou prílohou č. 2b  „Rozpočet 
projektu pre Hlavného Partnera: Univerzita Komenského v Bratislave“. 

 
Nová Príloha „Rozpočet projektu pre Hlavného Partnera: Univerzita Komenského v 
Bratislave“ je prílohou č. 1 k Dodatku č. 5.  
Príloha č. 1 k Dodatku č. 5 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 
 
 

Článok 3 

 

(1) Tento Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane každá  
zo Zmluvných strán 1 rovnopis.  

(2) Hlavný partner je povinný pre potreby uzatvorenia Dodatku k Zmluve o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku poskytnúť Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a 
športu Slovenskej republiky ako Riadiacemu orgánu/ Agentúre Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ ako Sprostredkovateľskému 
orgánu pod riadiacim orgánom potrebný počet overených kópií tohto Dodatku.     

 
(3) 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.  

 
(4) Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť až 

nadobudnutím účinnosti Dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku, ktorý bude upravovať navrhovanú zmenu zmluvy. Ak tento Dodatok bude 
podpísaný v rôzny deň, Dodatok nadobúda platnosť dňom, počas ktorého bol pripojený 
posledný podpis. 
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(5) Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 
 
 
V Martine dňa  15. 12. 2010      
 
 
 
______________________               _______________________ 
Ing. Ľubica Červeňová    Ing. Katarína Jurošková 
 
Hlavný partner partnerstva     1. člen partnerstva 
(splnomocnený zástupca)    (splnomocnený zástupca)  
 
 
Súhlas s Dodatkom: 
 
 
 
_________________             
Ing. Alexandra Drgová 
 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
(v zastúpení  Agentúra Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy 
EÚ)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy: 
Príloha č. 1: Rozpočet projektu pre Hlavného Partnera: Univerzita Komenského v Bratislave 
 



Názov položky rozpočtu

Číselník 
oprávnených 

výdavkov Jednotka
Počet 

jednotiek
Jednotková 

cena
Výdavky 

projektu spolu

Oprávnené 
výdavky projektu 

spolu Komentár k rozpočtu 

Priradenie k 
aktivitám 

projektu (číslo 
aktivity v Opise 
projektu F1/1.)

A B B1 C D E F1 = D * E F2 G I
1. Zariadenie a vybavenie projektu EUR EUR EUR

1.1. Zariadenie a vybavenie 387 057,93 0,00

1.1.1.
Nákup zariadenia, vybavenia, strojov, prístrojov 
a laboratórnych zariadení ks 0 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1. Endoskopický sonografický systém 713004 súbor 1 387 057,93 387 057,93 0,00

Minimálna špecifikácia - ultrasonografickjé 
videoendoskopy Pentax EG-3870UTK a 
Pentax EB-1970 UK, digitálne sonografické 
zariadenie Hitachi EUB 5500, položka 
rozpočtu sa týka žiadateľa - UK 1.2

1.1.1.2. Kamera ks 0 0,00 0,00 0,00
1.1.2. Software ks 0 0,00 0,00 0,00
1.1.3. Licencie ks 0 0,00 0,00 0,00
1.1.4. Vytváranie a udržiavanie počítačových sietí projekt 0 0,00 0,00 0,00
1.1.5. Nákup IKT ks 0 0,00 0,00 0,00

1.1.5.1. Karta ks 0 0,00 0,00 0,00
1.1.5.2. Komunikačné PC ks 0 0,00 0,00 0,00

1.1.6. Ďalšie položky podľa charakteru projektu ks 0 0,00 0,00 0,00

1.2.
Odpisy dlhodobého hmotného/nehmotného  
majetku 0,00 0,00

1.2.1. Odpisy dlhodobého hmotného  majetku - (názov) projekt 0 0,00 0,00 0,00

1.2.2.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku - 
(názov) projekt 0 0,00 0,00 0,00

1.2.3. Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 0 0,00 0,00 0,00
1.3. Prevádzkové výdavky - realizácia projektu 600,00 0,00

1.3.1.
Poistenie majetku nadobudnutého z projektu 
počas realizácie projektu 637015 projekt 1 600,00 600,00 0,00

poistenie majetku v rámci rozpočtovej 
kapitoly 1 - položka platí pre UK (600 EUR - 
pre aktivitu 1.2) 1.2.

1.3.2.
Údržba a opravy majetku nadobudnutého z 
projektu počas realizácie projektu projekt 0 0,00 0,00 0,00

1.4. Stavebné úpravy 0,00 0,00

1.4.1.
Nevyhnutné stavebné úpravy spojené s 
inštaláciou zariadenia, strojov a prístrojov projekt 0 0,00 0,00 0,00

1.5. Stavebný dozor 0,00 0,00
1.5.1. Stavebný dozor projekt 0 0,00 0,00 0,00

1.6. Projekčná činnosť 0,00 0,00

1.6.1.
Projektová stavebná dokumentácia pre stavebné 
povolenie projekt 0 0,00 0,00 0,00

1.6.2. Realizačná projektová dokumentácia projekt 0 0,00 0,00 0,00
1.6.3. Autorský dozor projektanta / architekta projekt 0 0,00 0,00 0,00

1.7. Zariadenie a vybavenie - iné 0,00 0,00
1.7.1. Kabeláž projekt 0 0,00 0,00 0,00
1.7.2. Napájací zdroj pre kameru ks 0 0,00 0,00 0,00
1.7.3. Notebook ks 0 0,00 0,00 0,00
1.7.4. Software pre spracovanie obrazov ks 0 0,00 0,00 0,00
1.7.5. Objektív s príslušenstvom ks 0 0,00 0,00 0,00

Príloha č.1 k Dodatku č.5 k Zmluve o partnerstve: Rozpočet projektu pre Hlavného Partnera: Univerzita Komenského v Bratislave
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1. Spolu 387 657,93 0,00
2.A. Vytvorenie technológie zaznamenávajúcej kinetiku cílií respiračného epitelu

2.A.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 0,00 0,00
2.A.1.1. Zodpovedná osoba aktivity 1.1. osobohodina 0 0,00 0,00 0,00
2.A.1.2. odborný riešiteľ aktivity 1.1. osobohodina 0 0,00 0,00 0,00
2.A.1.3. odborný riešiteľ aktivity 1.1. osobohodina 0 0,00 0,00 0,00
2.A.1.4. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,00 0,00 0,00

2.A.2. Cestovné náhrady ** 0,00 0,00
2.A.2.1. Prevádzka vozidla organizácie*** projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.A.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v 
súlade s platnými limitmi) ** projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.A.2.3.
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v 
súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.A.2.4. Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.A.3.
Personálne výdavky externé - odborné 
činnosti 0,00 0,00

2.A.3.1.
Doplniť názvy funkcií/položiek  odborného 
personálu podľa aktivít projektu osobohodina 0 0,00 0,00 0,00

2.A.3.2. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,00 0,00 0,00
2.A.4. Ostatné výdavky - priame 0,00 0,00

2.A.4.1.
Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane 
operatívneho lízingu) projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.A.4.2. Nájom priestorov na realizáciu aktivity projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.A.4.3.

Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s 
realizáciou aktivity / aktivít projektu - dodávané 
externe ks 0 0,00 0,00 0,00

2.A.4.4.
Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou 
aktivity (napr. voda, plyn...) projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.A.4.5.

Ďalšie položky podľa charakteru projektu (napr. 
výdavky súvisiace s ochranou duševného 
vlastníctva...) projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.A. Celkom 0,00 0,00
2.B. Výber kontrolnej skupiny pacientov na definovanie fyziologického "normálneho" správania sa cílií v respiračnom trakte

2.B.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 8 454,00 0,00

2.B.1.1. Zodpovedná osoba aktivity 1.2. 610620 osobohodina 200 13,19 2 638,00 0,00

Odborný riešiteľ  bude zodpovedný za 
realizáciu aktivity 1.2, je zamestnancom JLF 
UK. Cena práce je odvodená na základe 
aktuálnej mzdy a odvodov. 1.2

2.B.1.2.1. odborný riešiteľ aktivity 1.2. 637027 osobohodina 38 6,63 251,94 0,00

Odborný riešiteľ - bude odbornou riešiteľkou 
aktivity 1.2. je zamestnancom Martinskej 
fakultnej nemocnice, prácu na projekte bude 
vykonávať prostredníctvom Dohody o 
pracovnej činnosti s JLF UK. Cena práce je 
odvodená na základe aktuálnej mzdy a 
odvodov. 1.2

2.B.1.2.2. odborný riešiteľ aktivity 1.2. 610620 osobohodina 162 6,63 1 074,06 0,00

Odborný riešiteľ - bude odbornou riešiteľkou 
aktivity 1.2. Je pracovník JLF UK na trvalý 
pracovný pomer a prácu na projekte bude 
vykonávať prostredníctvom dodatku k 
zmluve. Cena práce je stanovená na základe 
tabuľkových hodnôt JLF UK. 1.2
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2.B.1.3. odborný riešiteľ aktivity 1.2. 610620 osobohodina 200 7,91 1 582,00 0,00

Odborný riešiteľ- bude odborným riešiteľom 
aktivity 1.2. Je pracovník JLF UK na trvalý 
pracovný pomer a prácu na projekte bude 
vykonávať prostredníctvom dodatku k 
zmluve. Cena práce je stanovená na základe 
tabuľkových hodnôt JLF UK. 1.2

2.B.1.4. odborný riešiteľ aktivity 1.2. 637027 osobohodina 200 7,91 1 582,00 0,00

Odborný riešiteľ - bude odborným riešiteľom 
aktivity 1.2. je zamestnancom Martinskej 
fakultnej nemocnice, prácu na projekte bude 
vykonávať prostredníctvom Dohody o 
pracovnej činnosti s JLF UK. Cena práce je 
odvodená na základe aktuálnej mzdy a 
odvodov. 1.2

2.B.1.5. odborný riešiteľ aktivity 1.2. 610620 osobohodina 200 6,63 1 326,00 0,00

Odborný riešiteľ-  bude odborným riešiteľom 
aktivity 1.2, je zamestnancom JLF UK. Cena 
práce je odvodená na základe aktuálnej mzdy 
a odvodov. 1.2

2.B.1.6. Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 0 0,00 0,00 0,00
2.B.2. Cestovné náhrady ** 0,00 0,00

2.B.2.1. Prevádzka vozidla organizácie*** projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.B.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v 
súlade s platnými limitmi) ** projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.B.2.3.
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v 
súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.B.2.4. Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.B.3.
Personálne výdavky externé - odborné 
činnosti 0,00 0,00

2.B.3.1.
Doplniť názvy funkcií/položiek  odborného 
personálu podľa aktivít projektu osobohodina 0 0,00 0,00 0,00

2.B.3.2. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,00 0,00 0,00
2.B.4. Ostatné výdavky - priame 0,00 0,00

2.B.4.1.
Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane 
operatívneho lízingu) projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.B.4.2. Nájom priestorov na realizáciu aktivity projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.B.4.3.

Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s 
realizáciou aktivity / aktivít projektu - dodávané 
externe ks 0 0,00 0,00 0,00

2.B.4.4.
Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou 
aktivity (napr. voda, plyn...) projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.B.4.5.

Ďalšie položky podľa charakteru projektu (napr. 
výdavky súvisiace s ochranou duševného 
vlastníctva...) projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.B. Celkom 8 454,00 0,00
2.C. Vypracovanie návrhu technológie nového diagnostického postupu s využitím technológie zaznamenávania kinetiky cílií respiračného traktu

2.C.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 19 575,50 0,00

2.C.1.1. Zodpovedná osoba aktivity 2.1 610620 osobohodina 200 13,19 2 638,00 0,00

Odborný riešiteľ  bude zodpovedný za 
realizáciu aktivity 2.1. je zamestnancom JLF 
UK. Cena práce je odvodená na základe 
aktuálnej mzdy a odvodov. 2.1
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2.C.1.2.1. odborný riešiteľ aktivity 2.1 637027 osobohodina 62 6,63 411,06 0,00

Odborný riešiteľ - bude odbornou riešiteľkou 
aktivity 2.1. je zamestnancom Martinskej 
fakultnej nemocnice, prácu na projekte bude 
vykonávať prostredníctvom Dohody o 
pracovnej činnosti s JLF UK. Cena práce je 
odvodená na základe aktuálnej mzdy a 
odvodov. 2.1

2.C.1.2.2. odborný riešiteľ aktivity 2.1 610620 osobohodina 138 6,63 914,94 0,00

Odborný riešiteľ - bude odbornou riešiteľkou 
aktivity 2.1. Je pracovník JLF UK na trvalý 
pracovný pomer a prácu na projekte bude 
vykonávať prostredníctvom dodatku k 
zmluve. Cena práce je stanovená na základe 
tabuľkových hodnôt JLF UK. 2.1

2.C.1.3. odborný riešiteľ aktivity 2.1 610620 osobohodina 200 7,91 1 582,00 0,00

Odborný riešiteľ - bude odborným riešiteľom 
aktivity 2.1. Je pracovník JLF UK na trvalý 
pracovný pomer a prácu na projekte bude 
vykonávať prostredníctvom dodatku k 
zmluve. Cena práce je stanovená na základe 
tabuľkových hodnôt JLF UK. 2.1

2.C.1.4. odborný riešiteľ aktivity 2.1 637027 osobohodina 200 7,91 1 582,00 0,00

Odborný riešiteľ - bude odborným riešiteľom 
aktivity 2.1. je zamestnancom Martinskej 
fakultnej nemocnice, prácu na projekte bude 
vykonávať prostredníctvom Dohody o 
pracovnej činnosti s JLF UK. Cena práce je 
odvodená na základe aktuálnej mzdy a 
odvodov. 2.1

2.C.1.5. odborný riešiteľ aktivity 2.1 610620 osobohodina 200 6,63 1 326,00 0,00

Odborný riešiteľ -  bude odborným 
riešiteľom aktivity 2.1, je zamestnancom JLF 
UK. Cena práce je odvodená na základe 
aktuálnej mzdy a odvodov. 2.1

2.C.1.6. odborný riešiteľ aktivity 2.1 610620 osobohodina 150 9,67 1 450,50 0,00

Odborný riešiteľ - bude odborným riešiteľom 
aktivity 2.1, je zamestnancom JLF UK. Cena 
práce je odvodená na základe aktuálnej mzdy 
a odvodov. 2.1

2.C.1.7. odborný riešiteľ aktivity 2.1 610620 osobohodina 200 9,67 1 934,00 0,00

Odborný riešiteľ - bude odborným riešiteľom 
aktivity 2.1, je zamestnancom JLF UK. Cena 
práce je odvodená na základe aktuálnej mzdy 
a odvodov. 2.1

2.C.1.8. odborný riešiteľ aktivity 2.1 610620 osobohodina 200 13,19 2 638,00 0,00

Odborný riešiteľ - bude odborným riešiteľom 
aktivity 2.1, je zamestnancom JLF UK. Cena 
práce je odvodená na základe aktuálnej mzdy 
a odvodov. 2.1

2.C.1.9. odborný riešiteľ aktivity 2.1 610620 osobohodina 150 13,19 1 978,50 0,00

Odborný riešiteľ - bude odborným riešiteľom 
aktivity 2.1, je zamestnancom JLF UK. Cena 
práce je odvodená na základe aktuálnej mzdy 
a odvodov. 2.1

2.C.1.10. odborný riešiteľ aktivity 2.1 osobohodina 0 0,00 0,00 0,00
2.C.1.11. odborný riešiteľ aktivity 2.1 osobohodina 0 0,00 0,00 0,00
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2.C.1.12. odborný riešiteľ aktivity 2.1 637027 osobohodina 200 9,67 1 934,00 0,00

Odborný riešiteľ bude odborným riešiteľom 
aktivity 2.1. je zamestnancom Šrobárovho 
ústavu detskej TBC, prácu na projekte bude 
vykonávať prostredníctvom Dohody o 
pracovnej činnosti s JLF UK. Cena práce je 
odvodená na základe aktuálnej mzdy a 
odvodov. 2.1

2.C.1.13. odborný riešiteľ aktivity 2.1 610620 osobohodina 150 7,91 1 186,50 0,00

Odborný riešiteľ - bude odborným riešiteľom 
aktivity 2.1. Je pracovník JLF UK na trvalý 
pracovný pomer a prácu na projekte bude 
vykonávať prostredníctvom dodatku k 
zmluve. Cena práce je stanovená na základe 
priemernej mzdy zamestnancov JLF UK. 2.1

2.C.1.14. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,00 0,00 0,00
2.C.2. Cestovné náhrady ** 1 800,00 0,00

2.C.2.1. Prevádzka vozidla organizácie*** projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.C.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v 
súlade s platnými limitmi) ** 631001 projekt 1 800,00 800,00 0,00

Cestovné náhrady súvisiace s domácimi 
služobnými cestami týkajúcimi sa danej 
aktivity, jej priebehu a priebežných 
výsledkov. Cestovné náhrady budú 
vyplácané v súlade s platným zákonom. V 
cene pracovných ciest sú zahrnuté aj 
poplatky za vložné (registračný poplatok). 
Položka je platná pre žiadateľa i partnera - 
UK 800 EUR 2.1

2.C.2.3.
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v 
súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby 631002 projekt 1 1 000,00 1 000,00 0,00

Cestovné náhrady súvisiace so zahraničnými 
služobnými cestami týkajúcimi sa danej 
aktivity, jej priebehu a priebežných 
výsledkov. Cestovné náhrady budú 
vyplácané v súlade s platným zákonom. V 
cene pracovných ciest sú zahrnuté aj 
poplatky za vložné (registračný poplatok). 
Položka je platná pre UK (1000 EUR) 2.1

2.C.2.4. Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.C.3.
Personálne výdavky externé - odborné 
činnosti 0,00 0,00

2.C.3.1.
Doplniť názvy funkcií/položiek  odborného 
personálu podľa aktivít projektu osobohodina 0 0,00 0,00 0,00

2.C.3.2. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,00 0,00 0,00
2.C.4. Ostatné výdavky - priame 0,00 0,00

2.C.4.1.
Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane 
operatívneho lízingu) projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.C.4.2. Nájom priestorov na realizáciu aktivity projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.C.4.3.

Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s 
realizáciou aktivity / aktivít projektu - dodávané 
externe ks 0 0,00 0,00 0,00

2.C.4.4.
Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou 
aktivity (napr. voda, plyn...) projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.C.4.5.

Ďalšie položky podľa charakteru projektu (napr. 
výdavky súvisiace s ochranou duševného 
vlastníctva...) projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.C. Celkom 21 375,50 0,00
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2.D. Vytvorenie "zvieracieho modelu" na sledovanie fyziologických obrazov ale i zmien a porúch cílií respiračného epitelu za rôznych patologických podmienok

2.D.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 11 430,00 0,00

2.D.1.1. Zodpovedná osoba aktivity 2.2 610620 osobohodina 250 9,67 2 417,50 0,00

Odborný riešiteľ - bude zodpovedným 
riešiteľom aktivity 2.2., je zamestnancom 
JLF UK. Cena práce je odvodená na základe 
aktuálnej mzdy a odvodov. 2.2

2.D.1.2. odborný riešiteľ aktivity 2.2 610620 osobohodina 250 9,67 2 417,50 0,00

Odborný riešiteľ - bude odborným riešiteľom 
aktivity 2.2., je zamestnancom JLF UK. Cena 
práce je odvodená na základe aktuálnej mzdy 
a odvodov. 2.2

2.D.1.3. odborný riešiteľ aktivity 2.2 610620 osobohodina 250 13,19 3 297,50 0,00

Odborný riešiteľ - bude odborným riešiteľom 
aktivity 2.2., je zamestnancom JLF UK. Cena 
práce je odvodená na základe aktuálnej mzdy 
a odvodov. 2.2

2.D.1.4. odborný riešiteľ aktivity 2.2 610620 osobohodina 250 13,19 3 297,50 0,00

Odborný riešiteľ - bude odborným riešiteľom 
aktivity 2.2., je zamestnancom JLF UK. Cena 
práce je odvodená na základe aktuálnej mzdy 
a odvodov. 2.2

2.D.1.5. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,00 0,00 0,00
2.D.2. Cestovné náhrady ** 2 300,00 0,00

2.D.2.1. Prevádzka vozidla organizácie*** projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.D.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v 
súlade s platnými limitmi) ** 631001 projekt 1 800,00 800,00 0,00

Cestovné náhrady súvisiace s domácimi 
služobnými cestami týkajúcimi sa danej 
aktivity, jej priebehu a priebežných 
výsledkov. Cestovné náhrady budú 
vyplácané v súlade s platným zákonom. V 
cene pracovných ciest sú zahrnuté aj 
poplatky za vložné (registračný poplatok).  
Položka je platná pre žiadateľa - UK 2.2

2.D.2.3.
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v 
súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby 631002 projekt 1 1 500,00 1 500,00 0,00

Cestovné náhrady súvisiace so zahraničnými 
služobnými cestami týkajúcimi sa danej 
aktivity, jej priebehu a priebežných 
výsledkov. Cestovné náhrady budú 
vyplácané v súlade s platným zákonom. V 
cene pracovných ciest sú zahrnuté aj 
poplatky za vložné (registračný poplatok). 
Položka je platná pre žiadateľa - UK 2.2

2.D.2.4. Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.D.3.
Personálne výdavky externé - odborné 
činnosti 0,00 0,00

2.D.3.1.
Doplniť názvy funkcií/položiek  odborného 
personálu podľa aktivít projektu osobohodina 0 0,00 0,00 0,00

2.D.3.2. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,00 0,00 0,00
2.D.4. Ostatné výdavky - priame 0,00 0,00

2.D.4.1.
Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane 
operatívneho lízingu) projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.D.4.2. Nájom priestorov na realizáciu aktivity projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.D.4.3.

Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s 
realizáciou aktivity / aktivít projektu - dodávané 
externe ks 0 0,00 0,00 0,00

2.D.4.4.
Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou 
aktivity (napr. voda, plyn...) projekt 0 0,00 0,00 0,00
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2.D.4.5.

Ďalšie položky podľa charakteru projektu (napr. 
výdavky súvisiace s ochranou duševného 
vlastníctva...) projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.D. Celkom 13 730,00 0,00
2.E. Podpora národnej a medzinárodnej spolupráce v možnostiach diagnostiky aktivity a funkcie riasiniek respiračného epitelu

2.E.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 7 396,50 0,00

2.E.1.1. Zodpovedná osoba aktivity 2.3 610620 osobohodina 150 13,19 1 978,50 0,00

Odborný riešiteľ  bude zodpovedný za 
realizáciu aktivity 2.3. je zamestnancom JLF 
UK. Cena práce je odvodená na základe 
aktuálnej mzdy a odvodov. 2.3

2.E.1.2. odborný riešiteľ aktivity 2.3 610620 osobohodina 150 6,63 994,50 0,00

Odborný riešiteľ - bude odbornou riešiteľkou 
aktivity 2.3. je zamestnancom Martinskej 
fakultnej nemocnice, prácu na projekte bude 
vykonávať prostredníctvom Dohody o 
pracovnej činnosti s JLF UK. Cena práce je 
odvodená na základe aktuálnej mzdy a 
odvodov. 2.3

2.E.1.3. odborný riešiteľ aktivity 2.3 610620 osobohodina 150 6,63 994,50 0,00

Odborný riešiteľ -  bude odborným 
riešiteľom aktivity 2.3, je zamestnancom JLF 
UK. Cena práce je odvodená na základe 
aktuálnej mzdy a odvodov. 2.3

2.E.1.4. odborný riešiteľ aktivity 2.3 610620 osobohodina 150 9,67 1 450,50 0,00

Odborný riešiteľ - bude odborným riešiteľom 
aktivity 2.3, je zamestnancom JLF UK. Cena 
práce je odvodená na základe aktuálnej mzdy 
a odvodov. 2.3

2.E.1.5. odborný riešiteľ aktivity 2.3 610620 osobohodina 150 13,19 1 978,50 0,00

Odborný riešiteľ - bude odborným riešiteľom 
aktivity 2.3, je zamestnancom JLF UK. Cena 
práce je odvodená na základe aktuálnej mzdy 
a odvodov. 2.3

2.E.1.6. odborný riešiteľ aktivity 2.3 osobohodina 0 0,00 0,00 0,00
2.E.1.8. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,00 0,00 0,00

2.E.2. Cestovné náhrady ** 2 800,00 0,00
2.E.2.1. Prevádzka vozidla organizácie*** projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.E.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v 
súlade s platnými limitmi) ** 631001 projekt 1 800,00 800,00 0,00

Cestovné náhrady súvisiace s domácimi 
služobnými cestami týkajúcimi sa danej 
aktivity, jej priebehu a priebežných 
výsledkov. Cestovné náhrady budú 
vyplácané v súlade s platným zákonom. V 
cene pracovných ciest sú zahrnuté aj 
poplatky za vložné (registračný poplatok). 
Položka je platná pre žiadateľa i partnera - 
UK 800 EUR 2.3

2.E.2.3.
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v 
súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby 631002 projekt 1 2 000,00 2 000,00 0,00

Cestovné náhrady súvisiace so zahraničnými 
služobnými cestami týkajúcimi sa danej 
aktivity, jej priebehu a priebežných 
výsledkov. Cestovné náhrady budú 
vyplácané v súlade s platným zákonom. V 
cene pracovných ciest sú zahrnuté aj 
poplatky za vložné (registračný poplatok).  
Položka je platná pre UK (2000 EUR) 2.3

2.E.2.4. Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 0 0,00 0,00 0,00
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2.E.3.
Personálne výdavky externé - odborné 
činnosti 0,00 0,00

2.E.3.1.
Doplniť názvy funkcií/položiek  odborného 
personálu podľa aktivít projektu osobohodina 0 0,00 0,00 0,00

2.E.3.2. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,00 0,00 0,00
2.E.4. Ostatné výdavky - priame 0,00 0,00

2.E.4.1.
Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane 
operatívneho lízingu) projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.E.4.2. Nájom priestorov na realizáciu aktivity projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.E.4.3.

Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s 
realizáciou aktivity / aktivít projektu - dodávané 
externe ks 0 0,00 0,00 0,00

2.E.4.4.
Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou 
aktivity (napr. voda, plyn...) projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.E.4.5.

Ďalšie položky podľa charakteru projektu (napr. 
výdavky súvisiace s ochranou duševného 
vlastníctva...) projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.E. Celkom 10 196,50 0,00
2. Spolu 53 756,00 0,00
3. Riadenie projektu a publicita - nepriame výdavky

3.1. Personálne výdavky interné 8 186,00 0,00

3.1.1. Manažér publicity 610620 osobohodina 300 6,65 1 995,00 0,00

Manažér publicity bude zabezpečovať 
publicitu projektu v súlade s Manuálom pre 
informovanie a publicitu, je zamestnancom 
JLF UK. Cena práce je odvodená na základe 
aktuálnej mzdy a odvodov. riadenie projektu

3.1.2. Pracovník pre verejné obstarávanie 610620 osobohodina 100 8,30 830,00 0,00

bude vybraný po schválení projektu, bude 
zabezpečovať transparentný priebeh 
obstarania majetku. Položka rozpočtu platí 
pre JLF UK riadenie projektu

3.1.3. Finančný manažér 610620 osobohodina 300 6,65 1 995,00 0,00

bude vybraný po schválení projektu - bude 
zabezpečovať a koordinovať finančné 
aktivity týkajúce sa projektu.  - položka sa 
týka žiadateľa - UK riadenie projektu

3.1.4. Projektový manažér 610620 osobohodina 300 11,22 3 366,00 0,00

Projektový manažér - bude koordinovať 
všetky aktivity projektu a súčinnosť celého 
projektového a riadiaceho tímu. Je 
zamestancom JLF UK. Cena práce bola 
stanovená na základe aktuálnej mzdy a 
odvodov. riadenie projektu

3.1.5. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,00 0,00 0,00
3.2. Cestovné náhrady ** 500,00 0,00

3.2.1. Prevádzka vozidla organizácie*** projekt 0 0,00 0,00 0,00

3.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v 
súlade s platnými limitmi) ** 631001 projekt 1 500,00 500,00 0,00

Cestovné náhrady služobných ciest 
týkajúcich sa implementácie projektu. Cesty 
budú relizované riadiacim tímom a budú 
uhrádzané v zmysle platného zákona o 
cestovných náhradách. - položka sa týka UK riadenie projektu

3.2.3.
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v 
súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby projekt 0 0,00 0,00 0,00

3.2.4. Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 0 0,00 0,00 0,00
3.3. Personálne výdavky externé 0,00 0,00

3.3.1. Manažér publicity osobohodina 0 0,00 0,00 0,00
3.3.2. Pracovník pre verejné obstarávanie osobohodina 0 0,00 0,00 0,00
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3.3.3. Finančný manažér osobohodina 0 0,00 0,00 0,00
3.3.4. Projektový manažér osobohodina 0 0,00 0,00 0,00
3.3.5. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,00 0,00 0,00

3.4. Ostatné  výdavky - nepriame 1 400,00 0,00

3.4.1. Spotrebný tovar a prevádzkový materiál 633006 projekt 1 1 000,00 1 000,00 0,00

Do položky sme zahrnuli papier, tonery, 
kancelárske potreby a pod., ktoré budú 
využívané v súvislosti sa administráciou 
projektu - položka sa týka UK riadenie projektu

3.4.2. Nájom priestorov pre administráciu projektu projekt 0 0,00 0,00 0,00

3.4.3. Telekomunikačné poplatky, poštovné a internet 632003 projekt 1 400,00 400,00 0,00

Do položky sú zahrnuté výdavky na poštovné 
a telekomunikačné poplatky, ktoré budú 
uhrádzané v súvislosti sa administráciou 
projektu - položka sa týka UK riadenie projektu

3.4.4.
Energie, údržba, upratovanie v rámci 
administrácie projektu projekt 0 0,00 0,00 0,00

3.4.5.
Právne poradenstvo, notárske poplatky v rámci 
administrácie projektu projekt 0 0,00 0,00 0,00

3.4.6. Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 0 0,00 0,00 0,00
3.5. Publicita a informovanosť 2 200,00 0,00

3.5.1. Letáky, skladačky 637003 projekt 1 400,00 400,00 0,00

príprava, spracovanie a tlač letákov s 
informáciami o projekte v náklade 400 ks. 
(UK) 

publicita a 
informovanosť

3.5.2. Plagáty projekt 0 0,00 0,00 0,00

3.5.3. Brožúrky 637003 projekt 1 1 000,00 1 000,00 0,00

príprava, spracovanie a tlač brožúr s 
informáciami o projekte v náklade 200 ks. 
(UK)

publicita a 
informovanosť

3.5.4. CDROM projekt 0 0,00 0,00 0,00

3.5.5.
Označenie projektu (najmä logo EÚ, názov 
príslušného programu) 637003 projekt 1 400,00 400,00 0,00

tabule, pamätné tabule s logami EDRF, EU a 
SR (UK)

publicita a 
informovanosť

3.5.6. Web stránka určená pre publicitu projektu projekt 0 0,00 0,00 0,00

3.5.7. Označenie majetku a zariadení 637003 projekt 1 400,00 400,00 0,00
nálepky, tabuľky označujúce obstaraný 
majetok s logami EDRF, EU a SR (UK)

publicita a 
informovanosť

3.5.7. Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 0 0,00 0,00 0,00
3.6. Monitoring a hodnotenie projektu - nepriame výdavky 1 500,00 0,00

3.6.1. Personálne výdavky interné 1 500,00 0,00

3.6.1.1. Manažér monitoringu 610620 osobohodina 300 5,00 1 500,00 0,00

Manažér monitoringu - bude vykonávať 
činnosti súvisiace s monitoringom projektu. 
Je zamestnancom JLF UK, cena práce bola 
stanovená na základe aktuálnej mzdy vrátane 
odvodov. riadenie projektu

3.6.1.2.
Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a 
hodnotenia osobohodina 0 0,00 0,00 0,00

3.6.1.3. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,00 0,00 0,00
3.6.2. Cestovné náhrady ** 0,00 0,00

3.6.2.1. Prevádzka vozidla organizácie*** projekt 0 0,00 0,00 0,00

3.6.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v 
súlade s platnými limitmi) ** projekt 0 0,00 0,00 0,00

3.6.2.3
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v 
súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby projekt 0 0,00 0,00 0,00

3.6.2.4 Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 0 0,00 0,00 0,00
3.6.3. Personálne výdavky externé 0,00 0,00

3.6.3.1. Manažér monitoringu osobohodina 0 0,00 0,00 0,00

3.6.3.2.
Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a 
hodnotenia osobohodina 0 0,00 0,00 0,00

3.6.3.3. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,00 0,00 0,00
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3.  Spolu 13 786,00 0,00
VÝDAVKY PROJEKTU 455 199,93 0,00

Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu

KE1
Riadenie projektu a publicita - nepriame 
výdavky**** max.

KE2 Stavebné úpravy (práce) projektu max.
KE3 Subdodávky max.

Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SORO v odôvodnených prípadoch):
*Stavebné úpravy (práce) projektu - max. 10 % celkových oprávnených  výdavkov projektu. 
** preplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verejnou dopravou (cena pre druhú triedu)
*** preplatenie PHM podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze vozidla zaradeného do majetku organizácie na uskutočnenie pracovných ciest

Oprávnené výdavky projektu spolu - stĺpec zahŕňa výšku oprávnených výdavkov vypočítaných na základe finančnej analýzy.

7%, resp. 3%
10,00%
20,00%

! Každý partner (vrátane prijímateľa - hl. partner za seba) vypracuje rozpočet  na samostatnom formulári rozpočtu!

****ak zariadenie/vybavenie projektu - hlavná položka 1. (s výnimkou podpoložky 1.3 a 1.5) je  vyššia ako 40,00 % celkových oprávnených výdavkov projektu hlavná položka 3. Riadenie projektu a publicita  
nesmie presiahnuť 3,00 % celkových oprávnených priamych výdavkov projektu, inak hlavná položka 3. Riadenie projektu a publicita nesmie presiahnuť 7,00 % celkových oprávnených priamych výdavkov 
projektu.

Výdavky projektu spolu - stĺpec zahŕňa všetky výdavky projektu oprávnené na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, ERDF a vlastného spolufinancovania, nezahŕňa neoprávnené výdavky projektu.
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