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DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO   
PRÍSPEVKU 

 
uzatvorený v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov, v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov, v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona č. 
528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva   

 
ČÍSLO ZMLUVY: 017/2010/1.2/OPV 

 
Tento Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, registračné číslo 
Dodatku 017/2010/1.2/OPV/D03 (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 Slovenskej  
                              republiky pre štrukturálne fondy EÚ                        

sídlo : Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava   

   Slovenská republika  

IČO : 31819494 

DIČ : 2022295539 

konajúci : Ing. Alexandra Drgová 

na základe splnomocnenia zo dňa 30. 11. 2007  

 

(ďalej len „Poskytovateľ“)  

 

                                                 
1 Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára  sprostredkovateľský orgán pri riadiacom orgáne, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu 
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Prijímateľ 

názov  : Žilinská univerzita v Žiline    

sídlo : Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 

  Slovenská republika      

zapísaný v : registri organizácií 

konajúci : prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. 

IČO : 00397563  

DIČ : 2020677824 

banka : Štátna pokladnica 

číslo účtu  (vrátane predčíslia) a kód banky  

 zálohové platby:2  a) 

    b) - 

 predfinancovanie:3 a) 

    b) 

 refundácia:4  a)  

    b)  

     

(ďalej len „Prijímateľ“) 

(ďalej aj „Zmluvné strany“) 

 

Článok 1 

 
Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na zmenách Zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku č. 017/2010/1.2/OPV (ďalej len „Zmluva“), ITMS kód Projektu 
26110230004, v znení Dodatku č. 1 – registračné číslo Dodatku 017/2010/1.2/OPV/D01, 
v znení Dodatku č. 2 – registračné číslo Dodatku 017/2010/1.2/OPV/D02, Usmernenia 
Poskytovateľa č. 2 zo dňa 11. 05. 2010 a Usmernenia Poskytovateľa č. 3 zo dňa 22. 09. 2010, 
uvedených v článku 2 tohto Dodatku. 
 

 Článok 2 
 

(1) 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. 1 k Dodatku č. 3.  
Príloha č. 1 k Dodatku č. 3 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 
 

                                                 
2
 Ak sa nehodí, prečiarknite 

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





ITMS kód Projektu: 26110230004   

Názov položky rozpočtu
Číselník 

oprávnených 
výdavkov

Jednotka
Počet 

jednotiek

Maxim. 
jednotková 

cena
Výdavky spolu Komentár k rozpočtu

Priradenie k 
aktivitám 

projektu****

Rizikové 
položky

1. Koordinácia projektu a podporné aktivity - nepriame výdavky*** EUR
1.1. Personálne výdavky interné 71 620,50

1.1.1. Riadiaci personál 7 200,00

1.1.1.1. Projektový manažér 610620 osobohodina 600 12,00 7 200,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre riadenie celého 
projektu a koordináciu členov projektového tímu a pracovníkov   
zodpovedných za realizáciu jednotlivých aktivít.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(pracovná zmluva)
Výpočet jednotkovej ceny práce:  =2830,50/(163,05*1,07*1,352)       
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
tarifného platu zamestnanca + osobných príplatkov bola vypočítaná 
hodinová mzda. Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe 
ceny práce sme počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd v 
roku 2011)budeme uplatňovať jednotkovú cenu v rozpočte 1.1. , 1.2. ,  2.1. , 3.1. 

, 4.1. ,

1.1.1.2. Koordinátor odbornej aktivity č. (doplniť číslo) osobohodina 0 0,00 0,00

1.1.1.3. .....Iné (doplniť) osobohodina 0 0,00 0,00

1.1.2. Administratívny personál 11 550,00

1.1.2.1. Finančný manažér 610620 osobohodina 450 11,00 4 950,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu 
ekonomickej podpory riadenia projektu, príprava podkladov pre 
finančné kontroly realizácie projektu, pre monitoring, vedenie 
účtovníctva projektu a pod.
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(pracovná zmluva)
Výpočet jednotkovej ceny práce:  =2594,63/(163,05*1,07*1,352)       
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
tarifného platu zamestnanca + osobných príplatkov bola vypočítaná 
hodinová mzda. Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe 
ceny práce sme počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd  v 
roku 2011)budeme uplatňovať jednotkovú cenu v rozpočte 1.1. , 1.2. ,  2.1. , 3.1. 

, 4.1. ,

Príloha č. 1 Dodatku č. 3  Zmluvy o poskytnutí NFP
Rozpočet Projektu a komentár k rozpočtu Projektu (v EUR na dve desatinné miesta).
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1.1.2.2. Administratívny pracovník 610620 osobohodina 200 9,00 1 800,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu 
administratívnej podpory pre projektovný tím a pre riadenie 
projektu, príprava podkladov a pod.
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(pracovná zmluva)
Výpočet jednotkovej ceny práce:  =2122,88/(163,05*1,07*1,352)       
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
tarifného platu zamestnanca + osobných príplatkov bola vypočítaná 
hodinová mzda. Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe 
ceny práce sme počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd v 
roku 2011)budeme uplatňovať jednotkovú cenu v rozpočte

1.1. , 1.2. ,  2.1. , 3.1. 
, 4.1. ,

1.1.2.3. Administratívny asistent 01 610620 osobohodina 150 8,00 1 200,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu 
administratívnej podpory pre projektovný tím a pre riadenie 
projektu, príprava podkladov a pod.
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(pracovná zmluva)
Výpočet jednotkovej ceny práce:  =1887,00/(163,05*1,07*1,352)       
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
tarifného platu zamestnanca + osobných príplatkov bola vypočítaná 
hodinová mzda. Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe 
ceny práce sme počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd  v 
roku 2011)budeme uplatňovať jednotkovú cenu v rozpočte 1.1. , 1.2. ,  2.1. , 3.1. 

, 4.1. ,

1.1.2.4. Administratívny asistent 02 610620 osobohodina 150 8,00 1 200,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu 
administratívnej podpory pre projektovný tím a pre riadenie 
projektu, príprava podkladov a pod.
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(pracovná zmluva)
Výpočet jednotkovej ceny práce:  =1887,00/(163,05*1,07*1,352)       
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
tarifného platu zamestnanca + osobných príplatkov bola vypočítaná 
hodinová mzda. Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe 
ceny práce sme počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd v 
roku 2011)budeme uplatňovať jednotkovú cenu v rozpočte

1.1. , 1.2. ,  2.1. , 3.1. 
, 4.1. ,
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1.1.2.5. Administratívny asistent 03 610620 osobohodina 150 8,00 1 200,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu 
administratívnej podpory pre projektovný tím a pre riadenie 
projektu, príprava podkladov a pod.
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(pracovná zmluva)
Výpočet jednotkovej ceny práce:  =1887,00/(163,05*1,07*1,352)       
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
tarifného platu zamestnanca + osobných príplatkov bola vypočítaná 
hodinová mzda. Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe 
ceny práce sme počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd  v 
roku 2011)budeme uplatňovať jednotkovú cenu v rozpočte

1.1. , 1.2. ,  2.1. , 3.1. 
, 4.1. ,

1.1.2.6. Administratívny asistent 04 610620 osobohodina 150 8,00 1 200,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu 
administratívnej podpory pre projektovný tím a pre riadenie 
projektu, príprava podkladov a pod.
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(pracovná zmluva)
Výpočet jednotkovej ceny práce:  =1887,00/(163,05*1,07*1,352)       
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
tarifného platu zamestnanca + osobných príplatkov bola vypočítaná 
hodinová mzda. Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe 
ceny práce sme počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd v 
roku 2011)budeme uplatňovať jednotkovú cenu v rozpočte 1.1. , 1.2. ,  2.1. , 3.1. 

, 4.1. ,

1.1.3. Iný personál 52 870,50

1.1.3.1. Manažér publicity 610620 osobohodina 120 11,00 1 320,00

Odôvodnenie: výdavok zahŕňa plánované hodiny spojené s 
realizáciou publicity projektu, zabezpečenie rozpočtovaných 
nástrojov publicity a dodržiavanie podmienok stanovených EÚ v 
zmysle plánovanej diseminácie priebehu a výsledkov projektu.
typ vzťahu: pracovnoprávny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(pracovná zmluva).
Výpočet jednotkovej ceny práce:  =2594,63/(163,05*1,07*1,352)       
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
tarifného platu zamestnanca + osobných príplatkov bola vypočítaná 
hodinová mzda. Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe 
ceny práce sme počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd  v 
roku 2011)budeme uplatňovať jednotkovú cenu v rozpočte 1.1. , 1.2. ,  2.1. , 3.1. 

, 4.1. ,

1.1.3.2. Pracovník pre verejné obstarávanie 637027 osobohodina 150 9,09 1 363,50

Odôvodnenie: výdavok zahŕňa plánované hodiny spojené s výberom 
dodávateľov jednotlivých rozpočtových položiek v zmysle zákona o 
VO (viď personálna matica)
typ vzťahu: pracovnoprávny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) hodinová sadzba v mieste a čase obvyklá 1.1. , 1.2. ,  2.1. , 3.1. 

, 4.1. ,

1.1.3.3. Programovanie webstránok, portálov a údržba IS osobohodina 0 0,00 0,00

3
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1.1.3.4. Účtovník 610620 osobohodina 5 105 9,00 45 945,00

Odôvodnenie: výdavok zahŕňa plánované hodiny spojené s vedením 
účtovnej agendy projektu, kontrolou formálnej správnosti daňových 
dokladov a prípravou dokladov pre žiadosť o platbu
typ vzťahu: pracovnoprávny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(pracovná zmluva)
Výpočet jednotkovej ceny práce:  =2122,88/(163,05*1,07*1,352)       
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
tarifného platu zamestnanca + osobných príplatkov bola vypočítaná 
hodinová mzda. Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe 
ceny práce sme počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd v 
roku 2011)budeme uplatňovať jednotkovú cenu v rozpočte 1.1. , 1.2. ,  2.1. , 3.1. 

, 4.1. ,

1.1.3.5. Asistent účtovníka 637027 osobohodina 600 7,07 4 242,00

Odôvodnenie: výdavok zahŕňa plánované hodiny spojené s vedením 
účtovnej agendy projektu, kontrolou formálnej správnosti daňových 
dokladov a prípravou dokladov pre žiadosť o platbu
typ vzťahu: pracovnoprávny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) hodinová sadzba v mieste a čase obvyklá 1.1. , 1.2. ,  2.1. , 3.1. 

, 4.1. ,

1.2. Cestovné náhrady ** 0,00
1.2.1. Prevádzka vozidla organizácie * projekt 0 0,00 0,00

1.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi) ** projekt 0 0 0,00

1.2.3.
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)** v prípade potreby projekt 0 0 0,00

1.3. Dodávka služieb - personálne výdavky 0,00
1.3.1. Riadiaci personál 0,00

1.3.1.1. Projektový manažér osobohodina 0 0,00 0,00

1.3.1.2. Koordinátor odbornej aktivity č. (doplniť číslo) osobohodina 0 0,00 0,00

1.3.1.3. .....Iné (doplniť) osobohodina 0 0,00 0,00

1.3.2. Administratívny personál 0,00

1.3.2.1. Finančný manažér osobohodina 0 0,00 0,00

1.3.2.2. Administratívny pracovník osobohodina 0 0,00 0,00

1.3.2.3. … Iné (doplniť) osobohodina 0 0,00 0,00

1.3.3. Iný personál 0,00

1.3.3.1. Manažér publicity osobohodina 0 0,00 0,00

1.3.3.2. Pracovník pre verejné obstarávanie osobohodina 0 0,00 0,00

1.3.3.3. Programovanie webstránok, portálov a údržba IS osobohodina 0 0,00 0,00

1.3.3.4. … Iné (doplniť) osobohodina 0 0,00 0,00

1.4. Ostatné  výdavky - nepriame 61 570,76

1.4.1. Spotrebný tovar a prevádzkový materiál 633006 projekt 1 7 640,00 7 640,00

Cena stanovená na základe prieskumu trhu 
Základné materiálové vybavenie na úroni drobného majetku, ktoré 
bude využité pri plnení riadiacich a  administratívnych činnostiach 
členov PT. 
Materiálové položky: kancelársky papier, tonery, CD a DVD médiá, 
šanóny, obálky, laminovačky, viazačky, štátne symboly a symboly 
EU, iný drobný materiál. 

1.1. , 1.2. ,  2.1. , 3.1. 
, 4.1. ,

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

1.4.3. Telekomunikačné poplatky, poštovné a internet projekt 0 0,00 0,00

1.4.4. Energie, upratovanie 53 930,76
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1.4.4.1. Energie 632001 projekt 1 38 430,76 38 430,76

Výdavky, ktoré sú nevyhnutné pre komplexnú realizáciu aktivít 
projektu. Cena vychádza z aktuálnych cien na trhu. 
Navrhnute vydavky vychádzajú z kalkulacie platnej na ZU:
Priemerná cena energie: 17 EUR / rok / m2
Priemerná rozloha využívanej plochy: 450 m2
Priemerná spotreba energie: 100  EUR pausalne na den 1.1.

1.4.4.2. Vodné a stočné 632002 projekt 1 15 500,00 15 500,00

Výdavky, ktoré sú nevyhnutné pre komplexnú realizáciu aktivít 
projektu. Cena vychádza z aktuálnych cien na trhu. 
Navrhnute vydavky vychádzajú z kalkulacie platnej na ZU:
Priemerná cena vodneho a stocneho: 1,5 EUR / rok / m3
Priemerná spotreba:na 1 den je 80 litrov na osobu 1.1.

1.4.4.3. Upratovanie projekt 0 0,00 0,00

1.4.5. Nájom ostatného majetku a lízing projekt 0 0,00 0,00

1.4.6. Právne poradenstvo projekt 0 0,00 0,00

1.4.7. Občerstvenie projekt 0 0,00 0,00

1.4.8. Poistné projekt 0 0,00 0,00

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

1.4.10. ... Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00
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1.5. Monitoring a hodnotenie projektu 10 300,00
1.5.1. Personálne výdavky interné 10 300,00

1.5.1.1. Manažér monitoringu 610620 osobohodina 500 11,00 5 500,00

Odôvodnenie: výdavok zahŕňa plánované hodiny spojené s 
realizáciou  projektu, 
typ vzťahu: pracovnoprávny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(pracovná zmluva).
Výpočet jednotkovej ceny práce: =2594,63/(163,05*1,07*1,352)        
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
tarifného platu zamestnanca + osobných príplatkov bola vypočítaná 
hodinová mzda. Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe 
ceny práce sme počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd  v 
roku 2011)
Nevyhnutnosť položky z hľadiska hospodárnosti, účelnosti a 
efektívnosti vyplýva z potreby sumarizovania a spracovania 
podkladov od asistentov monitoringu za každú zapojenú fakutlu. 
Manažér monitoringu zodpovedá za koordináciu asistentov 
monitoringu, zostavuje monitorovacie správy a všetky ostatné 
relevantné výstupy. budeme uplatňovať jednotkovú cenu v rozpočte

1.1. , 1.2. ,  2.1. , 3.1. 
, 4.1. ,

1.5.1.2.
Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a 
hodnotenia osobohodina 0 0,00 0,00

1.5.1.3. Asistent monitoringu 01 610620 osobohodina 150 8,00 1 200,00

Odôvodnenie: výdavok zahŕňa plánované hodiny spojené s 
realizáciou  projektu, 
typ vzťahu: pracovnoprávny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(pracovná zmluva).
Výpočet jednotkovej ceny práce: =1887,00/(163,05*1,07*1,352)        
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
tarifného platu zamestnanca + osobných príplatkov bola vypočítaná 
hodinová mzda. Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe 
ceny práce sme počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd  v 
roku 2011)
Nevyhnutnosť položky z hľadiska hospodárnosti, účelnosti a 
efektívnosti vyplýva z potreby zabezpečiť podklady pre monitoring 
za každú zapojenú fakutlu. Asisten monitoringu 01 takto zastrešuje 
monitoring Strojníckej fakulty budeme uplatňovať jednotkovú cenu 
v rozpočte

1.1. , 1.2. ,  2.1. , 3.1. 
, 4.1. ,

1.5.1.4. Asistent monitoringu 02 610620 osobohodina 150 8,00 1 200,00

Odôvodnenie: výdavok zahŕňa plánované hodiny spojené s 
realizáciou  projektu, 
typ vzťahu: pracovnoprávny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(pracovná zmluva).
Výpočet jednotkovej ceny práce: =1887,00/(163,05*1,07*1,352)        
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
tarifného platu zamestnanca + osobných príplatkov bola vypočítaná 
hodinová mzda. Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe 
ceny práce sme počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd  v 
roku 2011)
Nevyhnutnosť položky z hľadiska hospodárnosti, účelnosti a 
efektívnosti vyplýva z potreby zabezpečiť podklady pre monitoring 
za každú zapojenú fakutlu. Asisten monitoringu 02 takto zastrešuje 
monitoring Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 
budeme uplatňovať jednotkovú cenu v rozpočte

1.1. , 1.2. ,  2.1. , 3.1. 
, 4.1. ,
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1.5.1.5. Asistent monitoringu 03 610620 osobohodina 150 8,00 1 200,00

Odôvodnenie: výdavok zahŕňa plánované hodiny spojené s 
realizáciou  projektu, 
typ vzťahu: pracovnoprávny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(pracovná zmluva).
Výpočet jednotkovej ceny práce: =1887,00/(163,05*1,07*1,352)        
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
tarifného platu zamestnanca + osobných príplatkov bola vypočítaná 
hodinová mzda. Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe 
ceny práce sme počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd v 
roku 2011)
Nevyhnutnosť položky z hľadiska hospodárnosti, účelnosti a 
efektívnosti vyplýva z potreby zabezpečiť monitoring za každú 
zapojenú fakutlu. Asisten monitoringu 03 zastrešuje takto 
monitoring Elektrotechnickej fakulty. budeme uplatňovať 
jednotkovú cenu v rozpočte

1.1. , 1.2. ,  2.1. , 3.1. 
, 4.1. ,

1.5.1.6. Asistent monitoringu 04 610620 osobohodina 150 8,00 1 200,00

Odôvodnenie: výdavok zahŕňa plánované hodiny spojené s 
realizáciou  projektu, 
typ vzťahu: pracovnoprávny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(pracovná zmluva).
Výpočet jednotkovej ceny práce: =1887,00/(163,05*1,07*1,352)        
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
tarifného platu zamestnanca + osobných príplatkov bola vypočítaná 
hodinová mzda. Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe 
ceny práce sme počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd v 
roku 2011)
Nevyhnutnosť položky z hľadiska hospodárnosti, účelnosti a 
efektívnosti vyplýva z potreby zabezpečiť podklady pre monitoring 
za každú zapojenú fakutlu. Asisten monitoringu 04 zastrešuje takto 
monitoring Fakulte špeciálneho inžinierstva. budeme uplatňovať 
jednotkovú cenu v rozpočte

1.1. , 1.2. ,  2.1. , 3.1. 
, 4.1. ,

1.5.2. Cestovné náhrady ** 0,00

1.5.2.1. Prevádzka vozidla organizácie v tuzemsku* projekt 0 0,00 0,00

1.5.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi) ** projekt 0 0,00 0,00

1.5.2.3.
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)** v prípade potreby projekt 0 0,00 0,00

1.5.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 
činnosti) 0,00

1.5.3.1. Manažér monitoringu osobohodina 0 0,00 0,00

1.5.3.2.
Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a 
hodnotenia osobohodina 0 0,00 0,00

1.5.3.3. … Iné (doplniť) osobohodina 0 0,00 0,00

1.6. Publicita a informovanie 3 295,00

1.6.1. Letáky, skladačky 637003 projekt 1 795,00 795,00

Použitie: výdavok v súvislosti so zabezpečením publicity projetku v 
zmysle manuálu o informovaní a publicite; bude obsahovať stručné 
informácie o projekte a jeho priebehu Súčasťou ceny je aj 
oprávnená DPH v zmysle koeficientu (k=0,66)
rozsah: predpokladaný rozsah 250 ks                                  Cena 
práce: stanovená na základe cenového prieskumu   

1.1. , 1.2. ,  2.1. , 3.1. 
, 4.1. ,

1.6.2. Plagáty projekt 0 0,00 0,00
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1.6.3. Brožúrky 637003 projekt 1 1 200,00 1 200,00

Realizácia publicity prostredníctvom printovej brožúru o projekte, 
výsledkoch, zdrojoch financovania. Súčasťou ceny je aj oprávnená 
DPH v zmysle koeficientu (k=0,66) Predpokladaný rozsa: 250 ks 
Cena práce: stanovená na základe cenového prieskumu

1.1. , 1.2. ,  2.1. , 3.1. 
, 4.1. ,

1.6.4. CDROM projekt 0 0,00 0,00

1.6.5. Označenie projektu 637003 projekt 1 800,00 800,00

Využitie: Prezentačné materiály v súvislosti so zabezpečením 
publicity v zmysle manuálu o informovaní a publicite. Bude 
obsahovať označenie objektu, v rámci ktorého bude projekt 
realizovaný, označenie školiacich miestností a pamätnú tabuľu 
Oprávnený výdavok obsahuje podiel DPH, ktorý DÚ nerefunduje v 
zmysle platného koeficientu (0,66).

1.1. , 1.2. ,  2.1. , 3.1. 
, 4.1. ,

1.6.6. Web stránka určená pre publicitu projektu 637003 projekt 1 500,00 500,00

Realizácia publicity prostredníctvom tvorby a pravidelnej 
aktualizácie web stránky o projekte (obsahuje výsledky, aktivity, 
zdroje financovania, ai.).Cena je stanovená na základe cenového 
prieskumu. Súčasťou ceny je aj oprávnená DPH v zmysle 
koeficientu (k=0,66)  

1.1. , 1.2. ,  2.1. , 3.1. 
, 4.1. ,

1.6.7.
Tlačové konferencie a workshopy zamerané na publicitu 
projektu projekt 0 0,00 0,00

1.6.8. Inzercia v tlačených alebo intrenetových médiách projekt 0 0,00 0,00

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

1. Spolu 146 786,26

8



ITMS kód Projektu: 26110230004   

2. Zariadenie a vybavenie projektu

2.1.
Zariadenie a vybavenie  (krížové spolufinancovanie -  
obstaranie odpisovaného majetku) 0,00

2.1.1. Stolný počítač alebo notebook ks 0 0,00 0,00

2.1.2. Aplikačný softvér ks 0 0,00 0,00

2.1.3. Kopírovacie zariadenie ks 0 0,00 0,00

2.1.4. Tlačiareň ks 0 0,00 0,00

2.1.5. Multifunkčné zariadenie ks 0 0,00 0,00

2.1.6. Dataprojektor ks 0 0,00 0,00

2.1.7. Digitálny fotoaparát pre účely fotodokumentácie ks 0 0,00 0,00

2.1.8. Skener ks 0 0,00 0,00

2.1.9. … Iné (doplniť) ks 0 0,00 0,00

2.2.
Zariadenie a vybavenie  (mimo krížového 
spolufinancovania) 73 193,00

2.2.1. Stolný počítač alebo notebook 633002 ks 14 1 650,00 23 100,00

Popis: stolný a prenosný počítač, súčasťou PC bude aj operačný 
systém
Použitie: použivaný pre prezentaciach. Zariadenie bude využívané 
odborným personálom
Stolný počítač: 6 ks., jednotkova cena 1650 Eur / ks.
Notebook: 8 ks., jednotkova cena 1650 Eur / ks.
Súčasťou ceny je aj oprávnená DPH v zmysle koeficientu (k=0,66) 
Cena: stanovená na základe predbežného prieskumu trhu 1.1.

2.2.2. Webový server 633002 ks 5 1 699,00 8 495,00

Popis: webový server pre jednotlivé pracoviská. Súčasťou ceny je aj 
oprávnená DPH v zmysle koeficientu (k=0,66) Cena: stanovená na 
základe predbežného prieskumu trhu 1.1.

2.2.3. Aplikačný softvér 1 633013 ks 5 2 390,00 11 950,00

Adobe Creative Suite - softvérový balík pre Desktop Publishing. 
Súčasťou ceny je aj oprávnená DPH v zmysle koeficientu (k=0,66) 
Cena: stanovená na základe predbežného prieskumu trhu 1.1.

2.2.4. Aplikačný softvér 2 633013 ks 5 2 300,00 11 500,00

Popis: redakčný sytém Active Web pre jednotlivé pracoviská. 
Súčasťou ceny je aj oprávnená DPH v zmysle koeficientu (k=0,66) 
Cena: stanovená na základe predbežného prieskumu trhu 1.1.

2.2.5. Tlačiareň 633002 ks 5 1 500,00 7 500,00

Použitie: použivaný pre prezentaciach. Zariadenie bude využívané 
odborným personálom. Súčasťou ceny je aj oprávnená DPH v 
zmysle koeficientu (k=0,66) Cena: stanovená na základe 
predbežného prieskumu trhu

1.1.

2.2.6. USB kľúč 633002 ks 50 15,00 750,00

Použitie: použivaný pre prezentaciach. Zariadenie bude využívané 
odborným personálom
Cena: stanovená na základe predbežného prieskumu trhu 1.1.

2.2.7. Digitálny fotoaparát pre účely fotodokumentácie 633004 ks 5 600,00 3 000,00

Použitie: použivaný pre prezentaciach. Zariadenie bude využívané 
odborným personálom
Súčasťou ceny je aj oprávnená DPH v zmysle koeficientu (k=0,66) 
Cena: stanovená na základe predbežného prieskumu trhu 1.1.

2.2.8. Skener ks 0 0,00 0,00

2.2.9. Dataprojektor 633004 ks 5 700,00 3 500,00

Použitie: použivaný pre prezentaciach. Zariadenie bude využívané 
odborným personálom
Súčasťou ceny je aj oprávnená DPH v zmysle koeficientu (k=0,66) 
Cena: stanovená na základe predbežného prieskumu trhu 1.1.
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2.2.10. Profesionálna digitálna kamera 633004 ks 2 1 699,00 3 398,00

Použitie: použivaný pri prezentáciach. Zariadenie bude využívané 
odborným personálom
Súčasťou ceny je aj oprávnená DPH v zmysle koeficientu (k=0,66) 
Cena: stanovená na základe predbežného prieskumu trhu 1.1.

2.2.11. … Iné (doplniť) ks 0 0,00 0,00

2.3. Odpisy dlhodobého hmotného/nehmotného  majetku 0,00
2.3.1. Odpisy dlhodobého hmotného/nehmotného  majetku mesiac 0 0,00 0,00

2.3.2. Finančný lízing - odpisy mesiac 0 0,00 0,00

2. Spolu 73 193,00

3.
1.1 Podpora  výskumu a prenosu nových 
technológií a špičkovej odbornosti 

3.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 39 288,20

3.1.1. Zodpovedný riešiteľ 01 610620 osobohodina 210 15,71 3 299,10

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(pracovná zmluva)
Výpočet jednotkovej ceny práce: =3705,60/(163,05*1,07*1,352)        
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
tarifného platu zamestnanca + osobných príplatkov bola vypočítaná 
hodinová mzda. Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe 
ceny práce sme počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd 
riešiteľov v roku 2011)budeme uplatňovať jednotkovú cenu v 
rozpočte 1.1.

3.1.2. Odborný riešiteľ 01 610620 osobohodina 120 15,71 1 885,20

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(pracovná zmluva) 
Výpočet jednotkovej ceny práce: =3705,60/(163,05*1,07*1,352)        
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
tarifného platu zamestnanca + osobných príplatkov bola vypočítaná 
hodinová mzda. Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe 
ceny práce sme počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd 
riešiteľov v roku 2011)budeme uplatňovať jednotkovú cenu v 
rozpočte

1.1.
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3.1.3. Odborný riešiteľ 02 610620 osobohodina 50 15,71 785,50

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(pracovná zmluva)
Výpočet jednotkovej ceny práce: =3705,60/(163,05*1,07*1,352)        
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
tarifného platu zamestnanca + osobných príplatkov bola vypočítaná 
hodinová mzda. Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe 
ceny práce sme počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd 
riešiteľov v roku 2011)budeme uplatňovať jednotkovú cenu v 
rozpočte 1.1.

3.1.4. Odborný riešiteľ 03 610620 osobohodina 30 15,71 471,30

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(pracovná zmluva)
Výpočet jednotkovej ceny práce: =3705,60/(163,05*1,07*1,352)        
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
tarifného platu zamestnanca + osobných príplatkov bola vypočítaná 
hodinová mzda. Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe 
ceny práce sme počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd 
riešiteľov v roku 2011)budeme uplatňovať jednotkovú cenu v 
rozpočte 1.1.

3.1.5. Odborný riešiteľ 04 610620 osobohodina 60 15,71 942,60

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(pracovná zmluva)
Výpočet jednotkovej ceny práce: =3705,60/(163,05*1,07*1,352)        
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
tarifného platu zamestnanca + osobných príplatkov bola vypočítaná 
hodinová mzda. Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe 
ceny práce sme počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd 
riešiteľov v roku 2011)budeme uplatňovať jednotkovú cenu v 
rozpočte

1.1.
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3.1.6. Odborný riešiteľ 05 610620 osobohodina 60 13,46 807,60

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(pracovná zmluva)
Výpočet jednotkovej ceny práce: =3174,88/(163,05*1,07*1,352)        
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
tarifného platu zamestnanca + osobných príplatkov bola vypočítaná 
hodinová mzda. Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe 
ceny práce sme počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd 
riešiteľov v roku 2011)budeme uplatňovať jednotkovú cenu v 
rozpočte

1.1.

3.1.7. Odborný riešiteľ 06 610620 osobohodina 90 13,46 1 211,40

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(pracovná zmluva)
Výpočet jednotkovej ceny práce: =3174,88/(163,05*1,07*1,352)        
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
tarifného platu zamestnanca + osobných príplatkov bola vypočítaná 
hodinová mzda. Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe 
ceny práce sme počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd 
riešiteľov v roku 2011)budeme uplatňovať jednotkovú cenu v 
rozpočte 1.1.

3.1.8. Odborný riešiteľ 07 610620 osobohodina 100 11,22 1 122,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(pracovná zmluva)
Výpočet jednotkovej ceny práce: =2646,52/(163,05*1,07*1,352)        
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
tarifného platu zamestnanca + osobných príplatkov bola vypočítaná 
hodinová mzda. Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe 
ceny práce sme počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd 
riešiteľov v roku 2011)budeme uplatňovať jednotkovú cenu v 
rozpočte 1.1.
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3.1.9. Odborný riešiteľ 09 610620 osobohodina 50 17,95 897,50

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (pracovná 
zmluva)
Výpočet jednotkovej ceny práce: =4233,96/(163,05*1,07*1,352)        
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
tarifného platu zamestnanca + osobných príplatkov bola vypočítaná 
hodinová mzda. Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe 
ceny práce sme počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd 
riešiteľov v roku 2011)budeme uplatňovať jednotkovú cenu v 
rozpočte 1.1.

3.1.10. Odborný riešiteľ 10 610620 osobohodina 200 17,95 3 590,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (pracovná 
zmluva)
Výpočet jednotkovej ceny práce: =4233,96/(163,05*1,07*1,352)        
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
tarifného platu zamestnanca + osobných príplatkov bola vypočítaná 
hodinová mzda. Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe 
ceny práce sme počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd 
riešiteľov v roku 2011)budeme uplatňovať jednotkovú cenu v 
rozpočte 1.1.

3.1.11. Odborný riešiteľ 08 610620 osobohodina 150 15,71 2 356,50

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (pracovná 
zmluva)
Výpočet jednotkovej ceny práce: =3705,60/(163,05*1,07*1,352)        
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
tarifného platu zamestnanca + osobných príplatkov bola vypočítaná 
hodinová mzda. Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe 
ceny práce sme počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd 
riešiteľov v roku 2011)budeme uplatňovať jednotkovú cenu v 
rozpočte 1.1.
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3.1.12. Odborný riešiteľ 11 610620 osobohodina 100 15,71 1 571,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (pracovná 
zmluva)
Výpočet jednotkovej ceny práce: =3705,60/(163,05*1,07*1,352)        
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
tarifného platu zamestnanca + osobných príplatkov bola vypočítaná 
hodinová mzda. Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe 
ceny práce sme počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd 
riešiteľov v roku 2011)budeme uplatňovať jednotkovú cenu v 
rozpočte 1.1.

3.1.13. Odborný riešiteľ 12 610620 osobohodina 100 13,46 1 346,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (pracovná 
zmluva)
Výpočet jednotkovej ceny práce: =3174,88/(163,05*1,07*1,352)        
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
tarifného platu zamestnanca + osobných príplatkov bola vypočítaná 
hodinová mzda. Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe 
ceny práce sme počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd 
riešiteľov v roku 2011)budeme uplatňovať jednotkovú cenu v 
rozpočte 1.1.

3.1.14. Odborný riešiteľ 14 610620 osobohodina 100 13,46 1 346,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (pracovná 
zmluva)
Výpočet jednotkovej ceny práce: =3174,88/(163,05*1,07*1,352)        
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
tarifného platu zamestnanca + osobných príplatkov bola vypočítaná 
hodinová mzda. Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe 
ceny práce sme počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd 
riešiteľov v roku 2011)budeme uplatňovať jednotkovú cenu v 
rozpočte 1.1.
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3.1.15. Odborný riešiteľ 13 610620 osobohodina 150 15,71 2 356,50

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka 
práce(pracovná zmluva) 
Výpočet jednotkovej ceny práce: =3705,60/(163,05*1,07*1,352)        
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
tarifného platu zamestnanca + osobných príplatkov bola vypočítaná 
hodinová mzda. Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe 
ceny práce sme počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd 
riešiteľov v roku 2011)budeme uplatňovať jednotkovú cenu v 
rozpočte 1.1.

3.1.16. Ostatní riešitelia 28 637027 osobohodina 34 9,00 306,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) 
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 34, cena 
vrátane odvodov 1,05%, cena v mieste a čase obvyklá

1.1.

3.1.17. Ostatní riešitelia 29 637027 osobohodina 34 9,00 306,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) 
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 34, cena 
vrátane odvodov 1,05%, cena v mieste a čase obvyklá

1.1.

3.1.18. Ostatní riešitelia 30 637027 osobohodina 34 9,00 306,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) 
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 34, cena 
vrátane odvodov 1,05%, cena v mieste a čase obvyklá

1.1.

3.1.19 Ostatní riešitelia 31 637027 osobohodina 34 9,00 306,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) 
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 34, cena 
vrátane odvodov 1,05%, cena v mieste a čase obvyklá

1.1.
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3.1.20 Ostatní riešitelia 32 637027 osobohodina 34 9,00 306,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) 
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 34, cena 
vrátane odvodov 1,05%, cena v mieste a čase obvyklá

1.1.

3.1.21 Ostatní riešitelia 33 637027 osobohodina 34 9,00 306,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) 
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 34, cena 
vrátane odvodov 1,05%, cena v mieste a čase obvyklá

1.1.

3.1.22 Ostatní riešitelia 34 637027 osobohodina 34 9,00 306,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) 
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 34, cena 
vrátane odvodov 1,05%, cena v mieste a čase obvyklá

1.1.

3.1.23 Ostatní riešitelia 35 637027 osobohodina 34 9,00 306,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) 
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 34, cena 
vrátane odvodov 1,05%, cena v mieste a čase obvyklá

1.1.

3.1.24 Ostatní riešitelia 36 637027 osobohodina 34 9,00 306,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) 
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 34, cena 
vrátane odvodov 1,05%, cena v mieste a čase obvyklá

1.1.

3.1.25 Ostatní riešitelia 37 637027 osobohodina 34 9,00 306,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) 
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 34, cena 
vrátane odvodov 1,05%, cena v mieste a čase obvyklá

1.1.
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3.1.26 Ostatní riešitelia 38 637027 osobohodina 34 9,00 306,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) 
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 34, cena 
vrátane odvodov 1,05%, cena v mieste a čase obvyklá

1.1.

3.1.27 Ostatní riešitelia 39 637027 osobohodina 34 9,00 306,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) 
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 34, cena 
vrátane odvodov 1,05%, cena v mieste a čase obvyklá

1.1.

3.1.28 Ostatní riešitelia 40 637027 osobohodina 34 9,00 306,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) 
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 34, cena 
vrátane odvodov 1,05%, cena v mieste a čase obvyklá

1.1.

3.1.29 Ostatní riešitelia 41 637027 osobohodina 34 9,00 306,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) 
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 34, cena 
vrátane odvodov 1,05%, cena v mieste a čase obvyklá

1.1.

3.1.30 Ostatní riešitelia 42 637027 osobohodina 34 9,00 306,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) 
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 34, cena 
vrátane odvodov 1,05%, cena v mieste a čase obvyklá

1.1.

3.1.31 Ostatní riešitelia 43 637027 osobohodina 34 9,00 306,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) 
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 34, cena 
vrátane odvodov 1,05%, cena v mieste a čase obvyklá

1.1.
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3.1.32 Ostatní riešitelia 44 637027 osobohodina 34 9,00 306,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) 
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 34, cena 
vrátane odvodov 1,05%, cena v mieste a čase obvyklá

1.1.

3.1.33 Ostatní riešitelia 45 637027 osobohodina 34 9,00 306,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) 
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 34, cena 
vrátane odvodov 1,05%, cena v mieste a čase obvyklá

1.1.

3.1.34 Ostatní riešitelia 46 637027 osobohodina 34 9,00 306,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) 
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 34, cena 
vrátane odvodov 1,05%, cena v mieste a čase obvyklá

1.1.

3.1.35 Ostatní riešitelia 47 637027 osobohodina 34 9,00 306,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) 
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 34, cena 
vrátane odvodov 1,05%, cena v mieste a čase obvyklá

1.1.

3.1.36 Ostatní riešitelia 48 637027 osobohodina 34 9,00 306,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) 
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 34, cena 
vrátane odvodov 1,05%, cena v mieste a čase obvyklá

1.1.

3.1.37 Ostatní riešitelia 49 637027 osobohodina 34 9,00 306,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) 
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 34, cena 
vrátane odvodov 1,05%, cena v mieste a čase obvyklá

1.1.
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3.1.38 Ostatní riešitelia 50 637027 osobohodina 34 9,00 306,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) 
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 34, cena 
vrátane odvodov 1,05%, cena v mieste a čase obvyklá

1.1.

3.1.39 Ostatní riešitelia 51 637027 osobohodina 34 9,00 306,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) 
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 34, cena 
vrátane odvodov 1,05%, cena v mieste a čase obvyklá

1.1.

3.1.40 Ostatní riešitelia 52 637027 osobohodina 34 9,00 306,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) 
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 34, cena 
vrátane odvodov 1,05%, cena v mieste a čase obvyklá

1.1.

3.1.41 Ostatní riešitelia 53 637027 osobohodina 34 9,00 306,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) 
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 34, cena 
vrátane odvodov 1,05%, cena v mieste a čase obvyklá

1.1.

3.1.42 Ostatní riešitelia 54 637027 osobohodina 34 9,00 306,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) 
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 34, cena 
vrátane odvodov 1,05%, cena v mieste a čase obvyklá

1.1.

3.1.43 Ostatní riešitelia 55 637027 osobohodina 34 9,00 306,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) 
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 34, cena 
vrátane odvodov 1,05%, cena v mieste a čase obvyklá

1.1.
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3.1.44 Ostatní riešitelia 56 637027 osobohodina 34 9,00 306,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) 
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 34, cena 
vrátane odvodov 1,05%, cena v mieste a čase obvyklá

1.1.

3.1.45 Ostatní riešitelia 57 637027 osobohodina 34 9,00 306,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) 
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 34, cena 
vrátane odvodov 1,05%, cena v mieste a čase obvyklá

1.1.

3.1.46 Ostatní riešitelia 58 637027 osobohodina 34 9,00 306,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) 
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 34, cena 
vrátane odvodov 1,05%, cena v mieste a čase obvyklá

1.1.

3.1.47 Ostatní riešitelia 59 637027 osobohodina 34 9,00 306,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) 
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 34, cena 
vrátane odvodov 1,05%, cena v mieste a čase obvyklá

1.1.

3.1.48 Ostatní riešitelia 60 637027 osobohodina 34 9,00 306,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) 
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 34, cena 
vrátane odvodov 1,05%, cena v mieste a čase obvyklá

1.1.

3.1.49 Ostatní riešitelia 61 637027 osobohodina 34 9,00 306,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) 
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 34, cena 
vrátane odvodov 1,05%, cena v mieste a čase obvyklá

1.1.
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3.1.50 Ostatní riešitelia 62 637027 osobohodina 34 9,00 306,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) 
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 34, cena 
vrátane odvodov 1,05%, cena v mieste a čase obvyklá

1.1.

3.1.51 Ostatní riešitelia 63 637027 osobohodina 34 9,00 306,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) 
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 34, cena 
vrátane odvodov 1,05%, cena v mieste a čase obvyklá

1.1.

3.1.52 Ostatní riešitelia 64 637027 osobohodina 34 9,00 306,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) 
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 34, cena 
vrátane odvodov 1,05%, cena v mieste a čase obvyklá

1.1.

3.1.53 Ostatní riešitelia 65 637027 osobohodina 34 9,00 306,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) 
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 34, cena 
vrátane odvodov 1,05%, cena v mieste a čase obvyklá

1.1.

3.1.54 Ostatní riešitelia 66 637027 osobohodina 34 9,00 306,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) 
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 34, cena 
vrátane odvodov 1,05%, cena v mieste a čase obvyklá

1.1.

3.1.55 Ostatní riešitelia 67 637027 osobohodina 34 9,00 306,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) 
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 34, cena 
vrátane odvodov 1,05%, cena v mieste a čase obvyklá

1.1.
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3.1.56 Ostatní riešitelia 68 637027 osobohodina 34 9,00 306,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) 
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 34, cena 
vrátane odvodov 1,05%, cena v mieste a čase obvyklá

1.1.

3.1.57 Ostatní riešitelia 69 637027 osobohodina 34 9,00 306,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) 
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 34, cena 
vrátane odvodov 1,05%, cena v mieste a čase obvyklá

1.1.

3.1.58 Ostatní riešitelia 70 637027 osobohodina 34 9,00 306,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) 
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 34, cena 
vrátane odvodov 1,05%, cena v mieste a čase obvyklá

1.1.

3.1.59 Ostatní riešitelia 71 637027 osobohodina 34 9,00 306,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) 
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 34, cena 
vrátane odvodov 1,05%, cena v mieste a čase obvyklá

1.1.

3.1.60 Ostatní riešitelia 72 637027 osobohodina 34 9,00 306,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) 
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 34, cena 
vrátane odvodov 1,05%, cena v mieste a čase obvyklá

1.1.

3.1.61 Ostatní riešitelia 73 637027 osobohodina 34 9,00 306,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) 
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 34, cena 
vrátane odvodov 1,05%, cena v mieste a čase obvyklá

1.1.
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3.1.62 Ostatní riešitelia 74 637027 osobohodina 34 9,00 306,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) 
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 34, cena 
vrátane odvodov 1,05%, cena v mieste a čase obvyklá

1.1.

3.1.63 Ostatní riešitelia 75 637027 osobohodina 34 9,00 306,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) 
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 34, cena 
vrátane odvodov 1,05%, cena v mieste a čase obvyklá

1.1.

3.1.64 Ostatní riešitelia 76 637027 osobohodina 34 9,00 306,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) 
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 34, cena 
vrátane odvodov 1,05%, cena v mieste a čase obvyklá

1.1.

3.1.65 Ostatní riešitelia 77 637027 osobohodina 34 9,00 306,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) 
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 34, cena 
vrátane odvodov 1,05%, cena v mieste a čase obvyklá

1.1.

3.2. Cestovné náhrady ** 6 500,00
3.2.1. Prevádzka vozidla organizácie * projekt 0 0,00 0,00

3.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi) ** 631001 projekt 1 6 500,00 6 500,00

Pracovné cesty súvisiace s výkonom projektovej aktivity, šírením 
poznatkov do praxe, školeniami odborného personálu a účasťami na 
odborných konferenciách  a seminároch - relizované v SR. 
Realizácia výmeny skúseností medzi univerzitou a podnikateľskou 
sférou prostredníctvom recipročne realizovaných vzájomných 
mobilít odborných a výskumných pracovníkov univerzity, 
doktorandov, postdoktorandov a pracovníkov priemyselnej praxe 
(odborných stáží), exkurzií v priemyselných podnikoch a na 
odborných výstavách a veľtrhoch, vyzvaných prednášok 
pracovníkov priemyselnej praxe na pôde univerzity. Výdavky sa 
vzťahujú na pracovníkov zahrnutých v položke 3.1. 
Počet osôb: 64. 
Počet dní/osobu/hodinu: 13/1/12. 
Počet ciest na osobu: 13. 
Priemerné náklady na 1cestu/osobu:7,8125 EUR
Cestovné náklady sú  v súlade so zákonom o cestovných náhradách 1.1.

3.2.3.
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)** v prípade potreby projekt 0 0,00 0,00
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3.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 
činnosti) 0,00

3.3.1.
Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného 
personálu podľa aktivít projektu osobohodina 0 0,00 0,00

3.3.2. Vývoj portálu osobohodina 0 0,00 0,00

3.3.3. Tvorba vzdelávacích modulov osobohodina 0 0,00 0,00

3.3.4. … Iné (doplniť) 0 0,00 0,00

3.4. Ostatné výdavky - priame 137 500,00

3.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity 636001 projekt 1 95 000,00 95 000,00

Pokrytie nákladov súvisiacich s prenájmom priestorov na realizáciu 
seminárov a konferencií, predpokladaný počet: 25 akcií s potrebou 
prenájmu na 19 hodín (čas zahŕňa aj organizačné a administratívne 
prípavy v priestoroch).
Potreba výmery prenajatých priestorov v m2: 900
Cena obvyklá v mieste a čase realizácie projektu a danej aktivty pre 
prenájom priestorov s uvedenou rozlohou je vo výške 0,222 
EUR/m2/hodinu. Očakávané hodinové výdavky súvisiace s 
prenájmom kompletných priestorov na uskutočnenie seminárov a 
konferencií tak predstavujú 200 EUR, čo pri sumárnej potrebe 475 
hodín činí celkové výdavky 95 000 EUR 1.1.

3.4.2. Nájom ostatného majetku a lízing projekt 0 0,00 0,00

3.4.3.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre lektorov, 
odborný personál (zabezpečené dodávateľsky)***** 631001 projekt 1 5 000,00 5 000,00

Ubytovanie a diety v súlade s realizáciou aktivít projektu
prepokladaný počet dní: 100
počet osôb:50
Bežná cena v mieste a čase obvyklá 1.1.

3.4.4. Grafické spracovanie a tlač publikácie 637004 projekt 1 37 500,00 37 500,00

Zborníky ku konferenciám, materiály k seminárom, predpokladaný 
počet: 50
Priemerné náklady na 1 stranu: 0,2 €
Bežná cena v mieste a čase obvyklá 1.1.

3.4.5. … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00
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3.5. Podpora frekventantov 0,00

3.5.1.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania (domáce, zahraničné cesty) projekt 0 0,00 0,00

3.5.2. Školiaci materiál, školiace potreby projekt 0 0,00 0,00

3.5.3. Príspevky pre frekventantov projekt 0 0,00 0,00

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

3. Spolu 183 288,20

4.

1.2 Informačné aktivity zamerané na zvýšenie 
záujmu podnik. sféry o výsledky výskumu a 
vývoja

4.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 31 464,30

4.1.1. Zodpovedný riešiteľ 02 610620 osobohodina 200 15,71 3 142,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(pracovná zmluva)
Výpočet jednotkovej ceny práce: =3705,60/(163,05*1,07*1,352)        
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
tarifného platu zamestnanca + osobných príplatkov bola vypočítaná 
hodinová mzda. Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe 
ceny práce sme počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd 
riešiteľov v roku 2011)
budeme uplatňovať jednotkovú cenu v rozpočte 1.2.

4.1.2. Odborný riešiteľ 15 610620 osobohodina 90 17,95 1 615,50

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(pracovná zmluva)
Výpočet jednotkovej ceny práce: =4233,96/(163,05*1,07*1,352)        
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
tarifného platu zamestnanca + osobných príplatkov bola vypočítaná 
hodinová mzda. Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe 
ceny práce sme počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd 
riešiteľov v roku 2011)
budeme uplatňovať jednotkovú cenu v rozpočte 1.2.

4.1.3. Odborný riešiteľ 06 610620 osobohodina 90 13,46 1 211,40

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(pracovná zmluva)
Výpočet jednotkovej ceny práce: =3174,88/(163,05*1,07*1,352)        
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
tarifného platu zamestnanca + osobných príplatkov bola vypočítaná 
hodinová mzda. Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe 
ceny práce sme počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd 
riešiteľov v roku 2011)
budeme uplatňovať jednotkovú cenu v rozpočte 1.2.
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4.1.4. Odborný riešiteľ 07 610620 osobohodina 75 11,22 841,50

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(pracovná zmluva)
Výpočet jednotkovej ceny práce: =2646,52/(163,05*1,07*1,352)        
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
tarifného platu zamestnanca + osobných príplatkov bola vypočítaná 
hodinová mzda. Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe 
ceny práce sme počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd 
riešiteľov v roku 2011)
budeme uplatňovať jednotkovú cenu v rozpočte 1.2.

4.1.5. Odborný riešiteľ 03 610620 osobohodina 30 15,71 471,30

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(pracovná zmluva)
Výpočet jednotkovej ceny práce: =3705,60/(163,05*1,07*1,352)        
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
tarifného platu zamestnanca + osobných príplatkov bola vypočítaná 
hodinová mzda. Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe 
ceny práce sme počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd 
riešiteľov v roku 2011)
budeme uplatňovať jednotkovú cenu v rozpočte 1.2.

4.1.6. Odborný riešiteľ 16 610620 osobohodina 300 13,46 4 038,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(pracovná zmluva) 
Výpočet jednotkovej ceny práce: =3174,88/(163,05*1,07*1,352)        
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
tarifného platu zamestnanca + osobných príplatkov bola vypočítaná 
hodinová mzda. Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe 
ceny práce sme počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd 
riešiteľovv roku 2011)budeme uplatňovať jednotkovú cenu v 
rozpočte 1.2.

4.1.7. Odborný riešiteľ 17 610620 osobohodina 140 13,46 1 884,40

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(pracovná zmluva)
Výpočet jednotkovej ceny práce: =3174,88/(163,05*1,07*1,352)        
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
tarifného platu zamestnanca + osobných príplatkov bola vypočítaná 
hodinová mzda. Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe 
ceny práce sme počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd 
riešiteľov v roku 2011)
budeme uplatňovať jednotkovú cenu v rozpočte 1.2.
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4.1.8. Odborný riešiteľ 18 610620 osobohodina 120 13,46 1 615,20

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(pracovná zmluva)
Výpočet jednotkovej ceny práce: =3174,88/(163,05*1,07*1,352)        
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
tarifného platu zamestnanca + osobných príplatkov bola vypočítaná 
hodinová mzda. Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe 
ceny práce sme počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd 
riešiteľov v roku 2011)
budeme uplatňovať jednotkovú cenu v rozpočte 1.2.

4.1.9. Ostatní riešitelia  28 637027 osobohodina 33 9,00 297,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce)
 predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 33
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05%

1.2.

4.1.10 Ostatní riešitelia  29 637027 osobohodina 33 9,00 297,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce)
 predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 33
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05%

1.2.

4.1.11 Ostatní riešitelia  30 637027 osobohodina 33 9,00 297,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce)
 predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 33
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05%

1.2.

4.1.12 Ostatní riešitelia  31 637027 osobohodina 33 9,00 297,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce)
 predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 33
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05%

1.2.
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4.1.13 Ostatní riešitelia  32 637027 osobohodina 33 9,00 297,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce)
 predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 33
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05%

1.2.

4.1.14 Ostatní riešitelia  33 637027 osobohodina 33 9,00 297,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce)
 predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 33
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05%

1.2.

4.1.15 Ostatní riešitelia  34 637027 osobohodina 33 9,00 297,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce)
 predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 33
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05%

1.2.

4.1.16 Ostatní riešitelia  35 637027 osobohodina 33 9,00 297,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce)
 predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 33
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05%

1.2.

4.1.17 Ostatní riešitelia  36 637027 osobohodina 33 9,00 297,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce)
 predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 33
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05%

1.2.
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4.1.18 Ostatní riešitelia  37 637027 osobohodina 33 9,00 297,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce)
 predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 33
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05%

1.2.

4.1.19 Ostatní riešitelia  38 637027 osobohodina 33 9,00 297,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce)
 predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 33
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05%

1.2.

4.1.20 Ostatní riešitelia  39 637027 osobohodina 33 9,00 297,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce)
 predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 33
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05%

1.2.

4.1.21 Ostatní riešitelia  40 637027 osobohodina 33 9,00 297,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce)
 predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 33
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05%

1.2.

4.1.22 Ostatní riešitelia  41 637027 osobohodina 33 9,00 297,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce)
 predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 33
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05%

1.2.
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4.1.23 Ostatní riešitelia  42 637027 osobohodina 33 9,00 297,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce)
 predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 33
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05%

1.2.

4.1.24 Ostatní riešitelia  43 637027 osobohodina 33 9,00 297,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce)
 predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 33
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05%

1.2.

4.1.25 Ostatní riešitelia  44 637027 osobohodina 33 9,00 297,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce)
 predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 33
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05%

1.2.

4.1.26 Ostatní riešitelia  45 637027 osobohodina 33 9,00 297,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce)
 predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 33
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05%

1.2.

4.1.27 Ostatní riešitelia  46 637027 osobohodina 33 9,00 297,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce)
 predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 33
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05%

1.2.
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4.1.28 Ostatní riešitelia  47 637027 osobohodina 33 9,00 297,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce)
 predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 33
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05%

1.2.

4.1.29 Ostatní riešitelia  48 637027 osobohodina 33 9,00 297,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce)
 predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 33
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05%

1.2.

4.1.30 Ostatní riešitelia  49 637027 osobohodina 33 9,00 297,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce)
 predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 33
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05%

1.2.

4.1.31 Ostatní riešitelia  50 637027 osobohodina 33 9,00 297,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce)
 predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 33
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05%

1.2.

4.1.32 Ostatní riešitelia  51 637027 osobohodina 33 9,00 297,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce)
 predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 33
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05%

1.2.

4.1.33 Ostatní riešitelia  52 637027 osobohodina 33 9,00 297,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce)
 predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 33
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05%

1.2.
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4.1.34 Ostatní riešitelia  53 637027 osobohodina 33 9,00 297,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce)
 predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 33
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05%

1.2.

4.1.35 Ostatní riešitelia  54 637027 osobohodina 33 9,00 297,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce)
 predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 33
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05%

1.2.

4.1.36 Ostatní riešitelia  55 637027 osobohodina 33 9,00 297,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce)
 predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 33
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05%

1.2.

4.1.37 Ostatní riešitelia  56 637027 osobohodina 33 9,00 297,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce)
 predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 33
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05%

1.2.

4.1.38 Ostatní riešitelia  57 637027 osobohodina 33 9,00 297,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce)
 predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 33
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05%

1.2.
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4.1.39 Ostatní riešitelia  58 637027 osobohodina 33 9,00 297,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce)
 predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 33
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05%

1.2.

4.1.40 Ostatní riešitelia  59 637027 osobohodina 33 9,00 297,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce)
 predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 33
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05%

1.2.

4.1.41 Ostatní riešitelia  60 637027 osobohodina 33 9,00 297,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce)
 predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 33
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05%

1.2.

4.1.42 Ostatní riešitelia  61 637027 osobohodina 33 9,00 297,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce)
 predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 33
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05%

1.2.

4.1.43 Ostatní riešitelia  62 637027 osobohodina 33 9,00 297,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce)
 predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 33
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05%

1.2.
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4.1.44 Ostatní riešitelia  63 637027 osobohodina 33 9,00 297,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce)
 predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 33
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05%

1.2.

4.1.45 Ostatní riešitelia  64 637027 osobohodina 33 9,00 297,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce)
 predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 33
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05%

1.2.

4.1.46 Ostatní riešitelia  65 637027 osobohodina 33 9,00 297,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce)
 predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 33
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05%

1.2.

4.1.47 Ostatní riešitelia  66 637027 osobohodina 33 9,00 297,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce)
 predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 33
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05%

1.2.

4.1.48 Ostatní riešitelia  67 637027 osobohodina 33 9,00 297,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce)
 predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 33
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05%

1.2.
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4.1.49 Ostatní riešitelia  68 637027 osobohodina 33 9,00 297,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce)
 predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 33
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05%

1.2.

4.1.50 Ostatní riešitelia  69 637027 osobohodina 33 9,00 297,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce)
 predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 33
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05%

1.2.

4.1.51 Ostatní riešitelia  70 637027 osobohodina 33 9,00 297,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce)
 predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 33
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05%

1.2.

4.1.52 Ostatní riešitelia  71 637027 osobohodina 33 9,00 297,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce)
 predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 33
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05%

1.2.

4.1.53 Ostatní riešitelia  72 637027 osobohodina 33 9,00 297,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce)
 predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 33
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05%

1.2.
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4.1.54 Ostatní riešitelia  73 637027 osobohodina 33 9,00 297,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce)
 predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 33
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05%

1.2.

4.1.55 Ostatní riešitelia  74 637027 osobohodina 33 9,00 297,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce)
 predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 33
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05%

1.2.

4.1.56 Ostatní riešitelia  75 637027 osobohodina 33 9,00 297,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce)
 predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 33
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05%

1.2.

4.1.57 Ostatní riešitelia  76 637027 osobohodina 33 9,00 297,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce)
 predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 33
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05%

1.2.

4.1.58 Ostatní riešitelia  77 637027 osobohodina 33 9,00 297,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce)
 predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 33
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05%

1.2.
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4.1.59 Odborný riešiteľ 19 610620 osobohodina 100 17,95 1 795,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce  
(pracovná zmluva)
Výpočet jednotkovej ceny práce: =4233,96/(163,05*1,07*1,352)        
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
tarifného platu zamestnanca + osobných príplatkov bola vypočítaná 
hodinová mzda. Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe 
ceny práce sme počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd 
riešiteľov v roku 2011)budeme uplatňovať jednotkovú cenu v 
rozpočte 1.2.

4.1.60 … Iné (doplniť) osobohodina 0 0,00 0,00

4.2. Cestovné náhrady ** 0,00
4.2.1. Prevádzka vozidla organizácie * projekt 0 0,00 0,00

4.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi) ** projekt 0 0,00 0,00

4.2.3.
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)** v prípade potreby projekt 0 0,00 0,00

4.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 
činnosti) 6 588,00

4.3.1.
Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného 
personálu podľa aktivít projektu osobohodina 0 0,00 0,00

4.3.2. Vývoj portálu osobohodina 0 0,00 0,00

4.3.3. Tvorba vzdelávacích modulov osobohodina 0 0,00 0,00

4.3.4. Elektronický časopis Krízový manažment 637003 osobohodina 244 27,00 6 588,00

tvorba web stránky elektronického časopisu Krízový manažment, 
cena vychádza z prieskumu trhu
výdavky zahŕňajú: tvorba domény + web hosting na 3 roky; grafický 
template stránky, logo, bannery; programovanie stránky, technická 
podpora na 3 roky - patches, antispamová ochrana, vyhodnocovanie 
logov, štatistiky.  
Nevyhnutnosť výdavku: jedna z foriem informačných aktivít 
zameraných na zvýšenie záujmu podnik. sféry o výsledky výskumu 
a vývoja
na základe obchodného alebo občianskeho zákonníku 1.2.

4.3.5. … Iné (doplniť) 0 0,00 0,00

4.4. Ostatné výdavky - priame 84 100,00
4.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity projekt 0 0,00 0,00

4.4.2. Nájom ostatného majetku a lízing projekt 0 0,00 0,00

4.4.3.

Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre lektorov, 
odborný personál (zabezpečené dodávateľsky)***** projekt 0,00
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4.4.4. Grafické spracovanie a tlač publikácie 637004 projekt 1 76 500,00 76 500,00

Vydávanie časopisov a bulletinov špecifikovaných v opise aktivity, 
predpokladaný počet: 51, bežná cena v mieste a čase obvyklá
Vydavky zahŕňajú vydávanie a distribúcia odborných časopisov: 
Materiálové inžinierstvo - 4x ročne, Produktivita a inovácie - 6x 
ročne, Technologické inžinierstvo – 2x ročne, Krízový manažment – 
2x ročne, Advances in Electrical and Electronical Engineering – 2x 
ročne, tlač a distribúcia informačného bulletinu, ktorý bude 
prehľadne informovať podnikateľskú verejnosť o riešených 
bakalárskych, diplomových, doktorských a ďalších kvalifikačných 
prácach na univerzite (1x ročne), tlač a distribúcia informačnej 
brožúry s názvom „Vedecko – výskumné aktivity fakulty“  (1 x 
ročne). Priemerná cena 1 vydania periodika: 1500 €.  
Nevyhnutnosť výdavku: jedna z foriem informačných aktivít 
zameraných na zvýšenie záujmu podnik. sféry o výsledky výskumu 
a vývoja

1.2.

4.4.5.
Podpora publikovania v renomovaných odborných 
časopisoch 637004 projekt 1 7 600,00 7 600,00

Finančná podpora publikovania v spoplatnených renomovaných 
odborných časopisoch, predpokladaný počet publikovaných 
článkov: 19, cena vychádza z prieskumu trhu
náklady na vydanie 1 článku v Curent Contens  alebo inak 
indexovanom časopise: 400 €.
Nevyhnutnosť výdavku: jedna z foriem informačných aktivít 
zameraných na zvýšenie záujmu podnik. sféry o výsledky výskumu 
a vývoja 1.2.

4.5. Podpora frekventantov 0,00

4.5.1.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania (domáce, zahraničné cesty) projekt 0 0,00 0,00

4.5.2. Školiaci materiál, školiace potreby projekt 0 0,00 0,00

4.5.3. Príspevky pre frekventantov projekt 0 0,00 0,00

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

4. Spolu 122 152,30

5.
2.1 Programy na podporu spolupráce VŠ s 
priemyselnou praxou

5.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 41 632,55

5.1.1. Zodpovedný riešiteľ 03 610620 osobohodina 210 13,46 2 826,60

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(pracovná zmluva)
Výpočet jednotkovej ceny práce: =3174,88/(163,05*1,07*1,352)        
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
priemerného tarifného platu odborného riešiteľa pre danú pozíciu + 
osobných príplatkov bola vypočítaná priemerná hodinová mzda. 
Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe ceny práce sme 
počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd  riešiteľov v roku 
2011)budeme uplatňovať jednotkovú cenu v rozpočte

2.1.
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5.1.2. Odborný riešiteľ 15 610620 osobohodina 90 17,95 1 615,50

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(pracovná zmluva)
Výpočet jednotkovej ceny práce: =4233,96/(163,05*1,07*1,352)        
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
priemerného tarifného platu odborného riešiteľa pre danú pozíciu + 
osobných príplatkov bola vypočítaná priemerná hodinová mzda. 
Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe ceny práce sme 
počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd  riešiteľov v roku 
2011)budeme uplatňovať jednotkovú cenu v rozpočte

2.1.

5.1.3. Odborný riešiteľ 03 610620 osobohodina 30 15,71 471,30

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(pracovná zmluva)
Výpočet jednotkovej ceny práce: =3705,60/(163,05*1,07*1,352)        
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
priemerného tarifného platu odborného riešiteľa pre danú pozíciu + 
osobných príplatkov bola vypočítaná priemerná hodinová mzda. 
Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe ceny práce sme 
počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd  riešiteľov v roku 
2011)budeme uplatňovať jednotkovú cenu v rozpočte

2.1.

5.1.4. Odborný riešiteľ 02 610620 osobohodina 50 15,71 785,50

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(pracovná zmluva)
Výpočet jednotkovej ceny práce: =3705,60/(163,05*1,07*1,352)        
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
priemerného tarifného platu odborného riešiteľa pre danú pozíciu + 
osobných príplatkov bola vypočítaná priemerná hodinová mzda. 
Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe ceny práce sme 
počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd  riešiteľov v roku 
2011)budeme uplatňovať jednotkovú cenu v rozpočte

2.1.
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5.1.5. Odborný riešiteľ 04 610620 osobohodina 45 15,71 706,95

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(pracovná zmluva)
Výpočet jednotkovej ceny práce: =3705,60/(163,05*1,07*1,352)        
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
priemerného tarifného platu odborného riešiteľa pre danú pozíciu + 
osobných príplatkov bola vypočítaná priemerná hodinová mzda. 
Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe ceny práce sme 
počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd  riešiteľov v roku 
2011)budeme uplatňovať jednotkovú cenu v rozpočte 2.1.

5.1.6. Odborný riešiteľ 05 610620 osobohodina 60 13,46 807,60

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(pracovná zmluva)
Výpočet jednotkovej ceny práce: =3174,88/(163,05*1,07*1,352)        
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
priemerného tarifného platu odborného riešiteľa pre danú pozíciu + 
osobných príplatkov bola vypočítaná priemerná hodinová mzda. 
Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe ceny práce sme 
počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd  riešiteľov v roku 
2011)budeme uplatňovať jednotkovú cenu v rozpočte

2.1.

5.1.7. Odborný riešiteľ 07 610620 osobohodina 75 11,22 841,50

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(pracovná zmluva)
Výpočet jednotkovej ceny práce: =2646,52/(163,05*1,07*1,352)        
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
priemerného tarifného platu odborného riešiteľa pre danú pozíciu + 
osobných príplatkov bola vypočítaná priemerná hodinová mzda. 
Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe ceny práce sme 
počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd  riešiteľov v roku 
2011)budeme uplatňovať jednotkovú cenu v rozpočte

2.1.
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5.1.8. Odborný riešiteľ 20 610620 osobohodina 60 13,46 807,60

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(pracovná zmluva)
Výpočet jednotkovej ceny práce: =3174,88/(163,05*1,07*1,352)        
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
priemerného tarifného platu odborného riešiteľa pre danú pozíciu + 
osobných príplatkov bola vypočítaná priemerná hodinová mzda. 
Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe ceny práce sme 
počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd  riešiteľov v roku 
2011)budeme uplatňovať jednotkovú cenu v rozpočte

2.1.

5.1.9. Odborný riešiteľ 21 610620 osobohodina 195 13,46 2 624,70

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(pracovná zmluva)
Výpočet jednotkovej ceny práce: =3174,88/(163,05*1,07*1,352)        
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
priemerného tarifného platu odborného riešiteľa pre danú pozíciu + 
osobných príplatkov bola vypočítaná priemerná hodinová mzda. 
Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe ceny práce sme 
počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd  riešiteľov v roku 
2011)budeme uplatňovať jednotkovú cenu v rozpočte

2.1.

5.1.10. Odborný riešiteľ 22 610620 osobohodina 210 13,46 2 826,60

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(pracovná zmluva)
Výpočet jednotkovej ceny práce: =3174,88/(163,05*1,07*1,352)        
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
priemerného tarifného platu odborného riešiteľa pre danú pozíciu + 
osobných príplatkov bola vypočítaná priemerná hodinová mzda. 
Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe ceny práce sme 
počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd  riešiteľov v roku 
2011)budeme uplatňovať jednotkovú cenu v rozpočte

2.1.
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5.1.11. Odborný riešiteľ 18 610620 osobohodina 220 13,46 2 961,20

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(pracovná zmluva)
Výpočet jednotkovej ceny práce: =3174,88/(163,05*1,07*1,352)        
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
priemerného tarifného platu odborného riešiteľa pre danú pozíciu + 
osobných príplatkov bola vypočítaná priemerná hodinová mzda. 
Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe ceny práce sme 
počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd  riešiteľov v roku 
2011)budeme uplatňovať jednotkovú cenu v rozpočte

2.1.

5.1.12. Odborný riešiteľ 09 610620 osobohodina 50 17,95 897,50

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(pracovná zmluva)
Výpočet jednotkovej ceny práce: =4233,96/(163,05*1,07*1,352)        
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
priemerného tarifného platu odborného riešiteľa pre danú pozíciu + 
osobných príplatkov bola vypočítaná priemerná hodinová mzda. 
Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe ceny práce sme 
počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd  riešiteľov v roku 
2011)budeme uplatňovať jednotkovú cenu v rozpočte

2.1.

5.1.13. Odborný riešiteľ 12 610620 osobohodina 150 13,46 2 019,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(pracovná zmluva)
Výpočet jednotkovej ceny práce: =3174,88/(163,05*1,07*1,352)        
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
priemerného tarifného platu odborného riešiteľa pre danú pozíciu + 
osobných príplatkov bola vypočítaná priemerná hodinová mzda. 
Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe ceny práce sme 
počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd  riešiteľov v roku 
2011)budeme uplatňovať jednotkovú cenu v rozpočte

2.1.
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5.1.14 Ostatní riešitelia 28 637027 osobohodina 27 9,00 243,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 27
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 2.1.

5.1.15 Ostatní riešitelia 29 637027 osobohodina 27 9,00 243,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 27
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 2.1.

5.1.16 Ostatní riešitelia 30 637027 osobohodina 27 9,00 243,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 27
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 2.1.

5.1.17 Ostatní riešitelia 31 637027 osobohodina 27 9,00 243,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 27
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 2.1.

5.1.18 Ostatní riešitelia 32 637027 osobohodina 27 9,00 243,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 27
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 2.1.

5.1.19 Ostatní riešitelia 33 637027 osobohodina 27 9,00 243,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 27
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 2.1.
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5.1.20 Ostatní riešitelia 34 637027 osobohodina 27 9,00 243,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 27
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 2.1.

5.1.21 Ostatní riešitelia 35 637027 osobohodina 27 9,00 243,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 27
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 2.1.

5.1.22 Ostatní riešitelia 36 637027 osobohodina 27 9,00 243,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 27
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 2.1.

5.1.23 Ostatní riešitelia 37 637027 osobohodina 27 9,00 243,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 27
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 2.1.

5.1.24 Ostatní riešitelia 38 637027 osobohodina 27 9,00 243,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 27
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 2.1.

5.1.25 Ostatní riešitelia 39 637027 osobohodina 27 9,00 243,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 27
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 2.1.
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5.1.26 Ostatní riešitelia 40 637027 osobohodina 27 9,00 243,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 27
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 2.1.

5.1.27 Ostatní riešitelia 41 637027 osobohodina 27 9,00 243,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 27
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 2.1.

5.1.28 Ostatní riešitelia 42 637027 osobohodina 27 9,00 243,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 27
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 2.1.

5.1.29 Ostatní riešitelia 43 637027 osobohodina 27 9,00 243,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 27
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 2.1.

5.1.30 Ostatní riešitelia 44 637027 osobohodina 27 9,00 243,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 27
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 2.1.

5.1.31 Ostatní riešitelia 45 637027 osobohodina 27 9,00 243,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 27
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 2.1.
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5.1.32 Ostatní riešitelia 46 637027 osobohodina 27 9,00 243,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 27
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 2.1.

5.1.33 Ostatní riešitelia 47 637027 osobohodina 27 9,00 243,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 27
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 2.1.

5.1.34 Ostatní riešitelia 48 637027 osobohodina 27 9,00 243,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 27
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 2.1.

5.1.35 Ostatní riešitelia 49 637027 osobohodina 27 9,00 243,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 27
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 2.1.

5.1.36 Ostatní riešitelia 50 637027 osobohodina 27 9,00 243,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 27
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 2.1.

5.1.37 Ostatní riešitelia 51 637027 osobohodina 27 9,00 243,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 27
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 2.1.
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5.1.38 Ostatní riešitelia 52 637027 osobohodina 27 9,00 243,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 27
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 2.1.

5.1.39 Ostatní riešitelia 53 637027 osobohodina 27 9,00 243,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 27
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 2.1.

5.1.40 Ostatní riešitelia 54 637027 osobohodina 27 9,00 243,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 27
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 2.1.

5.1.41 Ostatní riešitelia 55 637027 osobohodina 27 9,00 243,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 27
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 2.1.

5.1.42 Ostatní riešitelia 56 637027 osobohodina 27 9,00 243,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 27
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 2.1.

5.1.43 Ostatní riešitelia 57 637027 osobohodina 27 9,00 243,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 27
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 2.1.

47



ITMS kód Projektu: 26110230004   

5.1.44 Ostatní riešitelia 58 637027 osobohodina 27 9,00 243,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 27
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 2.1.

5.1.45 Ostatní riešitelia 59 637027 osobohodina 27 9,00 243,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 27
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 2.1.

5.1.46 Ostatní riešitelia 60 637027 osobohodina 27 9,00 243,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 27
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 2.1.

5.1.47 Ostatní riešitelia 61 637027 osobohodina 27 9,00 243,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 27
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 2.1.

5.1.48 Ostatní riešitelia 62 637027 osobohodina 27 9,00 243,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 27
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 2.1.

5.1.49 Ostatní riešitelia 63 637027 osobohodina 27 9,00 243,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 27
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 2.1.
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5.1.50 Ostatní riešitelia 64 637027 osobohodina 27 9,00 243,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 27
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 2.1.

5.1.51 Ostatní riešitelia 65 637027 osobohodina 27 9,00 243,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 27
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 2.1.

5.1.52 Ostatní riešitelia 66 637027 osobohodina 27 9,00 243,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 27
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 2.1.

5.1.53 Ostatní riešitelia 67 637027 osobohodina 27 9,00 243,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 27
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 2.1.

5.1.54 Ostatní riešitelia 68 637027 osobohodina 27 9,00 243,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 27
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 2.1.

5.1.55 Ostatní riešitelia 69 637027 osobohodina 27 9,00 243,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 27
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 2.1.
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5.1.56 Ostatní riešitelia 70 637027 osobohodina 27 9,00 243,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 27
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 2.1.

5.1.57 Ostatní riešitelia 71 637027 osobohodina 27 9,00 243,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 27
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 2.1.

5.1.58 Ostatní riešitelia 72 637027 osobohodina 27 9,00 243,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 27
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 2.1.

5.1.59 Ostatní riešitelia 73 637027 osobohodina 27 9,00 243,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 27
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 2.1.

5.1.60 Ostatní riešitelia 74 637027 osobohodina 27 9,00 243,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 27
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 2.1.

5.1.61 Ostatní riešitelia 75 637027 osobohodina 27 9,00 243,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 27
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 2.1.
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5.1.62 Ostatní riešitelia 76 637027 osobohodina 27 9,00 243,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 27
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 2.1.

5.1.63 Ostatní riešitelia 77 637027 osobohodina 27 9,00 243,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný priemerný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 27
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 2.1.

5.1.64 Odborný riešiteľ 19 610620 osobohodina 100 17,95 1 795,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(pracovná zmluva)
Výpočet jednotkovej ceny práce: =4233,96/(163,05*1,07*1,352)        
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
priemerného tarifného platu odborného riešiteľa pre danú pozíciu + 
osobných príplatkov bola vypočítaná priemerná hodinová mzda. 
Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe ceny práce sme 
počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd  riešiteľov v roku 
2011)budeme uplatňovať jednotkovú cenu v rozpočte

2.1.

5.1.65 Odborný personál  01 (1) 637027 osobohodina 10,00 13,64 136,40

prednášky odborníka z praxe zo Slovenska na workshopoch,
ktoré budú orientované podľa nasledovného odborného 
zamerania:strojárske technológie, materiály, priemyselné 
inžinierstvo, energetika, konštruovanie a mechanika strojov, 
bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej bezpečnosť, bezpečnosť 
práce, manipulácia s materiálom, skladovanie, preprava,  ekonomika 
a ekológia, logistika, špecializované informačné technológie
10 hodín workshopov / 2 dni / 1 školiteľa
Typ vzťahu: pracovnoprávny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) hodinová sadzba v mieste a čase obvyklá 2.1.
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5.1.66 Odborný personál  01 (2) 637027 osobohodina 10,00 13,64 136,40

prednášky odborníka z praxe zo Slovenska na workshopoch,
ktoré budú orientované podľa nasledovného odborného 
zamerania:strojárske technológie, materiály, priemyselné 
inžinierstvo, energetika, konštruovanie a mechanika strojov, 
bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej bezpečnosť, bezpečnosť 
práce, manipulácia s materiálom, skladovanie, preprava,  ekonomika 
a ekológia, logistika, špecializované informačné technológie
10 hodín workshopov / 2 dni / 1 školiteľa
Typ vzťahu: pracovnoprávny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) hodinová sadzba v mieste a čase obvyklá 2.1.

5.1.67 Odborný personál  01 (3) 637027 osobohodina 10,00 13,64 136,40

prednášky odborníka z praxe zo Slovenska na workshopoch,
ktoré budú orientované podľa nasledovného odborného 
zamerania:strojárske technológie, materiály, priemyselné 
inžinierstvo, energetika, konštruovanie a mechanika strojov, 
bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej bezpečnosť, bezpečnosť 
práce, manipulácia s materiálom, skladovanie, preprava,  ekonomika 
a ekológia, logistika, špecializované informačné technológie
10 hodín workshopov / 2 dni / 1 školiteľa
Typ vzťahu: pracovnoprávny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 2.1.

5.1.68 Odborný personál  01 (4) 637027 osobohodina 10,00 13,64 136,40

prednášky odborníka z praxe zo Slovenska na workshopoch,
ktoré budú orientované podľa nasledovného odborného 
zamerania:strojárske technológie, materiály, priemyselné 
inžinierstvo, energetika, konštruovanie a mechanika strojov, 
bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej bezpečnosť, bezpečnosť 
práce, manipulácia s materiálom, skladovanie, preprava,  ekonomika 
a ekológia, logistika, špecializované informačné technológie
10 hodín workshopov / 2 dni / 1 školiteľa
Typ vzťahu:pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 2.1.

5.1.69 Odborný personál  01 (5) 637027 osobohodina 10,00 13,64 136,40

prednášky odborníka z praxe zo Slovenska na workshopoch,
ktoré budú orientované podľa nasledovného odborného 
zamerania:strojárske technológie, materiály, priemyselné 
inžinierstvo, energetika, konštruovanie a mechanika strojov, 
bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej bezpečnosť, bezpečnosť 
práce, manipulácia s materiálom, skladovanie, preprava,  ekonomika 
a ekológia, logistika, špecializované informačné technológie
10 hodín workshopov / 2 dni / 1 školiteľa
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 2.1.

5.1.70 Odborný personál  01 (6) 637027 osobohodina 10,00 13,64 136,40

prednášky odborníka z praxe zo Slovenska na workshopoch,
ktoré budú orientované podľa nasledovného odborného 
zamerania:strojárske technológie, materiály, priemyselné 
inžinierstvo, energetika, konštruovanie a mechanika strojov, 
bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej bezpečnosť, bezpečnosť 
práce, manipulácia s materiálom, skladovanie, preprava,  ekonomika 
a ekológia, logistika, špecializované informačné technológie
10 hodín workshopov / 2 dni / 1 školiteľa
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 2.1.
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5.1.71 Odborný personál  01 (7) 637027 osobohodina 10,00 13,64 136,40

prednášky odborníka z praxe zo Slovenska na workshopoch,
ktoré budú orientované podľa nasledovného odborného 
zamerania:strojárske technológie, materiály, priemyselné 
inžinierstvo, energetika, konštruovanie a mechanika strojov, 
bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej bezpečnosť, bezpečnosť 
práce, manipulácia s materiálom, skladovanie, preprava,  ekonomika 
a ekológia, logistika, špecializované informačné technológie
10 hodín workshopov / 2 dni / 1 školiteľa
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 2.1.

5.1.72 Odborný personál  01 (8) 637027 osobohodina 10,00 13,64 136,40

prednášky odborníka z praxe zo Slovenska na workshopoch,
ktoré budú orientované podľa nasledovného odborného 
zamerania:strojárske technológie, materiály, priemyselné 
inžinierstvo, energetika, konštruovanie a mechanika strojov, 
bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej bezpečnosť, bezpečnosť 
práce, manipulácia s materiálom, skladovanie, preprava,  ekonomika 
a ekológia, logistika, špecializované informačné technológie
10 hodín workshopov / 2 dni / 1 školiteľa
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 2.1.

5.1.73 Odborný personál  01 (9) 637027 osobohodina 10,00 13,64 136,40

prednášky odborníka z praxe zo Slovenska na workshopoch,
ktoré budú orientované podľa nasledovného odborného 
zamerania:strojárske technológie, materiály, priemyselné 
inžinierstvo, energetika, konštruovanie a mechanika strojov, 
bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej bezpečnosť, bezpečnosť 
práce, manipulácia s materiálom, skladovanie, preprava,  ekonomika 
a ekológia, logistika, špecializované informačné technológie
10 hodín workshopov / 2 dni / 1 školiteľa
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 2.1.

5.1.74 Odborný personál  01 (10) 637027 osobohodina 10,00 13,64 136,40

prednášky odborníka z praxe zo Slovenska na workshopoch,
ktoré budú orientované podľa nasledovného odborného 
zamerania:strojárske technológie, materiály, priemyselné 
inžinierstvo, energetika, konštruovanie a mechanika strojov, 
bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej bezpečnosť, bezpečnosť 
práce, manipulácia s materiálom, skladovanie, preprava,  ekonomika 
a ekológia, logistika, špecializované informačné technológie
10 hodín workshopov / 2 dni / 1 školiteľa
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 2.1.

5.1.75 Odborný personál  01 (11) 637027 osobohodina 10,00 13,64 136,40

prednášky odborníka z praxe zo Slovenska na workshopoch,
ktoré budú orientované podľa nasledovného odborného 
zamerania:strojárske technológie, materiály, priemyselné 
inžinierstvo, energetika, konštruovanie a mechanika strojov, 
bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej bezpečnosť, bezpečnosť 
práce, manipulácia s materiálom, skladovanie, preprava,  ekonomika 
a ekológia, logistika, špecializované informačné technológie
10 hodín workshopov / 2 dni / 1 školiteľa
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 2.1.
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5.1.76 Odborný personál  01 (12) 637027 osobohodina 10,00 13,64 136,40

prednášky odborníka z praxe zo Slovenska na workshopoch,
ktoré budú orientované podľa nasledovného odborného 
zamerania:strojárske technológie, materiály, priemyselné 
inžinierstvo, energetika, konštruovanie a mechanika strojov, 
bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej bezpečnosť, bezpečnosť 
práce, manipulácia s materiálom, skladovanie, preprava,  ekonomika 
a ekológia, logistika, špecializované informačné technológie
10 hodín workshopov / 2 dni / 1 školiteľa
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 2.1.

5.1.77 Odborný personál  01 (13) 637027 osobohodina 10,00 13,64 136,40

prednášky odborníka z praxe zo Slovenska na workshopoch,
ktoré budú orientované podľa nasledovného odborného 
zamerania:strojárske technológie, materiály, priemyselné 
inžinierstvo, energetika, konštruovanie a mechanika strojov, 
bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej bezpečnosť, bezpečnosť 
práce, manipulácia s materiálom, skladovanie, preprava,  ekonomika 
a ekológia, logistika, špecializované informačné technológie
10 hodín workshopov / 2 dni / 1 školiteľa
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 2.1.

5.1.78 Odborný personál  01 (14) 637027 osobohodina 10,00 13,64 136,40

prednášky odborníka z praxe zo Slovenska na workshopoch,
ktoré budú orientované podľa nasledovného odborného 
zamerania:strojárske technológie, materiály, priemyselné 
inžinierstvo, energetika, konštruovanie a mechanika strojov, 
bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej bezpečnosť, bezpečnosť 
práce, manipulácia s materiálom, skladovanie, preprava,  ekonomika 
a ekológia, logistika, špecializované informačné technológie
10 hodín workshopov / 2 dni / 1 školiteľa
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 2.1.

5.1.79 Odborný personál  01 (15) 637027 osobohodina 10,00 13,64 136,40

prednášky odborníka z praxe zo Slovenska na workshopoch,
ktoré budú orientované podľa nasledovného odborného 
zamerania:strojárske technológie, materiály, priemyselné 
inžinierstvo, energetika, konštruovanie a mechanika strojov, 
bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej bezpečnosť, bezpečnosť 
práce, manipulácia s materiálom, skladovanie, preprava,  ekonomika 
a ekológia, logistika, špecializované informačné technológie
10 hodín workshopov / 2 dni / 1 školiteľa
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 2.1.

5.1.80 Odborný personál  01 (16) 637027 osobohodina 10,00 13,64 136,40

prednášky odborníka z praxe zo Slovenska na workshopoch,
ktoré budú orientované podľa nasledovného odborného 
zamerania:strojárske technológie, materiály, priemyselné 
inžinierstvo, energetika, konštruovanie a mechanika strojov, 
bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej bezpečnosť, bezpečnosť 
práce, manipulácia s materiálom, skladovanie, preprava,  ekonomika 
a ekológia, logistika, špecializované informačné technológie
10 hodín workshopov / 2 dni / 1 školiteľa
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 2.1.
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5.1.81 Odborný personál  01 (17) 637027 osobohodina 10,00 13,64 136,40

prednášky odborníka z praxe zo Slovenska na workshopoch,
ktoré budú orientované podľa nasledovného odborného 
zamerania:strojárske technológie, materiály, priemyselné 
inžinierstvo, energetika, konštruovanie a mechanika strojov, 
bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej bezpečnosť, bezpečnosť 
práce, manipulácia s materiálom, skladovanie, preprava,  ekonomika 
a ekológia, logistika, špecializované informačné technológie
10 hodín workshopov / 2 dni / 1 školiteľa
Typ vzťahu:pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 2.1.

5.1.82 Odborný personál  01 (18) 637027 osobohodina 10,00 13,64 136,40

prednášky odborníka z praxe zo Slovenska na workshopoch,
ktoré budú orientované podľa nasledovného odborného 
zamerania:strojárske technológie, materiály, priemyselné 
inžinierstvo, energetika, konštruovanie a mechanika strojov, 
bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej bezpečnosť, bezpečnosť 
práce, manipulácia s materiálom, skladovanie, preprava,  ekonomika 
a ekológia, logistika, špecializované informačné technológie
10 hodín workshopov / 2 dni / 1 školiteľa
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 2.1.

5.1.83 Odborný personál  01 (19) 637027 osobohodina 10,00 13,64 136,40

prednášky odborníka z praxe zo Slovenska na workshopoch,
ktoré budú orientované podľa nasledovného odborného 
zamerania:strojárske technológie, materiály, priemyselné 
inžinierstvo, energetika, konštruovanie a mechanika strojov, 
bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej bezpečnosť, bezpečnosť 
práce, manipulácia s materiálom, skladovanie, preprava,  ekonomika 
a ekológia, logistika, špecializované informačné technológie
10 hodín workshopov / 2 dni / 1 školiteľa
Typ vzťahu: vpracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 2.1.

5.1.84 Odborný personál  01 (20) 637027 osobohodina 10,00 13,64 136,40

prednášky odborníka z praxe zo Slovenska na workshopoch,
ktoré budú orientované podľa nasledovného odborného 
zamerania:strojárske technológie, materiály, priemyselné 
inžinierstvo, energetika, konštruovanie a mechanika strojov, 
bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej bezpečnosť, bezpečnosť 
práce, manipulácia s materiálom, skladovanie, preprava,  ekonomika 
a ekológia, logistika, špecializované informačné technológie
10 hodín workshopov / 2 dni / 1 školiteľa
Typ vzťahu:pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 2.1.

5.1.85 Odborný personál  01 (21) 637027 osobohodina 10,00 13,64 136,40

prednášky odborníka z praxe zo Slovenska na workshopoch,
ktoré budú orientované podľa nasledovného odborného 
zamerania:strojárske technológie, materiály, priemyselné 
inžinierstvo, energetika, konštruovanie a mechanika strojov, 
bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej bezpečnosť, bezpečnosť 
práce, manipulácia s materiálom, skladovanie, preprava,  ekonomika 
a ekológia, logistika, špecializované informačné technológie
10 hodín workshopov / 2 dni / 1 školiteľa
Typ vzťahu: vpracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 2.1.
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5.1.86 Odborný personál  01 (22) 637027 osobohodina 10,00 13,64 136,40

prednášky odborníka z praxe zo Slovenska na workshopoch,
ktoré budú orientované podľa nasledovného odborného 
zamerania:strojárske technológie, materiály, priemyselné 
inžinierstvo, energetika, konštruovanie a mechanika strojov, 
bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej bezpečnosť, bezpečnosť 
práce, manipulácia s materiálom, skladovanie, preprava,  ekonomika 
a ekológia, logistika, špecializované informačné technológie
10 hodín workshopov / 2 dni / 1 školiteľa
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 2.1.

5.1.87 Odborný personál  01 (23) 637027 osobohodina 10,00 13,64 136,40

prednášky odborníka z praxe zo Slovenska na workshopoch,
ktoré budú orientované podľa nasledovného odborného 
zamerania:strojárske technológie, materiály, priemyselné 
inžinierstvo, energetika, konštruovanie a mechanika strojov, 
bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej bezpečnosť, bezpečnosť 
práce, manipulácia s materiálom, skladovanie, preprava,  ekonomika 
a ekológia, logistika, špecializované informačné technológie
10 hodín workshopov / 2 dni / 1 školiteľa
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 2.1.

5.1.88 Odborný personál  01 (24) 637027 osobohodina 10,00 13,64 136,40

prednášky odborníka z praxe zo Slovenska na workshopoch,
ktoré budú orientované podľa nasledovného odborného 
zamerania:strojárske technológie, materiály, priemyselné 
inžinierstvo, energetika, konštruovanie a mechanika strojov, 
bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej bezpečnosť, bezpečnosť 
práce, manipulácia s materiálom, skladovanie, preprava,  ekonomika 
a ekológia, logistika, špecializované informačné technológie
10 hodín workshopov / 2 dni / 1 školiteľa
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 2.1.

5.1.89 Odborný personál  01 (25) 637027 osobohodina 10,00 13,64 136,40

prednášky odborníka z praxe zo Slovenska na workshopoch,
ktoré budú orientované podľa nasledovného odborného 
zamerania:strojárske technológie, materiály, priemyselné 
inžinierstvo, energetika, konštruovanie a mechanika strojov, 
bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej bezpečnosť, bezpečnosť 
práce, manipulácia s materiálom, skladovanie, preprava,  ekonomika 
a ekológia, logistika, špecializované informačné technológie
10 hodín workshopov / 2 dni / 1 školiteľa
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 2.1.

5.1.90 Odborný personál  01 (26) 637027 osobohodina 10,00 13,64 136,40

prednášky odborníka z praxe zo Slovenska na workshopoch,
ktoré budú orientované podľa nasledovného odborného 
zamerania:strojárske technológie, materiály, priemyselné 
inžinierstvo, energetika, konštruovanie a mechanika strojov, 
bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej bezpečnosť, bezpečnosť 
práce, manipulácia s materiálom, skladovanie, preprava,  ekonomika 
a ekológia, logistika, špecializované informačné technológie
10 hodín workshopov / 2 dni / 1 školiteľa
Typ vzťahu:pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 2.1.
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5.1.91 Odborný personál  01 (27) 637027 osobohodina 10,00 13,64 136,40

prednášky odborníka z praxe zo Slovenska na workshopoch,
ktoré budú orientované podľa nasledovného odborného 
zamerania:strojárske technológie, materiály, priemyselné 
inžinierstvo, energetika, konštruovanie a mechanika strojov, 
bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej bezpečnosť, bezpečnosť 
práce, manipulácia s materiálom, skladovanie, preprava,  ekonomika 
a ekológia, logistika, špecializované informačné technológie
10 hodín workshopov / 2 dni / 1 školiteľa
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 2.1.

5.1.92 Odborný personál  01 (28) 637027 osobohodina 10,00 13,64 136,40

prednášky odborníka z praxe zo Slovenska na workshopoch,
ktoré budú orientované podľa nasledovného odborného 
zamerania:strojárske technológie, materiály, priemyselné 
inžinierstvo, energetika, konštruovanie a mechanika strojov, 
bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej bezpečnosť, bezpečnosť 
práce, manipulácia s materiálom, skladovanie, preprava,  ekonomika 
a ekológia, logistika, špecializované informačné technológie
10 hodín workshopov / 2 dni / 1 školiteľa
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 2.1.

5.1.93 Odborný personál  01 (29) 637027 osobohodina 10,00 13,64 136,40

prednášky odborníka z praxe zo Slovenska na workshopoch,
ktoré budú orientované podľa nasledovného odborného 
zamerania:strojárske technológie, materiály, priemyselné 
inžinierstvo, energetika, konštruovanie a mechanika strojov, 
bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej bezpečnosť, bezpečnosť 
práce, manipulácia s materiálom, skladovanie, preprava,  ekonomika 
a ekológia, logistika, špecializované informačné technológie
10 hodín workshopov / 2 dni / 1 školiteľa
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 2.1.

5.1.94 Odborný personál  01 (30) 637027 osobohodina 10,00 13,64 136,40

prednášky odborníka z praxe zo Slovenska na workshopoch,
ktoré budú orientované podľa nasledovného odborného 
zamerania:strojárske technológie, materiály, priemyselné 
inžinierstvo, energetika, konštruovanie a mechanika strojov, 
bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej bezpečnosť, bezpečnosť 
práce, manipulácia s materiálom, skladovanie, preprava,  ekonomika 
a ekológia, logistika, špecializované informačné technológie
10 hodín workshopov / 2 dni / 1 školiteľa
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 2.1.

5.1.95 Odborný personál  01 (31) 637027 osobohodina 10,00 13,64 136,40

prednášky odborníka z praxe zo Slovenska na workshopoch,
ktoré budú orientované podľa nasledovného odborného 
zamerania:strojárske technológie, materiály, priemyselné 
inžinierstvo, energetika, konštruovanie a mechanika strojov, 
bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej bezpečnosť, bezpečnosť 
práce, manipulácia s materiálom, skladovanie, preprava,  ekonomika 
a ekológia, logistika, špecializované informačné technológie
10 hodín workshopov / 2 dni / 1 školiteľa
Typ vzťahu:pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 2.1.
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5.1.96 Odborný personál  01 (32) 637027 osobohodina 10,00 13,64 136,40

prednášky odborníka z praxe zo Slovenska na workshopoch,
ktoré budú orientované podľa nasledovného odborného 
zamerania:strojárske technológie, materiály, priemyselné 
inžinierstvo, energetika, konštruovanie a mechanika strojov, 
bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej bezpečnosť, bezpečnosť 
práce, manipulácia s materiálom, skladovanie, preprava,  ekonomika 
a ekológia, logistika, špecializované informačné technológie
10 hodín workshopov / 2 dni / 1 školiteľa
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 2.1.

5.1.97 Odborný personál  01 (33) 637027 osobohodina 10,00 13,64 136,40

prednášky odborníka z praxe zo Slovenska na workshopoch,
ktoré budú orientované podľa nasledovného odborného 
zamerania:strojárske technológie, materiály, priemyselné 
inžinierstvo, energetika, konštruovanie a mechanika strojov, 
bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej bezpečnosť, bezpečnosť 
práce, manipulácia s materiálom, skladovanie, preprava,  ekonomika 
a ekológia, logistika, špecializované informačné technológie
10 hodín workshopov / 2 dni / 1 školiteľa
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 2.1.

5.1.98 Odborný personál  01 (34) 637027 osobohodina 10,00 13,64 136,40

prednášky odborníka z praxe zo Slovenska na workshopoch,
ktoré budú orientované podľa nasledovného odborného 
zamerania:strojárske technológie, materiály, priemyselné 
inžinierstvo, energetika, konštruovanie a mechanika strojov, 
bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej bezpečnosť, bezpečnosť 
práce, manipulácia s materiálom, skladovanie, preprava,  ekonomika 
a ekológia, logistika, špecializované informačné technológie
10 hodín workshopov / 2 dni / 1 školiteľa
Typ vzťahu: vpracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 2.1.

5.1.99 Odborný personál  01 (35) 637027 osobohodina 10,00 13,64 136,40

prednášky odborníka z praxe zo Slovenska na workshopoch,
ktoré budú orientované podľa nasledovného odborného 
zamerania:strojárske technológie, materiály, priemyselné 
inžinierstvo, energetika, konštruovanie a mechanika strojov, 
bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej bezpečnosť, bezpečnosť 
práce, manipulácia s materiálom, skladovanie, preprava,  ekonomika 
a ekológia, logistika, špecializované informačné technológie
10 hodín workshopov / 2 dni / 1 školiteľa
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 2.1.

5.1.100 Odborný personál  01 (36) 637027 osobohodina 10,00 13,64 136,40

prednášky odborníka z praxe zo Slovenska na workshopoch,
ktoré budú orientované podľa nasledovného odborného 
zamerania:strojárske technológie, materiály, priemyselné 
inžinierstvo, energetika, konštruovanie a mechanika strojov, 
bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej bezpečnosť, bezpečnosť 
práce, manipulácia s materiálom, skladovanie, preprava,  ekonomika 
a ekológia, logistika, špecializované informačné technológie
10 hodín workshopov / 2 dni / 1 školiteľa
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 2.1.
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5.1.101 Odborný personál  01 (37) 637027 osobohodina 10,00 13,64 136,40

prednášky odborníka z praxe zo Slovenska na workshopoch,
ktoré budú orientované podľa nasledovného odborného 
zamerania:strojárske technológie, materiály, priemyselné 
inžinierstvo, energetika, konštruovanie a mechanika strojov, 
bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej bezpečnosť, bezpečnosť 
práce, manipulácia s materiálom, skladovanie, preprava,  ekonomika 
a ekológia, logistika, špecializované informačné technológie
10 hodín workshopov / 2 dni / 1 školiteľa
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 2.1.

5.1.102 Odborný personál  01 (38) 637027 osobohodina 10,00 13,64 136,40

prednášky odborníka z praxe zo Slovenska na workshopoch,
ktoré budú orientované podľa nasledovného odborného 
zamerania:strojárske technológie, materiály, priemyselné 
inžinierstvo, energetika, konštruovanie a mechanika strojov, 
bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej bezpečnosť, bezpečnosť 
práce, manipulácia s materiálom, skladovanie, preprava,  ekonomika 
a ekológia, logistika, špecializované informačné technológie
10 hodín workshopov / 2 dni / 1 školiteľa
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 2.1.

5.1.103 Odborný personál  01 (39) 637027 osobohodina 10,00 13,64 136,40

prednášky odborníka z praxe zo Slovenska na workshopoch,
ktoré budú orientované podľa nasledovného odborného 
zamerania:strojárske technológie, materiály, priemyselné 
inžinierstvo, energetika, konštruovanie a mechanika strojov, 
bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej bezpečnosť, bezpečnosť 
práce, manipulácia s materiálom, skladovanie, preprava,  ekonomika 
a ekológia, logistika, špecializované informačné technológie
10 hodín workshopov / 2 dni / 1 školiteľa
Typ vzťahu:pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 2.1.

5.1.104 Odborný personál  01 (40) 637027 osobohodina 10,00 13,64 136,40

prednášky odborníka z praxe zo Slovenska na workshopoch,
ktoré budú orientované podľa nasledovného odborného 
zamerania:strojárske technológie, materiály, priemyselné 
inžinierstvo, energetika, konštruovanie a mechanika strojov, 
bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej bezpečnosť, bezpečnosť 
práce, manipulácia s materiálom, skladovanie, preprava,  ekonomika 
a ekológia, logistika, špecializované informačné technológie
10 hodín workshopov / 2 dni / 1 školiteľa
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 2.1.

5.1.105 Odborný personál 02 (1) 637027 osobohodina 5,00 17,00 85,00

prednášky odborníka z praxe zo zahraničia na workshopoch,  ktoré 
budú orientované podľa nasledovného odborného 
zamerania:strojárske technológie, materiály, priemyselné 
inžinierstvo, energetika, konštruovanie a mechanika strojov, 
bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej bezpečnosť, bezpečnosť 
práce, manipulácia s materiálom, skladovanie, preprava,  ekonomika 
a ekológia, logistika, špecializované informačné technológie.
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 2.1.

59



ITMS kód Projektu: 26110230004   

5.1.106 Odborný personál 02 (2) 637027 osobohodina 5,00 17,00 85,00

prednášky odborníka z praxe zo zahraničia na workshopoch,  ktoré 
budú orientované podľa nasledovného odborného 
zamerania:strojárske technológie, materiály, priemyselné 
inžinierstvo, energetika, konštruovanie a mechanika strojov, 
bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej bezpečnosť, bezpečnosť 
práce, manipulácia s materiálom, skladovanie, preprava,  ekonomika 
a ekológia, logistika, špecializované informačné technológie.
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 2.1.

5.1.107 Odborný personál 02 (3) 637027 osobohodina 5,00 17,00 85,00

prednášky odborníka z praxe zo zahraničia na workshopoch,  ktoré 
budú orientované podľa nasledovného odborného 
zamerania:strojárske technológie, materiály, priemyselné 
inžinierstvo, energetika, konštruovanie a mechanika strojov, 
bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej bezpečnosť, bezpečnosť 
práce, manipulácia s materiálom, skladovanie, preprava,  ekonomika 
a ekológia, logistika, špecializované informačné technológie.
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 2.1.

5.1.108 Odborný personál 02 (4) 637027 osobohodina 5,00 17,00 85,00

prednášky odborníka z praxe zo zahraničia na workshopoch,  ktoré 
budú orientované podľa nasledovného odborného 
zamerania:strojárske technológie, materiály, priemyselné 
inžinierstvo, energetika, konštruovanie a mechanika strojov, 
bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej bezpečnosť, bezpečnosť 
práce, manipulácia s materiálom, skladovanie, preprava,  ekonomika 
a ekológia, logistika, špecializované informačné technológie.
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 2.1.

5.1.109 Odborný personál 02 (5) 637027 osobohodina 5,00 17,00 85,00

prednášky odborníka z praxe zo zahraničia na workshopoch,  ktoré 
budú orientované podľa nasledovného odborného 
zamerania:strojárske technológie, materiály, priemyselné 
inžinierstvo, energetika, konštruovanie a mechanika strojov, 
bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej bezpečnosť, bezpečnosť 
práce, manipulácia s materiálom, skladovanie, preprava,  ekonomika 
a ekológia, logistika, špecializované informačné technológie.
Typ vzťahu:pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 2.1.

5.1.110 Odborný personál 02 (6) 637027 osobohodina 5,00 17,00 85,00

prednášky odborníka z praxe zo zahraničia na workshopoch,  ktoré 
budú orientované podľa nasledovného odborného 
zamerania:strojárske technológie, materiály, priemyselné 
inžinierstvo, energetika, konštruovanie a mechanika strojov, 
bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej bezpečnosť, bezpečnosť 
práce, manipulácia s materiálom, skladovanie, preprava,  ekonomika 
a ekológia, logistika, špecializované informačné technológie.
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 2.1.
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5.1.111 Odborný personál 02 (7) 637027 osobohodina 5,00 17,00 85,00

prednášky odborníka z praxe zo zahraničia na workshopoch,  ktoré 
budú orientované podľa nasledovného odborného 
zamerania:strojárske technológie, materiály, priemyselné 
inžinierstvo, energetika, konštruovanie a mechanika strojov, 
bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej bezpečnosť, bezpečnosť 
práce, manipulácia s materiálom, skladovanie, preprava,  ekonomika 
a ekológia, logistika, špecializované informačné technológie.
Typ vzťahu:pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 2.1.

5.1.112 Odborný personál 02 (8) 637027 osobohodina 5,00 17,00 85,00

prednášky odborníka z praxe zo zahraničia na workshopoch,  ktoré 
budú orientované podľa nasledovného odborného 
zamerania:strojárske technológie, materiály, priemyselné 
inžinierstvo, energetika, konštruovanie a mechanika strojov, 
bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej bezpečnosť, bezpečnosť 
práce, manipulácia s materiálom, skladovanie, preprava,  ekonomika 
a ekológia, logistika, špecializované informačné technológie.
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 2.1.

5.1.113 Odborný personál 02 (9) 637027 osobohodina 5,00 17,00 85,00

prednášky odborníka z praxe zo zahraničia na workshopoch,  ktoré 
budú orientované podľa nasledovného odborného 
zamerania:strojárske technológie, materiály, priemyselné 
inžinierstvo, energetika, konštruovanie a mechanika strojov, 
bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej bezpečnosť, bezpečnosť 
práce, manipulácia s materiálom, skladovanie, preprava,  ekonomika 
a ekológia, logistika, špecializované informačné technológie.
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 2.1.

5.1.114 Odborný personál 02 (10) 637027 osobohodina 5,00 17,00 85,00

prednášky odborníka z praxe zo zahraničia na workshopoch,  ktoré 
budú orientované podľa nasledovného odborného 
zamerania:strojárske technológie, materiály, priemyselné 
inžinierstvo, energetika, konštruovanie a mechanika strojov, 
bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej bezpečnosť, bezpečnosť 
práce, manipulácia s materiálom, skladovanie, preprava,  ekonomika 
a ekológia, logistika, špecializované informačné technológie.
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 2.1.

5.1.115 Odborný personál 02 (11) 637027 osobohodina 5,00 17,00 85,00

prednášky odborníka z praxe zo zahraničia na workshopoch,  ktoré 
budú orientované podľa nasledovného odborného 
zamerania:strojárske technológie, materiály, priemyselné 
inžinierstvo, energetika, konštruovanie a mechanika strojov, 
bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej bezpečnosť, bezpečnosť 
práce, manipulácia s materiálom, skladovanie, preprava,  ekonomika 
a ekológia, logistika, špecializované informačné technológie.
Typ vzťahu: vpracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 2.1.

61



ITMS kód Projektu: 26110230004   

5.1.116 Odborný personál 02 (12) 637027 osobohodina 5,00 17,00 85,00

prednášky odborníka z praxe zo zahraničia na workshopoch,  ktoré 
budú orientované podľa nasledovného odborného 
zamerania:strojárske technológie, materiály, priemyselné 
inžinierstvo, energetika, konštruovanie a mechanika strojov, 
bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej bezpečnosť, bezpečnosť 
práce, manipulácia s materiálom, skladovanie, preprava,  ekonomika 
a ekológia, logistika, špecializované informačné technológie.
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 2.1.

5.1.117 Odborný personál 02 (13) 637027 osobohodina 5,00 17,00 85,00

prednášky odborníka z praxe zo zahraničia na workshopoch,  ktoré 
budú orientované podľa nasledovného odborného 
zamerania:strojárske technológie, materiály, priemyselné 
inžinierstvo, energetika, konštruovanie a mechanika strojov, 
bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej bezpečnosť, bezpečnosť 
práce, manipulácia s materiálom, skladovanie, preprava,  ekonomika 
a ekológia, logistika, špecializované informačné technológie.
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 2.1.

5.1.118 Odborný personál 02 (14) 637027 osobohodina 5,00 17,00 85,00

prednášky odborníka z praxe zo zahraničia na workshopoch,  ktoré 
budú orientované podľa nasledovného odborného 
zamerania:strojárske technológie, materiály, priemyselné 
inžinierstvo, energetika, konštruovanie a mechanika strojov, 
bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej bezpečnosť, bezpečnosť 
práce, manipulácia s materiálom, skladovanie, preprava,  ekonomika 
a ekológia, logistika, špecializované informačné technológie.
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 2.1.

5.1.119 Odborný personál 02 (15) 637027 osobohodina 5,00 17,00 85,00

prednášky odborníka z praxe zo zahraničia na workshopoch,  ktoré 
budú orientované podľa nasledovného odborného 
zamerania:strojárske technológie, materiály, priemyselné 
inžinierstvo, energetika, konštruovanie a mechanika strojov, 
bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej bezpečnosť, bezpečnosť 
práce, manipulácia s materiálom, skladovanie, preprava,  ekonomika 
a ekológia, logistika, špecializované informačné technológie.
Typ vzťahu:pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 2.1.

5.1.120 Odborný personál 02 (16) 637027 osobohodina 5,00 17,00 85,00

prednášky odborníka z praxe zo zahraničia na workshopoch,  ktoré 
budú orientované podľa nasledovného odborného 
zamerania:strojárske technológie, materiály, priemyselné 
inžinierstvo, energetika, konštruovanie a mechanika strojov, 
bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej bezpečnosť, bezpečnosť 
práce, manipulácia s materiálom, skladovanie, preprava,  ekonomika 
a ekológia, logistika, špecializované informačné technológie.
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 2.1.
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5.1.121 Odborný personál 02 (17) 637027 osobohodina 5,00 17,00 85,00

prednášky odborníka z praxe zo zahraničia na workshopoch,  ktoré 
budú orientované podľa nasledovného odborného 
zamerania:strojárske technológie, materiály, priemyselné 
inžinierstvo, energetika, konštruovanie a mechanika strojov, 
bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej bezpečnosť, bezpečnosť 
práce, manipulácia s materiálom, skladovanie, preprava,  ekonomika 
a ekológia, logistika, špecializované informačné technológie.
Typ vzťahu:pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 2.1.

5.1.122 Odborný personál 02 (18) 637027 osobohodina 5,00 17,00 85,00

prednášky odborníka z praxe zo zahraničia na workshopoch,  ktoré 
budú orientované podľa nasledovného odborného 
zamerania:strojárske technológie, materiály, priemyselné 
inžinierstvo, energetika, konštruovanie a mechanika strojov, 
bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej bezpečnosť, bezpečnosť 
práce, manipulácia s materiálom, skladovanie, preprava,  ekonomika 
a ekológia, logistika, špecializované informačné technológie.
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 2.1.

5.1.123 Odborný personál 02 (19) 637027 osobohodina 5,00 17,00 85,00

prednášky odborníka z praxe zo zahraničia na workshopoch,  ktoré 
budú orientované podľa nasledovného odborného 
zamerania:strojárske technológie, materiály, priemyselné 
inžinierstvo, energetika, konštruovanie a mechanika strojov, 
bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej bezpečnosť, bezpečnosť 
práce, manipulácia s materiálom, skladovanie, preprava,  ekonomika 
a ekológia, logistika, špecializované informačné technológie.
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 2.1.

5.1.124 Odborný personál 02 (20) 637027 osobohodina 5,00 17,00 85,00

prednášky odborníka z praxe zo zahraničia na workshopoch,  ktoré 
budú orientované podľa nasledovného odborného 
zamerania:strojárske technológie, materiály, priemyselné 
inžinierstvo, energetika, konštruovanie a mechanika strojov, 
bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej bezpečnosť, bezpečnosť 
práce, manipulácia s materiálom, skladovanie, preprava,  ekonomika 
a ekológia, logistika, špecializované informačné technológie.
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 2.1.

5.1.125 Odborný personál 02 (21) 637027 osobohodina 5,00 17,00 85,00

prednášky odborníka z praxe zo zahraničia na workshopoch,  ktoré 
budú orientované podľa nasledovného odborného 
zamerania:strojárske technológie, materiály, priemyselné 
inžinierstvo, energetika, konštruovanie a mechanika strojov, 
bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej bezpečnosť, bezpečnosť 
práce, manipulácia s materiálom, skladovanie, preprava,  ekonomika 
a ekológia, logistika, špecializované informačné technológie.
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 2.1.

63



ITMS kód Projektu: 26110230004   

5.1.126 Odborný personál 02 (22) 637027 osobohodina 5,00 17,00 85,00

prednášky odborníka z praxe zo zahraničia na workshopoch,  ktoré 
budú orientované podľa nasledovného odborného 
zamerania:strojárske technológie, materiály, priemyselné 
inžinierstvo, energetika, konštruovanie a mechanika strojov, 
bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej bezpečnosť, bezpečnosť 
práce, manipulácia s materiálom, skladovanie, preprava,  ekonomika 
a ekológia, logistika, špecializované informačné technológie.
Typ vzťahu: vpracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 2.1.

5.1.127 Odborný personál 02 (23) 637027 osobohodina 5,00 17,00 85,00

prednášky odborníka z praxe zo zahraničia na workshopoch,  ktoré 
budú orientované podľa nasledovného odborného 
zamerania:strojárske technológie, materiály, priemyselné 
inžinierstvo, energetika, konštruovanie a mechanika strojov, 
bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej bezpečnosť, bezpečnosť 
práce, manipulácia s materiálom, skladovanie, preprava,  ekonomika 
a ekológia, logistika, špecializované informačné technológie.
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 2.1.

5.1.128 Odborný personál 02 (24) 637027 osobohodina 5,00 17,00 85,00

prednášky odborníka z praxe zo zahraničia na workshopoch,  ktoré 
budú orientované podľa nasledovného odborného 
zamerania:strojárske technológie, materiály, priemyselné 
inžinierstvo, energetika, konštruovanie a mechanika strojov, 
bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej bezpečnosť, bezpečnosť 
práce, manipulácia s materiálom, skladovanie, preprava,  ekonomika 
a ekológia, logistika, špecializované informačné technológie.
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 2.1.

5.1.129. … Iné (doplniť) osobohodina 0 0,00 0,00

5.2. Cestovné náhrady ** 12 000,00
5.2.1. Prevádzka vozidla organizácie * projekt 0 0,00 0,00

5.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi) ** 631001 projekt 1 3 600,00 3 600,00

Pracovné cesty súvisiace s výkonom projektovej aktivity, šírením 
poznatkov do praxe, školeniami odborného personálu a realizáciou 
odborných workshopov - relizované v SR , predpokladaný počet 
ciest: 30, počet osôb: 30, počet dní na osobu: 2, počet ciest na 
osobu: 1
Cestovné náklady sú  v súlade so zákonom o cestovných náhradách 2.1.

5.2.3.
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)** v prípade potreby 631002 projekt 1 8 400,00 8 400,00

Zahraničné pracovné cesty súvisiace s výkonom projektovej 
aktivity, šírením poznatkov do praxe, školeniami odborného 
personálu a realizáciou odborných workshopov - relizované v 
zahraničí - Nemecko, Poľsko, Česko, Maďarsko, USA , Taliansko, 
predpokladaný počet ciest: 14, počet osôb: 14, počet dní na osobu: 
7, počet ciest na osobu: 1
Cestovné náklady vrátane vreckového sú  v súlade so zákonom o 
cestovných náhradách 2.1.

5.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 
činnosti) 0,00

5.3.1
Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného 
personálu podľa aktivít projektu osobohodina 0 0,00 0,00

5.3.2 Vývoj portálu osobohodina 0 0,00 0,00

5.3.3 Tvorba vzdelávacích modulov osobohodina 0 0,00 0,00

5.4. Ostatné výdavky - priame 49 200,00
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5.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity 3 636001 projekt 1 36 000,00 36 000,00

Pokrytie nákladov súvisiacich s prenájmom priestorov na realizáciu 
seminárov a konferencií, predpokladaný počet: 24 akcií s potrebou 
prenájmu na 19 hodín (čas zahŕňa aj organizačné a administratívne 
prípavy v priestoroch).
Potreba výmery prenajatých priestorov v m2: 400
Cena obvyklá v mieste a čase realizácie projektu a danej aktivty pre 
prenájom priestorov s uvedenou rozlohou je vo výške 0,197 
EUR/m2/hodinu. Očakávané hodinové výdavky súvisiace s 
prenájmom kompletných priestorov na uskutočnenie seminárov a 
konferencií tak predstavujú  78,947 EUR, čo pri sumárnej potrebe 
456 hodín činí celkové výdavky po zaokrúhlení 36 000 EUR 2.1.

5.4.2. Nájom ostatného majetku a lízing projekt 0 0,00 0,00

5.4.3.
  Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre lektorov, 
odborný personál (zabezpečené dodávateľsky)***** projekt 0 0,00 0,00

5.4.4. Grafické spracovanie a tlač publikácie 637004 projekt 1 9 600,00 9 600,00

Realizácia publicity prostredníctvom printovej brožúry o projekte, 
výsledkoch, zdrojoch financovania. 
Bežná cena v mieste a čase obvyklá, súčasťou ceny je aj oprávnená 
DPH v zmysle koeficientu (k=0,66)
predpokladaný počet: 24 ks
Priemerné náklady na 1 stranu: 0,2 € 2.1.

5.4.5. Spracovanie CD/DVD 637004 projekt 1 3 600,00 3 600,00

Realizácia publicity prostredníctvom elektronického média o 
projekte, výsledkoch, zdrojoch financovania. Súčasťou ceny je aj 
oprávnená DPH v zmysle koeficientu (k=0,66), predpokladaný 
počet: 24 
Priemerné náklady na prípravu a spracovnaie prezentácie z 
workshopov na CD, DVD: 150 € 2.1.

5.5. Podpora frekventantov 0,00

5.5.1.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania (domáce, zahraničné cesty) projekt 0 0,00 0,00

5.5.2. Školiaci materiál, školiace potreby projekt 0 0,00 0,00

5.5.3. Príspevky pre frekventantov projekt 0 0,00 0,00

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

5. Spolu 102 832,55

6.
3.1 Podpora mobilít medzi univerzitou a 
podnikateľským sektorom 

6.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 44 434,65

6.1.1 Zodpovedný riešiteľ 04 610620 osobohodina 210 15,71 3 299,10

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(pracovná zmluva)
Výpočet jednotkovej ceny práce: =3705,60/(163,05*1,07*1,352)        
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
priemerného tarifného platu odborného riešiteľa pre danú pozíciu + 
osobných príplatkov bola vypočítaná priemerná hodinová mzda. 
Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe ceny práce sme 
počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd  riešiteľov v roku 
2011)budeme uplatňovať jednotkovú cenu v rozpočte 3.1.
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6.1.2. Odborný riešiteľ 15 610620 osobohodina 90 17,95 1 615,50

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(pracovná zmluva) 
Výpočet jednotkovej ceny práce: =4233,96/(163,05*1,07*1,352)        
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
priemerného tarifného platu odborného riešiteľa pre danú pozíciu + 
osobných príplatkov bola vypočítaná priemerná hodinová mzda. 
Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe ceny práce sme 
počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd  riešiteľov v roku 
2011)budeme uplatňovať jednotkovú cenu v rozpočte 3.1.

6.1.3. Odborný riešiteľ 02 610620 osobohodina 50 15,71 785,50

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(pracovná zmluva)
Výpočet jednotkovej ceny práce: =3705,60/(163,05*1,07*1,352)        
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
priemerného tarifného platu odborného riešiteľa pre danú pozíciu + 
osobných príplatkov bola vypočítaná priemerná hodinová mzda. 
Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe ceny práce sme 
počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd  riešiteľov v roku 
2011)budeme uplatňovať jednotkovú cenu v rozpočte 3.1.

6.1.4. Odborný riešiteľ 04 610620 osobohodina 45 15,71 706,95

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(pracovná zmluva) 
Výpočet jednotkovej ceny práce: =3705,60/(163,05*1,07*1,352)        
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
priemerného tarifného platu odborného riešiteľa pre danú pozíciu + 
osobných príplatkov bola vypočítaná priemerná hodinová mzda. 
Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe ceny práce sme 
počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd  riešiteľov v roku 
2011)
budeme uplatňovať jednotkovú cenu v rozpočte 3.1.
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6.1.5. Odborný riešiteľ 20 610620 osobohodina 60 13,46 807,60

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(pracovná zmluva)
Výpočet jednotkovej ceny práce: =3174,88/(163,05*1,07*1,352)        
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
priemerného tarifného platu odborného riešiteľa pre danú pozíciu + 
osobných príplatkov bola vypočítaná priemerná hodinová mzda. 
Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe ceny práce sme 
počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd  riešiteľov v roku 
2011)budeme uplatňovať jednotkovú cenu v rozpočte

3.1.

6.1.6. Odborný riešiteľ 21 610620 osobohodina 60 13,46 807,60

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(pracovná zmluva)
Výpočet jednotkovej ceny práce: =3174,88/(163,05*1,07*1,352)        
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
priemerného tarifného platu odborného riešiteľa pre danú pozíciu + 
osobných príplatkov bola vypočítaná priemerná hodinová mzda. 
Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe ceny práce sme 
počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd  riešiteľov v roku 
2011)budeme uplatňovať jednotkovú cenu v rozpočte

3.1.

6.1.7. Odborný riešiteľ 23 610620 osobohodina 210 15,71 3 299,10

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(pracovná zmluva)
Výpočet jednotkovej ceny práce: =3705,60/(163,05*1,07*1,352)        
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
priemerného tarifného platu odborného riešiteľa pre danú pozíciu + 
osobných príplatkov bola vypočítaná priemerná hodinová mzda. 
Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe ceny práce sme 
počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd  riešiteľov v roku 
2011)budeme uplatňovať jednotkovú cenu v rozpočte

3.1.
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6.1.8. Odborný riešiteľ 17 610620 osobohodina 70 13,46 942,20

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce  
(pracovná zmluva)
Výpočet jednotkovej ceny práce: =3174,88/(163,05*1,07*1,352)        
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
priemerného tarifného platu odborného riešiteľa pre danú pozíciu + 
osobných príplatkov bola vypočítaná priemerná hodinová mzda. 
Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe ceny práce sme 
počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd  riešiteľov v roku 
2011)budeme uplatňovať jednotkovú cenu v rozpočte 3.1.

6.1.9. odborný riešiteľ 08 610620 osobohodina 50 15,71 785,50

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(pracovná zmluva)
Výpočet jednotkovej ceny práce: =3705,60/(163,05*1,07*1,352)        
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
priemerného tarifného platu odborného riešiteľa pre danú pozíciu + 
osobných príplatkov bola vypočítaná priemerná hodinová mzda. 
Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe ceny práce sme 
počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd  riešiteľov v roku 
2011)budeme uplatňovať jednotkovú cenu v rozpočte 3.1.

6.1.10. odborný riešiteľ 09 610620 osobohodina 50 15,71 785,50

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(pracovná zmluva)
Výpočet jednotkovej ceny práce: =3705,60/(163,05*1,07*1,352)        
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
priemerného tarifného platu odborného riešiteľa pre danú pozíciu + 
osobných príplatkov bola vypočítaná priemerná hodinová mzda. 
Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe ceny práce sme 
počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd  riešiteľov v roku 
2011)budeme uplatňovať jednotkovú cenu v rozpočte

3.1.
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6.1.11. odborný riešiteľ 24 610620 osobohodina 60 15,71 942,60

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(pracovná zmluva) 
Výpočet jednotkovej ceny práce: =3705,60/(163,05*1,07*1,352)        
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
priemerného tarifného platu odborného riešiteľa pre danú pozíciu + 
osobných príplatkov bola vypočítaná priemerná hodinová mzda. 
Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe ceny práce sme 
počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd  riešiteľov v roku 
2011)budeme uplatňovať jednotkovú cenu v rozpočte

3.1.

6.1.12. odborný riešiteľ 11 610620 osobohodina 100 13,46 1 346,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(pracovná zmluva) 
Výpočet jednotkovej ceny práce: =3174,88/(163,05*1,07*1,352)        
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
priemerného tarifného platu odborného riešiteľa pre danú pozíciu + 
osobných príplatkov bola vypočítaná priemerná hodinová mzda. 
Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe ceny práce sme 
počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd  riešiteľov v roku 
2011)budeme uplatňovať jednotkovú cenu v rozpočte

3.1.

6.1.13. odborný riešiteľ 12 610620 osobohodina 100 13,46 1 346,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(pracovná zmluva)
Výpočet jednotkovej ceny práce: =3174,88/(163,05*1,07*1,352)        
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
priemerného tarifného platu odborného riešiteľa pre danú pozíciu + 
osobných príplatkov bola vypočítaná priemerná hodinová mzda. 
Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe ceny práce sme 
počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd  riešiteľov v roku 
2011)
budeme uplatňovať jednotkovú cenu v rozpočte 3.1.
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6.1.14. Odborný riešiteľ 25 610620 osobohodina 100 17,95 1 795,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(pracovná zmluva)
Výpočet jednotkovej ceny práce: =4233,96/(163,05*1,07*1,352)        
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
priemerného tarifného platu odborného riešiteľa pre danú pozíciu + 
osobných príplatkov bola vypočítaná priemerná hodinová mzda. 
Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe ceny práce sme 
počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd  riešiteľov v roku 
2011)budeme uplatňovať jednotkovú cenu v rozpočte

3.1.

6.1.15. Odborný riešiteľ 13 610620 osobohodina 150 15,71 2 356,50

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(pracovná zmluva) 
Výpočet jednotkovej ceny práce: =3705,60/(163,05*1,07*1,352)        
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
priemerného tarifného platu odborného riešiteľa pre danú pozíciu + 
osobných príplatkov bola vypočítaná priemerná hodinová mzda. 
Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe ceny práce sme 
počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd  riešiteľov v roku 
2011)
budeme uplatňovať jednotkovú cenu v rozpočte 3.1.

6.1.16. Odborný riešiteľ 19 610620 osobohodina 120 17,95 2 154,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(pracovná zmluva) 
Výpočet jednotkovej ceny práce: =4233,96/(163,05*1,07*1,352)        
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
priemerného tarifného platu odborného riešiteľa pre danú pozíciu + 
osobných príplatkov bola vypočítaná priemerná hodinová mzda. 
Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe ceny práce sme 
počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd  riešiteľov v roku 
2011)budeme uplatňovať jednotkovú cenu v rozpočte 3.1.
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6.1.17. Odborný riešiteľ 26 610620 osobohodina 120 17,95 2 154,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(pracovná zmluva)
Výpočet jednotkovej ceny práce: =4233,96/(163,05*1,07*1,352)        
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
priemerného tarifného platu odborného riešiteľa pre danú pozíciu + 
osobných príplatkov bola vypočítaná priemerná hodinová mzda. 
Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe ceny práce sme 
počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd  riešiteľov v roku 
2011)budeme uplatňovať jednotkovú cenu v rozpočte 3.1.

6.1.18 Ostatní riešitelia 28 637027 osobohodina 29 9,00 261,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 29
cena práce v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 3.1.

6.1.19 Ostatní riešitelia 29 637027 osobohodina 29 9,00 261,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 29
cena práce v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 3.1.

6.1.20 Ostatní riešitelia 30 637027 osobohodina 29 9,00 261,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 29
cena práce v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 3.1.

6.1.21 Ostatní riešitelia 31 637027 osobohodina 29 9,00 261,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 29
cena práce v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 3.1.

6.1.22 Ostatní riešitelia 32 637027 osobohodina 29 9,00 261,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 29
cena práce v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 3.1.
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6.1.23 Ostatní riešitelia 33 637027 osobohodina 29 9,00 261,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 29
cena práce v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 3.1.

6.1.24 Ostatní riešitelia 34 637027 osobohodina 29 9,00 261,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 29
cena práce v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 3.1.

6.1.25 Ostatní riešitelia 35 637027 osobohodina 29 9,00 261,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 29
cena práce v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 3.1.

6.1.26 Ostatní riešitelia 36 637027 osobohodina 29 9,00 261,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 29
cena práce v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 3.1.

6.1.27 Ostatní riešitelia 37 637027 osobohodina 29 9,00 261,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 29
cena práce v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 3.1.

6.1.28 Ostatní riešitelia 38 637027 osobohodina 29 9,00 261,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 29
cena práce v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 3.1.

6.1.29 Ostatní riešitelia 39 637027 osobohodina 29 9,00 261,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 29
cena práce v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 3.1.
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6.1.30 Ostatní riešitelia 40 637027 osobohodina 29 9,00 261,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 29
cena práce v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 3.1.

6.1.31 Ostatní riešitelia 41 637027 osobohodina 29 9,00 261,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 29
cena práce v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 3.1.

6.1.32 Ostatní riešitelia 42 637027 osobohodina 29 9,00 261,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 29
cena práce v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 3.1.

6.1.33 Ostatní riešitelia 43 637027 osobohodina 29 9,00 261,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 29
cena práce v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 3.1.

6.1.34 Ostatní riešitelia 44 637027 osobohodina 29 9,00 261,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 29
cena práce v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 3.1.

6.1.35 Ostatní riešitelia 45 637027 osobohodina 29 9,00 261,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 29
cena práce v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 3.1.

6.1.36 Ostatní riešitelia 46 637027 osobohodina 29 9,00 261,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 29
cena práce v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 3.1.
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6.1.37 Ostatní riešitelia 47 637027 osobohodina 29 9,00 261,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 29
cena práce v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 3.1.

6.1.38 Ostatní riešitelia 48 637027 osobohodina 29 9,00 261,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 29
cena práce v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 3.1.

6.1.39 Ostatní riešitelia 49 637027 osobohodina 29 9,00 261,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 29
cena práce v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 3.1.

6.1.40 Ostatní riešitelia 50 637027 osobohodina 29 9,00 261,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 29
cena práce v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 3.1.

6.1.41 Ostatní riešitelia 51 637027 osobohodina 29 9,00 261,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 29
cena práce v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 3.1.

6.1.42 Ostatní riešitelia 52 637027 osobohodina 29 9,00 261,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 29
cena práce v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 3.1.

6.1.43 Ostatní riešitelia 53 637027 osobohodina 29 9,00 261,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 29
cena práce v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 3.1.
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6.1.44 Ostatní riešitelia 54 637027 osobohodina 29 9,00 261,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 29
cena práce v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 3.1.

6.1.45 Ostatní riešitelia 55 637027 osobohodina 29 9,00 261,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 29
cena práce v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 3.1.

6.1.46 Ostatní riešitelia 56 637027 osobohodina 29 9,00 261,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 29
cena práce v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 3.1.

6.1.47 Ostatní riešitelia 57 637027 osobohodina 29 9,00 261,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 29
cena práce v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 3.1.

6.1.48 Ostatní riešitelia 58 637027 osobohodina 29 9,00 261,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 29
cena práce v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 3.1.

6.1.49 Ostatní riešitelia 59 637027 osobohodina 29 9,00 261,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 29
cena práce v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 3.1.

6.1.50 Ostatní riešitelia 60 637027 osobohodina 29 9,00 261,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 29
cena práce v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 3.1.
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6.1.51 Ostatní riešitelia 61 637027 osobohodina 29 9,00 261,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 29
cena práce v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 3.1.

6.1.52 Ostatní riešitelia 62 637027 osobohodina 29 9,00 261,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 29
cena práce v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 3.1.

6.1.53 Ostatní riešitelia 63 637027 osobohodina 29 9,00 261,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 29
cena práce v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 3.1.

6.1.54 Ostatní riešitelia 64 637027 osobohodina 29 9,00 261,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 29
cena práce v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 3.1.

6.1.55 Ostatní riešitelia 65 637027 osobohodina 29 9,00 261,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 29
cena práce v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 3.1.

6.1.56 Ostatní riešitelia 66 637027 osobohodina 29 9,00 261,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 29
cena práce v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 3.1.

6.1.57 Ostatní riešitelia 67 637027 osobohodina 29 9,00 261,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 29
cena práce v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 3.1.
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6.1.58 Ostatní riešitelia 68 637027 osobohodina 29 9,00 261,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 29
cena práce v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 3.1.

6.1.59 Ostatní riešitelia 69 637027 osobohodina 29 9,00 261,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 29
cena práce v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 3.1.

6.1.60 Ostatní riešitelia 70 637027 osobohodina 29 9,00 261,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 29
cena práce v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 3.1.

6.1.61 Ostatní riešitelia 71 637027 osobohodina 29 9,00 261,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 29
cena práce v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 3.1.

6.1.62 Ostatní riešitelia 72 637027 osobohodina 29 9,00 261,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 29
cena práce v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 3.1.

6.1.63 Ostatní riešitelia 73 637027 osobohodina 29 9,00 261,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 29
cena práce v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 3.1.

6.1.64 Ostatní riešitelia 74 637027 osobohodina 29 9,00 261,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 29
cena práce v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 3.1.

77



ITMS kód Projektu: 26110230004   

6.1.65 Ostatní riešitelia 75 637027 osobohodina 29 9,00 261,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 29
cena práce v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 3.1.

6.1.66 Ostatní riešitelia 76 637027 osobohodina 29 9,00 261,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 29
cena práce v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 3.1.

6.1.67 Ostatní riešitelia 77 637027 osobohodina 29 9,00 261,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                               
cena práce:  hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi       
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce)
predpokladaný počet hodín na osobu v rámci aktivity: 29
cena práce v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 3.1.

6.1.68 Odborný pesonál (1) 637027 osobohodina 8,00 13,64 109,12

1prednáška/8hodín/hodinová sadzba 13,64 EUR
Učel: Realizácia výmeny skúseností medzi univerzitou a 
podnikateľskou sférou prostredníctvom prednášok odborného 
pracovníka priemyselnej praxe na pôde univerzity
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá 
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 3.1.

6.1.69 Odborný pesonál (2) 637027 osobohodina 8,00 13,64 109,12

1prednáška/8hodín/hodinová sadzba 13,64EUR
Učel: Realizácia výmeny skúseností medzi univerzitou a 
podnikateľskou sférou prostredníctvom prednášok odborného 
pracovníka priemyselnej praxe na pôde univerzity
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá 
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 3.1.

6.1.70 Odborný pesonál (3) 637027 osobohodina 8,00 13,64 109,12

1prednáška/8hodín/hodinová sadzba 13,64 EUR
Učel: Realizácia výmeny skúseností medzi univerzitou a 
podnikateľskou sférou prostredníctvom prednášok odborného 
pracovníka priemyselnej praxe na pôde univerzity
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá 
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 3.1.
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6.1.71 Odborný pesonál (4) 637027 osobohodina 8,00 13,64 109,12

1prednáška/8hodín/hodinová sadzba 13,64 EUR
Učel: Realizácia výmeny skúseností medzi univerzitou a 
podnikateľskou sférou prostredníctvom prednášok odborného 
pracovníka priemyselnej praxe na pôde univerzity
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá 
Typ vzťahu:pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 3.1.

6.1.72 Odborný pesonál (5) 637027 osobohodina 8,00 13,64 109,12

1prednáška/8hodín/hodinová sadzba 13,64 EUR
Učel: Realizácia výmeny skúseností medzi univerzitou a 
podnikateľskou sférou prostredníctvom prednášok odborného 
pracovníka priemyselnej praxe na pôde univerzity
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá 
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 3.1.

6.1.73 Odborný pesonál (6) 637027 osobohodina 8,00 13,64 109,12

1prednáška/8hodín/hodinová sadzba 13,64 EUR
Učel: Realizácia výmeny skúseností medzi univerzitou a 
podnikateľskou sférou prostredníctvom prednášok odborného 
pracovníka priemyselnej praxe na pôde univerzity
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá 
Typ vzťahu:pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 3.1.

6.1.74 Odborný pesonál (7) 637027 osobohodina 8,00 13,64 109,12

1prednáška/8hodín/hodinová sadzba 13,64EUR
Učel: Realizácia výmeny skúseností medzi univerzitou a 
podnikateľskou sférou prostredníctvom prednášok odborného 
pracovníka priemyselnej praxe na pôde univerzity
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá 
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 3.1.

6.1.75 Odborný pesonál (8) 637027 osobohodina 8,00 13,64 109,12

1prednáška/8hodín/hodinová sadzba 13,64 EUR
Učel: Realizácia výmeny skúseností medzi univerzitou a 
podnikateľskou sférou prostredníctvom prednášok odborného 
pracovníka priemyselnej praxe na pôde univerzity
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá 
Typ vzťahu:pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 3.1.

6.1.76 Odborný pesonál (9) 637027 osobohodina 8,00 13,64 109,12

1prednáška/8hodín/hodinová sadzba 13,64EUR
Učel: Realizácia výmeny skúseností medzi univerzitou a 
podnikateľskou sférou prostredníctvom prednášok odborného 
pracovníka priemyselnej praxe na pôde univerzity
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá 
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 3.1.
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6.1.77 Odborný pesonál (10) 637027 osobohodina 8,00 13,64 109,12

1prednáška/8hodín/hodinová sadzba 13,64 EUR
Učel: Realizácia výmeny skúseností medzi univerzitou a 
podnikateľskou sférou prostredníctvom prednášok odborného 
pracovníka priemyselnej praxe na pôde univerzity
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá 
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 3.1.

6.1.78 Odborný pesonál (11) 637027 osobohodina 8,00 13,64 109,12

1prednáška/8hodín/hodinová sadzba 13,64 EUR
Učel: Realizácia výmeny skúseností medzi univerzitou a 
podnikateľskou sférou prostredníctvom prednášok odborného 
pracovníka priemyselnej praxe na pôde univerzity
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá 
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 3.1.

6.1.79 Odborný pesonál (12) 637027 osobohodina 8,00 13,64 109,12

1prednáška/8hodín/hodinová sadzba13,64 EUR
Učel: Realizácia výmeny skúseností medzi univerzitou a 
podnikateľskou sférou prostredníctvom prednášok odborného 
pracovníka priemyselnej praxe na pôde univerzity
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá 
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 3.1.

6.1.80 Odborný pesonál (13) 637027 osobohodina 8,00 13,64 109,12

1prednáška/8hodín/hodinová sadzba 13,64 EUR
Učel: Realizácia výmeny skúseností medzi univerzitou a 
podnikateľskou sférou prostredníctvom prednášok odborného 
pracovníka priemyselnej praxe na pôde univerzity
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá 
Typ vzťahu:pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 3.1.

6.1.81 Odborný pesonál (14) 637027 osobohodina 8,00 13,64 109,12

1prednáška/8hodín/hodinová sadzba 13,64 EUR
Učel: Realizácia výmeny skúseností medzi univerzitou a 
podnikateľskou sférou prostredníctvom prednášok odborného 
pracovníka priemyselnej praxe na pôde univerzity
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá 
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 3.1.

6.1.82 Odborný pesonál (15) 637027 osobohodina 8,00 13,64 109,12

1prednáška/8hodín/hodinová sadzba 13,64 EUR
Učel: Realizácia výmeny skúseností medzi univerzitou a 
podnikateľskou sférou prostredníctvom prednášok odborného 
pracovníka priemyselnej praxe na pôde univerzity
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá 
Typ vzťahu:pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 3.1.
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6.1.83 Odborný pesonál (16) 637027 osobohodina 8,00 13,64 109,12

1prednáška/8hodín/hodinová sadzba 13,64 EUR
Učel: Realizácia výmeny skúseností medzi univerzitou a 
podnikateľskou sférou prostredníctvom prednášok odborného 
pracovníka priemyselnej praxe na pôde univerzity
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá 
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 3.1.

6.1.84 Odborný pesonál (17) 637027 osobohodina 8,00 13,64 109,12

1prednáška/8hodín/hodinová sadzba 13,64 EUR
Učel: Realizácia výmeny skúseností medzi univerzitou a 
podnikateľskou sférou prostredníctvom prednášok odborného 
pracovníka priemyselnej praxe na pôde univerzity
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá 
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 3.1.

6.1.85 Odborný pesonál (18) 637027 osobohodina 8,00 13,64 109,12

1prednáška/8hodín/hodinová sadzba 13,64 EUR
Učel: Realizácia výmeny skúseností medzi univerzitou a 
podnikateľskou sférou prostredníctvom prednášok odborného 
pracovníka priemyselnej praxe na pôde univerzity
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá 
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 3.1.

6.1.86 Odborný pesonál (19) 637027 osobohodina 8,00 13,64 109,12

1prednáška/8hodín/hodinová sadzba 13,64 EUR
Učel: Realizácia výmeny skúseností medzi univerzitou a 
podnikateľskou sférou prostredníctvom prednášok odborného 
pracovníka priemyselnej praxe na pôde univerzity
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá 
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 3.1.

6.1.87 Odborný pesonál (20) 637027 osobohodina 8,00 13,64 109,12

1prednáška/8hodín/hodinová sadzba 13,64 EUR
Učel: Realizácia výmeny skúseností medzi univerzitou a 
podnikateľskou sférou prostredníctvom prednášok odborného 
pracovníka priemyselnej praxe na pôde univerzity
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá 
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 3.1.

6.1.88 Odborný pesonál (21) 637027 osobohodina 8,00 13,64 109,12

1prednáška/8hodín/hodinová sadzba 13,64 EUR
Učel: Realizácia výmeny skúseností medzi univerzitou a 
podnikateľskou sférou prostredníctvom prednášok odborného 
pracovníka priemyselnej praxe na pôde univerzity
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá 
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 3.1.
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6.1.89 Odborný pesonál (22) 637027 osobohodina 8,00 13,64 109,12

1prednáška/8hodín/hodinová sadzba 13,64 EUR
Učel: Realizácia výmeny skúseností medzi univerzitou a 
podnikateľskou sférou prostredníctvom prednášok odborného 
pracovníka priemyselnej praxe na pôde univerzity
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá 
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 3.1.

6.1.90 Odborný pesonál (23) 637027 osobohodina 8,00 13,64 109,12

1prednáška/8hodín/hodinová sadzba 13,64 EUR
Učel: Realizácia výmeny skúseností medzi univerzitou a 
podnikateľskou sférou prostredníctvom prednášok odborného 
pracovníka priemyselnej praxe na pôde univerzity
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá 
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 3.1.

6.1.91 Odborný pesonál (24) 637027 osobohodina 8,00 13,64 109,12

1prednáška/8hodín/hodinová sadzba 13,64 EUR
Učel: Realizácia výmeny skúseností medzi univerzitou a 
podnikateľskou sférou prostredníctvom prednášok odborného 
pracovníka priemyselnej praxe na pôde univerzity
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá 
Typ vzťahu:pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 3.1.

6.1.92 Odborný pesonál (25) 637027 osobohodina 8,00 13,64 109,12

1prednáška/8hodín/hodinová sadzba 13,64 EUR
Učel: Realizácia výmeny skúseností medzi univerzitou a 
podnikateľskou sférou prostredníctvom prednášok odborného 
pracovníka priemyselnej praxe na pôde univerzity
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá 
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 3.1.

6.1.93 Odborný pesonál (26) 637027 osobohodina 8,00 13,64 109,12

1prednáška/8hodín/hodinová sadzba 13,64 EUR
Učel: Realizácia výmeny skúseností medzi univerzitou a 
podnikateľskou sférou prostredníctvom prednášok odborného 
pracovníka priemyselnej praxe na pôde univerzity
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá 
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 3.1.

6.1.94 Odborný pesonál (27) 637027 osobohodina 8,00 13,64 109,12

1prednáška/8hodín/hodinová sadzba 13,64 EUR
Učel: Realizácia výmeny skúseností medzi univerzitou a 
podnikateľskou sférou prostredníctvom prednášok odborného 
pracovníka priemyselnej praxe na pôde univerzity
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá 
Typ vzťahu:pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 3.1.
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6.1.95 Odborný pesonál (28) 637027 osobohodina 8,00 13,64 109,12

1prednáška/8hodín/hodinová sadzba13,64 EUR
Učel: Realizácia výmeny skúseností medzi univerzitou a 
podnikateľskou sférou prostredníctvom prednášok odborného 
pracovníka priemyselnej praxe na pôde univerzity
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá 
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 3.1.

6.1.96 Odborný pesonál (29) 637027 osobohodina 8,00 13,64 109,12

1prednáška/8hodín/hodinová sadzba 13,64 EUR
Učel: Realizácia výmeny skúseností medzi univerzitou a 
podnikateľskou sférou prostredníctvom prednášok odborného 
pracovníka priemyselnej praxe na pôde univerzity
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá 
Typ vzťahu:pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 3.1.

6.1.97 Odborný pesonál (30) 637027 osobohodina 8,00 13,64 109,12

1prednáška/8hodín/hodinová sadzba 13,64 EUR
Učel: Realizácia výmeny skúseností medzi univerzitou a 
podnikateľskou sférou prostredníctvom prednášok odborného 
pracovníka priemyselnej praxe na pôde univerzity
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá 
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 3.1.

6.1.98 Odborný pesonál (31) 637027 osobohodina 8,00 13,64 109,12

1prednáška/8hodín/hodinová sadzba 13,64 EUR
Učel: Realizácia výmeny skúseností medzi univerzitou a 
podnikateľskou sférou prostredníctvom prednášok odborného 
pracovníka priemyselnej praxe na pôde univerzity
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá 
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 3.1.

6.1.99 Odborný pesonál (32) 637027 osobohodina 8,00 13,64 109,12

1prednáška/8hodín/hodinová sadzba 13,64 EUR
Učel: Realizácia výmeny skúseností medzi univerzitou a 
podnikateľskou sférou prostredníctvom prednášok odborného 
pracovníka priemyselnej praxe na pôde univerzity
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá 
Typ vzťahu:pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 3.1.

6.1.100 Odborný pesonál (33) 637027 osobohodina 8,00 13,64 109,12

1prednáška/8hodín/hodinová sadzba 13,64 EUR
Učel: Realizácia výmeny skúseností medzi univerzitou a 
podnikateľskou sférou prostredníctvom prednášok odborného 
pracovníka priemyselnej praxe na pôde univerzity
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá 
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 3.1.
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6.1.101 Odborný pesonál (34) 637027 osobohodina 8,00 13,64 109,12

1prednáška/8hodín/hodinová sadzba 13,64 EUR
Učel: Realizácia výmeny skúseností medzi univerzitou a 
podnikateľskou sférou prostredníctvom prednášok odborného 
pracovníka priemyselnej praxe na pôde univerzity
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá 
Typ vzťahu:pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 3.1.

6.1.102 Odborný pesonál (35) 637027 osobohodina 8,00 13,64 109,12

1prednáška/8hodín/hodinová sadzba13,64 EUR
Učel: Realizácia výmeny skúseností medzi univerzitou a 
podnikateľskou sférou prostredníctvom prednášok odborného 
pracovníka priemyselnej praxe na pôde univerzity
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá 
Typ vzťahu:pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 3.1.

6.1.103 Odborný pesonál (36) 637027 osobohodina 8,00 13,64 109,12

1prednáška/8hodín/hodinová sadzba 13,64 EUR
Učel: Realizácia výmeny skúseností medzi univerzitou a 
podnikateľskou sférou prostredníctvom prednášok odborného 
pracovníka priemyselnej praxe na pôde univerzity
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá 
Typ vzťahu:pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 3.1.

6.1.104 Odborný pesonál (37) 637027 osobohodina 8,00 13,64 109,12

1prednáška/8hodín/hodinová sadzba 13,64 EUR
Učel: Realizácia výmeny skúseností medzi univerzitou a 
podnikateľskou sférou prostredníctvom prednášok odborného 
pracovníka priemyselnej praxe na pôde univerzity
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá 
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 3.1.

6.1.105 Odborný pesonál (38) 637027 osobohodina 8,00 13,64 109,12

1prednáška/8hodín/hodinová sadzba 13,64 EUR
Učel: Realizácia výmeny skúseností medzi univerzitou a 
podnikateľskou sférou prostredníctvom prednášok odborného 
pracovníka priemyselnej praxe na pôde univerzity
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá 
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 3.1.

6.1.106 Odborný pesonál (39) 637027 osobohodina 8,00 13,64 109,12

1prednáška/8hodín/hodinová sadzba 13,64 EUR
Učel: Realizácia výmeny skúseností medzi univerzitou a 
podnikateľskou sférou prostredníctvom prednášok odborného 
pracovníka priemyselnej praxe na pôde univerzity
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá 
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 3.1.
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6.1.107 Odborný pesonál (40) 637027 osobohodina 8,00 13,64 109,12

1prednáška/8hodín/hodinová sadzba 13,64 EUR
Učel: Realizácia výmeny skúseností medzi univerzitou a 
podnikateľskou sférou prostredníctvom prednášok odborného 
pracovníka priemyselnej praxe na pôde univerzity
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá 
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 3.1.

6.1.108 Odborný pesonál (41) 637027 osobohodina 8,00 13,64 109,12

1prednáška/8hodín/hodinová sadzba 13,64 EUR
Učel: Realizácia výmeny skúseností medzi univerzitou a 
podnikateľskou sférou prostredníctvom prednášok odborného 
pracovníka priemyselnej praxe na pôde univerzity
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá 
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 3.1.

6.1.109 Odborný pesonál (42) 637027 osobohodina 8,00 13,64 109,12

1prednáška/8hodín/hodinová sadzba 13,64 EUR
Učel: Realizácia výmeny skúseností medzi univerzitou a 
podnikateľskou sférou prostredníctvom prednášok odborného 
pracovníka priemyselnej praxe na pôde univerzity
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá 
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 3.1.

6.1.110 Odborný pesonál (43) 637027 osobohodina 8,00 13,64 109,12

1prednáška/8hodín/hodinová sadzba 13,64 EUR
Učel: Realizácia výmeny skúseností medzi univerzitou a 
podnikateľskou sférou prostredníctvom prednášok odborného 
pracovníka priemyselnej praxe na pôde univerzity
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá 
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 3.1.

6.1.111 Odborný pesonál (44) 637027 osobohodina 8,00 13,64 109,12

1prednáška/8hodín/hodinová sadzba 13,64 EUR
Učel: Realizácia výmeny skúseností medzi univerzitou a 
podnikateľskou sférou prostredníctvom prednášok odborného 
pracovníka priemyselnej praxe na pôde univerzity
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá 
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 3.1.

6.1.112 Odborný pesonál (45) 637027 osobohodina 8,00 13,64 109,12

1prednáška/8hodín/hodinová sadzba 13,64EUR
Učel: Realizácia výmeny skúseností medzi univerzitou a 
podnikateľskou sférou prostredníctvom prednášok odborného 
pracovníka priemyselnej praxe na pôde univerzity
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá 
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 3.1.
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6.1.113 Odborný pesonál (46) 637027 osobohodina 8,00 13,64 109,12

1prednáška/8hodín/hodinová sadzba 13,64 EUR
Učel: Realizácia výmeny skúseností medzi univerzitou a 
podnikateľskou sférou prostredníctvom prednášok odborného 
pracovníka priemyselnej praxe na pôde univerzity
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá 
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 3.1.

6.1.114 Odborný pesonál (47) 637027 osobohodina 8,00 13,64 109,12

1prednáška/8hodín/hodinová sadzba 13,64 EUR
Učel: Realizácia výmeny skúseností medzi univerzitou a 
podnikateľskou sférou prostredníctvom prednášok odborného 
pracovníka priemyselnej praxe na pôde univerzity
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá 
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 3.1.

6.1.115 Odborný pesonál (48) 637027 osobohodina 8,00 13,64 109,12

1prednáška/8hodín/hodinová sadzba 13,64 EUR
Učel: Realizácia výmeny skúseností medzi univerzitou a 
podnikateľskou sférou prostredníctvom prednášok odborného 
pracovníka priemyselnej praxe na pôde univerzity
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá 
Typ vzťahu:pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 3.1.

6.1.116 Odborný pesonál (49) 637027 osobohodina 8,00 13,64 109,12

1prednáška/8hodín/hodinová sadzba 13,64 EUR
Učel: Realizácia výmeny skúseností medzi univerzitou a 
podnikateľskou sférou prostredníctvom prednášok odborného 
pracovníka priemyselnej praxe na pôde univerzity
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá 
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 3.1.

6.1.117 Odborný pesonál (50) 637027 osobohodina 8,00 13,64 109,12

1prednáška/8hodín/hodinová sadzba 13,64 EUR
Učel: Realizácia výmeny skúseností medzi univerzitou a 
podnikateľskou sférou prostredníctvom prednášok odborného 
pracovníka priemyselnej praxe na pôde univerzity
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá 
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(dohoda o vykonaní práce) 3.1.

6.2. Cestovné náhrady ** 118 722,00
6.2.1. Prevádzka vozidla organizácie * projekt 0 0,00 0,00

6.2.2.

Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi) ** 631001 projekt 1 15 522,00 15 522,00

Pracovné cesty súvisiace s výkonom projektovej aktivity, realizáciou 
odborných stáží- relizované v SR, priemerná dľžka stáže 7 
dní/osobu, predpokladaný počet osôb: 26, Priemerný počet ciest na 
osobu: 1,4. Cestovné náklady sú  v súlade so zákonom o cestovných 
náhradách 3.1.

6.2.3.

Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)** v prípade potreby 631002 projekt 1 103 200,00 103 200,00

Pracovné cesty súvisiace s výkonom projektovej aktivity, realizáciou 
odborných stáží- relizované v zahraničí v Európe, priemerná dľžka stáže 7 
dní, predpokladaný počet osôb: 96, Priemerný počet ciest na osobu: 1. 
Cestovné náklady vrátane vreckového sú  v súlade so zákonom o cestovných 
náhradách. 3.1.
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6.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 
činnosti) 0,00

6.3.1
Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného 
personálu podľa aktivít projektu osobohodina 0 0,00 0,00

6.3.2 Vývoj portálu osobohodina 0 0,00 0,00

6.4. Ostatné výdavky - priame 22 500,00
6.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity projekt 0 0,00 0,00

6.4.2. Prenájom dopravného vozidla 636004 projekt 1 22 500,00 22 500,00

prenájom vozidla - autobusu na realizáciu exkurzií nevyhnutných 
ako podpora mobilít medzi univerzitou a podnikateľským sektorom 
predpokladaný počet exkurzii: 45
priemerná spotreba: 1euro /km 
priemerné náklady na 1 exkurziu:400 EUR
cena vychádza z prieskumu trhu 3.1.

6.4.3.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre lektorov, 
odborný personál (zabezpečené dodávateľsky)***** projekt 0,00

6.4.4. Grafické spracovanie a tlač publikácie projekt 0 0,00 0,00

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

6.5. Podpora frekventantov 0,00

6.5.1.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania (domáce, zahraničné cesty) projekt 0 0,00 0,00

6.5.2. Školiaci materiál, školiace potreby projekt 0 0,00 0,00

6.5.3. Príspevky pre frekventantov projekt 0 0,00 0,00

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

6. Spolu 185 656,65

7.
4.1 Cezhraničná spolupráca za účelom 
implementácie výsledkov výskumu a vývoja 

7.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 34 944,10

7.1.1. Zodpovedný riešiteľ 05 610620 osobohodina 210 17,95 3 769,50

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(pracovná zmluva)
Výpočet jednotkovej ceny práce: =4233,96/(163,05*1,07*1,352)        
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
priemerného tarifného platu odborného riešiteľa pre danú pozíciu + 
osobných príplatkov bola vypočítaná priemerná hodinová mzda. 
Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe ceny práce sme 
počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd  riešiteľov v roku 
2011)
budeme uplatňovať jednotkovú cenu v rozpočte 4.1.
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7.1.2. Odborný riešiteľ 01 610620 osobohodina 120 15,71 1 885,20

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(pracovná zmluva)
Výpočet jednotkovej ceny práce: =3705,60/(163,05*1,07*1,352)        
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
priemerného tarifného platu odborného riešiteľa pre danú pozíciu + 
osobných príplatkov bola vypočítaná priemerná hodinová mzda. 
Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe ceny práce sme 
počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd  riešiteľov v roku 
2011)
budeme uplatňovať jednotkovú cenu v rozpočte 4.1.

7.1.3. Odborný riešiteľ 02 610620 osobohodina 50 15,71 785,50

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(pracovná zmluva)
Výpočet jednotkovej ceny práce: =4233,96/(163,05*1,07*1,352)        
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
priemerného tarifného platu odborného riešiteľa pre danú pozíciu + 
osobných príplatkov bola vypočítaná priemerná hodinová mzda. 
Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe ceny práce sme 
počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd  riešiteľov v roku 
2011)budeme uplatňovať jednotkovú cenu v rozpočte 4.1.

7.1.4. Odborný riešiteľ 03 610620 osobohodina 50 15,71 785,50

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(pracovná zmluva)
Výpočet jednotkovej ceny práce: =4233,96/(163,05*1,07*1,352)        
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
priemerného tarifného platu odborného riešiteľa pre danú pozíciu + 
osobných príplatkov bola vypočítaná priemerná hodinová mzda. 
Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe ceny práce sme 
počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd  riešiteľov v roku 
2011)budeme uplatňovať jednotkovú cenu v rozpočte 4.1.
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7.1.5. Odborný riešiteľ 04 610620 osobohodina 60 15,71 942,60

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(pracovná zmluva) 
Výpočet jednotkovej ceny práce: =4233,96/(163,05*1,07*1,352)        
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
priemerného tarifného platu odborného riešiteľa pre danú pozíciu + 
osobných príplatkov bola vypočítaná priemerná hodinová mzda. 
Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe ceny práce sme 
počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd  riešiteľov v roku 
2011)
budeme uplatňovať jednotkovú cenu v rozpočte 4.1.

7.1.6. Odborný riešiteľ 07 610620 osobohodina 100 11,22 1 122,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(pracovná zmluva)
Výpočet jednotkovej ceny práce: =2646,52/(163,05*1,07*1,352)        
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
priemerného tarifného platu odborného riešiteľa pre danú pozíciu + 
osobných príplatkov bola vypočítaná priemerná hodinová mzda. 
Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe ceny práce sme 
počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd  riešiteľov v roku 
2011)budeme uplatňovať jednotkovú cenu v rozpočte

4.1.

7.1.7. Odborný riešiteľ 21 610620 osobohodina 45 13,46 605,70

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(pracovná zmluva)
Výpočet jednotkovej ceny práce: =3174,88/(163,05*1,07*1,352)        
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
priemerného tarifného platu odborného riešiteľa pre danú pozíciu + 
osobných príplatkov bola vypočítaná priemerná hodinová mzda. 
Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe ceny práce sme 
počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd  riešiteľov v roku 
2011)budeme uplatňovať jednotkovú cenu v rozpočte 4.1.
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7.1.8. Odborný riešiteľ 27 610620 osobohodina 60 13,46 807,60

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(pracovná zmluva)
Výpočet jednotkovej ceny práce: =3174,88/(163,05*1,07*1,352)        
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
priemerného tarifného platu odborného riešiteľa pre danú pozíciu + 
osobných príplatkov bola vypočítaná priemerná hodinová mzda. 
Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe ceny práce sme 
počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd  riešiteľov v roku 
2011)budeme uplatňovať jednotkovú cenu v rozpočte 4.1.

7.1.9. Odborný riešiteľ 25 610620 osobohodina 100 13,46 1 346,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(pracovná zmluva)
Výpočet jednotkovej ceny práce: =3174,88/(163,05*1,07*1,352)        
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
priemerného tarifného platu odborného riešiteľa pre danú pozíciu + 
osobných príplatkov bola vypočítaná priemerná hodinová mzda. 
Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe ceny práce sme 
počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd  riešiteľov v roku 
2011)budeme uplatňovať jednotkovú cenu v rozpočte

4.1.

7.1.10. Odborný riešiteľ 13 610620 osobohodina 150 15,71 2 356,50

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce: hodinová sadzba vychádza z hrubej mzdy s odvodmi
Typ vzťahu: pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(pracovná zmluva)
Výpočet jednotkovej ceny práce: =3705,60/(163,05*1,07*1,352)        
Výpočet ceny práce na projekte:  celková cena práce = počet 
odpracovaných hodín na projekte * hodinová mzda riešiteľa (z 
priemerného tarifného platu odborného riešiteľa pre danú pozíciu + 
osobných príplatkov bola vypočítaná priemerná hodinová mzda. 
Hodinová mzda je navýšená o odvody a pri tvorbe ceny práce sme 
počítali aj s plánovaným 7 % navýšením miezd  riešiteľov v roku 
2011)budeme uplatňovať jednotkovú cenu v rozpočte

4.1.

7.1.11 Ostatní riešitelia 28 637027 osobohodina 32 9,00 288,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                                    
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) , počet osôb:1, predpokladaný počet hodín na 
osobu v rámci aktivity: 32
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 4.1.
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7.1.12 Ostatní riešitelia 29 637027 osobohodina 32 9,00 288,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                                    
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) , počet osôb:1, predpokladaný počet hodín na 
osobu v rámci aktivity: 32
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 4.1.

7.1.13 Ostatní riešitelia 30 637027 osobohodina 32 9,00 288,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                                    
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) , počet osôb:1, predpokladaný počet hodín na 
osobu v rámci aktivity: 32
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 4.1.

7.1.14 Ostatní riešitelia 31 637027 osobohodina 32 9,00 288,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                                    
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) , počet osôb:1, predpokladaný počet hodín na 
osobu v rámci aktivity: 32
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 4.1.

7.1.15 Ostatní riešitelia 32 637027 osobohodina 32 9,00 288,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                                    
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) , počet osôb:1, predpokladaný počet hodín na 
osobu v rámci aktivity: 32
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 4.1.

7.1.16 Ostatní riešitelia 33 637027 osobohodina 32 9,00 288,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                                    
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) , počet osôb:1, predpokladaný počet hodín na 
osobu v rámci aktivity: 32
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 4.1.

7.1.17 Ostatní riešitelia 34 637027 osobohodina 32 9,00 288,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                                    
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) , počet osôb:1, predpokladaný počet hodín na 
osobu v rámci aktivity: 32
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 4.1.

7.1.18 Ostatní riešitelia 35 637027 osobohodina 32 9,00 288,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                                    
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) , počet osôb:1, predpokladaný počet hodín na 
osobu v rámci aktivity: 32
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 4.1.

7.1.19 Ostatní riešitelia 36 637027 osobohodina 32 9,00 288,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                                    
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) , počet osôb:1, predpokladaný počet hodín na 
osobu v rámci aktivity: 32
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 4.1.

7.1.20 Ostatní riešitelia 37 637027 osobohodina 32 9,00 288,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                                    
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) , počet osôb:1, predpokladaný počet hodín na 
osobu v rámci aktivity: 32
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 4.1.
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7.1.21 Ostatní riešitelia 38 637027 osobohodina 32 9,00 288,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                                    
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) , počet osôb:1, predpokladaný počet hodín na 
osobu v rámci aktivity: 32
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 4.1.

7.1.22 Ostatní riešitelia 39 637027 osobohodina 32 9,00 288,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                                    
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) , počet osôb:1, predpokladaný počet hodín na 
osobu v rámci aktivity: 32
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 4.1.

7.1.23 Ostatní riešitelia 40 637027 osobohodina 32 9,00 288,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                                    
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) , počet osôb:1, predpokladaný počet hodín na 
osobu v rámci aktivity: 32
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 4.1.

7.1.24 Ostatní riešitelia 41 637027 osobohodina 32 9,00 288,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                                    
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) , počet osôb:1, predpokladaný počet hodín na 
osobu v rámci aktivity: 32
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 4.1.

7.1.25 Ostatní riešitelia 42 637027 osobohodina 32 9,00 288,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                                    
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) , počet osôb:1, predpokladaný počet hodín na 
osobu v rámci aktivity: 32
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 4.1.

7.1.26 Ostatní riešitelia 43 637027 osobohodina 32 9,00 288,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                                    
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) , počet osôb:1, predpokladaný počet hodín na 
osobu v rámci aktivity: 32
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 4.1.

7.1.27 Ostatní riešitelia 44 637027 osobohodina 32 9,00 288,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                                    
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) , počet osôb:1, predpokladaný počet hodín na 
osobu v rámci aktivity: 32
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 4.1.

7.1.28 Ostatní riešitelia 45 637027 osobohodina 32 9,00 288,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                                    
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) , počet osôb:1, predpokladaný počet hodín na 
osobu v rámci aktivity: 32
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 4.1.

7.1.29 Ostatní riešitelia 46 637027 osobohodina 32 9,00 288,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                                    
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) , počet osôb:1, predpokladaný počet hodín na 
osobu v rámci aktivity: 32
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 4.1.
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7.1.30 Ostatní riešitelia 47 637027 osobohodina 32 9,00 288,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                                    
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) , počet osôb:1, predpokladaný počet hodín na 
osobu v rámci aktivity: 32
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 4.1.

7.1.31 Ostatní riešitelia 48 637027 osobohodina 32 9,00 288,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                                    
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) , počet osôb:1, predpokladaný počet hodín na 
osobu v rámci aktivity: 32
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 4.1.

7.1.32 Ostatní riešitelia 49 637027 osobohodina 32 9,00 288,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                                    
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) , počet osôb:1, predpokladaný počet hodín na 
osobu v rámci aktivity: 32
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 4.1.

7.1.33 Ostatní riešitelia 50 637027 osobohodina 32 9,00 288,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                                    
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) , počet osôb:1, predpokladaný počet hodín na 
osobu v rámci aktivity: 32
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 4.1.

7.1.34 Ostatní riešitelia 51 637027 osobohodina 32 9,00 288,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                                    
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) , počet osôb:1, predpokladaný počet hodín na 
osobu v rámci aktivity: 32
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 4.1.

7.1.35 Ostatní riešitelia 52 637027 osobohodina 32 9,00 288,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                                    
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) , počet osôb:1, predpokladaný počet hodín na 
osobu v rámci aktivity: 32
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 4.1.

7.1.36 Ostatní riešitelia 53 637027 osobohodina 32 9,00 288,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                                    
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) , počet osôb:1, predpokladaný počet hodín na 
osobu v rámci aktivity: 32
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 4.1.

7.1.37 Ostatní riešitelia 54 637027 osobohodina 32 9,00 288,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                                    
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) , počet osôb:1, predpokladaný počet hodín na 
osobu v rámci aktivity: 32
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 4.1.

7.1.38 Ostatní riešitelia 55 637027 osobohodina 32 9,00 288,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                                    
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) , počet osôb:1, predpokladaný počet hodín na 
osobu v rámci aktivity: 32
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 4.1.

93



ITMS kód Projektu: 26110230004   

7.1.39 Ostatní riešitelia 56 637027 osobohodina 32 9,00 288,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                                    
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) , počet osôb:1, predpokladaný počet hodín na 
osobu v rámci aktivity: 32
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 4.1.

7.1.40 Ostatní riešitelia 57 637027 osobohodina 32 9,00 288,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                                    
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) , počet osôb:1, predpokladaný počet hodín na 
osobu v rámci aktivity: 32
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 4.1.

7.1.41 Ostatní riešitelia 58 637027 osobohodina 32 9,00 288,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                                    
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) , počet osôb:1, predpokladaný počet hodín na 
osobu v rámci aktivity: 32
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 4.1.

7.1.42 Ostatní riešitelia 59 637027 osobohodina 32 9,00 288,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                                    
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) , počet osôb:1, predpokladaný počet hodín na 
osobu v rámci aktivity: 32
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 4.1.

7.1.43 Ostatní riešitelia 60 637027 osobohodina 32 9,00 288,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                                    
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) , počet osôb:1, predpokladaný počet hodín na 
osobu v rámci aktivity: 32
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 4.1.

7.1.44 Ostatní riešitelia 61 637027 osobohodina 32 9,00 288,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                                    
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) , počet osôb:1, predpokladaný počet hodín na 
osobu v rámci aktivity: 32
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 4.1.

7.1.45 Ostatní riešitelia 62 637027 osobohodina 32 9,00 288,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                                    
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) , počet osôb:1, predpokladaný počet hodín na 
osobu v rámci aktivity: 32
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 4.1.

7.1.46 Ostatní riešitelia 63 637027 osobohodina 32 9,00 288,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                                    
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) , počet osôb:1, predpokladaný počet hodín na 
osobu v rámci aktivity: 32
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 4.1.

7.1.47 Ostatní riešitelia 64 637027 osobohodina 32 9,00 288,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                                    
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) , počet osôb:1, predpokladaný počet hodín na 
osobu v rámci aktivity: 32
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 4.1.
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7.1.48 Ostatní riešitelia 65 637027 osobohodina 32 9,00 288,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                                    
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) , počet osôb:1, predpokladaný počet hodín na 
osobu v rámci aktivity: 32
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 4.1.

7.1.49 Ostatní riešitelia 66 637027 osobohodina 32 9,00 288,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                                    
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) , počet osôb:1, predpokladaný počet hodín na 
osobu v rámci aktivity: 32
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 4.1.

7.1.50 Ostatní riešitelia 67 637027 osobohodina 32 9,00 288,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                                    
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) , počet osôb:1, predpokladaný počet hodín na 
osobu v rámci aktivity: 32
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 4.1.

7.1.51 Ostatní riešitelia 68 637027 osobohodina 32 9,00 288,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                                    
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) , počet osôb:1, predpokladaný počet hodín na 
osobu v rámci aktivity: 32
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 4.1.

7.1.52 Ostatní riešitelia 69 637027 osobohodina 32 9,00 288,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                                    
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) , počet osôb:1, predpokladaný počet hodín na 
osobu v rámci aktivity: 32
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 4.1.

7.1.53 Ostatní riešitelia 70 637027 osobohodina 32 9,00 288,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                                    
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) , počet osôb:1, predpokladaný počet hodín na 
osobu v rámci aktivity: 32
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 4.1.

7.1.54 Ostatní riešitelia 71 637027 osobohodina 32 9,00 288,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                                    
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) , počet osôb:1, predpokladaný počet hodín na 
osobu v rámci aktivity: 32
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 4.1.

7.1.55 Ostatní riešitelia 72 637027 osobohodina 32 9,00 288,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                                    
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) , počet osôb:1, predpokladaný počet hodín na 
osobu v rámci aktivity: 32
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 4.1.

7.1.56 Ostatní riešitelia 73 637027 osobohodina 32 9,00 288,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                                    
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) , počet osôb:1, predpokladaný počet hodín na 
osobu v rámci aktivity: 32
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 4.1.
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7.1.57 Ostatní riešitelia 74 637027 osobohodina 32 9,00 288,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                                    
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) , počet osôb:1, predpokladaný počet hodín na 
osobu v rámci aktivity: 32
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 4.1.

7.1.58 Ostatní riešitelia 75 637027 osobohodina 32 9,00 288,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                                    
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) , počet osôb:1, predpokladaný počet hodín na 
osobu v rámci aktivity: 32
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 4.1.

7.1.59 Ostatní riešitelia 76 637027 osobohodina 32 9,00 288,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                                    
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) , počet osôb:1, predpokladaný počet hodín na 
osobu v rámci aktivity: 32
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 4.1.

7.1.60 Ostatní riešitelia 77 637027 osobohodina 32 9,00 288,00

Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu                       
aktivity                                                                                                    
Typ vzťahu: pracovný vzťah v zmysle Zákonníka práce (dohoda o 
vykonaní práce) , počet osôb:1, predpokladaný počet hodín na 
osobu v rámci aktivity: 32
cena v mieste a čase obvyklá vrátane odvodov 1,05% 4.1.

7.1.61 Odborný pesonál (1) 637027 osobohodina 15,00 13,64 204,60

Odborné prednášky zástupcov z partnerskej akademickej resp. 
výskumnej praxe na žiadateľom organizovaných konferenciách a 
workshopoch. Tieto prednášky budú orientované na výmenu 
praktických skúseností z oblastí ako strojárske technológie, 
materiály, priemyselné inžinierstvo, energetika, konštruovanie a 
mechanika strojov, bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej 
bezpečnosť, bezpečnosť práce, manipulácia s materiálom, 
skladovanie, preprava,  ekonomika a ekológia, logistika, 
špecializované informačné technológie
1 prednášajúci x 3 dni
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá
Typ vzťahu: v zmysle Obchodného alebo Občianskeho zákonníka 4.1.

7.1.62 Odborný pesonál (2) 637027 osobohodina 15,00 13,64 204,60

Odborné prednášky zástupcov z partnerskej akademickej resp. 
výskumnej praxe na žiadateľom organizovaných konferenciách a 
workshopoch. Tieto prednášky budú orientované na výmenu 
praktických skúseností z oblastí ako strojárske technológie, 
materiály, priemyselné inžinierstvo, energetika, konštruovanie a 
mechanika strojov, bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej 
bezpečnosť, bezpečnosť práce, manipulácia s materiálom, 
skladovanie, preprava,  ekonomika a ekológia, logistika, 
špecializované informačné technológie
1 prednášajúci x 3 dni
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá
Typ vzťahu: v zmysle Obchodného alebo Občianskeho zákonníka 4.1.
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7.1.63 Odborný pesonál (3) 637027 osobohodina 15,00 13,64 204,60

Odborné prednášky zástupcov z partnerskej akademickej resp. 
výskumnej praxe na žiadateľom organizovaných konferenciách a 
workshopoch. Tieto prednášky budú orientované na výmenu 
praktických skúseností z oblastí ako strojárske technológie, 
materiály, priemyselné inžinierstvo, energetika, konštruovanie a 
mechanika strojov, bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej 
bezpečnosť, bezpečnosť práce, manipulácia s materiálom, 
skladovanie, preprava,  ekonomika a ekológia, logistika, 
špecializované informačné technológie
1 prednášajúci x 3 dni
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá
Typ vzťahu: v zmysle Obchodného alebo Občianskeho zákonníka 4.1.

7.1.64 Odborný pesonál (4) 637027 osobohodina 15,00 13,64 204,60

Odborné prednášky zástupcov z partnerskej akademickej resp. 
výskumnej praxe na žiadateľom organizovaných konferenciách a 
workshopoch. Tieto prednášky budú orientované na výmenu 
praktických skúseností z oblastí ako strojárske technológie, 
materiály, priemyselné inžinierstvo, energetika, konštruovanie a 
mechanika strojov, bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej 
bezpečnosť, bezpečnosť práce, manipulácia s materiálom, 
skladovanie, preprava,  ekonomika a ekológia, logistika, 
špecializované informačné technológie
1 prednášajúci x 3 dni
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá
Typ vzťahu: v zmysle Obchodného alebo Občianskeho zákonníka 4.1.

7.1.65 Odborný pesonál (5) 637027 osobohodina 15,00 13,64 204,60

Odborné prednášky zástupcov z partnerskej akademickej resp. 
výskumnej praxe na žiadateľom organizovaných konferenciách a 
workshopoch. Tieto prednášky budú orientované na výmenu 
praktických skúseností z oblastí ako strojárske technológie, 
materiály, priemyselné inžinierstvo, energetika, konštruovanie a 
mechanika strojov, bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej 
bezpečnosť, bezpečnosť práce, manipulácia s materiálom, 
skladovanie, preprava,  ekonomika a ekológia, logistika, 
špecializované informačné technológie
1 prednášajúci x 3 dni
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá
Typ vzťahu: v zmysle Obchodného alebo Občianskeho zákonníka 4.1.
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7.1.66 Odborný pesonál (6) 637027 osobohodina 15,00 13,64 204,60

Odborné prednášky zástupcov z partnerskej akademickej resp. 
výskumnej praxe na žiadateľom organizovaných konferenciách a 
workshopoch. Tieto prednášky budú orientované na výmenu 
praktických skúseností z oblastí ako strojárske technológie, 
materiály, priemyselné inžinierstvo, energetika, konštruovanie a 
mechanika strojov, bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej 
bezpečnosť, bezpečnosť práce, manipulácia s materiálom, 
skladovanie, preprava,  ekonomika a ekológia, logistika, 
špecializované informačné technológie
1 prednášajúci x 3 dni
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá
Typ vzťahu: v zmysle Obchodného alebo Občianskeho zákonníka 4.1.

7.1.67 Odborný pesonál (7) 637027 osobohodina 15,00 13,64 204,60

Odborné prednášky zástupcov z partnerskej akademickej resp. 
výskumnej praxe na žiadateľom organizovaných konferenciách a 
workshopoch. Tieto prednášky budú orientované na výmenu 
praktických skúseností z oblastí ako strojárske technológie, 
materiály, priemyselné inžinierstvo, energetika, konštruovanie a 
mechanika strojov, bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej 
bezpečnosť, bezpečnosť práce, manipulácia s materiálom, 
skladovanie, preprava,  ekonomika a ekológia, logistika, 
špecializované informačné technológie
1 prednášajúci x 3 dni
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá
Typ vzťahu: v zmysle Obchodného alebo Občianskeho zákonníka 4.1.

7.1.68 Odborný pesonál (8) 637027 osobohodina 15,00 13,64 204,60

Odborné prednášky zástupcov z partnerskej akademickej resp. 
výskumnej praxe na žiadateľom organizovaných konferenciách a 
workshopoch. Tieto prednášky budú orientované na výmenu 
praktických skúseností z oblastí ako strojárske technológie, 
materiály, priemyselné inžinierstvo, energetika, konštruovanie a 
mechanika strojov, bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej 
bezpečnosť, bezpečnosť práce, manipulácia s materiálom, 
skladovanie, preprava,  ekonomika a ekológia, logistika, 
špecializované informačné technológie
1 prednášajúci x 3 dni
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá
Typ vzťahu: v zmysle Obchodného alebo Občianskeho zákonníka 4.1.
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7.1.69 Odborný pesonál (9) 637027 osobohodina 15,00 13,64 204,60

Odborné prednášky zástupcov z partnerskej akademickej resp. 
výskumnej praxe na žiadateľom organizovaných konferenciách a 
workshopoch. Tieto prednášky budú orientované na výmenu 
praktických skúseností z oblastí ako strojárske technológie, 
materiály, priemyselné inžinierstvo, energetika, konštruovanie a 
mechanika strojov, bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej 
bezpečnosť, bezpečnosť práce, manipulácia s materiálom, 
skladovanie, preprava,  ekonomika a ekológia, logistika, 
špecializované informačné technológie
1 prednášajúci x 3 dni
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá
Typ vzťahu: v zmysle Obchodného alebo Občianskeho zákonníka 4.1.

7.1.70 Odborný pesonál (10) 637027 osobohodina 15,00 13,64 204,60

Odborné prednášky zástupcov z partnerskej akademickej resp. 
výskumnej praxe na žiadateľom organizovaných konferenciách a 
workshopoch. Tieto prednášky budú orientované na výmenu 
praktických skúseností z oblastí ako strojárske technológie, 
materiály, priemyselné inžinierstvo, energetika, konštruovanie a 
mechanika strojov, bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej 
bezpečnosť, bezpečnosť práce, manipulácia s materiálom, 
skladovanie, preprava,  ekonomika a ekológia, logistika, 
špecializované informačné technológie
1 prednášajúci x 3 dni
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá
Typ vzťahu: v zmysle Obchodného alebo Občianskeho zákonníka 4.1.

7.1.71 Odborný pesonál (11) 637027 osobohodina 15,00 13,64 204,60

Odborné prednášky zástupcov z partnerskej akademickej resp. 
výskumnej praxe na žiadateľom organizovaných konferenciách a 
workshopoch. Tieto prednášky budú orientované na výmenu 
praktických skúseností z oblastí ako strojárske technológie, 
materiály, priemyselné inžinierstvo, energetika, konštruovanie a 
mechanika strojov, bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej 
bezpečnosť, bezpečnosť práce, manipulácia s materiálom, 
skladovanie, preprava,  ekonomika a ekológia, logistika, 
špecializované informačné technológie
1 prednášajúci x 3 dni
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá
Typ vzťahu: v zmysle Obchodného alebo Občianskeho zákonníka 4.1.
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7.1.72 Odborný pesonál (12) 637027 osobohodina 15,00 13,64 204,60

Odborné prednášky zástupcov z partnerskej akademickej resp. 
výskumnej praxe na žiadateľom organizovaných konferenciách a 
workshopoch. Tieto prednášky budú orientované na výmenu 
praktických skúseností z oblastí ako strojárske technológie, 
materiály, priemyselné inžinierstvo, energetika, konštruovanie a 
mechanika strojov, bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej 
bezpečnosť, bezpečnosť práce, manipulácia s materiálom, 
skladovanie, preprava,  ekonomika a ekológia, logistika, 
špecializované informačné technológie
1 prednášajúci x 3 dni
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá
Typ vzťahu: v zmysle Obchodného alebo Občianskeho zákonníka 4.1.

7.1.73 Odborný pesonál (13) 637027 osobohodina 15,00 13,64 204,60

Odborné prednášky zástupcov z partnerskej akademickej resp. 
výskumnej praxe na žiadateľom organizovaných konferenciách a 
workshopoch. Tieto prednášky budú orientované na výmenu 
praktických skúseností z oblastí ako strojárske technológie, 
materiály, priemyselné inžinierstvo, energetika, konštruovanie a 
mechanika strojov, bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej 
bezpečnosť, bezpečnosť práce, manipulácia s materiálom, 
skladovanie, preprava,  ekonomika a ekológia, logistika, 
špecializované informačné technológie
1 prednášajúci x 3 dni
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá
Typ vzťahu: v zmysle Obchodného alebo Občianskeho zákonníka 4.1.

7.1.74 Odborný pesonál (14) 637027 osobohodina 15,00 13,64 204,60

Odborné prednášky zástupcov z partnerskej akademickej resp. 
výskumnej praxe na žiadateľom organizovaných konferenciách a 
workshopoch. Tieto prednášky budú orientované na výmenu 
praktických skúseností z oblastí ako strojárske technológie, 
materiály, priemyselné inžinierstvo, energetika, konštruovanie a 
mechanika strojov, bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej 
bezpečnosť, bezpečnosť práce, manipulácia s materiálom, 
skladovanie, preprava,  ekonomika a ekológia, logistika, 
špecializované informačné technológie
1 prednášajúci x 3 dni
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá
Typ vzťahu: v zmysle Obchodného alebo Občianskeho zákonníka 4.1.
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7.1.75 Odborný pesonál (15) 637027 osobohodina 15,00 13,64 204,60

Odborné prednášky zástupcov z partnerskej akademickej resp. 
výskumnej praxe na žiadateľom organizovaných konferenciách a 
workshopoch. Tieto prednášky budú orientované na výmenu 
praktických skúseností z oblastí ako strojárske technológie, 
materiály, priemyselné inžinierstvo, energetika, konštruovanie a 
mechanika strojov, bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej 
bezpečnosť, bezpečnosť práce, manipulácia s materiálom, 
skladovanie, preprava,  ekonomika a ekológia, logistika, 
špecializované informačné technológie
1 prednášajúci x 3 dni
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá
Typ vzťahu: v zmysle Obchodného alebo Občianskeho zákonníka 4.1.

7.1.76 Odborný pesonál (16) 637027 osobohodina 15,00 13,64 204,60

Odborné prednášky zástupcov z partnerskej akademickej resp. 
výskumnej praxe na žiadateľom organizovaných konferenciách a 
workshopoch. Tieto prednášky budú orientované na výmenu 
praktických skúseností z oblastí ako strojárske technológie, 
materiály, priemyselné inžinierstvo, energetika, konštruovanie a 
mechanika strojov, bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej 
bezpečnosť, bezpečnosť práce, manipulácia s materiálom, 
skladovanie, preprava,  ekonomika a ekológia, logistika, 
špecializované informačné technológie
1 prednášajúci x 3 dni
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá
Typ vzťahu: v zmysle Obchodného alebo Občianskeho zákonníka 4.1.

7.1.77 Odborný pesonál (17) 637027 osobohodina 15,00 13,64 204,60

Odborné prednášky zástupcov z partnerskej akademickej resp. 
výskumnej praxe na žiadateľom organizovaných konferenciách a 
workshopoch. Tieto prednášky budú orientované na výmenu 
praktických skúseností z oblastí ako strojárske technológie, 
materiály, priemyselné inžinierstvo, energetika, konštruovanie a 
mechanika strojov, bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej 
bezpečnosť, bezpečnosť práce, manipulácia s materiálom, 
skladovanie, preprava,  ekonomika a ekológia, logistika, 
špecializované informačné technológie
1 prednášajúci x 3 dni
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá
Typ vzťahu: v zmysle Obchodného alebo Občianskeho zákonníka 4.1.
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7.1.78 Odborný pesonál (18) 637027 osobohodina 15,00 13,64 204,60

Odborné prednášky zástupcov z partnerskej akademickej resp. 
výskumnej praxe na žiadateľom organizovaných konferenciách a 
workshopoch. Tieto prednášky budú orientované na výmenu 
praktických skúseností z oblastí ako strojárske technológie, 
materiály, priemyselné inžinierstvo, energetika, konštruovanie a 
mechanika strojov, bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej 
bezpečnosť, bezpečnosť práce, manipulácia s materiálom, 
skladovanie, preprava,  ekonomika a ekológia, logistika, 
špecializované informačné technológie
1 prednášajúci x 3 dni
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá
Typ vzťahu: v zmysle Obchodného alebo Občianskeho zákonníka 4.1.

7.1.79 Odborný pesonál (19) 637027 osobohodina 15,00 13,64 204,60

Odborné prednášky zástupcov z partnerskej akademickej resp. 
výskumnej praxe na žiadateľom organizovaných konferenciách a 
workshopoch. Tieto prednášky budú orientované na výmenu 
praktických skúseností z oblastí ako strojárske technológie, 
materiály, priemyselné inžinierstvo, energetika, konštruovanie a 
mechanika strojov, bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej 
bezpečnosť, bezpečnosť práce, manipulácia s materiálom, 
skladovanie, preprava,  ekonomika a ekológia, logistika, 
špecializované informačné technológie
1 prednášajúci x 3 dni
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá
Typ vzťahu: v zmysle Obchodného alebo Občianskeho zákonníka 4.1.

7.1.80 Odborný pesonál (20) 637027 osobohodina 15,00 13,64 204,60

Odborné prednášky zástupcov z partnerskej akademickej resp. 
výskumnej praxe na žiadateľom organizovaných konferenciách a 
workshopoch. Tieto prednášky budú orientované na výmenu 
praktických skúseností z oblastí ako strojárske technológie, 
materiály, priemyselné inžinierstvo, energetika, konštruovanie a 
mechanika strojov, bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej 
bezpečnosť, bezpečnosť práce, manipulácia s materiálom, 
skladovanie, preprava,  ekonomika a ekológia, logistika, 
špecializované informačné technológie
1 prednášajúci x 3 dni
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá
Typ vzťahu: v zmysle Obchodného alebo Občianskeho zákonníka 4.1.
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7.1.81 Odborný pesonál (21) 637027 osobohodina 15,00 13,64 204,60

Odborné prednášky zástupcov z partnerskej akademickej resp. 
výskumnej praxe na žiadateľom organizovaných konferenciách a 
workshopoch. Tieto prednášky budú orientované na výmenu 
praktických skúseností z oblastí ako strojárske technológie, 
materiály, priemyselné inžinierstvo, energetika, konštruovanie a 
mechanika strojov, bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej 
bezpečnosť, bezpečnosť práce, manipulácia s materiálom, 
skladovanie, preprava,  ekonomika a ekológia, logistika, 
špecializované informačné technológie
1 prednášajúci x 3 dni
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá
Typ vzťahu: v zmysle Obchodného alebo Občianskeho zákonníka 4.1.

7.1.82 Odborný pesonál (22) 637027 osobohodina 15,00 13,64 204,60

Odborné prednášky zástupcov z partnerskej akademickej resp. 
výskumnej praxe na žiadateľom organizovaných konferenciách a 
workshopoch. Tieto prednášky budú orientované na výmenu 
praktických skúseností z oblastí ako strojárske technológie, 
materiály, priemyselné inžinierstvo, energetika, konštruovanie a 
mechanika strojov, bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej 
bezpečnosť, bezpečnosť práce, manipulácia s materiálom, 
skladovanie, preprava,  ekonomika a ekológia, logistika, 
špecializované informačné technológie
1 prednášajúci x 3 dni
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá
Typ vzťahu: v zmysle Obchodného alebo Občianskeho zákonníka 4.1.

7.1.83 Odborný pesonál (23) 637027 osobohodina 15,00 13,64 204,60

Odborné prednášky zástupcov z partnerskej akademickej resp. 
výskumnej praxe na žiadateľom organizovaných konferenciách a 
workshopoch. Tieto prednášky budú orientované na výmenu 
praktických skúseností z oblastí ako strojárske technológie, 
materiály, priemyselné inžinierstvo, energetika, konštruovanie a 
mechanika strojov, bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej 
bezpečnosť, bezpečnosť práce, manipulácia s materiálom, 
skladovanie, preprava,  ekonomika a ekológia, logistika, 
špecializované informačné technológie
1 prednášajúci x 3 dni
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá
Typ vzťahu: v zmysle Obchodného alebo Občianskeho zákonníka 4.1.
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7.1.84 Odborný pesonál (24) 637027 osobohodina 15,00 13,64 204,60

Odborné prednášky zástupcov z partnerskej akademickej resp. 
výskumnej praxe na žiadateľom organizovaných konferenciách a 
workshopoch. Tieto prednášky budú orientované na výmenu 
praktických skúseností z oblastí ako strojárske technológie, 
materiály, priemyselné inžinierstvo, energetika, konštruovanie a 
mechanika strojov, bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej 
bezpečnosť, bezpečnosť práce, manipulácia s materiálom, 
skladovanie, preprava,  ekonomika a ekológia, logistika, 
špecializované informačné technológie
1 prednášajúci x 3 dni
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá
Typ vzťahu: v zmysle Obchodného alebo Občianskeho zákonníka 4.1.

7.1.85 Odborný pesonál (25) 637027 osobohodina 15,00 13,64 204,60

Odborné prednášky zástupcov z partnerskej akademickej resp. 
výskumnej praxe na žiadateľom organizovaných konferenciách a 
workshopoch. Tieto prednášky budú orientované na výmenu 
praktických skúseností z oblastí ako strojárske technológie, 
materiály, priemyselné inžinierstvo, energetika, konštruovanie a 
mechanika strojov, bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej 
bezpečnosť, bezpečnosť práce, manipulácia s materiálom, 
skladovanie, preprava,  ekonomika a ekológia, logistika, 
špecializované informačné technológie
1 prednášajúci x 3 dni
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá
Typ vzťahu: v zmysle Obchodného alebo Občianskeho zákonníka 4.1.

7.1.86 Odborný pesonál (26) 637027 osobohodina 15,00 13,64 204,60

Odborné prednášky zástupcov z partnerskej akademickej resp. 
výskumnej praxe na žiadateľom organizovaných konferenciách a 
workshopoch. Tieto prednášky budú orientované na výmenu 
praktických skúseností z oblastí ako strojárske technológie, 
materiály, priemyselné inžinierstvo, energetika, konštruovanie a 
mechanika strojov, bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej 
bezpečnosť, bezpečnosť práce, manipulácia s materiálom, 
skladovanie, preprava,  ekonomika a ekológia, logistika, 
špecializované informačné technológie
1 prednášajúci x 3 dni
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá
Typ vzťahu: v zmysle Obchodného alebo Občianskeho zákonníka 4.1.

104



ITMS kód Projektu: 26110230004   

7.1.87 Odborný pesonál (27) 637027 osobohodina 15,00 13,64 204,60

Odborné prednášky zástupcov z partnerskej akademickej resp. 
výskumnej praxe na žiadateľom organizovaných konferenciách a 
workshopoch. Tieto prednášky budú orientované na výmenu 
praktických skúseností z oblastí ako strojárske technológie, 
materiály, priemyselné inžinierstvo, energetika, konštruovanie a 
mechanika strojov, bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej 
bezpečnosť, bezpečnosť práce, manipulácia s materiálom, 
skladovanie, preprava,  ekonomika a ekológia, logistika, 
špecializované informačné technológie
1 prednášajúci x 3 dni
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá
Typ vzťahu: v zmysle Obchodného alebo Občianskeho zákonníka 4.1.

7.1.88 Odborný pesonál (28) 637027 osobohodina 15,00 13,64 204,60

Odborné prednášky zástupcov z partnerskej akademickej resp. 
výskumnej praxe na žiadateľom organizovaných konferenciách a 
workshopoch. Tieto prednášky budú orientované na výmenu 
praktických skúseností z oblastí ako strojárske technológie, 
materiály, priemyselné inžinierstvo, energetika, konštruovanie a 
mechanika strojov, bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej 
bezpečnosť, bezpečnosť práce, manipulácia s materiálom, 
skladovanie, preprava,  ekonomika a ekológia, logistika, 
špecializované informačné technológie
1 prednášajúci x 3 dni
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá
Typ vzťahu: v zmysle Obchodného alebo Občianskeho zákonníka 4.1.

7.1.89 Odborný pesonál (29) 637027 osobohodina 15,00 13,64 204,60

Odborné prednášky zástupcov z partnerskej akademickej resp. 
výskumnej praxe na žiadateľom organizovaných konferenciách a 
workshopoch. Tieto prednášky budú orientované na výmenu 
praktických skúseností z oblastí ako strojárske technológie, 
materiály, priemyselné inžinierstvo, energetika, konštruovanie a 
mechanika strojov, bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej 
bezpečnosť, bezpečnosť práce, manipulácia s materiálom, 
skladovanie, preprava,  ekonomika a ekológia, logistika, 
špecializované informačné technológie
1 prednášajúci x 3 dni
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá
Typ vzťahu: v zmysle Obchodného alebo Občianskeho zákonníka 4.1.
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7.1.90 Odborný pesonál (30) 637027 osobohodina 15,00 13,64 204,60

Odborné prednášky zástupcov z partnerskej akademickej resp. 
výskumnej praxe na žiadateľom organizovaných konferenciách a 
workshopoch. Tieto prednášky budú orientované na výmenu 
praktických skúseností z oblastí ako strojárske technológie, 
materiály, priemyselné inžinierstvo, energetika, konštruovanie a 
mechanika strojov, bezpečnostné inžinierstvo, doprava a jej 
bezpečnosť, bezpečnosť práce, manipulácia s materiálom, 
skladovanie, preprava,  ekonomika a ekológia, logistika, 
špecializované informačné technológie
1 prednášajúci x 3 dni
Odôvodnenie: počet hodín nevyhnutných pre realizáciu  aktivíty.
cena práce v mieste a čase obvyklá
Typ vzťahu: v zmysle Obchodného alebo Občianskeho zákonníka 4.1.

7.2. Cestovné náhrady ** 31 900,00

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

7.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi) ** projekt 0 0,00 0,00

7.2.3.
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)** v prípade potreby 631002 projekt 1 31 900,00 31 900,00

Pracovné cesty súvisiace s výkonom projektovej aktivity, realizáciou mobilít - 
relizované v zahraničí, predpokladaný počet: 290, počet osôb: 64, počet dní 
na osobu: 2, priemerný počet ciest na osobu: 4,5.
Účel pracovnej cesty:konzultácie so zahraničnými partnerskými univerzitami 
Krajina: krajiny EÚ
Cestovné náklady vrátane vreckového sú  v súlade so zákonom o cestovných 
náhradách. 4.1.

7.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 0,00

7.3.1
Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného 
personálu podľa aktivít projektu osobohodina 0 0,00 0,00

7.3.2 Vývoj portálu osobohodina 0 0,00 0,00

7.3.3 Tvorba vzdelávacích modulov osobohodina 0 0,00 0,00

7.4. Ostatné výdavky - priame 0,00

7.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity projekt 0 0,00 0,00

7.4.2. Nájom ostatného majetku a lízing projekt 0 0,00 0,00

7.4.3.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre lektorov, 
odborný personál (zabezpečené dodávateľsky)***** projekt 0,00

7.4.4. Grafické spracovanie a tlač publikácie projekt 0 0,00 0,00

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

7.5. Podpora frekventantov 0,00

7.5.1.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania (domáce, zahraničné cesty) projekt 0 0,00 0,00

7.5.2. Školiaci materiál, školiace potreby projekt 0 0,00 0,00

7.5.3. Príspevky pre frekventantov projekt 0 0,00 0,00

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

7. Spolu 66 844,10

8. Riadenie rizík (ak relevantné)

8.1. Riziková prirážka projekt 0 0,00 0,00

9. Spolu 0,00
CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU 880 753,06
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Kontrola kriterii efektivnosti rozpoctu Suma v EUR
Reálne limity 
rozpočtu v %

Maximálne 
limity

1. Nepriame výdavky*** 146 786,26 20,00% 20,00%

2a. Zariadenie a vybavenie cez krížové financovanie z 
ERDF (priame výdavky) 0

0% 10,00%

2b. Zariadenie a vybavenie cez krížové financovanie z 
ERDF (nepriame výdavky) 0

0% 10,00%

3a. Zariadenie a vybavenie (priame výdavky) 73 193,00 9,97% 20,00%
3b. Zariadenie a vybavenie (nepriame výdavky) 0 0% 20,00%

4. Dodávky na nepriame výdavky 0,00 0% 30,00%
5. Dodávky na priame výdavky 6 588,00 0,90% 30,00%
6. Riziková prirážka 0 0% 5,00%

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

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

**Preplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verejnou dopravou 

****Žiadateľ uvedie číslo aktivity podľa podrobného opisu projektu. Niektoré výdavky môžu byť zapojené vo viacerých aktivitách súčasne (napr. zariadenie/vybavenia sa využíva vo viacerých aktivitách)

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

z priamych výdavkov
z celkových oprávnených 
ýd k

z nepriamych výdavkov

z nepriamych výdavkov

*****Výdavok nesmie byť duplicitný vo vzťahu k výdavkom zahrnutým v položkách cestovné náhrady, v prípade duplicity bude daný výdavok neoprávnený v plnej výške. Pri odbornom personále je možné aplikovať iba na základe 
pracovnoprávnych vzťahov (zamestnanec - prijímateľ). V prípade vzťahu napr. živnostník - prijímateľ sa výdavky neuhrádzajú.

***Nepriame výdavky sú bežné výdavky súvisiace so zabezpečením realizácie riadenia projektu a publicity a informovanosti (výdavky žiadateľa na personál vyčlenený na riadenie projektu (projektový manažér, účtovník,...); tovary a služby, ktoré 
súvisia s administratívnym a technickým zabezpečením realizácie projektu vrátane informovania a publicity (napr. spotrebný materiál, zariadenie/vybavenie pre účely riadenia a administrácie projektu). Obsahujú všetky výdavky v hlavnej položke 
A1  a v prípade hlavnej položky A2 relevantné výdavky. Limit je určený na základe priamych výdavkov na projekt, t.j. 20 % z oprávnených priamych výdavkov projektu (bez započítania rizikovej prirážky). 

z priamych výdavkov
z priamych výdavkov

z priamych výdavkov

z nepriamych výdavkov
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Oprávnené výdavky 
projektu

Výška žiadaného 
príspevku

Vlastné zdroje

Rok A B C
1. 2009 0 0,00000 0,00000
2. 2010 206576,73 196247,89350 10328,83650
3. 2011 304614,6 289383,87000 15230,73000
4. 2012 304614,6 289383,87000 15230,73000
5. 2013 93468,63 88795,19850 4673,43150
6. 2014 0 0,00000 0,00000
7. 2015 0 0,00000 0,00000

Spolu 909274,56 863810,83200 45463,72800
8. % 100 95 5

Poznámky:

                                  OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV PROJEKTU (v EUR)

TABUĽKA č. 1:   PREDPOKLADANÉ ZDROJE FINANCOVANIA

Percentuálny podiel intenzity pomoci (výšky žiadaného príspevku) a vlastných zdrojov si žiadateľ prispôsobí 
vzhľadom na vlastné podmienky projektu (napr. 100:95:5, resp. 100:100:0, resp. iné).

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