
 

  
 
 
 
 
                                                                                                                                    

ITMS kód Projektu: 26220220176 
 

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO 
   FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

uzavretý 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 
v znení neskorších predpisov 

 
ČÍSLO ZMLUVY: 164/2012/2.2/OPVaV 

 
Tento Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, registračné číslo 
Dodatku 164/2012/2.2/OPVaV/D02 (ďalej len „Dodatok“) je uzavretý v zmysle článku 8 bod 
1 Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Všeobecné zmluvné 
podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „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 : doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc. 

 

v zastúpení1   

názov :  Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre 
štrukturálne fondy EÚ 

sídlo : Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava 

 Slovenská republika 

IČO : 31819494 

DIČ : 2022295539 

konajúci : RNDr. Marián Kostolányi 

na základe splnomocnenia zo dňa 13. 12. 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 : TEKMAR SLOVENSKO s.r.o. 

sídlo : Vinárska 26, 951 41 Lužianky, Slovenská republika 

zapísaný v :  Obch. registri Okres. súdu Nitra, Odd.: Sro, vložka č. 10012/N 

 dňa 30. 01. 1997 

konajúci : Ing. Jozef Nitray, CSc.; Ing. Jozef Mišuta 

IČO : 36518123 

DIČ : 2020150253 
 

Banka : Tatra banka a.s. 

číslo účtu  (vrátane predčíslia) a kód banky  

 zálohové platby:2  a) 

    b) 

 predfinancovanie:3 a) 

    b) 

 refundácia:4  a)  

     
(ďalej len „Prijímateľ“)  

(ďalej aj „Zmluvné strany“) 

 

Článok 1 

 
Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na zmenách Zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku č. 164/2012/2.2/OPVaV (ďalej len „Zmluva“), kód ITMS Projektu 
26220220176  v znení Dodatku č. 1 – registračné číslo Dodatku 166/2012/2.2/OPVaV/D01 a 
Usmernenia Poskytovateľa č. 5 zo dňa 28.06.2013, uvedených v článku 2 tohto Dodatku. 
 
 

Článok 2 
 

 
(1) Článok 3 bod 3.1 písm. a),b),c),d) Zmluvy o poskytnutí NFP sa nahrádza novým 

článkom 3 bod 3.1 písm. a),b),c),d) nasledovne:  
 

„3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom: 

a) celkové  oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 2 569 186,26 
€ (slovom dva milióny päťstošesťdesiatdeväťtisíc jednostoosemdesiatšesť EUR a dvadsaťšesť 
centov), pričom celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu pre: 

                                                 
2
 Ak sa nehodí, prečiarknite 

3 Ak sa nehodí, prečiarknite 
4 Ak sa nehodí, prečiarknite 
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   Hlavného partnera TEKMAR SLOVENSKO s.r.o., Lužianky predstavujú sumu 
2 301 517,26 € (slovom dva milióny tristojedentisíc päťstosedemnásť EUR a dvadsaťšesť 
centov), 
   Partnera č. 1 Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Lužianky 
predstavujú sumu 267 669,00 € (slovom dvestošesťdesiatsedemtisíc šesťstošesťdesiatdeväť 
EUR a nula centov), 

b) poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok z ERDF do výšky 
1 694 735,90 € (slovom jeden milión šesťstodeväťdesiatštyritisíc sedemstotridsaťpäť EUR 
a deväťdesiat centov) a zo ŠR do výšky 299 071,04 € (slovom dvestodeväťdesiatdeväťtisíc 
sedemdesiatjeden EUR a štyri centy), čo spolu predstavuje sumu 1 993 806,94 € (slovom 
jeden milión deväťstodeväťdesiattritisíc osemstošesť EUR a deväťdesiatštyri centov) 
v nasledovnom členení pre: 

  Hlavného partnera TEKMAR SLOVENSKO s.r.o., Lužianky nenávratný finančný 
príspevok z ERDF do výšky 1 467 217,25 € (slovom jeden milión štyristošesťdesiatsedemtisíc 
dvestosedemnásť EUR a dvadsaťpäť centov) a zo ŠR do výšky 258 920,69 € (slovom 
dvestopäťdesiatosemtisíc deväťstodvadsať EUR a šesťdesiatdeväť centov), čo spolu 
predstavuje sumu 1 726 137,94 € (slovom jeden milión sedemstodvadsaťšesťtisíc 
jednostotridsaťsedem EUR a deväťdesiatštyri centov) a v percentuálnom vyjadrení 75 % 
(slovom sedemdesiatpäť percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít 
Projektu pre TEKMAR SLOVENSKO s.r.o., Lužianky, uvedených v bode 3.1. písm. a) tohto 
Článku Zmluvy o poskytnutí NFP. 
   Partnera č. 1 Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Lužianky 
nenávratný finančný príspevok z ERDF do výšky 227 518,65 € (slovom 
dvestodvadsaťsedemtisíc päťstoosemnásť EUR a šesťdesiatpäť centov) a zo ŠR do výšky 
40 150,35 € (slovom štyridsaťtisíc jednostopäťdesiat EUR a tridsaťpäť centov), čo spolu 
predstavuje sumu 267 669,00 € (slovom dvestošesťdesiatsedemtisíc šesťstošesťdesiatdeväť 
EUR a nula centov) a v percentuálnom vyjadrení 100 % (slovom jednosto percent) 
z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu pre Národné 
poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužiankach, uvedených v bode 3.1. písm. a) tohto 
Článku Zmluvy o poskytnutí NFP. 

c) Prijímateľ zabezpečí vlastné zdroje financovania Projektu vo výške minimálne 575 379,32 
€ (slovom päťstosedemdesiatpäťtisíc tristosedemdesiatdeväť EUR a tridsaťdva centov) 
z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1 písm. 
a) tohto článku Zmluvy a zabezpečí ďalšie vlastné zdroje financovania Projektu na úhradu 
všetkých neoprávnených výdavkov Projektu.  

d) Poskytovateľ poskytne pre:  

   Hlavného partnera TEKMAR SLOVENSKO s.r.o., Lužianky konečnú sumu 
nenávratného finančného príspevku vo výške 75 % zo schválených oprávnených výdavkov, 
avšak celková výška nenávratného finančného príspevku uvedená v bode 3.1 písm. b) tohto 
článku Zmluvy môže byť prekročená najviac do výšky 1 EUR (slovom jedno euro) a to len 
z technických dôvodov na strane Poskytovateľa. 
Partnera č. 1 Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Lužianky konečnú 
sumu nenávratného finančného príspevku vo výške 100 % zo schválených oprávnených 
výdavkov, avšak celková výška nenávratného finančného príspevku uvedená v bode 3.1 písm. 
b) tohto článku Zmluvy môže byť prekročená najviac do výšky 1 EUR (slovom jedno euro) 
a to len z technických dôvodov na strane Poskytovateľa.“. 
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(2) Článok 5 bod 5.4 Zmluvy o poskytnutí NFP sa nahrádza novým článkom 5 bod 5.4 

nasledovne:  
„5.4 Projekt bude implementovaný spolu s partnermi: Národné poľnohospodárske a 

potravinárske centrum, Lužianky. Vzťahy medzi prijímateľom 
a partnerom/partnermi sú upravené osobitnou zmluvou, ktorá je prílohou č. 5 
zmluvy o NFP.“. 

 
 
Ostatné prílohy Zmluvy 
 
 

(3) V prílohe č. 3 Zmluvy „Rozpočet projektu“ sa tabuľka „Rozpočet projektu 
a komentár k rozpočtu projektu pre prioritné osi č. 1 až 4 OP VaV“ nahrádza novou 
tabuľkou „Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu pre prioritné osi č. 1 až 4 
OP VaV“. 

 Nová tabuľka je prílohou č. 1 k Dodatku.  
 Príloha č. 1 k Dodatku sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

 

 
(4) Príloha č. 5 Zmluvy - „Zmluva o partnerstve“ sa mení na základe Dodatku č. 2 

k Zmluve o partnerstve, ktorý tvorí prílohu tohto Dodatku.  
 

Dodatok č. 2 k Zmluve o partnerstve sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.  
 

Článok 3 

(1)  Pre účely tohto Dodatku sa všeobecné zmluvné podmienky označujú ako „VZP“, 
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bez VZP a ostatných príloh sa 
označuje ako „Zmluva o poskytnutí NFP“ a Zmluva o poskytnutí NFP, VZP a ostatné 
prílohy sa označuje ako „Zmluva“.  

  
(2)  Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho 

obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli. Ich zmluvné prejavy sú 
dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu vôľu. 
Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho 
podpísali.  

 
(3)  Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku si Prijímateľ 

ponecháva 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu medzi 
zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu tohto Dodatku uloženého u 
Poskytovateľa. 

 
(4)  Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia 

Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv.  
 
(5)   Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 
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Prílohy: 

Príloha č. 1: Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu pre prioritné osi  

          č. 1 až 4 OP VaV 

Príloha č. 2: Dodatok č. 2 k Zmluve o partnerstve  

 

 

Za  Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 

 

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

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu5 Poskytovateľa 

RNDr. Marián Kostolányi 

 

 

Za Prijímateľa v Lužiankach, dňa: 

 

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

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu6 Prijímateľa 
Ing. Jozef Nitray, CSc.  

 

 

  
 

                                                 
5 Ak sa nehodí, prečiarknite 
6 Ak sa nehodí, prečiarknite 



Názov položky rozpočtu1

Číselník 
skupiny 

výdavkov
Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokladan

ý rozsah)

Jednotková cena 
(max. cena)

2

Výdavky projektu 
spolu

Oprávnené 
výdavky projektu 

spolu po 

finančnej analýze

Komentár k rozpočtu
Priradenie k aktivitám 

projektu (číslo aktivity v 
Opise projektu F1)

3

Výdavky 
projektu spolu 

pre žiadateľa

Výdavky 
projektu spolu 

pre partnera
4

A B B1 C D E F1 = D * E F2 G H I J

1. Zariadenie a vybavenie projektu EUR EUR EUR EUR EUR

1.1. Zariadenie a vybavenie 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.

Nákup zariadenia, vybavenia, strojov, prístrojov a 
laboratórnych zariadení ks 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2. Software ks 0 0,000 0,00 0,00

1.1.3. Licencie ks 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4. Vytváranie počítačových sietí projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5. Nákup IKT 713002 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00

1.1.6. alšie položky podľa charakteru projektu ks 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.2.1. Odpisy dlhodobého hmotného  majetku - (názov) projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku - (názov) projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3. alšie položky podľa charakteru projektu projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Zariadenie a vybavenie - iné 11 718,80 0,00 4 948,80 6 770,00

1.3.1 Operačný systém s MS Office 633013 ks 3 290,000 870,00 0,00

Minimálne parametre: operačný systém a 
kancelársky balík obsahujúci textový 
graficky a prezentačný editor najnovšia 
verzia v čase obstarávania, plná verzia na 
existujúce PC (Sp. využ.): zaistenie 
kompatibility s aktuálnymi verziami software 
pri výmene dát s inými subjektami  Sp.výp.: 
počet jednotiek x cena s DPH + 
predpokladaný nárast cien (podľa prieskumu 
trhu) -výdavok sa týka partnera 1.1. 0,00 870,00

1.3.2 Notebook s príslušenstvom 633002 ks 5 1 100,000 5 500,00 0,00

Notebook s príslušenstvom, minimálne 
parametre:  procesor – 2-jadrový 1,6 GHz, 
operačný systém 64-bitový, systémová 
pamäť-6,144 MB, pevný disk-500 GB, 
displej 15.6´´, s podsvietením LED, grafická 
karta, wifi, Bluetooth, 2x USB 2. + monitor 

ninimálne  21“ LCD s LED podsvietením ,  
klávesnica qwerty s funkčnými tlačidlami, 
myš optická, OS + kanc.balik,  (Sp. využ.): 
Evidencia pokusných zvierat, harmonogramy 
výskumných úloh, zber, uchovávanie a 
spracovávanie výsledkov. Sp.výp.: počet 
jednotiek x cena s DPH + predpokladaný 
nárast cien (podľa prieskumu trhu) -výdavok 
sa týka partnera 1.1. 0,00 5 500,00

1.3.3 Multifunkčná tlačiareň 633002 ks 1 400,000 400,00 0,00

Minimálne parametre:   farebná laserová 
tlačiareň, scaner, kopírovací stroj ,  
minimálne: automatický podávač, LCD 
displej, skenovanie do siete a na pamäťový 
USB kľúč. Tlač 8 str. za min./kópií za min. 
farebne, 12 str. za min./kópií čiernobielo  
Sp.výp.: počet jednotiek x cena s DPH + 
predpokladaný nárast cien (podľa prieskumu 
trhu) -výdavok sa týka partnera 1.1. 0,00 400,00

Príloha č.1 k Dodatku č.2 Zmluvy o NFP: Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR)  PRE ŽIADATE A A VŠETKÝCH PARTNEROV 

1



1.3.4 PC zostava 633002 ks 4 604,100 2 416,40 0,00

Minimálne parametre: základná doska s 
čipsetem min. H61 podporujúca grafické 
jádro CPU, pamäť min. 2 GB, procesor min. 
2000 GHz, HDD 300, DVD. Výdavok sa 
týka žiadateľa. Jednotková cena sa uvádza 
bez DPH, ke že žiadateľ si bude nárokovať 
vrátenie DPH. 1.1. 2 416,40 0,00

1.3.5 Notebook s príslušenstvom 633002 ks 2 439,900 879,80 0,00

Minimálne parametre: 15.6" LED 1366x768, 
RAM 3GB, HDD 320GB, DVD.Výdavok sa 
týka žiadateľa. Jednotková cena sa uvádza 
bez DPH, ke že žiadateľ si bude nárokovať 
vrátenie DPH. 1.1. 879,80 0,00

1.3.6 LCD monitor 633002 ks 7 100,000 700,00 0,00

Minimálne parametre: uhlopriečka min. 
22",Výdavok sa týka žiadateľa. Jednotková 
cena sa uvádza bez DPH, ke že žiadateľ si 
bude nárokovať vrátenie DPH. 1.1. 700,00 0,00

1.3.7 Externý HDD 3,5" 633002 ks 2 54,800 109,60 0,00

Minimálne parametre: kapacita 1 
TB,Výdavok sa týka žiadateľa. Jednotková 
cena sa uvádza bez DPH, ke že žiadateľ si 
bude nárokovať vrátenie DPH. 1.1. 109,60 0,00

1.3.8 Externý HDD 2,5" 633002 ks 4 45,300 181,20 0,00

Minimálne parametre: kapacita 500 GB, 
Výdavok sa týka žiadateľa. Jednotková cena 
sa uvádza bez DPH, ke že žiadateľ si bude 
nárokovať vrátenie DPH. 1.1. 181,20 0,00

1.3.9 Farebná tlačiareň 633002 ks 2 330,900 661,80 0,00

Minimálne parametre:  laser - farebná 
tlačiareň, tlač min. 18 str/ min. farebne, 
práca v sieti, dpi min. 500x500. Výdavok sa 
týka žiadateľa. Jednotková cena sa uvádza 
bez DPH, ke že žiadateľ si bude nárokovať 
vrátenie DPH. 1.1. 661,80 0,00

2



1. Spolu 11 718,80 0,00 4 948,80 6 770,00

2.A

Výskum biologicky aktívnych látok a ich aplikovateľnosti 
pre zlepšovanie zdravia 

2.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 460 128,29 0,00 355 928,29 104 200,00

2.A.1.1.

Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 
personálu podľa aktivít projektu 610620 osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

2.A.1.1.1. vedecko - výskumný pracovník 1 610620 osobohodina 1 100 10,500 11 550,00 0,00

Spôsob výpočtu: hodinová mzda (primerane 
miestu, pozícií a času + odvody) * počet 
hodín (predpokladaný rozsah práce a časová 
náročnosť je stanovená na základe 
predchádzajúcich skúseností).  -vydavok sa 

tyka partnera 1.1. 0,00 11 550,00

2.A.1.1.2. vedecko - výskumný pracovník 2 610620 osobohodina 1 000 7,000 7 000,00 0,00

Spôsob výpočtu: hodinová mzda (primerane 
miestu, pozícií a času + odvody) * počet 
hodín (predpokladaný rozsah práce a časová 
náročnosť je stanovená na základe 
predchádzajúcich skúseností). -vydavok sa 

tyka partnera 1.1. 0,00 7 000,00

2.A.1.1.3. vedecko - výskumný pracovník 3 610620 osobohodina 1 000 8,000 8 000,00 0,00

Spôsob výpočtu: hodinová mzda (primerane 
miestu, pozícií a času + odvody) * počet 
hodín (predpokladaný rozsah práce a časová 
náročnosť je stanovená na základe 
predchádzajúcich skúseností).   -vydavok sa 

tyka partnera 1.1. 0,00 8 000,00

2.A.1.1.4. vedecko - výskumný pracovník 4 610620 osobohodina 300 12,000 3 600,00 0,00

Spôsob výpočtu: hodinová mzda (primerane 
miestu, pozícií a času + odvody) * počet 
hodín (predpokladaný rozsah práce a časová 
náročnosť je stanovená na základe 
predchádzajúcich skúseností). vydavok sa 

tyka partnera 1.1. 0,00 3 600,00

2.A.1.1.5. vedecko - výskumný pracovník 5 610620 osobohodina 100 16,000 1 600,00 0,00

Spôsob výpočtu: hodinová mzda (primerane 
miestu, pozícií a času + odvody) * počet 
hodín (predpokladaný rozsah práce a časová 
náročnosť je stanovená na základe 
predchádzajúcich skúseností). -vydavok sa 

tyka partnera 1.1. 0,00 1 600,00

2.A.1.1.6. vedecko - výskumný pracovník 6 610620 osobohodina 300 10,500 3 150,00 0,00

Spôsob výpočtu: hodinová mzda (primerane 
miestu, pozícií a času + odvody) * počet 
hodín (predpokladaný rozsah práce a časová 
náročnosť je stanovená na základe 
predchádzajúcich skúseností). -vydavok sa 

tyka partnera 1.1. 0,00 3 150,00

2.A.1.1.7. vedecko - výskumný pracovník 7 610620 osobohodina 5 000 6,500 32 500,00 0,00

Spôsob výpočtu: hodinová mzda (primerane 
miestu, pozícií a času + odvody) * počet 
hodín (predpokladaný rozsah práce a časová 
náročnosť je stanovená na základe 
predchádzajúcich skúseností). -vydavok sa 

tyka partnera CVZV Nitra 1.1. 0,00 32 500,00

2.A.1.1.8. vedecko - výskumný pracovník 8 610620 osobohodina 1 335 12,040 16 073,40 0,00

Spôsob výpočtu: hodinová mzda (primerane 
miestu, pozícií a času + odvody) * počet 
hodín (predpokladaný rozsah práce a časová 
náročnosť je stanovená na základe 
predchádzajúcich skúseností). -vydavok sa 

tyka žiadateľa 1.1. 16 073,40 0,00
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2.A.1.1.9. vedecko - výskumný pracovník 9 610620 osobohodina 1 335 12,040 16 073,40 0,00

Spôsob výpočtu: hodinová mzda (primerane 
miestu, pozícií a času + odvody) * počet 
hodín (predpokladaný rozsah práce a časová 
náročnosť je stanovená na základe 
predchádzajúcich skúseností). -vydavok sa 

tyka žiadateľa 1.1. 16 073,40 0,00

2.A.1.1.10. vedecko - výskumný pracovník 10 610620 osobohodina 1 335 9,560 12 762,60 0,00

Spôsob výpočtu: hodinová mzda (primerane 
miestu, pozícií a času + odvody) * počet 
hodín (predpokladaný rozsah práce a časová 
náročnosť je stanovená na základe 
predchádzajúcich skúseností). -vydavok sa 

tyka žiadateľa 1.1. 12 762,60 0,00

2.A.1.1.11. vedecko - výskumný pracovník 11 610620 osobohodina 1 335 7,700 10 279,50 0,00

Spôsob výpočtu: hodinová mzda (primerane 
miestu, pozícií a času + odvody) * počet 
hodín (predpokladaný rozsah práce a časová 
náročnosť je stanovená na základe 
predchádzajúcich skúseností). -vydavok sa 

tyka žiadateľa 1.1. 10 279,50 0,00

2.A.1.1.12. vedecko - výskumný pracovník 12 610620 osobohodina 1 335 6,640 8 864,40 0,00

Spôsob výpočtu: hodinová mzda (primerane 
miestu, pozícií a času + odvody) * počet 
hodín (predpokladaný rozsah práce a časová 
náročnosť je stanovená na základe 
predchádzajúcich skúseností). -vydavok sa 

tyka žiadateľa 1.1. 8 864,40 0,00

2.A.1.1.13. vedecko - výskumný pracovník 13 610620 osobohodina 1 335 4,980 6 648,30 0,00

Spôsob výpočtu: hodinová mzda (primerane 
miestu, pozícií a času + odvody) * počet 
hodín (predpokladaný rozsah práce a časová 
náročnosť je stanovená na základe 
predchádzajúcich skúseností). -vydavok sa 

tyka žiadateľa 1.1. 6 648,30 0,00

2.A.1.1.14. vedecko - výskumný pracovník 14 610620 osobohodina 1 335 4,990 6 661,65 0,00

Spôsob výpočtu: hodinová mzda (primerane 
miestu, pozícií a času + odvody) * počet 
hodín (predpokladaný rozsah práce a časová 
náročnosť je stanovená na základe 
predchádzajúcich skúseností). -vydavok sa 

tyka žiadateľa 1.1. 6 661,65 0,00

2.A.1.1.15. vedecko - výskumný pracovník 15 610620 osobohodina 500 11,880 5 940,00 0,00

Spôsob výpočtu: hodinová mzda (primerane 
miestu, pozícií a času + odvody) * počet 
hodín (predpokladaný rozsah práce a časová 
náročnosť je stanovená na základe 
predchádzajúcich skúseností). -vydavok sa 

tyka žiadateľa 1.1. 5 940,00 0,00

2.A.1.1.16. vedecko - výskumný pracovník 16 610620 osobohodina 500 11,880 5 940,00 0,00

Spôsob výpočtu: hodinová mzda (primerane 
miestu, pozícií a času + odvody) * počet 
hodín (predpokladaný rozsah práce a časová 
náročnosť je stanovená na základe 
predchádzajúcich skúseností). -vydavok sa 

tyka žiadateľa 1.1. 5 940,00 0,00

2.A.1.1.17. vedecko - výskumný pracovník 17 610620 osobohodina 500 11,880 5 940,00 0,00

Spôsob výpočtu: hodinová mzda (primerane 
miestu, pozícií a času + odvody) * počet 
hodín (predpokladaný rozsah práce a časová 
náročnosť je stanovená na základe 
predchádzajúcich skúseností). -vydavok sa 

tyka žiadateľa 1.1. 5 940,00 0,00
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2.A.1.1.18. vedecko - výskumný pracovník 18 610620 osobohodina 500 11,880 5 940,00 0,00

Spôsob výpočtu: hodinová mzda (primerane 
miestu, pozícií a času + odvody) * počet 
hodín (predpokladaný rozsah práce a časová 
náročnosť je stanovená na základe 
predchádzajúcich skúseností). -vydavok sa 

tyka žiadateľa 1.1. 5 940,00 0,00

2.A.1.1.19. odborný pracovník 1 610620 osobohodina 400 8,000 3 200,00 0,00

Spôsob výpočtu: hodinová mzda (primerane 
miestu, pozícií a času + odvody) * počet 
hodín (predpokladaný rozsah práce a časová 
náročnosť je stanovená na základe 
predchádzajúcich skúseností). -vydavok sa 

tyka partnera 1.1. 0,00 3 200,00

2.A.1.1.20. odborný pracovník 2 610620 osobohodina 200 6,000 1 200,00 0,00

Spôsob výpočtu: hodinová mzda (primerane 
miestu, pozícií a času + odvody) * počet 
hodín (predpokladaný rozsah práce a časová 
náročnosť je stanovená na základe 
predchádzajúcich skúseností). -vydavok sa 

tyka partnera 1.1. 0,00 1 200,00

2.A.1.1.21. odborný pracovník 3 610620 osobohodina 4 830 8,199 39 601,17 0,00

Spôsob výpočtu: hodinová mzda (primerane 
miestu, pozícií a času + odvody) * počet 
hodín (predpokladaný rozsah práce a časová 
náročnosť je stanovená na základe 
predchádzajúcich skúseností). -vydavok sa 

tyka žiadateľa 1.1. 39 601,17 0,00

2.A.1.1.22. odborný pracovník 4 610620 osobohodina 4 830 8,199 39 601,17 0,00

Spôsob výpočtu: hodinová mzda (primerane 
miestu, pozícií a času + odvody) * počet 
hodín (predpokladaný rozsah práce a časová 
náročnosť je stanovená na základe 
predchádzajúcich skúseností). -vydavok sa 

tyka žiadateľa 1.1. 39 601,17 0,00

2.A.1.1.23. odborný pracovník 5 610620 osobohodina 4 830 4,100 19 803,00 0,00

Spôsob výpočtu: hodinová mzda (primerane 
miestu, pozícií a času + odvody) * počet 
hodín (predpokladaný rozsah práce a časová 
náročnosť je stanovená na základe 
predchádzajúcich skúseností). -vydavok sa 

tyka žiadateľa 1.1. 19 803,00 0,00

2.A.1.1.24. laborant 1 610620 osobohodina 400 4,500 1 800,00 0,00

Spôsob výpočtu: hodinová mzda (primerane 
miestu, pozícií a času + odvody) * počet 
hodín (predpokladaný rozsah práce a časová 
náročnosť je stanovená na základe 
predchádzajúcich skúseností). -vydavok sa 

tyka partnera 1.1. 0,00 1 800,00

2.A.1.1.25. laborant 2 610620 osobohodina 400 4,000 1 600,00 0,00

Spôsob výpočtu: hodinová mzda (primerane 
miestu, pozícií a času + odvody) * počet 
hodín (predpokladaný rozsah práce a časová 
náročnosť je stanovená na základe 
predchádzajúcich skúseností). -vydavok sa 

tyka partnera 1.1. 0,00 1 600,00

2.A.1.1.26. laborant 3 610620 osobohodina 400 4,000 1 600,00 0,00

Spôsob výpočtu: hodinová mzda (primerane 
miestu, pozícií a času + odvody) * počet 
hodín (predpokladaný rozsah práce a časová 
náročnosť je stanovená na základe 
predchádzajúcich skúseností). -vydavok sa 

tyka partnera 1.1. 0,00 1 600,00
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2.A.1.1.27. laborant 4 610620 osobohodina 400 4,000 1 600,00 0,00

Spôsob výpočtu: hodinová mzda (primerane 
miestu, pozícií a času + odvody) * počet 
hodín (predpokladaný rozsah práce a časová 
náročnosť je stanovená na základe 
predchádzajúcich skúseností). -vydavok sa 

tyka partnera 1.1. 0,00 1 600,00

2.A.1.1.28. laborant 5 610620 osobohodina 200 4,000 800,00 0,00

Spôsob výpočtu: hodinová mzda (primerane 
miestu, pozícií a času + odvody) * počet 
hodín (predpokladaný rozsah práce a časová 
náročnosť je stanovená na základe 
predchádzajúcich skúseností). -vydavok sa 

tyka partnera 1.1. 0,00 800,00

2.A.1.2.1. Technik 1 610620 osobohodina 5 000 5,000 25 000,00 0,00

Spôsob výpočtu: hodinová mzda (primerane 
miestu, pozícií a času + odvody) * počet 
hodín (predpokladaný rozsah práce a časová 
náročnosť je stanovená na základe 
predchádzajúcich skúseností). -vydavok sa 

tyka partnera 1.1. 0,00 25 000,00

2.A.1.2.2. Technik 2 610620 osobohodina 4 186 4,250 17 790,50 0,00

Spôsob výpočtu: hodinová mzda (primerane 
miestu, pozícií a času + odvody) * počet 
hodín (predpokladaný rozsah práce a časová 
náročnosť je stanovená na základe 
predchádzajúcich skúseností). -vydavok sa 

tyka žiadateľa 1.1. 17 790,50 0,00

2.A.1.2.3. Technik 3 610620 osobohodina 4 186 4,250 17 790,50 0,00

Spôsob výpočtu: hodinová mzda (primerane 
miestu, pozícií a času + odvody) * počet 
hodín (predpokladaný rozsah práce a časová 
náročnosť je stanovená na základe 
predchádzajúcich skúseností). -vydavok sa 

tyka žiadateľa 1.1. 17 790,50 0,00

2.A.1.2.4. Technik 4 610620 osobohodina 4 186 4,400 18 418,40 0,00

Spôsob výpočtu: hodinová mzda (primerane 
miestu, pozícií a času + odvody) * počet 
hodín (predpokladaný rozsah práce a časová 
náročnosť je stanovená na základe 
predchádzajúcich skúseností). -vydavok sa 

tyka žiadateľa 1.1. 18 418,40 0,00

2.A.1.2.5. Technik 5 610620 osobohodina 4 186 4,350 18 209,10 0,00

Spôsob výpočtu: hodinová mzda (primerane 
miestu, pozícií a času + odvody) * počet 
hodín (predpokladaný rozsah práce a časová 
náročnosť je stanovená na základe 
predchádzajúcich skúseností). -vydavok sa 

tyka žiadateľa 1.1. 18 209,10 0,00

2.A.1.2.6. Technik 6 610620 osobohodina 3 542 4,350 15 407,70 0,00

Spôsob výpočtu: hodinová mzda (primerane 
miestu, pozícií a času + odvody) * počet 
hodín (predpokladaný rozsah práce a časová 
náročnosť je stanovená na základe 
predchádzajúcich skúseností). -vydavok sa 

tyka žiadateľa 1.1. 15 407,70

2.A.1.2.7. Technik 7 610620 osobohodina 3 542 3,850 13 636,70 0,00

Spôsob výpočtu: hodinová mzda (primerane 
miestu, pozícií a času + odvody) * počet 
hodín (predpokladaný rozsah práce a časová 
náročnosť je stanovená na základe 
predchádzajúcich skúseností). -vydavok sa 

tyka žiadateľa 1.1. 13 636,70
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2.A.1.2.8. Technik 8 610620 osobohodina 3 542 3,850 13 636,70 0,00

Spôsob výpočtu: hodinová mzda (primerane 
miestu, pozícií a času + odvody) * počet 
hodín (predpokladaný rozsah práce a časová 
náročnosť je stanovená na základe 
predchádzajúcich skúseností). -vydavok sa 

tyka žiadateľa 1.1. 13 636,70

2.A.1.2.9. Technik 9 610620 osobohodina 3 542 3,850 13 636,70 0,00

Spôsob výpočtu: hodinová mzda (primerane 
miestu, pozícií a času + odvody) * počet 
hodín (predpokladaný rozsah práce a časová 
náročnosť je stanovená na základe 
predchádzajúcich skúseností). -vydavok sa 

tyka žiadateľa 1.1. 13 636,70

2.A.1.2.10. Technik 10 610620 osobohodina 3 542 3,850 13 636,70 0,00

Spôsob výpočtu: hodinová mzda (primerane 
miestu, pozícií a času + odvody) * počet 
hodín (predpokladaný rozsah práce a časová 
náročnosť je stanovená na základe 
predchádzajúcich skúseností). -vydavok sa 

tyka žiadateľa 1.1. 13 636,70

2.A.1.2.11. Technik 11 610620 osobohodina 3 542 3,850 13 636,70 0,00

Spôsob výpočtu: hodinová mzda (primerane 
miestu, pozícií a času + odvody) * počet 
hodín (predpokladaný rozsah práce a časová 
náročnosť je stanovená na základe 
predchádzajúcich skúseností). -vydavok sa 

tyka žiadateľa 1.1. 13 636,70

2.A.1.3. alšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

2.A.2. Cestovné náhrady 22 200,00 0,00 0,00 22 200,00

2.A.2.1. Prevádzka vozidla organizácie6
634001 projekt 1 300,000 300,00 0,00

Predpoklad PHM podľa spotreby uvedenej v 
technickom preukaze vozidla zaradeného do 
majetku organizácie na uskutočnenie 
pracovných ciest, Spôsob výpočtu: spotreba 
v l/100 km x cena benzínu €/l x 
predpokladaný počet km.
prevádzka služobného auta súviasiaca s 
aktivitou projektu (predpoklad PHM 7,5 

l/100km) -vydavok sa tyka partnera 1.1. 0,00 300,00

2.A.2.2.

Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)7

631001 projekt 1 2 500,000 2 500,00 0,00

služobné cesty súviasiace s aktivitou 
projektu a propagáciou výsledkovcestovné 
náhrady sú stanovené na základe platnej 
legislatívy v danom čase a mieste * počet 
jednotiek.  SPÔSOB VYUŽITIA: na úhradu 
nákladov cestovných náhrad • 
predpokladaný počet pracovníkov  7
• predpokladaný počet pracovných ciest  30
 -vydavok sa tyka partnera 1.1. 0,00 2 500,00
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2.A.2.3.

Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)8 v prípade potreby 631002 projekt 1 19 400,000 19 400,00 0,00

služobné cesty súviasiace s aktivitou 
projektu a propagáciou výsledko v cestovné 
náhrady sú stanovené na základe platnej 
legislatívy v danom čase a mieste * počet 
jednotiek.  SPÔSOB VYUŽITIA:• 
predpokladaný počet pracovníkov 7
• predpokladaný počet pracovných ciest 20
• predpokladaný cieľ  pracovných ciest : 
20th International Congress of Nutrition, 

Granada, Spain, 15th European Congress of 

Endocrinology 

Copenhagen, Denmark, Society for 

Endocrinology BES 2013 

Harrogate, UK, Vita Foods Europe – 
Švajčiarsko, SIAL – Francúzsko, ciele 
ostatných pracovných ciest nie sú v 
súčasnosti známe a vyplynú z riešenia 
projektu.

-vydavok sa tyka partnera 1.1. 0,00 19 400,00

2.A.2.4. alšie položky podľa charakteru projektu projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

2.A.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti)9
31 500,00 0,00 0,00 31 500,00

2.A.3.1. Zahraničný výskumný pracovník 1 637004 osobohodina 1 000 31,500 31 500,00 0,00

Spôsob výpočtu: hodinová mzda (primerane 
miestu, pozícií a času + odvody) * počet 
hodín (predpokladaný rozsah práce a časová 
náročnosť je stanovená na základe 
predchádzajúcich skúseností). V cene 
práce/hod sú zahrnuté výdavky na cestovné, 
stravné, ubytovanie, telefón.  - výdavok sa 
tyka partnera 1.1. 0,00 31 500,00

2.A.3.2. alšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

2.A.4. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 1 981 193,00 0,00 1 901 039,00 80 154,00

2.A.4.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) 636002 projekt 1 1 770 000,000 1 770 000,00 0,00

Jedná sa o nájom komplikovanej 
technologickej linky potrebnej pre realizáciu 
výskumných prác, najmú na overenie 
aplikovateľnosti. Použitie tohto zariadenia je 
nevyhnutné pre realizáciu projektu. Nájom 
tohto zariadenia je ekonomicky výhodnejšie 
ako kúpa, ke že bude využité len na 
realizáciu výskumných prác. Cena bola 
určená na základe prieskumu trhu, ako 
najvýhodnejšia ponuka za prenájom 
zariadenia počas realizácie projektu. 
Jednotková cena je uvádzaná bez DPH, 
ke že žiadateľ si bude nárokovať vrátenie 
DPH. 1.1. 1 770 000,00 0,00

2.A.4.2. Nájom priestorov na realizáciu aktivity10 
projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

2.A.4.3.

Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivity / 
aktivít projektu - dodávané externe11

637011 projekt 1 17 300,000 17 300,00 0,00

Sp.výp.: počet jednotiek x cena s DPH + 
predpokladaný nárast cien (podľa prieskumu 
trhu) Jedná sa o expertízy a posudky 
potrebné pre realizáciu výskumnej úlohy, 
ako napr. jazykové korekcie publikácií, 
služby biochemických a iných 
certifikovaných laboratórií, služby 
krmivárskych firiem, výdavky na 
poradenstvo a rovnocenné služby použité 
výlučne na výskumnú činnosť -vydavok sa 
tyka partnera 1.1. 0,00 17 300,00
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2.A.4.4. Zmluvný výskum12
637004 projekt 1 8 629,000 8 629,00 0,00

Jedná sa o zmluvný výskum potrebný pre 
realizáciu odborných aktivity, ktorý je 
dodávaný z vonkajších zdrojov, ke že sa 
jedná o výskum na ktorý nemá žiadateľ a ani 
partner potrebné vybavenie. Jedná sa o 
výskum o výrobku, ktorý pomôže určiť 
cielového zákazníka, jeho požiadavky na 
výrobok, určiť optimálnu komunikáciu so 
spotrebiteľom, a bol by nástrojom pre 
prípravu obalového dizajnu novej funkčnej 
potraviny. Cena bola určená za poskytované 
služby za trhovú cenu na základe prieskumu 
trhu. Výdavok žiadateľa. Jednotková cena je 
uvádzaná bez DPH, ke že žiadateľ si bude 
nárokovať vrátenie DPH. 1.1. 8 629,00 0,00

2.A.4.5.

Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity (napr. 
voda) 632002 projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00

2.A.4.6.

Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity (napr. 
plyn, energie) 632001 projekt 1 24 156,000 24 156,00 0,00

Jedná sa o spotrebovanú energiu pri 
realizácií výskumných prác. Cena bola 
určená na základe skúseností žiadateľa. 
Predpokladaná spotreba el. energie na 
obdobie trvania projektu je vo výške 21740 
€ čo predstvuje spotrebu
130885 kW / zmluvná cena za dodávku el. 
energie je 0,1661€/kW/ . Kvalifikovaný 
odhad spotreby el. energie na spracovanie 1 

dávky je 262 kW.
Predpokladaná spotreba plynu na obdobie 
trvania projektu je vo

výške 2 416 € čo predstvuje spotrebu 58 500  
kWh / aktuálna cena za dodávku  je 0,0413 
€/kW /. Kvalifikovaný odhad spotreby plynu 
za účelom výroby technologickej pary na 
spracovanie 1 dávky je 117 kW. Výdavok sa 
týka žiadateľa. Jednotková cena je uvádzaná 
bez DPH, ke že žiadateľ si bude nárokovať 
vrátenie DPH. 1.1. 24 156,00 0,00

2.A.4.7.1.

Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity (napr. 
materiál a pomôcky pre vedecké účely, náhradné súčiastky na 
zariadenie obstarané  a využívané počas doby realizácie 
projektu, ...) 633006 projekt 1 98 254,000 98 254,00 0,00

Jedná sa o spotrebu materiálu pri realizácií 
výskumných prác, t.j. odborných aktivít 
projektu. Cena bola určená na základe 
skúseností a výpočtu žiadateľa. Počas 
trvania výskumného projektu je plánovné 
spracovať 500 výskumných dávok, 
priemerná hodnota jednej dávky je 196,51 € 
čo predstavuje čiastku 98 254 €.
   - spotrebný materiál predstavujú:  
biologicky aktívne látky, vyselektované 
substancie biotechnologického a naturálneho 
pôvodu, surovinová základňa židateľa. 
Jednotková cena je uvádzaná bez DPH, 
ke že žiadateľ si bude nárokovať vrátenie 
DPH. 1.1. 98 254,00 0,00

9



2.A.4.7.2.

Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity (napr. 
materiál a pomôcky pre vedecké účely, náhradné súčiastky na 
zariadenie obstarané  a využívané počas doby realizácie 
projektu, ...) 633006 projekt 1 54 354,000 54 354,00 0,00

Sp.výp.: počet jednotiek x cena s DPH + 
predpokladaný nárast cien (podľa prieskumu 
trhu) Spotrebný materiál pre realizáciu 
odborných aktivít projektu (napr. materiál a 
pomôcky pre vedecké účely, kancelársky 
papier, tonery, dezinfekčné, čistiace 
prostriedky a pod.). -vydavok sa tyka 

partnera 1.1. 0,00 54 354,00

2.A.4.8.1. Vložné na konferencie - tuzemské 637001 projekt 1 1 500,000 1 500,00 0,00

Jedná sa o vložné na konferencie tuzemské. 
Výdavok sa týka partnera 1.1. 0,00 1 500,00

2.A.4.8.2. Vložné na konferencie - zahraničné 637001 projekt 1 7 000,000 7 000,00 0,00

Jedná sa o vložné na konferencie zahraničné. 
Výdavok sa týka partnera 1.1. 0,00 7 000,00

2.A. Celkom 2 495 021,29 0,00 2 256 967,29 238 054,00

2.B. ... doplniť názov aktivity projektu
2.B.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 0,00 0,00 0,00 0,00

2.B.1.1.

Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 
personálu podľa aktivít projektu osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

2.B.1.2. Technik 610620 osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

2.B.1.3. alšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

2.B.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00 0,00 0,00

2.B.2.1. Prevádzka vozidla organizácie6
634001 projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

2.B.2.2.

Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)7

631001 projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

2.B.2.3.

Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)8 v prípade potreby 631002 projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

2.B.2.4. alšie položky podľa charakteru projektu projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

2.B.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti)9
0,00 0,00 0,00 0,00

2.B.3.1.

Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 
personálu podľa aktivít projektu osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

2.B.3.2. alšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.B.4. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 0,00 0,00 0,00 0,00

2.B.4.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

2.B.4.2. Nájom priestorov na realizáciu aktivity10 
projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

2.B.4.3.

Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivity / 
aktivít projektu - dodávané externe11

637011 ks 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

2.B.4.4. Zmluvný výskum12
projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

2.B.4.5.

Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity (napr. 
voda) 632002 projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

2.B.4.6.

Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity (napr. 
plyn, energie) 632001 projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

2.B.4.7.

Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity (napr. 
materiál a pomôcky pre vedecké účely, náhradné súčiastky na 
zariadenie obstarané  a využívané počas doby realizácie 
projektu, ...) projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

2.B.4.8.

alšie položky podľa charakteru projektu (napr. výdavky 
súvisiace s ochranou duševného vlastníctva ...) projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

2.B. Celkom 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C. ... doplniť názov aktivity projektu
2.C.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.

Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 
personálu podľa aktivít projektu osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.2. Technik 610620 osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.3. alšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.2.1. Prevádzka vozidla organizácie6
634001 projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.2.2.

Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)7

631001 projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.2.3.

Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)8v prípade potreby 631002 projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.2.4. alšie položky podľa charakteru projektu projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti)9
0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.3.1.

Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 
personálu podľa aktivít projektu osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.3.2. alšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.4. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.4.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.4.2. Nájom priestorov na realizáciu aktivity10 
projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.4.3.

Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivity / 
aktivít projektu - dodávané externe11

637011 ks 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.4.4. Zmluvný výskum12
projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.4.5.

Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity (napr. 
voda) 632002 projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.4.6.

Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity (napr. 
plyn, energie) 632001 projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.4.7.

Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity (napr. 
materiál a pomôcky pre vedecké účely, náhradné súčiastky na 
zariadenie obstarané  a využívané počas doby realizácie 
projektu, ...) projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.4.8.

alšie položky podľa charakteru projektu (napr. výdavky 
súvisiace s ochranou duševného vlastníctva ...) projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C. Celkom 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Spolu 2 495 021,29 0,00 2 256 967,29 238 054,00

3. Riadenie projektu a publicita - nepriame výdavky
3.1. Personálne výdavky interné13

43 046,17 0,00 39 601,17 3 445,00

3.1.1. Manažér publicity 610620 osobohodina 50 4,500 225,00 0,00

Spôsob výpočtu: hodinová mzda (primerane 
miestu, pozícií a času + odvody) * počet 
hodín (predpokladaný rozsah práce a časová 
náročnosť je stanovená na základe 
predchádzajúcich skúseností), výdavok sa 
týka partnera

Riadenie projektu

0,00 225,00
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3.1.2. Pracovník pre verejné obstarávanie 610620 osobohodina 100 5,500 550,00 0,00

Spôsob výpočtu: hodinová mzda (primerane 
miestu, pozícií a času + odvody) * počet 
hodín (predpokladaný rozsah práce a časová 
náročnosť je stanovená na základe 
predchádzajúcich skúseností), výdavok sa 
týka partnera

Riadenie projektu

0,00 550,00

3.1.3. Finančný manažér 610620 osobohodina 186 7,500 1 395,00 0,00

Spôsob výpočtu: hodinová mzda (primerane 
miestu, pozícií a času + odvody) * počet 
hodín (predpokladaný rozsah práce a časová 
náročnosť je stanovená na základe 
predchádzajúcich skúseností), výdavok sa 
týka partnera

Riadenie projektu

0,00 1 395,00

3.1.4. Projektový manažér 610620 osobohodina 150 7,000 1 050,00 0,00

Spôsob výpočtu: hodinová mzda (primerane 
miestu, pozícií a času + odvody) * počet 
hodín (predpokladaný rozsah práce a časová 
náročnosť je stanovená na základe 
predchádzajúcich skúseností), výdavok sa 
týka partnera

Riadenie projektu

0,00 1 050,00

3.1.5. Asistent projektového manažéra 610620 osobohodina 50 4,500 225,00 0,00

Spôsob výpočtu: hodinová mzda (primerane 
miestu, pozícií a času + odvody) * počet 
hodín (predpokladaný rozsah práce a časová 
náročnosť je stanovená na základe 
predchádzajúcich skúseností), výdavok sa 
týka partnera

Riadenie projektu

0,00 225,00

3.1.6. Projektový manažér žiadateľa 610620 osobohodina 4 830 8,199 39 601,17 0,00

Spôsob výpočtu: hodinová mzda (primerane 
miestu, pozícií a času + odvody) * počet 
hodín (predpokladaný rozsah práce a časová 
náročnosť je stanovená na základe 
predchádzajúcich skúseností), výdavok sa 
týka Žiadateľa

Riadenie projektu

39 601,17 0,00
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3.2. Ostatné  výdavky - nepriame14
1 350,00 0,00 0,00 1 350,00

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

kancelársky spotrebný materiál, Sp.výp.: 
počet jednotiek x cena s DPH + 
predpokladaný nárast cien (podľa prieskumu 
trhu); Sp. využ.: spracovanie a uchovávanie 
administratívnej stránky implementácie 
projektu, výdavok sa týka partnera

Riadenie projektu

0,00 1 000,00

3.2.2. Telekomunikačné poplatky, poštovné a internet 632003 projekt 1 0,000 0,00 0,00 Riadenie projektu 0,00 0,00

3.2.3. Energie v rámci administrácie projektu 632001 projekt 1 0,000 0,00 0,00 Riadenie projektu 0,00 0,00

3.2.4. Upratovanie v rámci administrácie projektu projekt 1 0,000 0,00 0,00 Riadenie projektu 0,00 0,00

3.2.5. Právne poradenstvo projekt 1 0,000 0,00 0,00 Riadenie projektu 0,00 0,00

3.2.6. Notárske poplatky 637012 projekt 1 0,000 0,00 0,00 Riadenie projektu 0,00 0,00

3.2.7.

Poistenie majetku nadobudnutého z projektu počas realizácie 
projektu 637015 projekt 1 350,000 350,00 0,00

Sp.výp.: počet jednotiek x cena s DPH + 
predpokladaný nárast cien (podľa prieskumu 
trhu); Sp. využ.:poistenie nadobudnutého 
majetku z projektu, výdavok sa týka 
partnera

Riadenie projektu

0,00 350,00

3.2.8. Údržba a opravy projekt 1 0,000 0,00 0,00 Riadenie projektu 0,00 0,00

3.2.9. alšie položky podľa charakteru projektu projekt 1 0,000 0,00 0,00 Riadenie projektu 0,00 0,00

3.3. Publicita a informovanosť15
18 050,00 0,00 0,00 18 050,00

3.3.1. Publicita spojená s propagáciou výsledkov projektu 637003 projekt 1 2 000,000 2 000,00 0,00

Sp.výp.: počet jednotiek x cena s DPH + 
predpokladaný nárast cien (podľa prieskumu 
trhu); Sp. využ.: posterová propagácia 
dosiahnutých výsledkov realizovaných v 
rámci aktivity, inzercia v novinách, letáky, 
bulletiny, brožúry, TV spot, výdavok sa týka 
partnera

Publicita a informovanosť

0,00 2 000,00

3.3.2. CDROM projekt 1 0,000 0,00 0,00 Publicita a informovanosť 0,00 0,00

3.3.3.

Označenie projektu (najmä logo EÚ, názov príslušného 
programu) 637003 projekt 1 50,000 50,00 0,00

Sp.výp.: počet jednotiek x cena s DPH + 
predpokladaný nárast cien (podľa prieskumu 
trhu); Sp. využ.: publicita projektu 
(informačné tabule, plágaty, označenia 
pracovísk, nálepky a iné), výdavok sa týka 
partnera

Publicita a informovanosť

0,00 50,00

3.3.4. Webové sídlo určené pre publicitu projektu 637003 projekt 1 16 000,000 16 000,00 0,00

Sp.výp.: počet jednotiek x cena s DPH + 
predpokladaný nárast cien (podľa prieskumu 
trhu); Sp. využ.: propagácia dosiahnutých 
výsledkov realizovaných v rámci aktivity na 
internete, výdavok sa týka partnera

Publicita a informovanosť

0,00 16 000,00

3.3.5. alšie položky podľa charakteru projektu projekt 1 0,000 0,00 0,00 Publicita a informovanosť 0,00 0,00

3.4. Dodávka služieb - personálne výdavky15
0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.1. Manažér publicity osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 Riadenie projektu 0,00 0,00

3.4.2. Pracovník pre verejné obstarávanie osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 Riadenie projektu 0,00 0,00

3.4.3. Finančný manažér osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 Riadenie projektu 0,00 0,00

3.4.4. Projektový manažér osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 Riadenie projektu 0,00 0,00

3.  Spolu 62 446,17 0,00 39 601,17 22 845,00

VÝDAVKY PROJEKTU 2 569 186,26 0,00 2 301 517,26 267 669,00
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Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu

KE1 2,49% 62446,17 *

KE1a 1,75% 39 601,17 **

KE1b
17 9,33% 22 845,00 **

KE2
17 0,38% 8 629,00 max. 50%

KE3
17 19,95% 49 200,00 max. 20%

KE4
17 0,00% 0,00 max. 20%

Riadenie projektu a publicita 3. - nepriame výdavky (hlavná položka 
rozpočtu žiadateľa) 16 z celkových oprávnených priamych výdavkov žiadateľa

Riadenie projektu a publicita 3. - nepriame výdavky (hlavná položka 
rozpočtu partnera - podnikateľa, resp. partnera - výskumnej 
organizácie) 16

z celkových oprávnených priamych výdavkov partnera - podnikateľa, resp. partnera - 
výskumnej organizácie

Riadenie projektu a publicita 3. - nepriame výdavky (hlavná položka 
rozpočtu projektu) 16 z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu

Dodávky 18 - nepriame výdavky partnera - výskumnej organizácie z celkových oprávnených nepriamych výdavkov partnera - výskumnej organizácie

Žiadateľ vypracuje rozpočet projektu za všetkých partnerov projektu!  

Poznámky (žiadateľovi nie je povolené meniť text  poznámok) 

Dodávky 18 - priame výdavky pre žiadateľa, resp. partnera - podnikateľa z celkových oprávnených priamych výdavkov žiadateľa, resp. partnera - podnikateľa 

Dodávky 18  - priame výdavky partnera - výskumnej organizácie z celkových oprávnených priamych výdavkov partnera - výskumnej organizácie

5 V prípade, že projekt bude obsahovať iba jednu aktivitu, vtedy je potrebné hlavnú položku rozpočtu označiť - 2. 

6 Preplatenie PHM podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze vozidla zaradeného do majetku organizácie na uskutočnenie pracovných ciest.
7 Preplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verejnou dopravou (V prípade vlaku bude akceptovaná za oprávnený výdavok cena lístku vo vlaku pre II. triedu + miestenka. Je možné využiť aj na tuzemské pracovné 
cesty aj leteckú prepravu, pričom za oprávnený výdavok sa bude považovať max. cena vlaku pre II. triedu + miestenka, t.j. ak letenka bude lacnejšia ako cena lístku pre II. triedu + miestenka, tak sa preplatí cena letenky (ekonomická 
trieda). 

8 V prípade využitia leteckej prepravy je oprávneným výdavkom cena letenky pre ekonomickú triedu.

1 Použité názvy podpoložiek sú ilustratívne. Použiť stručný názov výdavku, ktorý jednoznačne vystihuje jeho podstatu. Pri zariadeniach nepoužívať pomenovanie výrobcu. Pri personálnych výdavkoch neuvádzať konkrétne mená 
pracovníkov a nekumulovať viacero pozícií do jednej podpoložky.
2 Jednotková cena sa môže uvádzať až na tri desatinné miesta. Pokiaľ žiadateľ, partner - podnikateľ, resp. partner - výskumná organizácia je pomerným platcom DPH podľa §49 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, 
jednotková cena je vrátane DPH, v komentári k príslušnej podpoložke sa uvedie, že "Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom“. Pokiaľ žiadateľ, partner - podnikateľ, resp. partner - 
výskumná organizácia je platcom DPH podľa §49 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, jednotková cena je bez DPH. Pokiaľ žiadateľ, partner - podnikateľ, resp. partner - výskumná organizácia nie je platcom DPH 
podľa §49 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, jednotková cena je vrátane DPH.
3 K danej podpoložke priradiť len jednu odbornú aktivitu z opisu projektu, v ktorej sa výdavok na danú podpoložku zrealizuje. Ostatné aktivity, kde sa dané zariadenie/vybavenie využíva, uvádzať v opise  projektu.
4 V prípade viacerých partnerov projektu pridať potrebný počet stĺpcov a uvádzať výdavky každého partnera v samostatnom stĺpci.

** Hlavná položka rozpočtu žiadateľa, partnera - podnikateľa, resp. partnera – výskumnej organizácie 3. Riadenie projektu a publicita  nesmie presiahnuť 7,00% z celkových oprávnených priamych výdavkov žiadateľa, partnera - 
podnikateľa, resp. partnera –  výskumnej organizácie, ak hlavná položka žiadateľa, partnera - podnikateľa, resp. partnera – výskumnej organizácie 1. Zariadenie a vybavenie je vyššia ako 40,00% z celkových oprávnených výdavkov 
žiadateľa, partnera - podnikateľa, resp. partnera – výskumnej organizácie. Inak hlavná položka rozpočtu žiadateľa, partnera - podnikateľa, resp. partnera – výskumnej organizácie 3. Riadenie projektu a publicita nesmie presiahnuť 
10,00% z celkových oprávnených priamych výdavkov  žiadateľa, partnera - podnikateľa, resp. partnera – výskumnej organizácie.

9 Výdavky sú oprávnené výlučne pre partnera - výskumnú organizáciu.
10 Výdavky sú oprávnené výlučne pre žiadateľa a partnera - podnikateľa.
11Výdavky na Štúdie, expertízy, posudky, odborné služby súvisiace s implementáciou projektu - dodávané externe, ktoré nie sú súčasťou zmluvného výskumu,  pričom- celková suma z nenávratného  finančného príspevku na štúdie, 
expertízy, posudky a odborné služby obdobného charakteru dodávané externe kumulatívne pre všetkých partnerov vrátane žiadateľa nemôže presiahnuť 50 000,00 EUR.
12 Vrátane výdavkov na Štúdie, expertízy, posudky, odborné služby súvisiace s implementáciou projektu - dodávané externe, ktoré sú súčasťou samotného zmluvného výskumu a dodávateľom uvedených výstupov je rovnaký subjekt 
ako dodávateľ zmluvného výskumu a výsledok zmluvného výskumu predstavuje pridanú hodnotu v ňom realizovanej expertízy a je v zásade nerealizovateľný bez výsledkov tejto expertízy.
13 V položke 3.1 sú pre žiadateľa, resp. partnera - podnikateľa oprávneným výdavkom výlučne náklady na projektového manažéra, pričom projektový manažér žiadateľa musí v rámci svojej pracovnej náplne vykonávať aj monitoring 
projektu. Ostatné výdavky v tejto položke sú  oprávnené len pre partnera  - výskumnú organizáciu mimo schémy štátnej pomoci.
14 V položke 3.2 sú pre žiadateľa a partnera podnikateľa oprávneným výdavkom výlučne náklady na údržbu a opravy, a to len pre zariadenie a vybavenie zaobstarané a využívané počas projektu.
15 Oprávnený výdavok len pre partnera - výskumnú organizáciu mimo schémy štátnej pomoci.
16 Údaje v prvých dvoch stĺpcoch sú vypočítavané na základe vzorcov uvedených v daných bunkách, ktoré je potrebné zachovať. Žiadateľ doplní len údaj namiesto *,** (t.j. max. 7%, resp. max.10%). 
17 V prípade viacerých partnerov projektu pridať potrebný počet riadkov a uvádzať výdavky každého partnera v samostatnom riadku.
18 Do dodávok sa zara ujú výdavky priradené k skupine výdavkov 637004, 637005, 637010, 637011.
* Ak hlavná položka rozpočtu projektu 1. Zariadenie a vybavenie projektu -  je vyššia ako 40,00% celkových oprávnených výdavkov projektu, t.j. projekt má investičný charakter (charakter projektu je stanovený na základe celkového - 
sumárneho rozpočtu projektu), hlavná položka rozpočtu projektu 3. Riadenie projektu a publicita nesmie presiahnuť 7,00% z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu na základe údajov v stĺpci F1. Inak hlavná položka 
rozpočtu projektu 3 . - Riadenie projektu a publicita nesmie presiahnuť 10,00% z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu na základe údajov v stĺpci F1. 

*** Žiadateľ, resp. partner - podnikateľ , resp. partner - výskumná organizácia uvedie v percentách limit príslušný pre svoje výdavky v projekte na základe údajov uvedených v príslušnom stĺpci I, J at ..
**** Žiadateľ, resp. partner - podnikateľ , resp. partner - výskumná organizácia uvedie v eurách limit príslušný pre svoje výdavky v projekte na základe údajov uvedených v príslušnom stĺpci I, J at ..
Výdavky projektu spolu - stĺpec  F1 zahŕňa všetky výdavky projektu oprávnené na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, ERDF a vlastného spolufinancovania, nezahŕňa neoprávnené výdavky projektu. Údaje v stĺpci sú 
vypočítavané na základe vzorcov uvedených v daných bunkách, ktoré je potrebné zachovať. 
Oprávnené výdavky projektu spolu po FA - stĺpec  F2 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov projektu relevantných pre partnera - výskumnú organizáciu vypočítaných na základe finančnej analýzy (finančná analýza je relevantná, ak 
Výdavky projektu spolu v stĺpci J pre partnera - výskumná organizácia sú vyššie ako 1 milión EUR). 
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DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O PARTNERSTVE  
 

uzavretý 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 
predpisova v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov 
Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov 
 
Tento Dodatok k zmluve o partnerstve, registračné číslo Dodatku 
164/2012/2.2/OPVaV/D02/PZ (ďalej len „Dodatok“) je uzavretý v zmysle článku XX. ods. 9 
Zmluvy o partnerstve k realizácii projektu č. 26220220176, názov projektu: Zdravá výživa pre 
zdravé životné funkcie, medzi zmluvnými stranami: 
 
1. Názov spoločnosti/organizácie:  TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o. 
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným 
Adresa/Sídlo: Vinárska 26, 951 41 Lužianky, Slovenská republika 
IČO: 36 518 123     DIČ: 2020150253 
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, Vložka č. 10012/N  
Telefón/fax: 037/7723030, 037/6529130  E-mail: jozef.nitray@tekmar.sk   
Http: www.tekmar.sk 
Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Nitray, CSc. 

          Ing. Jozef Mišuta 
(ďalej len „Hlavný partner“) 

a 
 

2. Názov :Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 
Právna forma: Štátna príspevková organizácia 
Adresa/Sídlo: Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky 
IČO: 42337402     DIČ:  2023975107 
Zapísaná v: Zriaďovacia listina MP SR č. 4854/2013-250 zo dňa 3.12.2013 s účinnosťou od  
         1.1.2014 
Telefón/fax: 037/6546122    E-mail: nppc@cvzv.sk  
Http: www.nppcsr.sk 
Štatutárny zástupca: prof. Ing. Štefan Mihina, PhD. 
(ďalej len „Partner 1") 
 
(ďalej aj „Zmluvné strany“) 

Článok 1 

 

Zmluvné strany sa dohodli na zmenách Zmluvy o partnerstve uzatvorenej k realizácii projektu 
č. 26220220176 (ďalej len „Zmluva“), v znení dodatku č.1 – registračné číslo dodatku 
164/2012/2.2/OPVaV/D01/PZ, uvedených v Článku 2 tohto Dodatku. 
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Článok 2 

(1) V úvodných ustanoveniach Zmluvy o partnerstve sa údaje „Partner 1“ nahrádzajú 
novým znením nasledovne: 

 
„2. Názov :Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 
Právna forma:    štátna príspevková organizácia 
Adresa/Sídlo:    Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky 
IČO:     42337402     
DIČ:     2023975107 
Zapísaná v: Zriaďovacia listina MP SR č. 4854/2013-250 zo dňa  

3.12.2013 s účinnosťou od 1.1.2014 
Telefón/fax:    037 6546 122   
E-mail:    nppc@cvzv.sk   
Http:     www.nppcsr.sk 
Štatutárny zástupca:   prof. Ing. Štefan Mihina, PhD. 
(ďalej len „Partner 1").“ 
 
Prílohy Zmluvy 
 
(2) Príloha č. 1a Zmluvy o partnerstve „Prehľad partnerov v projekte“ sa nahrádza 

novou Prílohou č. 1a „Prehľad partnerov v projekte“. 
 
Nová Príloha „Prehľad partnerov v projekte“ je prílohou č. 1 k Dodatku.  
Príloha č. 1 k Dodatku sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

 
(3) Príloha č. 1b Zmluvy o partnerstve „Prehľad aktivít a ukazovateľov“ sa nahrádza 

novou Prílohou č..1b „Prehľad aktivít a ukazovateľov“. 

 Nová Príloha „Prehľad aktivít a ukazovateľov“ je prílohou č. 2 k Dodatku.  
 Príloha č. 2 k Dodatku sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

 

(4) Príloha č. 2a Zmluvy o partnerstve „Rozpočet projektu“ sanahrádza novou prílohou č. 
2a „Rozpočet projektu“. 

 
Nová Príloha „Rozpočet projektu“ je prílohou č. 3 k Dodatku.  
Príloha č. 3 k Dodatku sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 
 

(5) Príloha č. 2b Zmluvy o partnerstve „Rozpočet projektu pre Partnera 1: Národné 
poľnohospodárske a potravinárske centrum“ sa nahrádza novou prílohou č. 2b „Rozpočet 
projektu pre Partnera 1: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum“. 

Nová Príloha „Rozpočet projektu pre Partnera 1: Národné poľnohospodárske 
a potravinárske centrum“ je prílohou č. 4 k Dodatku.  
Príloha č. 4 k Dodatku sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

 

(6) Príloha č. 3 Zmluvy o partnerstve „Účty partnerov“ sa nahrádza novou prílohou  
„Účty partnerov“. 

 
Nová Príloha „Účty partnerov“ je prílohou č. 5 k Dodatku.  
Príloha č. 5 k Dodatku sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 
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Článok 3 
 

(1) Tento Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane 
každá zo Zmluvných strán 1 rovnopisa 3 rovnopisy sú poskytnuté Poskytovateľovi ako 
príloha zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.  

 
(2) Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho 

obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli. Ich zmluvné prejavy sú 
dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu 
vôľu.Podpisujúce osoby  sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho 
podpísali.  
 

(3) Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť až 
nadobudnutím účinnosti Dodatku k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku, ktorý bude upravovať navrhovanú zmenu Zmluvy. Ak tento Dodatok bude 
podpísaný v rôzny deň, Dodatok nadobúda platnosť dňom, počas ktorého bol pripojený 
posledný podpis. 

 
(4) Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 
 

Prílohy: 

Príloha č. 1 Prehľad partnerov v projekte 

Príloha č. 2 Prehľad aktivít a ukazovateľov 

Príloha č. 3 Rozpočet projektu 

Príloha č. 4 Rozpočet projektu pre Partnera 1: Národné poľnohospodárske a potravinárske  

 centrum 

Príloha č. 5 Účty partnerov 

 
V Lužiankach, dňa 17.3.2014 
 
 
_____________________________   _______________________________ 
Hlavný partner partnerstva     1. člen partnerstva 
Ing. Jozef Nitray, CSc.    prof. Ing. Štefan Mihina, PhD. 
(štatutárny zástupca)     (štatutárny zástupca)  
 
 
Súhlas s Dodatkom: 
 
 
________________________             
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
(v zastúpení  Agentúra Ministerstva  
školstva, vedy, výskumu a  
športu SR pre štrukturálne fondy EÚ)   
RNDr. Marián Kostolányi 
generálny riaditeľ 
(štatutárny zástupca)  



Príloha č.1a   ITMS kód Projektu:  26220220176 

 

 

 

 

Prehľad partnerov v projekte 

 
Zdravá výživa pre zdravé životné funkcie 

26220220176 

 
 Aktivity % podiel 

partnera na 

rozpočte aktivity 

Hlavný partner (názov) 

TEKMAR 

SLOVENSKO, s.r.o. 

Aktivita 1.1  Výskum biologicky aktívnych látok a ich aplikovateľnosti 

pre zlepšovanie zdravia 

89,58 

Partner 1 

Národné 

poľnohospodárske 

a potravinárske 

centrum 

Aktivita 1.1 Výskum biologicky aktívnych látok a ich aplikovateľnosti 

pre zlepšovanie zdravia 

10,42 

 



  ITMS kód Projektu: 26220220176  

Príloha č. 1b  
 

 

    

 
 

Prehľad aktivít a ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový 
rámec realizácie projektu) 

 
Tabuľka č. 1.b.1 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity 1.1.Výskum biologicky aktívnych látok a ich aplikovateľnosti pre 

zlepšovanie zdravia 

Cieľ aktivity  

 

 

 

 

 

 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

II/2012 – IV/2014 

Opis aktivity  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstupy (výsledky) 

aktivity 
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Výdavky na realizáciu 

aktivity 

2 569 186,26 

Partnerstvo 

(názov partnera) 

Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity %Podiel na 

rozpočte 

aktivity 

TEKMAR 

SLOVENSKO, s.r.o. 

 

 

 

89,58 

Národné 

poľnohospodárske 

a potravinárske 

centrum 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,42 

Spolu  100 

 

Tabuľka č. 1.b.2 

Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike zdravotného 
stavu obyvateľstva 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

TEKMAR SLOVENSKO, 

s.r.o. 

Eur 0 2012 1.726.295,45 2014 86,57 

Národné poľnohospodárske 

a potravinárske centrum 

Eur 0 2012 267.808,11 2014 13,43 

Spolu Eur 0 2012 1.994.103,56 2014 100 

 

Počet projektov aplikovaného výskumu a vývoja v podnikovej sfére 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o. Počet 0 2012 1 2014 100 

Národné poľnohospodárske 

a potravinárske centrum 

Počet 0 2012 0 2014 0 

Spolu Počet 0 2012 1 2014 100 
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Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorý využívajú poskytnutú podporu 
- muži 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o. Počet 0 2012 0 2014 0 

Národné poľnohospodárske 

a potravinárske centrum 

Počet 0 2012 1 2014 100 

Spolu Počet 0 2012 1 2014 100 

 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorý využívajú poskytnutú 
podporu - muži 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o. Počet 0 2012 0 2014 0 

Národné poľnohospodárske 

a potravinárske centrum 

Počet 0 2012 4 2014 100 

Spolu Počet 0 2012 4 2014 100 

 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorý využívajú poskytnutú 
podporu - ženy 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o. Počet 0 2012 0 2014 0 

Národné poľnohospodárske 

a potravinárske centrum 

Počet 0 2012 1 2014 100 

Spolu Počet 0 2012 1 2014 100 

 

Tabuľka č. 1.b.3 

Počet publikácií v karentovaných časopisoch 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o. Počet 0 2014 0 2019 0 

Národné poľnohospodárske 

a potravinárske centrum 

Počet 0 2014 3 2019 100 

Spolu Počet 0 2014 3 2019 100 

 

Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o. Počet 0 2014 0 2019 0 

Národné poľnohospodárske 

a potravinárske centrum 

Počet 0 2014 3 2019 100 

Spolu Počet 0 2014 3 2019 100 

 

 



  ITMS kód Projektu: 26220220176  

Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorý. 
využívajú poskytnutú podporu - muži 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o. Počet 0 2014 0 2019 0 

Národné poľnohospodárske 

a potravinárske centrum 

Počet 0 2014 3 2019 100 

Spolu Počet 0 2014 3 2019 100 

 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorý. 
využívajú poskytnutú podporu - ženy 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o. Počet 0 2014 0 2019 0 

Národné poľnohospodárske 

a potravinárske centrum 

Počet 0 2014 2 2019 100 

Spolu Počet 0 2014 2 2019 100 
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Príloha č. 2A  

 

 

 

 
 

 

 

ROZPOČET PROJEKTU 
 

 

 
 
OPERAČNÝ PROGRAM:  Výskum a vývoj 
 
Kód výzvy:    OPVaV-2011/2.2/07-SORO 
 
Projekt - názov:   Zdravá výživa pre zdravé životné funkcie 
 
Projekt – kód projektu z ITMS:  26220220176 
 
Hlavný partner – prijímateľ:   TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o. 
 

Adresa/Sídlo:   Vinárska 26, 951 41 Lužianky 
 

IČO:    36 518 123 
 
Partner  1:   Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 
 
 

Člen 
partnerstva 

NFP 
 ESF/ERDFv 

EUR 

NFP 
ŠR v EUR 

Vlastné zdroje 
v EUR 

% spolufin. 
vl. zdrojov 

% podiel na 
rozpočte  

Celkové oprávnené 
výdavky v EUR 

Hlavný partner 1 467 217,25 258 920,69 575 379,32 25 89,58 2 301 517,26 

Partner 1 227 518,65 40 150,35 0,00 0 10,42 267 669,00 

SPOLU 1 694 735,90 299 071,04 575 379,32 22,40 100 2 569 186,26 

 



Názov položky rozpočtu1

Číselník 
skupiny 

výdavkov
Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokladaný 

rozsah)

Jednotková cena 
(max. cena)

2

Výdavky projektu 
spolu

Oprávnené výdavky 
projektu spolu po 

finančnej analýze
Komentár k rozpočtu

Priradenie k aktivitám 
projektu (číslo aktivity v 

Opise projektu F1)
3

Výdavky projektu 
spolu pre žiadateľa

Výdavky projektu 
spolu pre partnera

4

A B B1 C D E F1 = D * E F2 G H I J

1. Zariadenie a vybavenie projektu EUR EUR EUR EUR EUR

1.1. Zariadenie a vybavenie 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.

Nákup zariadenia, vybavenia, strojov, prístrojov a 
laboratórnych zariadení ks 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2. Software ks 0 0,000 0,00 0,00

1.1.3. Licencie ks 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4. Vytváranie počítačových sietí projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5. Nákup IKT 713002 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00

1.1.6. alšie položky podľa charakteru projektu ks 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.2.1. Odpisy dlhodobého hmotného  majetku - (názov) projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku - (názov) projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3. alšie položky podľa charakteru projektu projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Zariadenie a vybavenie - iné 6 770,00 0,00 0,00 6 770,00

1.3.1 Operačný systém s MS Office 633013 ks 3 290,000 870,00 0,00

Minimálne parametre: operačný systém a 
kancelársky balík obsahujúci textový 
graficky a prezentačný editor najnovšia 
verzia v čase obstarávania, plná verzia na 
existujúce PC (Sp. využ.): zaistenie 
kompatibility s aktuálnymi verziami 
software pri výmene dát s inými subjektami  
Sp.výp.: počet jednotiek x cena s DPH + 
predpokladaný nárast cien (podľa prieskumu 
trhu) -výdavok sa týka partnera 1.1. 0,00 870,00

1.3.2 Notebook s príslušenstvom 633002 ks 5 1 100,000 5 500,00 0,00

Notebook s príslušenstvom, minimálne 
parametre:  procesor – 2-jadrový 1,6 GHz, 
operačný systém 64-bitový, systémová 
pamäť-6,144 MB, pevný disk-500 GB, 
displej 15.6´ ,́ s podsvietením LED, grafická 
karta, wifi, Bluetooth, 2x USB 2. + monitor 

ninimálne  21“ LCD s LED podsvietením ,  
klávesnica qwerty s funkčnými tlačidlami, 
myš optická, OS + kanc.balik,  (Sp. využ.): 
Evidencia pokusných zvierat, harmonogramy 
výskumných úloh, zber, uchovávanie a 
spracovávanie výsledkov. Sp.výp.: počet 
jednotiek x cena s DPH + predpokladaný 
nárast cien (podľa prieskumu trhu) -
výdavok sa týka partnera 1.1. 0,00 5 500,00

1.3.3 Multifunkčná tlačiareň 633002 ks 1 400,000 400,00 0,00

Minimálne parametre:   farebná laserová 
tlačiareň, scaner, kopírovací stroj ,  
minimálne: automatický podávač, LCD 
displej, skenovanie do siete a na pamäťový 
USB kľúč. Tlač 8 str. za min./kópií za min. 
farebne, 12 str. za min./kópií čiernobielo  
Sp.výp.: počet jednotiek x cena s DPH + 
predpokladaný nárast cien (podľa prieskumu 
trhu) -výdavok sa týka partnera 1.1. 0,00 400,00

1.3.4 PC zostava 633002 ks 4 0,000 0,00 0,00 1.1. 0,00 0,00

1.3.5 Notebook s príslušenstvom 633002 ks 2 0,000 0,00 0,00 1.1. 0,00 0,00

1.3.6 LCD monitor 633002 ks 7 0,000 0,00 0,00 1.1. 0,00 0,00

1.3.7 Externý HDD 3,5" 633002 ks 2 0,000 0,00 0,00 1.1. 0,00 0,00

1.3.8 Externý HDD 2,5" 633002 ks 4 0,000 0,00 0,00 1.1. 0,00 0,00

1.3.9 Farebná tlačiareň 633002 ks 2 0,000 0,00 0,00 1.1. 0,00 0,00

1. Spolu 6 770,00 0,00 0,00 6 770,00

2.A

Výskum biologicky aktívnych látok a ich aplikovateľnosti 
pre zlepšovanie zdravia 

2.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 104 200,00 0,00 0,00 104 200,00

2.A.1.1.

Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 
personálu podľa aktivít projektu 610620 osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

Príloha č.2B: Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR)   PRE PARTNERA : Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
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2.A.1.1.1. vedecko - výskumný pracovník 1 610620 osobohodina 1 100 10,500 11 550,00 0,00

Spôsob výpočtu: hodinová mzda (primerane 
miestu, pozícií a času + odvody) * počet 
hodín (predpokladaný rozsah práce a časová 
náročnosť je stanovená na základe 
predchádzajúcich skúseností).  -výdavok sa 
týka partnera 1.1. 0,00 11 550,00

2.A.1.1.2. vedecko - výskumný pracovník 2 610620 osobohodina 1 000 7,000 7 000,00 0,00

Spôsob výpočtu: hodinová mzda (primerane 
miestu, pozícií a času + odvody) * počet 
hodín (predpokladaný rozsah práce a časová 
náročnosť je stanovená na základe 
predchádzajúcich skúseností). -výdavok sa 
týka partnera 1.1. 0,00 7 000,00

2.A.1.1.3. vedecko - výskumný pracovník 3 610620 osobohodina 1 000 8,000 8 000,00 0,00

Spôsob výpočtu: hodinová mzda (primerane 
miestu, pozícií a času + odvody) * počet 
hodín (predpokladaný rozsah práce a časová 
náročnosť je stanovená na základe 
predchádzajúcich skúseností).   -vydavok sa 

tyka partnera 1.1. 0,00 8 000,00

2.A.1.1.4. vedecko - výskumný pracovník 4 610620 osobohodina 300 12,000 3 600,00 0,00

Spôsob výpočtu: hodinová mzda (primerane 
miestu, pozícií a času + odvody) * počet 
hodín (predpokladaný rozsah práce a časová 
náročnosť je stanovená na základe 
predchádzajúcich skúseností). vydavok sa 

tyka partnera 1.1. 0,00 3 600,00

2.A.1.1.5. vedecko - výskumný pracovník 5 610620 osobohodina 100 16,000 1 600,00 0,00

Spôsob výpočtu: hodinová mzda (primerane 
miestu, pozícií a času + odvody) * počet 
hodín (predpokladaný rozsah práce a časová 
náročnosť je stanovená na základe 
predchádzajúcich skúseností). -vydavok sa 

tyka partnera 1.1. 0,00 1 600,00

2.A.1.1.6. vedecko - výskumný pracovník 6 610620 osobohodina 300 10,500 3 150,00 0,00

Spôsob výpočtu: hodinová mzda (primerane 
miestu, pozícií a času + odvody) * počet 
hodín (predpokladaný rozsah práce a časová 
náročnosť je stanovená na základe 
predchádzajúcich skúseností). -vydavok sa 

tyka partnera 1.1. 0,00 3 150,00

2.A.1.1.7. vedecko - výskumný pracovník 7 610620 osobohodina 5 000 6,500 32 500,00 0,00

Spôsob výpočtu: hodinová mzda (primerane 
miestu, pozícií a času + odvody) * počet 
hodín (predpokladaný rozsah práce a časová 
náročnosť je stanovená na základe 
predchádzajúcich skúseností). -vydavok sa 

tyka partnera 1.1. 0,00 32 500,00

2.A.1.1.8. vedecko - výskumný pracovník 8 610620 osobohodina 1 335 0,000 0,00 0,00 1.1. 0,00 0,00

2.A.1.1.9. vedecko - výskumný pracovník 9 610620 osobohodina 1 335 0,000 0,00 0,00 1.1. 0,00 0,00

2.A.1.1.1

0. vedecko - výskumný pracovník 10 610620 osobohodina 1 335 0,000 0,00 0,00 1.1. 0,00 0,00

2.A.1.1.1

1. vedecko - výskumný pracovník 11 610620 osobohodina 1 335 0,000 0,00 0,00 1.1. 0,00 0,00

2.A.1.1.1

2. vedecko - výskumný pracovník 12 610620 osobohodina 1 335 0,000 0,00 0,00 1.1. 0,00 0,00

2.A.1.1.1

3. vedecko - výskumný pracovník 13 610620 osobohodina 1 335 0,000 0,00 0,00 1.1. 0,00 0,00

2.A.1.1.1

4. vedecko - výskumný pracovník 14 610620 osobohodina 1 335 0,000 0,00 0,00 1.1. 0,00 0,00

2.A.1.1.1

5. vedecko - výskumný pracovník 15 610620 osobohodina 500 0,000 0,00 0,00 1.1. 0,00 0,00

2.A.1.1.1

6. vedecko - výskumný pracovník 16 610620 osobohodina 500 0,000 0,00 0,00 1.1. 0,00 0,00

2.A.1.1.1

7. vedecko - výskumný pracovník 17 610620 osobohodina 500 0,000 0,00 0,00 1.1. 0,00 0,00

2.A.1.1.1

8. vedecko - výskumný pracovník 18 610620 osobohodina 500 0,000 0,00 0,00 1.1. 0,00 0,00

2.A.1.1.1

9. odborný pracovník 1 610620 osobohodina 400 8,000 3 200,00 0,00

Spôsob výpočtu: hodinová mzda (primerane 
miestu, pozícií a času + odvody) * počet 
hodín (predpokladaný rozsah práce a časová 
náročnosť je stanovená na základe 
predchádzajúcich skúseností). -vydavok sa 

tyka partnera 1.1. 0,00 3 200,00
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2.A.1.1.2

0. odborný pracovník 2 610620 osobohodina 200 6,000 1 200,00 0,00

Spôsob výpočtu: hodinová mzda (primerane 
miestu, pozícií a času + odvody) * počet 
hodín (predpokladaný rozsah práce a časová 
náročnosť je stanovená na základe 
predchádzajúcich skúseností). -vydavok sa 

tyka partnera 1.1. 0,00 1 200,00

2.A.1.1.2

1. odborný pracovník 3 610620 osobohodina 4 830 0,000 0,00 0,00 1.1. 0,00 0,00

2.A.1.1.2

2. odborný pracovník 4 610620 osobohodina 4 830 0,000 0,00 0,00 1.1. 0,00 0,00

2.A.1.1.2

3. odborný pracovník 5 610620 osobohodina 4 830 0,000 0,00 0,00 1.1. 0,00 0,00

2.A.1.1.2

4. laborant 1 610620 osobohodina 400 4,500 1 800,00 0,00

Spôsob výpočtu: hodinová mzda (primerane 
miestu, pozícií a času + odvody) * počet 
hodín (predpokladaný rozsah práce a časová 
náročnosť je stanovená na základe 
predchádzajúcich skúseností). -vydavok sa 

tyka partnera 1.1. 0,00 1 800,00

2.A.1.1.2

5. laborant 2 610620 osobohodina 400 4,000 1 600,00 0,00

Spôsob výpočtu: hodinová mzda (primerane 
miestu, pozícií a času + odvody) * počet 
hodín (predpokladaný rozsah práce a časová 
náročnosť je stanovená na základe 
predchádzajúcich skúseností). -vydavok sa 

tyka partnera 1.1. 0,00 1 600,00

2.A.1.1.2

6. laborant 3 610620 osobohodina 400 4,000 1 600,00 0,00

Spôsob výpočtu: hodinová mzda (primerane 
miestu, pozícií a času + odvody) * počet 
hodín (predpokladaný rozsah práce a časová 
náročnosť je stanovená na základe 
predchádzajúcich skúseností). -vydavok sa 

tyka partnera 1.1. 0,00 1 600,00

2.A.1.1.2

7. laborant 4 610620 osobohodina 400 4,000 1 600,00 0,00

Spôsob výpočtu: hodinová mzda (primerane 
miestu, pozícií a času + odvody) * počet 
hodín (predpokladaný rozsah práce a časová 
náročnosť je stanovená na základe 
predchádzajúcich skúseností). -vydavok sa 

tyka partnera 1.1. 0,00 1 600,00

2.A.1.1.2

8. laborant 5 610620 osobohodina 200 4,000 800,00 0,00

Spôsob výpočtu: hodinová mzda (primerane 
miestu, pozícií a času + odvody) * počet 
hodín (predpokladaný rozsah práce a časová 
náročnosť je stanovená na základe 
predchádzajúcich skúseností). -vydavok sa 

tyka partnera 1.1. 0,00 800,00

2.A.1.2.1. Technik 1 610620 osobohodina 5 000 5,000 25 000,00 0,00

Spôsob výpočtu: hodinová mzda (primerane 
miestu, pozícií a času + odvody) * počet 
hodín (predpokladaný rozsah práce a časová 
náročnosť je stanovená na základe 
predchádzajúcich skúseností). -vydavok sa 

tyka partnera 1.1. 0,00 25 000,00

2.A.1.2.2. Technik 2 610620 osobohodina 4 186 0,00 0,00 0,00 1.1. 0,00 0,00

2.A.1.2.3. Technik 3 610620 osobohodina 4 186 0,00 0,00 0,00 1.1. 0,00 0,00

2.A.1.2.4. Technik 4 610620 osobohodina 4 186 0,00 0,00 0,00 1.1. 0,00 0,00

2.A.1.2.5. Technik 5 610620 osobohodina 4 186 0,00 0,00 0,00 1.1. 0,00 0,00

2.A.1.2.6. Technik 6 610620 osobohodina 3 542 0,00 0,00 0,00 1.1. 0,00

2.A.1.2.7. Technik 7 610620 osobohodina 3 542 0,00 0,00 0,00 1.1. 0,00

2.A.1.2.8. Technik 8 610620 osobohodina 3 542 0,00 0,00 0,00 1.1. 0,00

2.A.1.2.9. Technik 9 610620 osobohodina 3 542 0,00 0,00 0,00 1.1. 0,00

2.A.1.2.1

0. Technik 10 610620 osobohodina 3 542 0,00 0,00 0,00 1.1. 0,00

2.A.1.2.1

1. Technik 11 610620 osobohodina 3 542 0,00 0,00 0,00 1.1. 0,00

2.A.1.3. alšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

2.A.2. Cestovné náhrady 22 200,00 0,00 0,00 22 200,00
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2.A.2.1. Prevádzka vozidla organizácie6
634001 projekt 1 300,000 300,00 0,00

Predpoklad PHM podľa spotreby uvedenej v 
technickom preukaze vozidla zaradeného do 
majetku organizácie na uskutočnenie 
pracovných ciest, Spôsob výpočtu: spotreba 
v l/100 km x cena benzínu €/l x 
predpokladaný počet km.
prevádzka služobného auta súviasiaca s 
aktivitou projektu (predpoklad PHM 7,5 

l/100km) -vydavok sa tyka partnera 1.1. 0,00 300,00

2.A.2.2.

Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)7

631001 projekt 1 2 500,000 2 500,00 0,00

služobné cesty súviasiace s aktivitou 
projektu a propagáciou výsledkovcestovné 
náhrady sú stanovené na základe platnej 
legislatívy v danom čase a mieste * počet 
jednotiek.  SPÔSOB VYUŽITIA: na úhradu 
nákladov cestovných náhrad • 
predpokladaný počet pracovníkov  7
• predpokladaný počet pracovných ciest  30
 -vydavok sa tyka partnera 1.1. 0,00 2 500,00

2.A.2.3.

Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)8 v prípade potreby 631002 projekt 1 19 400,000 19 400,00 0,00

služobné cesty súviasiace s aktivitou 
projektu a propagáciou výsledko v cestovné 
náhrady sú stanovené na základe platnej 
legislatívy v danom čase a mieste * počet 
jednotiek.  SPÔSOB VYUŽITIA:• 
predpokladaný počet pracovníkov 7
• predpokladaný počet pracovných ciest 20
• predpokladaný cieľ  pracovných ciest : 
20th International Congress of Nutrition, 

Granada, Spain, 15th European Congress of 

Endocrinology 

Copenhagen, Denmark, Society for 

Endocrinology BES 2013 

Harrogate, UK, Vita Foods Europe – 
Švajčiarsko, SIAL – Francúzsko, ciele 
ostatných pracovných ciest nie sú v 
súčasnosti známe a vyplynú z riešenia 
projektu.

-vydavok sa tyka partnera 1.1. 0,00 19 400,00

2.A.2.4. alšie položky podľa charakteru projektu projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

2.A.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti)9
31 500,00 0,00 0,00 31 500,00

2.A.3.1. Zahraničný výskumný pracovník 1 637004 osobohodina 1 000 31,500 31 500,00 0,00

Spôsob výpočtu: hodinová mzda (primerane 
miestu, pozícií a času + odvody) * počet 
hodín (predpokladaný rozsah práce a časová 
náročnosť je stanovená na základe 
predchádzajúcich skúseností). V cene 
práce/hod sú zahrnuté výdavky na cestovné, 
stravné, ubytovanie, telefón.  - výdavok sa 
tyka partnera 1.1. 0,00 31 500,00

2.A.3.2. alšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

2.A.4. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 80 154,00 0,00 0,00 80 154,00

2.A.4.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) 636002 projekt 1 0,000 0,00 0,00 1.1. 0,00 0,00

2.A.4.2. Nájom priestorov na realizáciu aktivity10 
projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

2.A.4.3.

Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivity / 
aktivít projektu - dodávané externe11

637011 projekt 1 17 300,000 17 300,00 0,00

Sp.výp.: počet jednotiek x cena s DPH + 
predpokladaný nárast cien (podľa prieskumu 
trhu) Jedná sa o expertízy a posudky 
potrebné pre realizáciu výskumnej úlohy, 
ako napr. jazykové korekcie publikácií, 
služby biochemických a iných 
certifikovaných laboratórií, služby 
krmivárskych firiem, výdavky na 
poradenstvo a rovnocenné služby použité 
výlučne na výskumnú činnosť -vydavok sa 

tyka partnera 1.1. 0,00 17 300,00

2.A.4.4. Zmluvný výskum12
637004 projekt 1 0,000 0,00 0,00 1.1. 0,00 0,00

2.A.4.5.

Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity (napr. 
voda) 632002 projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00
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2.A.4.6.

Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity (napr. 
plyn, energie) 632001 projekt 1 0,000 0,00 0,00 1.1. 0,00 0,00

2.A.4.7.1.

Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity (napr. 
materiál a pomôcky pre vedecké účely, náhradné súčiastky na 
zariadenie obstarané  a využívané počas doby realizácie 
projektu, ...) 633006 projekt 1 0,000 0,00 0,00 1.1. 0,00 0,00

2.A.4.7.2.

Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity (napr. 
materiál a pomôcky pre vedecké účely, náhradné súčiastky na 
zariadenie obstarané  a využívané počas doby realizácie 
projektu, ...) 633006 projekt 1 54 354,000 54 354,00 0,00

Sp.výp.: počet jednotiek x cena s DPH + 
predpokladaný nárast cien (podľa prieskumu 
trhu) Spotrebný materiál pre realizáciu 
odborných aktivít projektu (napr. materiál a 
pomôcky pre vedecké účely, kancelársky 
papier, tonery, dezinfekčné, čistiace 
prostriedky a pod.). -vydavok sa tyka 

partnera 1.1. 0,00 54 354,00

2.A.4.8.1. Vložné na konferencie - tuzemské 637001 projekt 1 1 500,000 1 500,00 0,00

Jedná sa o vložné na konferencie tuzemské. 
Výdavok sa týka partnera 1.1. 0,00 1 500,00

2.A.4.8.2. Vložné na konferencie - zahraničné 637001 projekt 1 7 000,000 7 000,00 0,00

Jedná sa o vložné na konferencie zahraničné. 
Výdavok sa týka partnera 1.1. 0,00 7 000,00

2.A. Celkom 238 054,00 0,00 0,00 238 054,00

2.B. ... doplniť názov aktivity projektu
2.B.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 0,00 0,00 0,00 0,00

2.B.1.1.

Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 
personálu podľa aktivít projektu osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

2.B.1.2. Technik 610620 osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

2.B.1.3. alšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

2.B.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00 0,00 0,00

2.B.2.1. Prevádzka vozidla organizácie6
634001 projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

2.B.2.2.

Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)7

631001 projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

2.B.2.3.

Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)8 v prípade potreby 631002 projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

2.B.2.4. alšie položky podľa charakteru projektu projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

2.B.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti)9
0,00 0,00 0,00 0,00

2.B.3.1.

Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 
personálu podľa aktivít projektu osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

2.B.3.2. alšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.B.4. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 0,00 0,00 0,00 0,00

2.B.4.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

2.B.4.2. Nájom priestorov na realizáciu aktivity10 
projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

2.B.4.3.

Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivity / 
aktivít projektu - dodávané externe11

637011 ks 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

2.B.4.4. Zmluvný výskum12
projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

2.B.4.5.

Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity (napr. 
voda) 632002 projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

2.B.4.6.

Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity (napr. 
plyn, energie) 632001 projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

2.B.4.7.

Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity (napr. 
materiál a pomôcky pre vedecké účely, náhradné súčiastky na 
zariadenie obstarané  a využívané počas doby realizácie 
projektu, ...) projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

2.B.4.8.

alšie položky podľa charakteru projektu (napr. výdavky 
súvisiace s ochranou duševného vlastníctva ...) projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

2.B. Celkom 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C. ... doplniť názov aktivity projektu
2.C.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.

Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 
personálu podľa aktivít projektu osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.2. Technik 610620 osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.1.3. alšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.2.1. Prevádzka vozidla organizácie6
634001 projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.2.2.

Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)7

631001 projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.2.3.

Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)8v prípade potreby 631002 projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.2.4. alšie položky podľa charakteru projektu projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti)9
0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.3.1.

Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 
personálu podľa aktivít projektu osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.3.2. alšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.4. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.4.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.4.2. Nájom priestorov na realizáciu aktivity10 
projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.4.3.

Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivity / 
aktivít projektu - dodávané externe11

637011 ks 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.4.4. Zmluvný výskum12
projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.4.5.

Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity (napr. 
voda) 632002 projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.4.6.

Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity (napr. 
plyn, energie) 632001 projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.4.7.

Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity (napr. 
materiál a pomôcky pre vedecké účely, náhradné súčiastky na 
zariadenie obstarané  a využívané počas doby realizácie 
projektu, ...) projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C.4.8.

alšie položky podľa charakteru projektu (napr. výdavky 
súvisiace s ochranou duševného vlastníctva ...) projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

2.C. Celkom 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Spolu 238 054,00 0,00 0,00 238 054,00

3. Riadenie projektu a publicita - nepriame výdavky
3.1. Personálne výdavky interné13

3 445,00 0,00 0,00 3 445,00

3.1.1. Manažér publicity 610620 osobohodina 50 4,500 225,00 0,00

Spôsob výpočtu: hodinová mzda (primerane 
miestu, pozícií a času + odvody) * počet 
hodín (predpokladaný rozsah práce a časová 
náročnosť je stanovená na základe 
predchádzajúcich skúseností), výdavok sa 
týka partnera

Riadenie projektu

0,00 225,00

3.1.2. Pracovník pre verejné obstarávanie 610620 osobohodina 100 5,500 550,00 0,00

Spôsob výpočtu: hodinová mzda (primerane 
miestu, pozícií a času + odvody) * počet 
hodín (predpokladaný rozsah práce a časová 
náročnosť je stanovená na základe 
predchádzajúcich skúseností), výdavok sa 
týka partnera

Riadenie projektu

0,00 550,00
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3.1.3. Finančný manažér 610620 osobohodina 186 7,500 1 395,00 0,00

Spôsob výpočtu: hodinová mzda (primerane 
miestu, pozícií a času + odvody) * počet 
hodín (predpokladaný rozsah práce a časová 
náročnosť je stanovená na základe 
predchádzajúcich skúseností), výdavok sa 
týka partnera

Riadenie projektu

0,00 1 395,00

3.1.4. Projektový manažér 610620 osobohodina 150 7,000 1 050,00 0,00

Spôsob výpočtu: hodinová mzda (primerane 
miestu, pozícií a času + odvody) * počet 
hodín (predpokladaný rozsah práce a časová 
náročnosť je stanovená na základe 
predchádzajúcich skúseností), výdavok sa 
týka partnera

Riadenie projektu

0,00 1 050,00

3.1.5. Asistent projektového manažéra 610620 osobohodina 50 4,500 225,00 0,00

Spôsob výpočtu: hodinová mzda (primerane 
miestu, pozícií a času + odvody) * počet 
hodín (predpokladaný rozsah práce a časová 
náročnosť je stanovená na základe 
predchádzajúcich skúseností), výdavok sa 
týka partnera

Riadenie projektu

0,00 225,00

3.1.6. Projektový manažér žiadateľa 610620 osobohodina 4 830 0,000 0,00 0,00 Riadenie projektu 0,00 0,00
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3.2. Ostatné  výdavky - nepriame14
1 350,00 0,00 0,00 1 350,00

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

kancelársky spotrebný materiál, Sp.výp.: 
počet jednotiek x cena s DPH + 
predpokladaný nárast cien (podľa prieskumu 
trhu); Sp. využ.: spracovanie a uchovávanie 
administratívnej stránky implementácie 
projektu, výdavok sa týka partnera

Riadenie projektu

0,00 1 000,00

3.2.2. Telekomunikačné poplatky, poštovné a internet 632003 projekt 1 0,000 0,00 0,00 Riadenie projektu 0,00 0,00

3.2.3. Energie v rámci administrácie projektu 632001 projekt 1 0,000 0,00 0,00 Riadenie projektu 0,00 0,00

3.2.4. Upratovanie v rámci administrácie projektu projekt 1 0,000 0,00 0,00 Riadenie projektu 0,00 0,00

3.2.5. Právne poradenstvo projekt 1 0,000 0,00 0,00 Riadenie projektu 0,00 0,00

3.2.6. Notárske poplatky 637012 projekt 1 0,000 0,00 0,00 Riadenie projektu 0,00 0,00

3.2.7.

Poistenie majetku nadobudnutého z projektu počas realizácie 
projektu 637015 projekt 1 350,000 350,00 0,00

Sp.výp.: počet jednotiek x cena s DPH + 
predpokladaný nárast cien (podľa prieskumu 
trhu); Sp. využ.:poistenie nadobudnutého 
majetku z projektu, výdavok sa týka 
partnera

Riadenie projektu

0,00 350,00

3.2.8. Údržba a opravy projekt 1 0,000 0,00 0,00 Riadenie projektu 0,00 0,00

3.2.9. alšie položky podľa charakteru projektu projekt 1 0,000 0,00 0,00 Riadenie projektu 0,00 0,00

3.3. Publicita a informovanosť15
18 050,00 0,00 0,00 18 050,00

3.3.1. Publicita spojená s propagáciou výsledkov projektu 637003 projekt 1 2 000,000 2 000,00 0,00

Sp.výp.: počet jednotiek x cena s DPH + 
predpokladaný nárast cien (podľa prieskumu 
trhu); Sp. využ.: posterová propagácia 
dosiahnutých výsledkov realizovaných v 
rámci aktivity, inzercia v novinách, letáky, 
bulletiny, brožúry, TV spot, výdavok sa 
týka partnera

Publicita a informovanosť

0,00 2 000,00

3.3.2. CDROM projekt 1 0,000 0,00 0,00 Publicita a informovanosť 0,00 0,00

3.3.3.

Označenie projektu (najmä logo EÚ, názov príslušného 
programu) 637003 projekt 1 50,000 50,00 0,00

Sp.výp.: počet jednotiek x cena s DPH + 
predpokladaný nárast cien (podľa prieskumu 
trhu); Sp. využ.: publicita projektu 
(informačné tabule, plágaty, označenia 
pracovísk, nálepky a iné), výdavok sa týka 
partnera

Publicita a informovanosť

0,00 50,00

3.3.4. Web stránka určená pre publicitu projektu 637003 projekt 1 16 000,000 16 000,00 0,00

Sp.výp.: počet jednotiek x cena s DPH + 
predpokladaný nárast cien (podľa prieskumu 
trhu); Sp. využ.: propagácia dosiahnutých 
výsledkov realizovaných v rámci aktivity na 
internete, výdavok sa týka partnera

Publicita a informovanosť

0,00 16 000,00

3.3.5. alšie položky podľa charakteru projektu projekt 1 0,000 0,00 0,00 Publicita a informovanosť 0,00 0,00

3.4. Dodávka služieb - personálne výdavky15
0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.1. Manažér publicity osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 Riadenie projektu 0,00 0,00

3.4.2. Pracovník pre verejné obstarávanie osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 Riadenie projektu 0,00 0,00

3.4.3. Finančný manažér osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 Riadenie projektu 0,00 0,00

3.4.4. Projektový manažér osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 Riadenie projektu 0,00 0,00

3.  Spolu 22 845,00 0,00 0,00 22 845,00

VÝDAVKY PROJEKTU 267 669,00 0,00 0,00 267 669,00
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Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu

KE1 9,33% 22845,00 *

KE1a ########## 0,00 **

KE1b
17

9,33% 22 845,00 **

KE2
17

0,38% 8 629,00 max. 50%

KE3
17

19,95% 49 200,00 max. 20%

KE4
17

0,00% 0,00 max. 20%

15 Oprávnený výdavok len pre partnera - výskumnú organizáciu mimo schémy štátnej pomoci.
16 Údaje v prvých dvoch stĺpcoch sú vypočítavané na základe vzorcov uvedených v daných bunkách, ktoré je potrebné zachovať. Žiadateľ doplní len údaj namiesto *,** (t.j. max. 7%, resp. max.10%). 
17 V prípade viacerých partnerov projektu pridať potrebný počet riadkov a uvádzať výdavky každého partnera v samostatnom riadku.
18 Do dodávok sa zara ujú výdavky priradené k skupine výdavkov 637004, 637005, 637010, 637011.
* Ak hlavná položka rozpočtu projektu 1. Zariadenie a vybavenie projektu -  je vyššia ako 40,00% celkových oprávnených výdavkov projektu, t.j. projekt má investičný charakter (charakter projektu je stanovený na základe celkového - 
sumárneho rozpočtu projektu), hlavná položka rozpočtu projektu 3. Riadenie projektu a publicita nesmie presiahnuť 7,00% z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu na základe údajov v stĺpci F1. Inak hlavná položka rozpočtu 
projektu 3 . - Riadenie projektu a publicita nesmie presiahnuť 10,00% z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu na základe údajov v stĺpci F1. 

*** Žiadateľ, resp. partner - podnikateľ , resp. partner - výskumná organizácia uvedie v percentách limit príslušný pre svoje výdavky v projekte na základe údajov uvedených v príslušnom stĺpci I, J at ..
**** Žiadateľ, resp. partner - podnikateľ , resp. partner - výskumná organizácia uvedie v eurách limit príslušný pre svoje výdavky v projekte na základe údajov uvedených v príslušnom stĺpci I, J at ..
Výdavky projektu spolu - stĺpec  F1 zahŕňa všetky výdavky projektu oprávnené na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, ERDF a vlastného spolufinancovania, nezahŕňa neoprávnené výdavky projektu. Údaje v stĺpci sú vypočítavané na 
základe vzorcov uvedených v daných bunkách, ktoré je potrebné zachovať. 
Oprávnené výdavky projektu spolu po FA - stĺpec  F2 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov projektu relevantných pre partnera - výskumnú organizáciu vypočítaných na základe finančnej analýzy (finančná analýza je relevantná, ak 
Výdavky projektu spolu v stĺpci J pre partnera - výskumná organizácia sú vyššie ako 1 milión EUR). 

** Hlavná položka rozpočtu žiadateľa, partnera - podnikateľa, resp. partnera – výskumnej organizácie 3. Riadenie projektu a publicita  nesmie presiahnuť 7,00% z celkových oprávnených priamych výdavkov žiadateľa, partnera - 
podnikateľa, resp. partnera –  výskumnej organizácie, ak hlavná položka žiadateľa, partnera - podnikateľa, resp. partnera – výskumnej organizácie 1. Zariadenie a vybavenie je vyššia ako 40,00% z celkových oprávnených výdavkov 
žiadateľa, partnera - podnikateľa, resp. partnera – výskumnej organizácie. Inak hlavná položka rozpočtu žiadateľa, partnera - podnikateľa, resp. partnera – výskumnej organizácie 3. Riadenie projektu a publicita nesmie presiahnuť 10,00% z 
celkových oprávnených priamych výdavkov  žiadateľa, partnera - podnikateľa, resp. partnera – výskumnej organizácie.

9 Výdavky sú oprávnené výlučne pre partnera - výskumnú organizáciu.
10 Výdavky sú oprávnené výlučne pre žiadateľa a partnera - podnikateľa.
11Výdavky na Štúdie, expertízy, posudky, odborné služby súvisiace s implementáciou projektu - dodávané externe, ktoré nie sú súčasťou zmluvného výskumu,  pričom- celková suma z nenávratného  finančného príspevku na štúdie, 
expertízy, posudky a odborné služby obdobného charakteru dodávané externe kumulatívne pre všetkých partnerov vrátane žiadateľa nemôže presiahnuť 50 000,00 EUR.
12 Vrátane výdavkov na Štúdie, expertízy, posudky, odborné služby súvisiace s implementáciou projektu - dodávané externe, ktoré sú súčasťou samotného zmluvného výskumu a dodávateľom uvedených výstupov je rovnaký subjekt ako 
dodávateľ zmluvného výskumu a výsledok zmluvného výskumu predstavuje pridanú hodnotu v ňom realizovanej expertízy a je v zásade nerealizovateľný bez výsledkov tejto expertízy.
13 V položke 3.1 sú pre žiadateľa, resp. partnera - podnikateľa oprávneným výdavkom výlučne náklady na projektového manažéra, pričom projektový manažér žiadateľa musí v rámci svojej pracovnej náplne vykonávať aj monitoring 
projektu. Ostatné výdavky v tejto položke sú  oprávnené len pre partnera  - výskumnú organizáciu mimo schémy štátnej pomoci.
14 V položke 3.2 sú pre žiadateľa a partnera podnikateľa oprávneným výdavkom výlučne náklady na údržbu a opravy, a to len pre zariadenie a vybavenie zaobstarané a využívané počas projektu.

3 K danej podpoložke priradiť len jednu odbornú aktivitu z opisu projektu, v ktorej sa výdavok na danú podpoložku zrealizuje. Ostatné aktivity, kde sa dané zariadenie/vybavenie využíva, uvádzať v opise  projektu.
4 V prípade viacerých partnerov projektu pridať potrebný počet stĺpcov a uvádzať výdavky každého partnera v samostatnom stĺpci.
5 V prípade, že projekt bude obsahovať iba jednu aktivitu, vtedy je potrebné hlavnú položku rozpočtu označiť - 2. 

6 Preplatenie PHM podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze vozidla zaradeného do majetku organizácie na uskutočnenie pracovných ciest.
7 Preplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verejnou dopravou (V prípade vlaku bude akceptovaná za oprávnený výdavok cena lístku vo vlaku pre II. triedu + miestenka. Je možné využiť aj na tuzemské pracovné cesty aj 
leteckú prepravu, pričom za oprávnený výdavok sa bude považovať max. cena vlaku pre II. triedu + miestenka, t.j. ak letenka bude lacnejšia ako cena lístku pre II. triedu + miestenka, tak sa preplatí cena letenky (ekonomická trieda). 

8 V prípade využitia leteckej prepravy je oprávneným výdavkom cena letenky pre ekonomickú triedu.

Dodávky 18 - nepriame výdavky partnera - výskumnej organizácie z celkových oprávnených nepriamych výdavkov partnera - výskumnej organizácie

Žiadateľ vypracuje rozpočet projektu za všetkých partnerov projektu!  

Poznámky (žiadateľovi nie je povolené meniť text  poznámok) 
1 Použité názvy podpoložiek sú ilustratívne. Použiť stručný názov výdavku, ktorý jednoznačne vystihuje jeho podstatu. Pri zariadeniach nepoužívať pomenovanie výrobcu. Pri personálnych výdavkoch neuvádzať konkrétne mená 
pracovníkov a nekumulovať viacero pozícií do jednej podpoložky.
2 Jednotková cena sa môže uvádzať až na tri desatinné miesta. Pokiaľ žiadateľ, partner - podnikateľ, resp. partner - výskumná organizácia je pomerným platcom DPH podľa §49 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, jednotková 
cena je vrátane DPH, v komentári k príslušnej podpoložke sa uvedie, že "Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom“. Pokiaľ žiadateľ, partner - podnikateľ, resp. partner - výskumná organizácia je 
platcom DPH podľa §49 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, jednotková cena je bez DPH. Pokiaľ žiadateľ, partner - podnikateľ, resp. partner - výskumná organizácia nie je platcom DPH podľa §49 zákona č. 222/2004 Z.z. o 
dani z pridanej hodnoty, jednotková cena je vrátane DPH.

Riadenie projektu a publicita 3. - nepriame výdavky (hlavná položka 
rozpočtu partnera - podnikateľa, resp. partnera - výskumnej 
organizácie) 16

z celkových oprávnených priamych výdavkov partnera - podnikateľa, resp. partnera - 
výskumnej organizácie

Dodávky 18 - priame výdavky pre žiadateľa, resp. partnera - podnikateľa z celkových oprávnených priamych výdavkov žiadateľa, resp. partnera - podnikateľa 

Dodávky 18  - priame výdavky partnera - výskumnej organizácie z celkových oprávnených priamych výdavkov partnera - výskumnej organizácie

Riadenie projektu a publicita 3. - nepriame výdavky (hlavná položka 
rozpočtu projektu) 16 z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu

Riadenie projektu a publicita 3. - nepriame výdavky (hlavná položka 
rozpočtu žiadateľa) 16 z celkových oprávnených priamych výdavkov žiadateľa
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Príloha č. 3  
  ITMS kód Projektu: 26220220176    
 
 
 

 
 

 

 

ÚČTY PARTNEROV 

 
 

 
 

 

Označenie  
názvu účtu Názov banky Kód 

banky 
Číslo účtu 

Predčíslie Číslo účtu 
Hlavný partner: 
TEKMAR 
SLOVENSKO, 
s.r.o. 

Bežný účet 
TEKMAR 
SLOVENSKO, 
s.r.o. 

Tatra banka 
a.s. 

1100   

IBAN:  

Partner 1: 
Národné 
poľnohospodárske 
a potravinárske 
centrum  

BÚ-ZDRAVIE, 
VÚŽV – NPPC 
Lužianky, 
skrátený názov: 
BÚ-ZDRAVIE, 
VÚŽV-NPPC  

Štátna 
pokladnica 

8180   

IBAN:  

 
 
Svojím podpisom potvrdzujem správnosť uvedených údajov 
 

 
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu hlavného partnera:      Ing. Jozef Nitray, CSc.                            
 

 

 

 

 

 

 

Podpis:    …………………………………………..                                                    Dátum:  


