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DODATOK Č. 1 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: 073/2013/5.1/OPVaV 

 
Tento Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, registračné číslo 
Dodatku 073/2013/5.1/OPVaV/D01 (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 : Juraj Draxler, MA 

 

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 : Ing. Róbert Škripko 

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 : Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 

sídlo: Limbová 12, 833  03 Bratislava 

zapísaný v:  registri organizácií Štatistického úradu SR 

konajúci: prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. 

IČO: 00165361  

DIČ: 2020341895 

 

banka: Štátna pokladnica 

číslo účtu vo formáte IBAN 

 zálohové platby:2 a)  

     

 predfinancovanie:3 a)  

     

 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. 073/2013/5.1/OPVaV (ďalej len „Zmluva“), kód ITMS Projektu 
26250120074, v znení Usmernenia Poskytovateľa č. 5 zo dňa 28.06.2013, uvedených 
v článku 2 tohto Dodatku. 
 
 

Článok 2 
 
Ostatné prílohy Zmluvy 
 

(1) V prílohe č. 3 Zmluvy „Rozpočet projektu“  sa tabuľka „Rozpočet projektu a 
komentár k rozpočtu projektu pre prioritnú os č. 5 OP VaV“ nahrádza novou tabuľkou 
„Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu pre prioritnú os č. 5 OP VaV“. 

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

  
 

                                                 
2 Ak sa nehodí, prečiarknite 
3
Ak sa nehodí, prečiarknite 

4 Ak sa nehodí, prečiarknite 
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(2) Príloha č. 4 Zmluvy „Prehľad aktivít projektu“  sa nahrádza novou prílohou „Prehľad 
aktivít projektu“. 

 Nový prehľad aktivít projektu je prílohou č. 2 k Dodatku.  
 Príloha č. 2 k Dodatku 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 tabuľka „Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu pre prioritnú os č.  
5 OP VaV“ 

Príloha č. 2  Prehľad aktivít projektu 

 

 

Za  Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 

 

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

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu5 Poskytovateľa 

Ing. Róbert Škripko 

 

 

 

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa: 

 

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

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu6 Prijímateľa 

prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. 
 

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



Názov položky rozpočtu
1 Číselník 

výdavkov
Jednotka

Počet 

jednotiek 

(predpokladan

ý rozsah)

Jednotková cena 

(max. cena)
2

Výdavky 

projektu spolu

Oprávnené 

výdavky 

projektu 

spolu po 

FA

Komentár k rozpočtu

Priradenie k aktivitám 

projektu (čísla aktivít 

sú uvedené v Opise 

projektu  -  časť F1)
3

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

EUR EUR EUR

1. Stavebné práce -priame výdavky
4,5

1.1. Pozemok
6

1.2. Stavebné práce 59 340,00 0,00

1.2.1. Stavba/stavebný objekt 1 - Práce a dodávky HSV 0,00 0,00

1.2.1.1. Zemné práce projekt 1 0,000 0,00 0,00

1.2.1.2. Zakladanie projekt 1 0,000 0,00 0,00

1.2.1.3. Zvislé a kompletné konštrukcie projekt 1 0,000 0,00 0,00

1.2.1.4. Vodorovné konštrukcie projekt 1 0,000 0,00 0,00

1.2.1.5. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie projekt 1 0,000 0,00 0,00

1.2.1.6.

Ostatné konštrukcie a práce - búranie (napr.strechy, 

priečky, podlahy) projekt 1 0,000 0,00 0,00

1.2.1.7. Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 1 0,000 0,00 0,00

1.2.2.

Stavba/stavebný objekt 1 - Práce a dodávky PSV 

Dokoncenie elektroinstalacie v objekte B 59 340,00 0,00

1.2.2.1.

Izolácie (napr.tepelná izolácia, izolácie proti vode, 

povlakové krytiny) projekt 1 0,000 0,00 0,00

1.2.2.2. Odborné práce elektoinštalačné projekt 1 0,000 0,00 0,00

1.2.2.3. Odborné práce kúrenárske projekt 1 0,000 0,00 0,00

1.2.2.4. Zdravotechnika projekt 1 0,000 0,00 0,00

1.2.2.5. Konštrukcie stolárske, klampiarske, zámočnícke,tesárske projekt 1 0,000 0,00 0,00

1.2.2.6. Iné špeciálne montážne práce (napr.výškové práce) projekt 1 0,000 0,00 0,00

1.2.2.7.

Demontážne práce (napr.demontáž strešnej krytiny, 

rozvodov, kanalizácie vody) projekt 1 0,000 0,00 0,00

1.2.2.8. Dokončovacie práce projekt 1 0,000 0,00 0,00

1.2.2.9. Elektroinštalačné práce 633005 projekt 1 59 340,000 59 340,00 0,00 Podrobnosti viď priložený výkaz výmer 2.1.

1.2.3. Stavba/stavebný objekt 2 - Práce a dodávky HSV 0,00 0,00

1.2.3.1. Zemné práce projekt 1 0,000 0,00 0,00

1.2.3.2. Zakladanie projekt 1 0,000 0,00 0,00

1.2.3.3. Zvislé a kompletné konštrukcie projekt 1 0,000 0,00 0,00

1.2.3.4. Vodorovné konštrukcie projekt 1 0,000 0,00 0,00

1.2.3.5. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie projekt 1 0,000 0,00 0,00

1.2.3.6.

Ostatné konštrukcie a práce - búranie (napr.strechy, 

priečky, podlahy) projekt 1 0,000 0,00 0,00

1.2.3.7. Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 1 0,000 0,00 0,00

1.2.4. Stavba/stavebný objekt 2 - Práce a dodávky PSV 0,00 0,00

1.2.4.1. Izolácie (napr.strešná izolácia, hydroizolácia) projekt 1 0,000 0,00 0,00

1.2.4.2. Odborné práce elektoinštalačné projekt 1 0,000 0,00 0,00

1.2.4.3. Odborné práce kúrenárske projekt 1 0,000 0,00 0,00

1.2.4.4. Zdravotechnika projekt 1 0,000 0,00 0,00

1.2.4.5. Konštrukcie stolárske, klampiarske projekt 1 0,000 0,00 0,00

1.2.4.6. Iné špeciálne montážne práce (napr.výškové práce) projekt 1 0,000 0,00 0,00

1.2.4.7.

Demontážne práce (napr. demontáž strešnej krytiny, 

rozvodov, kanalizácie vody) projekt 1 0,000 0,00 0,00

1.2.4.8. Dokončovacie práce projekt 1 0,000 0,00 0,00

1.2.4.9. Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 1 0,000 0,00 0,00

1.3. Stavebný dozor 0,00 0,00

1.3.1. Stavebný dozor
7

osobohodina 0 0,000 0,00 0,00

1.4. Projekčná činnosť 0,00 0,00

 Príloha č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP: Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR)
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Názov položky rozpočtu
1 Číselník 

výdavkov
Jednotka

Počet 

jednotiek 

(predpokladan

ý rozsah)

Jednotková cena 

(max. cena)
2

Výdavky 

projektu spolu

Oprávnené 

výdavky 

projektu 

spolu po 

FA

Komentár k rozpočtu

Priradenie k aktivitám 

projektu (čísla aktivít 

sú uvedené v Opise 

projektu  -  časť F1)
3

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

1.4.1.

Projektová stavebná dokumentácia pre stavebné 

povolenie projekt 1 0,000 0,00 0,00

1.4.2. Realizačná projektová dokumentácia projekt 1 0,000 0,00 0,00

1.4.3. Autorský dozor projektanta/architekta projekt 1 0,000 0,00 0,00

1.  Spolu 59 340,00 0,00

2.

2.1. Zariadenie a vybavenie
8 

1 324 402,15 0,00

2.1.1. Fyzioterapia 359 238,60 0,00

2.1.1.1. Server ks 0 0,000 0,00 0,00

2.1.1.2.

Nákup zariadenia, vybavenia, strojov, prístrojov a 

laboratórnych zariadení ks 0 0,000 0,00 0,00

2.1.1.2.1. Elektricky polohovateľné lehátko 713005 ks 0 0,000 0,00 0,00

Využitie pri výučbe uvoľňovacích a relaxačných techník. Pri zložitejších manuálnych technikách, je z terapeutického aj 

ergonomického hľadiska vhodná možnosť individuálneho nastavenia výšky lehátka. 1.1.

2.1.1.2.2. Bobath stôl 713005 ks 0 0,000 0,00 0,00 Využitie pri výučbe terapeutických metód fyzioterapie (Bobath, Vojta). 1.1.

2.1.1.2.3. Masážne lehátko (vrátane príslušenstva) 713005 ks 0 0,000 0,00 0,00 Využívané pri nácviku manipulačných, mobilizačných a masážnych techník. 1.1.

2.1.1.2.4. Ležadlo vyšetrovacie 713005 ks 0 0,000 0,00 0,00 Využívané pre výučbu aplikačných postupov procedúr elektroterapie a termoterapie v pedagogickom procese. 1.1.

2.1.1.2.5. Masážna stolička profesionálna kovová, skladacia 713005 ks 0 0,000 0,00 0,00 Výučba masážnych techník. 1.1.

2.1.1.2.6.

Kombinovaná elektronicky riadená vodná kúpeľ (vrátane 

príslušenstva) 713005 ks 0 0,000 0,00 0,00 Pozitívna termoterapia je jednou zo základných procedúr s relaxačným účinkom. Výčba hydroterapie. 1.1.

2.1.1.2.7.

Vaňa s podvodnou masážou, vírivkou a perličkou  

(elektronicky ovládaná) 713005 ks 1 4 779,600 4 779,60 0,00

Výučba aplikačnej techniky procedúry hydroterapie - liečebná masáž celého tela alebo jeho častí prúdom vody, alebo prúdom 

vody zmiešaného so vzduchom. Minimálne technické parametre: ergonomicky tvarovaná akrylová vnútorná časť; 

jednokanálový systém pre distribúciu vody aj vzduchu; objem od 220 l;  automatické plnenie vane; schodík; čistiaca sprcha. 1.1.

2.1.1.2.8.

Vírivkový kúpeľ na dolné končatiny  (elektronicky 

ovládaný) 713005 ks 1 3 570,000 3 570,00 0,00

Výučba hydroterapie. Hydroterapia ako jeden z prostriedkov pre relaxáciu a regeneráciu pohybového aparátu. Ďalšími 

účinkami je zlepšenie cirkulácie a zvýšenie aferentných impulzov z periférie. Minimálne technické parametre: vaňa vyrobená 

z akrylu; čistiaca sprcha; stolička na kolieskach s opierkou podľa DIN vhodná do vlhkého prostredia. 1.1.

2.1.1.2.9. Vírivkový kúpeľ horné končatiny  (elektronicky ovládaný) 713005 ks 1 2 843,400 2 843,40 0,00

Výučba hydroterapie. Hydroterapia ako jeden z prostriedkov pre relaxáciu a regeneráciu pohybového aparátu. Ďalšími 

účinkami je zlepšenie cirkulácie a zvýšenie aferentných impulzov z periférie. Minimálne technické parametre: vaňa vyrobená 

z akrylu; čistiaca sprcha; stolička na kolieskach s opierkou, vhodná do vlhkého prostredia. 1.1.

2.1.1.2.10. Prenosná lokálna cryoterapia 713005 ks 0 0,000 0,00 0,00 Jeden zo základných prostriedkov fyzikálnej terapie. Výučba aplikácie chladu pri ochoreniach pohybového aparátu. 1.1.

2.1.1.2.11. Sada cvičebných pomôcok pre metódy kinezioterapie 713005 sada 1 3 402,000 3 402,00 0,00 Využívané pre nácvik cvičených zostáv rekondično-relaxačných cvičení. 1.1.

2.1.1.2.12. Rotopéd 713005 ks 0 0,000 0,00 0,00 Pomôcka slúžiaca na praktický nácvik liečby pohybom, rekondičných, relaxačných a posilňovacích cvičení. 1.1.

2.1.1.2.13. Bežiaci pás 713005 ks 1 6 636,000 6 636,00 0,00

Pomôcka slúžiaca na praktický nácvik liečby pohybom, rekondičných, relaxačných a posilňovacích cvičení. Minimálne 

technické parametre: Plocha pre chôdzu dĺžka 160 cm šírka 51 cm, reverzibilný, teflónom impregnovaný; elevácia v rozmedzí 

0-15%; monitoring pulzovej frekvencie: kontaktné držadlá, displej, možnosť pripojenia tlačiarne, nosnosť 182 kg. 1.1.

2.1.1.2.14. Rebox physio (vratane stoja) 713005 ks 0 0,000 0,00 0,00 Výučba elektroterapie. Diagnosticko liečebný prístroj s okamžitým účinkom na normalizáciu Ph v tkanive. 1.1.

2.1.1.2.15. Magnet 713005 ks 0 0,000 0,00 0,00

Jeden zo základných prostriedkov fyzikálnej terapie. Výučba aplikácie magnetoterapie ako jedného z prostriedkov 

ambulantnej rehabilitácie. 1.1.

2.1.1.2.16. Ultrazvuk 713005 ks 0 0,000 0,00 0,00 Jeden zo základných prostriedkov fyzikálnej terapie. Výučba aplikácie mechanoterapie v podobe ultrazvuku. 1.1.

2.1.1.2.17. Laser 713005 ks 0 0,000 0,00 0,00

Jeden zo základných prostriedkov fyzikálnej terapie. Výučba aplikácie svetloliečby ako veľmi často používaného spôsobu 

biostimulácie. 1.1.

2.1.1.2.18. Izokinetický dynamometer 713005 ks 1 74 222,400 74 222,40 0,00

Komplexný systém pre výuku prístrojovej diagnostiky svalov a kineziológie. Izokinetický dynamometer slúži na diagnostiku a 

analýzu svalovej práce, výkonu a sily, vrátane goniometrie. Dokáže simulovať režimy svalovej práce (izotonický, izometrický, 

izokinetický koncentrický aj excentrický) vo všetkých periférnych kĺboch a chrbtici. Pri traumatických léziách mäkkých 

štruktúr je veľmi dôležité poznať aktuálny stav pohybového systému. Využitie dynamometra zvyšuje efektivitu meraní. 

Citlivo reaguje na zmenu experimentálnych podmienok a dokáže zaznamenať širokú škálu parametrov dôležitých pre kvalitné 

vyhodnotenie. Minimálne technické parametre: rotačná dynamometrická jednotka; koncentrický režim do 500 st/sec; 

excentrický režim do 300 st/sec; krútiaci moment do 680 Nm; excentrický režim do 544 Nm; pasívny režim do 25 st/sec; 

izometrický režim; izotonický režim; nástavce pre bedro, koleno a členok; nástavce pre rameno, lakeť a ruku; elektricky 

výškovo nastaviteľné kreslo; operačná plošina plošina s koľajnicou. 1.1.

Zariadenie a vybavenie projektu-priame výdavky

Strana 2



Názov položky rozpočtu
1 Číselník 

výdavkov
Jednotka

Počet 

jednotiek 

(predpokladan

ý rozsah)

Jednotková cena 

(max. cena)
2

Výdavky 

projektu spolu

Oprávnené 

výdavky 

projektu 

spolu po 

FA

Komentár k rozpočtu

Priradenie k aktivitám 

projektu (čísla aktivít 

sú uvedené v Opise 

projektu  -  časť F1)
3

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

2.1.1.2.19.

Komplexná diagnostika a 3D analýza statiky a dynamiky 

chrbtice, chôdze a behu. Komplet produkty. 713005 ks 1 156 114,000 156 114,00 0,00

Komplexný systém pre výuku prístrojovej diagnostiky pohybového aparátu. Minimálne technické parametre: bezkontaktné 

snímanie povrchu tela rastrovou stereografiou; neinvazívne vyšetrenie bez ožiarenia; automatická detekcia antropometrických 

bodov; 3D rekonštrukcia chrbtice počítačovou trianguláciou; statický model konfigurácie segmentov chrbtice; dynamický 

model axiálnej rotácie stavcov a panvy; 2 kamerové systémy pre statické a dynamické vyšetrenie; video analýza chôdze a 

behu; záznam biomechanickej osi dolných končatín počas chôdze; meranie reakčných síl tlaku chodidla; meranie jednotlivých 

fáz odvíjania nohy; záznam distribúcie tlaku v jednotlivých zónach nohy; integrovaný merací pás min. 100 cm s 5376 

senzormi; frekvencia 100 Hz. Úprava pohybových stereotypov je kľúčom k optimalizácii využívania energie pre pohyb 

organizmu. Platí to pre bežné činnosti človeka ako aj pri extrémnych záťažových podmienkach (vrcholový šport, fyzicky 

náročné profesné činnosti, boj), kedy je využitie energie rozhodujúcim faktorom pre celkový výkon. Snímanie a vyhodnotenie 

distribúcie tlaku chodidla na podložku pri statických (stoj) a dynamických (chôdza, beh a iné) posturálnych aktivitách 

predstavuje veľký prínos pre prevenciu, diagnostiku a terapiu všetkých patológií pohybového systému. V kombinácii s 

videozáznamom a 3D analýzou statiky a dynamiky chrbtice sa jedná o komplexný diagnosticko-terapeutický nástroj schopný 

detailne popísať  lokomočné prejavy človeka. Experiment je v takýchto podmienkach presný, opakovateľný s vysoko valídny. 

Takýto diagnostický set má zvláštny význam v prevencii posturálnych a funkčných porúch pohybového systému, kedy je 

možné dôkladnou analýzou v detskom veku predísť vzniku takýchto, neskôr často závažných zdravotných komplikácií. Tieto 

spomínané atribúty patria k jadru odboru fyzioterapia, ktoré si študent musí osvojiť počas štúdia. 1.1.

2.1.1.2.20. Telemetrický EMG systém 713005 ks 1 67 166,400 67 166,40 0,00

Systém pre výuku prístrojovej diagnostiky pohybového systému a kineziológie. Snímanie elektrických potenciálov pri pohybe, 

je štandardnou metódou používanou v rehabilitačnom a športovom laboratóriu. Bezdrôtová technológia však posúva hranice 

biomedicínskeho výskumu. S použitím tejto technológie je možné sledovať reálne pohybové aktivity bez úzkeho 

priestorového obmedzenia, čo má nesmierny význam pri analýze terapeutickej, športovej, alebo pracovnej činnosti. V 

experimente je možné sledovať aktivity v autentických podmienkach pre pracovnú či športovú činnosť. Takéto zariadene je 

možné použiť aj priamo pri aplikácii fyzioterapeutických metód a postupov. Využitie spomínaného systému predstavuje 

prínos aj v samostatnej oblasti bežných a športových aktivít v detskom veku. Minimálne technické parametre: bluetooth 

prenosný systém, analógové a digitálne kanály, napájanie: 4 x AAA 1,5 V alebo ekvivalent. . 1.1.

2.1.1.2.21. Balance System SD 713005 ks 1 29 702,400 29 702,40 0,00

Výučba balančných schopností a osvojenie si vyšetrenia rovnovážnych funkcií. Minimálne technické parametre: prenosné 

zariadenie; farebný dotykový displej; veľkosť displeja: uhlopriečka 12.1" (30.7 cm), uhol sklonu: nastaviteľný na cca. 45°; 

viac úrovní dynamického testovania; tlačiareň; ochranný kryt. 1.1.

2.1.1.2.22. RCX5 + G5 + DataLink 713005 ks 0 0,000 0,00 0,00

Výučba prístrojového merania pulzovej frekvencie. Ďalej slúži ako kontrolný mechanizmus pri praktickej výučbe 

kardiovaskulárnej a športovej rehabilitácie. 1.1.

2.1.1.2.23. Detektor chrbtice 713005 ks 1 10 802,400 10 802,40 0,00

Vybavenie na výučbu kineziológie a prístrojovej diagnostiky. Minimálne technické parametre: 2 dátové body na 1 mm; 

frekvencia 400 / sec pri rýchlosti 0.2 m/s; uhlové rozlíšenie +-2; prípustná chyba ±0.5 ; spinálne dátové body  ±1.8;  2 batérie, 

AA, 1.5 V; bluetooth 2.4-2.48 GHz, dosah 10 m; software. 1.1.

2.1.1.3. Software ks 0 0,000 0,00 0,00

2.1.1.4. Ďalšie položky podľa charakteru projektu ks 0 0,000 0,00 0,00

2.1.2.
Knižnica

175 549,08 0,00

2.1.2.1. Server ks 0 0,000 0,00 0,00

2.1.2.2.
Nákup zariadenia, vybavenia, strojov, prístrojov  a 

laboratórnych zariadení
ks 0 0,000 0,00 0,00

2.1.2.2.1.  Knižničný scanner 713002 ks 1 133 098,000 133 098,00 0,00

Knižničný skener je navrhnutý na kompletnú digitalizáciu knižničného fondu FZ SZU v BB pre elektronickú knižnicu. V 

súčasnosti existuje na SZU cca 22 tisíc tlačovín (odborné knihy, skriptá, časopisy, publikácie, atď.) ktoré je potrebné takouto 

formou zdigitalizovať.

Technológia 4DigitalBooks garantuje súvislosť textu. Vždy sa otočí len jedna strana. Táto funkcionalita je kontrolovaná 

zaručeným systémom detekcie papiera. Žiadna strana sa nevynechá a ani nebude naskenovaná dvakrát. V prípade problémov 

s otočením strany systém automaticky vyžiada ručnú asistenciu, čím sa zabráni poškodeniu skenovanej knihy. Digitalizačná 

linka je vhodná pre všetky typy kníh, časopisov, zviazaných novín a iných viazaných dokumentov. Systém umožňuje pracovať 

s rôznymi hrúbkami kníh, rôznou štruktúrou papiera, mäkkými, či tvrdými doskami knižnej väzby. 

Cieľom digitalizačnej linky je odstrániť ľudskú námahu a nepresnosť pri prácnom obracaní strán pri skenovaní. Skener 

pracuje bez pravidelného ľudského zásahu, iba pod dozorom. Minimálne technické parametre: typy dokumentov: knihy, 

časopisy, viazané noviny; väzba knihy: mäkká alebo pevná; rozmer strany: max A3; automatické otáčanie strán; vyrovnanie 

strany.

1.1.
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2.1.2.2.2. Čítačka kníh 713002 ks 0 0,000 0,00 0,00

Čítačka elektronických kníh, vysoko kvalitný displej s veľkosťou 6" (15,3 cm) s G-senzorom pre pohodlné čítanie alebo 

počúvanie audio kníh. Čítačky by sa požičiavali študentom na čítanie elektronických kníh a publikácií offline. 1.1.

2.1.2.2.3. Univerzálna čítačka čipových kariet (USB) 713002 ks 0 0,000 0,00 0,00 Zariadenie na overovanie členstva v knižnici ako náhrada za členské karty kartami ISIC a študentskými kartami. 1.1.

2.1.2.3. Software ks 0 0,000 0,00 0,00

2.1.2.3.1.

Knižničný systém Proflib - modul Autorizácia a 

autentifikácia používateľov (licencia za SW modul) 711003 ks 1 10 407,600 10 407,60 0,00

Databáza knihovníkov – užívateľov systému Proflib, vytváranie prístupových práv a úrovní prístupu a možnosť integrácie 

prístupov študentov do systému cez ActiveDirectory. Minimálne technické parametre: formát dát MARC21, pravidlá 

AACR2, ISBD, export a import dát ISO2709, využiteľnosť dát v iných systémoch a prostrediach, export do REC, CSV, 

TXT, XML, architektúra klient-server, TCP/IP internet/intranet, mirroring - zálohovanie dát, história zmien obsahu databáz 

(spätný návrat k ľubovoľnému dátumu), podpora exportu a importu dát súborného katalógu SNK a systému KIS3G, podpora 

práce s čiarovými kódmi, resp. RFID, kompatibilita a integrovateľnosť s MaSK, kompatibilita na úrovní dát so systémom 

Virtua (MARC21), resp. Aleph, integrovateľnosť so systémom evidencie publikačnej činnosti, možnosť napojenia na 

podnikové systémy. 1.1.

2.1.2.3.2.

Knižničný systém Proflib - modul Záverečné práce 

(licencia za SW modul) 711003 ks 1 7 469,280 7 469,28 0,00

Import údajov (záverečných prác) do Proflib z CRZP v zabezpečenom formáte pdf. Minimálne technické parametre: formát 

dát MARC21, pravidlá AACR2, ISBD, export a import dát ISO2709, využiteľnosť dát v iných systémoch a prostrediach, 

export do REC, CSV, TXT, XML, architektúra klient-server, TCP/IP internet/intranet, mirroring - zálohovanie dát, história 

zmien obsahu databáz (spätný návrat k ľubovoľnému dátumu), podpora exportu a importu dát súborného katalógu SNK a 

systému KIS3G, podpora práce s čiarovými kódmi, resp. RFID, kompatibilita a integrovateľnosť s MaSK, kompatibilita na 

úrovní dát so systémom Virtua (MARC21), resp. Aleph, integrovateľnosť so systémom evidencie publikačnej činnosti, 

možnosť napojenia na podnikové systémy. 1.1.

2.1.2.3.3.

Knižničný systém Proflib - modul Výpožičný systém 

(licencia za SW modul) 711003 ks 1 8 761,200 8 761,20 0,00

Systém generovania upomienok, štatistiky návštevnosti a výpožičného procesu, prezenčné výpožičky a možnosť zobrazenia 

poplatkov v čitateľskom konte. Minámálne technické parametre: formát dát MARC21, pravidlá AACR2, ISBD, export a 

import dát ISO2709, využiteľnosť dát v iných systémoch a prostrediach, export do REC, CSV, TXT, XML, architektúra 

klient-server, TCP/IP internet/intranet, mirroring - zálohovanie dát, história zmien obsahu databáz (spätný návrat k 

ľubovoľnému dátumu), podpora exportu a importu dát súborného katalógu SNK a systému KIS3G, podpora práce s 

čiarovými kódmi, resp. RFID, kompatibilita a integrovateľnosť s MaSK, kompatibilita na úrovní dát so systémom Virtua 

(MARC21), resp. Aleph, integrovateľnosť so systémom evidencie publikačnej činnosti, možnosť napojenia na podnikové 

systémy. 1.1.

2.1.2.3.4.

Knižničný systém Proflib - modul Revízia fondu (licencia 

za SW modul) 711003 ks 1 8 085,000 8 085,00 0,00

Doplnenie funkcionality revízie knižničného fondu o čiastkové revízie podľa užívateľsky definovaných filtrov. Minimálne 

technické parametre: formát dát MARC21, pravidlá AACR2, ISBD, export a import dát ISO2709, využiteľnosť dát v iných 

systémoch a prostrediach, export do REC, CSV, TXT, XML, architektúra klient-server, TCP/IP internet/intranet, mirroring - 

zálohovanie dát, história zmien obsahu databáz (spätný návrat k ľubovoľnému dátumu), podpora exportu a importu dát 

súborného katalógu SNK a systému KIS3G, podpora práce s čiarovými kódmi, resp. RFID, kompatibilita a integrovateľnosť 

s MaSK, kompatibilita na úrovní dát so systémom Virtua (MARC21), resp. Aleph, integrovateľnosť so systémom evidencie 

publikačnej činnosti, možnosť napojenia na podnikové systémy. 1.1.

2.1.2.3.5.

Knižničný systém Proflib - on-line katalóg 

optimalizovaný aj pre  mobilné zariadenia (licencia za SW 

modul) 711003 ks 1 7 728,000 7 728,00 0,00

Modul pre zobrazovanie online katalógu v rôznych mobilných zariadeniach bez závislosti na type operačného systému alebo 

prehliadača. Minimálne technické parametre: formát dát MARC21, pravidlá AACR2, ISBD, export a import dát ISO2709, 

využiteľnosť dát v iných systémoch a prostrediach, export do REC, CSV, TXT, XML, architektúra klient-server, TCP/IP 

internet/intranet, mirroring - zálohovanie dát, história zmien obsahu databáz (spätný návrat k ľubovoľnému dátumu), podpora 

exportu a importu dát súborného katalógu SNK a systému KIS3G, podpora práce s čiarovými kódmi, resp. RFID, 

kompatibilita a integrovateľnosť s MaSK, kompatibilita na úrovní dát so systémom Virtua (MARC21), resp. Aleph, 

integrovateľnosť so systémom evidencie publikačnej činnosti, možnosť napojenia na podnikové systémy. 1.1.

2.1.2.4. Ďalšie položky podľa charakteru projektu ks 0 0,000 0,00 0,00

2.1.3. Laboratóriá 205 980,79

2.1.3.1. Server ks 0 0,000 0,00 0,00

2.1.3.2.

Nákup zariadenia, vybavenia, strojov, prístrojov  a 

laboratórnych zariadení ks 0 0,000 0,00 0,00

2.1.3.2.1. Mikropipeta Biohit s nastaviteľným objemom 0,5-10ul 713005 ks 0 0,000 0,00 0,00 Základné elektronické vybavenie biochémického laboratória 1.1.

2.1.3.2.2.

Mikropipeta Biohit Proline s nastaviteľným objemom, 2-

20 ul 713005 ks 0 0,000 0,00 0,00 Základné elektronické vybavenie biochémického laboratória 1.1.

2.1.3.2.3.

Mikropipeta Biohit s nastaviteľným objemom 10-100 µl; 

krokom 1 µl 713005 ks 0 0,000 0,00 0,00 Základné elektronické vybavenie biochémického laboratória 1.1.
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2.1.3.2.4.

Mikropipeta Biohit Proline, jednokanálová, nastaviteľný 

objem 20-200 mkl 713005 ks 0 0,000 0,00 0,00 Základné elektronické vybavenie biochémického laboratória 1.1.

2.1.3.2.5.

Manuálna mikropipeta Biohit Proline s nastaviteľným 

objemom 100 - 1000 µl (jednokanálová, mechanizmus 

odhadzovania špičiek, nie je autoklávovateľná, 

doporučené špičky typu G ) 713005 ks 0 0,000 0,00 0,00 Základné elektronické vybavenie biochémického laboratória 1.1.

2.1.3.2.6.

Mechanická pipeta Biohit ProLine s nastaviteľným 

objemom 713005 ks 0 0,000 0,00 0,00 Základné elektronické vybavenie biochémického laboratória 1.1.

2.1.3.2.7.

Byreta automatická podľa Pelleta, tr. B. s výp. a prep. 

koh., skleneným kladivkom, zásobnou fľašou a balónikom 713005 ks 0 0,000 0,00 0,00 Základné elektronické vybavenie biochémického laboratória 1.1.

2.1.3.2.8. Byreta digitálna Brand Titrette, 50 ml 713005 ks 0 0,000 0,00 0,00 Základné elektronické vybavenie biochémického laboratória 1.1.

2.1.3.2.9.

Dávkovač Dispensette III, Digital Easy Calibration, 

objem 1,0 - 10ml, delenie 0,05ml, so Safety Prime 713005 ks 0 0,000 0,00 0,00 Základné elektronické vybavenie biochémického laboratória 1.1.

2.1.3.2.10. Sada základného vybavenia biochemického laboratória 713005 sada 1 15 540,000 15 540,00 0,00

Sada základného vybavenia biochemického laboratória (potrebné príslušenstvo pre elektronické vybavenie biochemického 

laboratória). Minimálne technické parametre: Trepačky s príslušenstvom - rôzne druhy, s rôznym uchytením; ultrazvukový 

kúpeľ s príslušenstvom; stolný digestor; laminárny ochranný box; sada závaží; sušiareň s ventilátorom; blokový termostat a 

vymeniteľné bloky na rôzne typy skúmaviek; elektroforetická aparatúra na horizontálnu elektroforézu v agarózovom géli a  

príslušenstvo k elektroforetickej aparatúre (zdroj napätia, vanička, hrebene a iné), aparatúra na vertikálnu elektroforézu, 

blotovacie zariadenie, sušička gélov, mikrovlnná rúra, kuchynský výrobník ľadu, umývačka laboratórneho skla a prostriedky, 

jednoplatničkový varič, Dewarova nádoba 1l a 2l, laboratórne kahany Bunsenov na propán-bután + napojenie; nehorľavé 

podložky pod kahany; laboratórne magnetické miešadlá s ohrevom; magnetické miešadielka rôzne veľkosti; laboratórna 

trepačka s kruhovým pohybom, zariadenie na fotografovanie gélov; UV prehliadač gélov, minitransiluminátor, + UV okuliare; 

dosky pre TLC chromatografiu, 20x20, silufol;  chromatografická komora 20x20, s vekom;  UV box pre chromatografiu; 

rozprašovač pre chromatografiu; Turbidimeter; laboratórne sklo (rôzne druhy a rôzne veľkosti), laboratórne potreby a 

pomôcky (rôzne druhy a rôzne veľkosti) vrátane chirurgických potrieb 1.1.

2.1.3.2.11.

Analytické váhy AS 220/C/2 (váživosť 220 g, 

odčítateľnosť 0,1 mg, priemer panvičky 85 mm,  

reprodukovateľnosť 0,1 mg, LCD displej, odolná  

mikrospínačová klávesnica a priehľadný plastový kryt 

proti znečisteniu, voliteľné jednotky hmotnosti-g, mg, kg, 

karát, % váženie, počítanie kusov, tarovanie v celom 

rozsahu, výstup na prídavný displej, sieťový adaptér 220 

V 50Hz, automatická interná kalibrácia so zabudovaným 

závažím, indikácia 0,1 mg, reprodukovateľnosť 0,1 mg) 713005 ks 0 0,000 0,00 0,00 Základné elektronické vybavenie biochémického laboratória 1.1.

2.1.3.2.12.

PS 4500/C/2  (váživosť 4500 g, odčítateľnosť 0,01 g, 

vnútorná kalibrácia, podsvietený LCD displej, odolná 

mikrospínačová klávesnica, možná samokalibrácia so 

zmenou teploty alebo času, voliteľné jednotky hmotnosti, 

% váženie, počítanie kusov, tarovanie v celom rozsahu, 

možnosť spodného váženia, meranie hustoty tuhých látok 

a kvapalín, výstup na prídavný displej, sieťový adaptér 

220 V 50 Hz, výstupný záznam zodpovedá požiadavkám 

GLP) 713005 ks 0 0,000 0,00 0,00 Základné elektronické vybavenie biochémického laboratória 1.1.

2.1.3.2.13. Vodný kúpeľ 713005 ks 1 1 749,468 1 749,47 0,00

Základné elektronické vybavenie biochemického laboratória. Minimálne technické parametre: Vodný kúpeľ s digitálnym 

displejom a elektronickým ovládaním, Rozsah teplôt +5°C (nad teplotu okolia) – 100°C, Teplotná stabilita +/- 0,1°C, 

Rozlíšenie teploty 0,1°C, Objem vodného kúpeľa 20 l, rozmery vane: 15x48x30 cm, vrátane vrchného krytu, krytu s 

medzikružiami a stojanu na skúmavky.   1.1.
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2.1.3.2.14. Centrifúga 713005 ks 1 4 807,320 4 807,32 0,00

Základné elektronické vybavenie biochemického laboratória. Minimálne technické parametre: Centrifúga s výkyvným rotorom 

pre 4 ks skúmaviek s rozmermi: 4x 25ml, Elektronicky riadená s digitálnym displejom - zobrazuje aktuálne otáčky a čas, 

časovač, tichá prevádzka,  otáčky 5000 / min max R.c.f. (xg): 2601 výkon: 180W, váha: 12kg, Rozmery: 23x 30x 35cm. 

Max. objem: 120 ml, Vrátane Uhlový rotor s kapacitou 8x15 ml, Výkyvný rotor, adaptér na 15 a 25 ml skúmavky, 15 ml a 25 

ml skúmavky. 1.1.

2.1.3.2.15. Dvojlúčový spektrofotometer 713005 ks 1 14 595,420 14 595,42 0,00

Základné elektronické vybavenie biochemického laboratória. Minimálne technické parametre: Dvojlúčový UV-VIS 

spektrofotometer. Šírka štrbiny: 1,5 nm, rýchlosť skenovania:10 - 8 000 nm/sek., rýchlosť posuvu medzi vlnovými dĺžkami: 

12000 nm/sek., svetelný zdroj: deuteriová a wolfram-halogen lampa. Rozmery: 486(D)x441(Š)x216(V) mm, 15 kg. Prístroj 

može byť ovládany buď cez PC, alebo tzv. iRM modul s grafickým displejom. Dodávka obsahuje: kyvetový držiak na 10 mm 

kyvety, holmiový filter, USB kábel, ISO a CE certifikát. 1.1.

2.1.3.2.16.

XSP-136B (laboratórny biologicky mikroskop určený  

pre rutinnú výukovú a klinickú mikroskopiu v rôzných 

odboroch vedy, školstva, zdravotníctva, 

poľnohospodárstva, ekológii a priemyslu. 

Špecifikácia:Hlavica BINOKULÁRNA s 45 sklonom, 

Okuláre WF10x širokouhlý, Objektívy 4x, 10x, 40x(S), 

100x(S) olej, Stolík 125 x 120mm s mikrometrickým 

mechanizmom, rozsah pohybu stolíka 70 - 30 mm,  

Zaostrovanie Makro aj mikro zaostrovanie s koaxiálnym 

ovládaním) 713005 ks 0 0,000 0,00 0,00 Základné elektronické vybavenie biochémického laboratória 1.1.

2.1.3.2.17.

XSP-136T  (detto ako XSP-136A plus T 

RINOKULÁRNA hlavica, Vrátane HDCE-30, Digitálna 

kamera na prenos obrazu do PC cez USB. Format: 

2048x1536 pixel) 713005 ks 0 0,000 0,00 0,00 Základné elektronické vybavenie biochémického laboratória 1.1.

2.1.3.2.18.

Rodem 6/5 (zariadenie na výrobu demineralizovanej vody 

s výstupnou vodivosťou pod 1 µS/cm. Výkon zariadenia 

je 5 L/hod. Zariadenie pracuje na princípe reverznej 

osmózy bez potreby elektrickej energie.Predúpravu vody 

zaisťuje filter mechanických nečistôt, ktorý je vyrobený 

zo 100 %  polypropylénu, ďalej filter so spekaným 

aktívnym uhlím na odstránenie voľného chlóru. Reverznú 

osmózu zaisťuje membrána modulového typu. Zaručené 

minimálne odsolenie je 95 % pri životnosti 1-2 roky. 

Zariadenie je ďalej vybavené kolónou na dočistenie, ktorá 

obsahuje zmes silne kyslého katexu a silne zásaditého 

anexu. Ionexová náplň je umiestnená v osobitnom 

púzdre. Takto je zabezpečená stabilne vysoká čistota 

vody s vodivosťou do 1 µS/cm) 713005 ks 0 0,000 0,00 0,00 Základné elektronické vybavenie biochémického laboratória 1.1.

2.1.3.2.19.

Chladnička (Energetická trieda: A + Objem chladničky: 

388 l) 713005 ks 0 0,000 0,00 0,00 Základné elektronické vybavenie biochémického laboratória 1.1.

2.1.3.2.20. Trinokulárny fluorescenčný mikroskop 713005 ks 1 13 381,200 13 381,20 0,00

Základné elektronické vybavenie biochemického laboratória.Trinokulárny Fluorescenčný mikroskop - minimálne technické 

parametre - ide o zostavu, ktorá sa skladá z vlastného mikroskopu a zariadenia pre epifluorescenciu (fluorescenčného 

nástavca). Mikroskop je určený predovšetkým pre prácu v biológii, anatómii, histológii a botanike. V štandardnom vybavení 

sú okuláre a fluorescenčné objektívy so zväčšením 4x, 10x, 40x a 100x pre olejovú imerziu. Zdrojom svetla je ortuťová 

výbojka. Fluorescenčný nástavec obsahuje sériu hradiacich filtrov pre modré a zelené svetlo a filtre budiace. Dĺžka vlny pásma 

budiaceho žiarenia je 350 nm až 580 nm, dĺžka vlny pásma fluorescenčného svetla je 420 nm až 650 nm. 1.1.

2.1.3.2.21. Spektrofotometer 713005 ks 5 3 266,004 16 330,02 0,00

Základné elektronické vybavenie biochemického laboratória. Spektrofotometer. Minimálne technické parametre: skanovací, 

mikroprocesorom riadený spektrofotometer, vlnový rozsah 330 - 1100 nm, šírka štrbiny 2 nm, presnosť ± 1 nm, 

opakovateľnosť ± 0,35 nm, absorbancia -0,300 - 3,500 Abs; koncentrácia 0,000 - 99, 999,99; digitálny displej 2x16 znakov 

LCD, zdroj svetla halogénová lampa, pamäť údajov,  detektor Si fotodioda. 1.1.
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2.1.3.2.22. Termocyklér 713005 ks 1 5 699,400 5 699,40 0,00

Základné elektronické vybavenie biochemického laboratória. Termocyklér. Minimálne technické parametre:  jednoblokový, 

96 jamkový termocyklér pre rutinnú, termocyklér pre tepelné cykly so štyrmi modulmi. Použiteľný v molekulárnej biológii pre 

zosilnenie DNA pomocou metódy založenej na polymerázovej reťazovej reakcie procesu. Teploty nastaviteľné od 0 ° C do 

99 ° C. 1.1.

2.1.3.2.23. Čítačka mikroplatničiek 713005 ks 1 5 729,136 5 729,14 0,00

Základné elektronické vybavenie biochemického laboratória. Čítačka mikroplatničiek. Minimálne technické parametre: 

dotykové ovládanie. Bi-chromatická optický systém s výberom 4 vlnovej dĺžky: 405, 450, 492, 630 nm, (iné filtre od 405 do 

700 nm k dispozícii). Pamäť až pre 500 programov, 10000 výsledkov vzoriek a 1000 pacientov. Softvér pacienta dát, 

laboratórne personál a analýza reports. 100 typické analytické metódy vopred naprogramované. Schopné vykonávať až 12 

rôznych testov na tanieri. Výpočty: ABS, Cut-Off, krivky: regresia, lineárne, logaritmické, exponenciálne a potenciál. 

Meranie absorbancie rozsah: 0-2.5A Zobrazené absorbancie rozsah: 0-3.5A Presnosť: ± 1,0% alebo ± 0,007 A. Presnosť: ± 

0,5% alebo ± 0,005 A. linearity: r> 0,995. Rozlíšenie: 0.001 ABS (displej); 0.0001 ABS (vypočítané). Meranie času: 

Kontinuálny režim <5 s, krok za krokom režime <15 s. Programovateľná doska vibračná pre miešanie s riadením času a 

rýchlosti. 1.1.

2.1.3.2.24. Premývačka mikroplatničiek 713005 ks 1 4 509,960 4 509,96 0,00

Základné elektronické vybavenie biochemického laboratória. Premývačka mikroplatničiek. Minimálne technické parametre: 

úplne automatické. Jednoduché použitie. 50 pracích programov. Umývacia hlava. Automatické umývacie a oplachové 

procesy nádrží: 2 litre, umývací roztok 2 litre, odpadu, snímačom hladiny kvapaliny. Softvér. Umývacia doba od 1 sec. do 2 

hodín. Dávkovací rozsah: od 50 do 2000 µl. 1.1.

2.1.3.2.25. Multiparametrový merač PH/mV/kyslíka/vodivosti 713005 ks 1 4 807,320 4 807,32 0,00

Základné elektronické vybavenie biochemického laboratória. Robustný a vodotesný multiparametrový merač 

pH/mV/kyslíka/vodivosti. Minimálne technické parametre:  na akubatériovú alebo sieťovú prevádzku, s pamäťou údajov 

(1500) a sériovým rozhraním, v kufrovej súprave, PC komunikačným setom so sieťovým napájačom, gumoelastickým 

návlekom pre prístroj vrátane príslušenstva (kadička, multiparametrová sonda na meranie vodivosti, teploty, rozpusteného 

kyslíka). 1.1.

2.1.3.2.26. Centrifúga 713005 ks 2 4 807,320 9 614,64 0,00

Základné elektronické vybavenie hematologického laboratória.  Centrifúga s výkyvným rotorom. Minimálne technické 

parametre:  s výkyvným rotorom pre 4 ks skúmaviek s rozmermi: 4x 25ml., Elektronicky riadená s digitálnym displejom 

zobrazuje aktuálne otáčky a čas, časovač, tichá prevádzka, otáčky 5000 / min. 1.1.

2.1.3.2.27. Inkubátor 713005 ks 1 1 977,444 1 977,44 0,00

Základné elektronické vybavenie hematologického laboratória.  Inkubátor s nútenou cirkuláciou vzduchu. Minimálne 

technické parametre: objem komory 56 litrov, vyrobený z nerezovej ocele, pevné dvere, teplotný rozsah 5°C od okolitej 

teploty...100°C, teplotná regulácia každých 0,1°C, vnútorné rozmery: 395 x 395 x 360 mm, 2 poličky, maximálne pracovné 

zaťaženie 40 kg. 1.1.

2.1.3.2.28.

XSP-136B (laboratórny biologicky mikroskop určený  

pre rutinnú výukovú a klinickú mikroskopiu v rôzných 

odboroch vedy, školstva, zdravotníctva, 

poľnohospodárstva, ekológii a priemyslu. 

Špecifikácia:Hlavica BINOKULÁRNA s 45 sklonom, 

Okuláre WF10x širokouhlý, Objektívy 4x, 10x, 40x(S), 

100x(S) olej, Stolík 125 x 120mm s mikrometrickým 

mechanizmom, rozsah pohybu stolíka 70 - 30 mm, 

Zaostrovanie Makro aj mikro zaostrovanie s koaxiálnym 

ovládaním) 713005 ks 0 0,000 0,00 0,00 Základné elektronické vybavenie hematologického laboratória 1.1.

2.1.3.2.29.

XSP-136T  (detto ako XSP-136A plus T 

RINOKULÁRNA hlavica, Vrátane HDCE-30, Digitálna 

kamera na prenos obrazu do PC cez USB. Format: 

2048x1536 pixel) 713005 ks 0 0,000 0,00 0,00 Základné elektronické vybavenie hematologického laboratória 1.1.

2.1.3.2.30.

CELL COUNTER C.C 143 (digitálné počítadlo krvných 

buniek) 713005 ks 0 0,000 0,00 0,00 Základné elektronické vybavenie hematologického laboratória 1.1.

2.1.3.2.31. INFRA-RED INCINERAT.STERIL-BIO 713005 ks 0 0,000 0,00 0,00 Základné elektronické vybavenie hematologického laboratória 1.1.
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2.1.3.2.32. Trinokulárny fluorescenčný mikroskop 713005 ks 1 13 381,200 13 381,20 0,00

Základné elektronické vybavenie hematologického laboratória. Trinokulárny Fluorescenčný mikroskop. Minimálne technické 

parametre:  Ide o zostavu, ktorá sa skladá z vlastného mikroskopu 0 a zariadenia pre epifluorescenciu (fluorescenčného 

nástavca). Mikroskop je určený predovšetkým pre prácu v biológii, anatómii, histológii a botanike. V štandardnom vybavení 

sú okuláre a fluorescenčné objektívy so zväčšením 4x, 10x, 40x a 100x pre olejovú imerziu. Zdrojom svetla je ortuťová 

výbojka. Fluorescenčný nástavec obsahuje sériu hradiacich filtrov pre modré a zelené svetlo a filtre budiace. Dĺžka vlny pásma 

budiaceho žiarenia je 350 nm až 580 nm, dĺžka vlny pásma fluorescenčného svetla je 420 nm až 650 nm. 1.1.

2.1.3.2.33. Mikrostĺpcový imunifixačný systém 713005 ks 1 7 716,492 7 716,49 0,00

Základné elektronické vybavenie hematologického laboratória. Mikrostĺpcový imunofixačný systém.  Minimálne technické 

parametre:  Screen 48 x 6 stĺpcov, 250 ml, screeningové krvinky, 2 x 10 ml, screeningové krvinky, 3 x 10 ml,  identifikačný 

panel, 16 x 3 ml, red cells 0.5% 1 x 10 ml, centrifúga vr. rotora 24 kariet, inkubátor 24 kariet. 1.1.

2.1.3.2.34.

Imunohematologická diagnostika  (1399 PeliControl 

CcEe, K 8 ml, 1379 PeliControl A2B+; 0- 2 x 8 ml, 1193-

010 Diagnostické sérum AGH polyspec. bezbarvé 10 ml, 

1194-010 Diagnostické sérum AGH polyspec. zelené 10 

ml, 1131-010 Dg.sérum anti-human IgG monospec. 

bezbarvé, 10 ml, 1124-010 Dg.sérum anti-human IgG 

monospec. zelené 10 ml, 1375-005 Dg.sérum anti-human 

IgA monospecifické 5 ml, 1376-005 Dg.sérum anti-

human IgM monospecifické 5 ml, 1377-005 Dg. sérum 

anti - C3d monokl. BRIC-8 5 ml

1378-005 Dg. sérum anti - C3c, -C3d monokl.BRIC-8, 

C3-14 5 ml, 1192-010 Sérum pro kontrolu Coombsova 

testu 10 ml, 1110-010 Peli LISS 10 ml, 1106-010 BSA 

22% (bovine serum albumine) 10 ml, 1159-020 PEG 

4000 20% 20 ml, 1121-005 Bromelin (lyophilized) 5 m) 713005 ks 0 0,000 0,00 0,00 Základné elektronické vybavenie hematologického laboratória 1.1.

2.1.3.2.35. Multiparametrový merač PH/mV/kyslíka a vodivosti 713005 ks 1 4 807,320 4 807,32 0,00

Základné elektronické vybavenie hematologického laboratória. Robustný a vodotesný multiparametrový merač 

pH/mV/kyslíka/vodivosti.  Minimálne technické parametre: na akubatériovú alebo sieťovú prevádzku, s pamäťou údajov 

(1500) a sériovým rozhraním2, v kufrovej súprave, PC komunikačným setom KOM Pilot a s o sieťovým napájačom, 

gumoelastickým návlekom pre prístroj vrátane príslušenstva (kadička, multiparametrová sonda na meranie vodivosti, teploty, 

rozpusteného kyslíka).  1.1.

2.1.3.2.36.

Chladnička (Energetická trieda: A + Objem chladničky: 

388 l) 713005 ks 0 0,000 0,00 0,00 Základné elektronické vybavenie hematologického laboratória 1.1.

2.1.3.2.37. Mikropipeta Biohit m Line, 8-kanálová, 5-100 ul 713005 ks 0 0,000 0,00 0,00 Základné elektronické vybavenie mikrobiologického laboratória 1.1.

2.1.3.2.38.

Mikropipeta Biohit s nastaviteľným objemom 10-100 µl; 

krokom 1 µl 713005 ks 0 0,000 0,00 0,00 Základné elektronické vybavenie mikrobiologického laboratória 1.1.

2.1.3.2.39. Mikropipeta Biohit s nastaviteľným objemom 0,5-10ul 713005 ks 0 0,000 0,00 0,00 Základné elektronické vybavenie mikrobiologického laboratória 1.1.

2.1.3.2.40.

Mikropipeta Biohit Proline s nastaviteľným objemom, 2-

20 ul 713005 ks 0 0,000 0,00 0,00 Základné elektronické vybavenie mikrobiologického laboratória 1.1.

2.1.3.2.41.

Mikropipeta Biohit Proline, jednokanálová, nastaviteľný 

objem 20-200 mkl 713005 ks 0 0,000 0,00 0,00 Základné elektronické vybavenie mikrobiologického laboratória 1.1.

2.1.3.2.42.

Manuálna mikropipeta Biohit Proline s nastaviteľným 

objemom 100 - 1000 µl, 713005 ks 0 0,000 0,00 0,00 Základné elektronické vybavenie mikrobiologického laboratória 1.1.

2.1.3.2.43.

Mechanická pipeta Biohit ProLine s nastaviteľným 

objemom 1000 - 5000 ul

( nastavenie objemu pomocou mechanického krokového 

počítadla krok 50 ul, mechanizmus na odhadzovanie 

špičiek, filter Tip-Cone na ochranu proti vniknutiu 

kvapaliny do tela pipety, nie je autoklávovateľná, 

doporučené špičky typ J) 713005 ks 0 0,000 0,00 0,00 Základné elektronické vybavenie mikrobiologického laboratória 1.1.
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2.1.3.2.44. Sada základného vybavenia mikrobiologického laboratória 713005 sada 1 13 677,720 13 677,72 0,00

Sada základného vybavenia mikrobiologického laboratória (potrebné príslušenstvo pre elektronické vybavenie 

mikrobiologického laboratória). Minimálne technické parametre: úložné skrinky - šírka 60cm, dĺžka cca 100cm, výška 80cm;  

váhový stôl - 900x600; závesná skrika otvorená s jednou policou - šírka 600mm; kontajnery zásuvkové; skriňa na chemikálie - 

 šírka 900mm; policová; dvojdverová; tabuľa školská biela veľká - šírka 180cm; tabuľa školská biela malá - šírka 120cm;  

vodovodná batéria stojanová + pripojenie; vodovodná batéria stojanová na studenú vodu + pripojenie; stojan na 

bakteriologické kľučky; bakteriologické kľučky; sklenené "hokejky"; inokulačné kľučky kovové a inokulačné ihly kovové;  

membránové filtre na striekačky - veľkosť pórov 0,2 - 50ks v balení; membránové filtre na striekačky, veľkosť pórov 0,1 - 

50ks v balení; kvapkacia fľaša, 250ml; pasteurova pipeta, nester. 3 ml makro so stupnicou - 500 ks; stojan na skúmavky;  

mikrokrabica na podložné sklá; anaerostat - vyvíjač anaerobiózy. 1.1.

2.1.3.2.45. TransClone Anti-A (ABO1) 713005 ks 0 0,000 0,00 0,00 Základné elektronické vybavenie mikrobiologického laboratória 1.1.

2.1.3.2.46. TransClone Anti-B (ABO2) 713005 ks 0 0,000 0,00 0,00 Základné elektronické vybavenie mikrobiologického laboratória 1.1.

2.1.3.2.47. TransClone Anti-D (RH1) FAST M - 86371 713005 ks 0 0,000 0,00 0,00 Základné elektronické vybavenie mikrobiologického laboratória 1.1.

2.1.3.2.48. Centrifúga 713005 ks 2 3 816,120 7 632,24 0,00

Základné elektronické vybavenie mikrobiologického laboratória. Centrifúga s výkyvným rotorom.  Minimálne technické 

parametre: centrifúga s výkyvným rotorom pre 4 ks skúmaviek s rozmermi: 4x 25ml. Elektronicky riadená s digitálnym 

displejom - zobrazuje aktuálne otáčky a čas, časovač, tichá prevádzka, otáčky 5000/min, max R.c.f. (xg): 2601, výkon: 

180W, váha: 12kg. Rozmery: 23x 30x 35cm. Max. objem: 120 ml. Vrátane uhlový rotor s kapacitou 8x15 ml, výkyvný rotor, 

adaptér na 15 a 25 ml skúmavky, 15 ml a 25 ml skúmavky)časovačom, tichá prevádzka, otáčky 5000/min., vrátane uhlového 

rotoru.  1.1.

2.1.3.2.49. Inkubátor 713005 ks 2 1 977,444 3 954,89 0,00

Základné elektronické vybavenie mikrobiologického laboratória. Inkubátor s nútenou cirkuláciou vzduchu. Minimálne 

technické parametre: objem komory 56 litrov, vyrobený z nerezovej ocele, pevné dvere, teplotný rozsah 5°C od okolitej 

teploty...100°C, teplotná regulácia každých 0,1°C, vnútorné rozmery: 395 x 395 x 360 mm, 2 poličky, maximálne pracovné 

zataženie 40 kg. 1.1.

2.1.3.2.50.

XSP-136B (laboratórny biologicky mikroskop určený  

pre rutinnú výukovú a klinickú mikroskopiu v rôzných 

odboroch vedy, školstva, zdravotníctva, 

poľnohospodárstva, ekológii a priemyslu. 

Špecifikácia:Hlavica BINOKULÁRNA s 45 sklonom, 

Okuláre WF10x širokouhlý, Objektívy 4x, 10x, 40x(S), 

100x(S) olej, Stolík 125 x 120mm s mikrometrickým 

mechanizmom, rozsah pohybu stolíka 70 - 30 mm, 

Zaostrovanie Makro aj mikro zaostrovanie s koaxiálnym 

ovládaním) 713005 ks 0 0,000 0,00 0,00 Základné elektronické vybavenie mikrobiologického laboratória 1.1.

2.1.3.2.51.

XSP-136T  (detto ako XSP-136A plus T 

RINOKULÁRNA hlavica, Vrátane HDCE-30, Digitálna 

kamera na prenos obrazu do PC cez USB. Format: 

2048x1536 pixel) 713005 ks 0 0,000 0,00 0,00 Základné elektronické vybavenie mikrobiologického laboratória 1.1.

2.1.3.2.52. Laboratórny sterilizátor 713005 ks 1 2 359,056 2 359,06 0,00

Základné elektronické vybavenie mikrobiologického laboratória. Laboratórny sterilizátor s nútenou cirkuláciou vzduchu. 

Minimálne technické parametre: objem 112 litrov, dvere plné, teplotný rozsah +5°C nad teplotu okolia do +250 °C, presnosť 

regulácie teploty 1,0 °C, stabilita teploty do 0,3 °C, homogenita do 0,4 °C, max. nosnosť 60 kg, rozmery komory: (š x v x h): 

450 x 540 x 460 mm, interiér z nerez. ocele, 2 police, opláštenie - nerezová oceľ, mikroprocesorové riadenie teploty,  

komunikácia s PC alebo tlačiarňou pomocou kábla. 1.1.

2.1.3.2.53. Autokláv 713005 ks 2 7 196,112 14 392,22 0,00

Základné elektronické vybavenie mikrobiologického laboratória. Mikroprocesorom riadený autokláv.  Minimálne technické 

parametre: s vkladaním z hora s automatickým riadením a tlakom od 0,62 do 2,00 bar. objem 50 litrov,  sterilizačná teplota 

115°C a 134°C, rozmery: 117 x 48 x 62 cm, hmotnosť: 75 kg. 1.1.

2.1.3.2.54. Vodný kúpeľ 713005 ks 1 1 749,468 1 749,47 0,00

Základné elektronické vybavenie mikrobiologického laboratória.Vodný kúpeľ s digitálnym displejom a elektronickým 

ovládaním. Minimálne technické parametre: Rozsah teplôt +5°C (nad teplotu okolia) – 100°C,  Teplotná stabilita +/- 0,1°C, 

Rozlíšenie teploty 0,1°C, Objem vodného kúpela 20 l,  rozmery vane: 15x48x30 cm, Vrátane: vrchného kryto, krytu s 

medzikružiami, stojanu na skúmavky. 1.1.

2.1.3.2.55.

Chladnička (Energetická trieda: A + Objem chladničky: 

388 l) 713005 ks 0 0,000 0,00 0,00 Základné elektronické vybavenie mikrobiologického laboratória 1.1.

2.1.3.2.56. Laboratórna sušiareň 713005 ks 1 2 319,408 2 319,41 0,00 \ 1.1.
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2.1.3.2.57.

Multi 350i SET (Robustný a vodotesný multiparametrový 

merac PH/mV/kyslíka/vodivosti  713005 ks 3 4 807,320 14 421,96 0,00

Základné elektronické vybavenie mikrobiologického laboratória. Multiparametrový merač PH/mV/kyslíka/vodivosti na 

akubatériovú alebo sietovú prevádzku, s pamätou údajov (1500) a sériovým rozhraním RS 232, v kufrovej súprave so SenTix 

41, ConOx 1,5, PC komunikacným setom KOM Pilot a s o sietovým napájacom, gumoelastickým návlekom pre prístroj 

vrátane príslušenstva (STP 4, STP 7, KCl 50, kadicka MB 50, 50 ml štandardu 1413 μS/cm, ZBK 325. Sonda ConOx - 

multiparametrová sonda na meranie vodivosti, teploty, rozpusteného kyslíka) 1.1.

2.1.3.2.58. Mikropipeta Biohit s nastaviteľným objemom 0,5-10ul 713005 ks 0 0,000 0,00 0,00 Základné elektronické vybavenie histoloogického laboratória 1.1.

2.1.3.2.59.

Mikropipeta Biohit s nastaviteľným objemom 10-100 µl; 

krokom 1 µl 713005 ks 0 0,000 0,00 0,00 Základné elektronické vybavenie histoloogického laboratória 1.1.

2.1.3.2.60.

mikropipeta Biohit Proline s nastaviteľným objemom, 2-

20 ul 713005 ks 0 0,000 0,00 0,00 Základné elektronické vybavenie histoloogického laboratória 1.1.

2.1.3.2.61.

Mikropipeta Biohit Proline, jednokanálová, nastaviteľný 

objem 20-200 mkl 713005 ks 0 0,000 0,00 0,00 Základné elektronické vybavenie histoloogického laboratória 1.1.

2.1.3.2.62.

Manuálna mikropipeta Biohit Proline s nastaviteľným 

objemom 100 - 1000 µl, 713005 ks 0 0,000 0,00 0,00 Základné elektronické vybavenie histoloogického laboratória 1.1.

2.1.3.2.63.

Mechanická pipeta Biohit ProLine s nastaviteľným 

objemom 1000 - 5000 ul

( nastavenie objemu pomocou mechanického krokového 

počítadla krok 50 ul, mechanizmus na odhadzovanie 

špičiek, filter Tip-Cone na ochranu proti vniknutiu 

kvapaliny do tela pipety, nie je autoklávovateľná, 

doporučené špičky typ J) 713005 ks 0 0,000 0,00 0,00 Základné elektronické vybavenie histoloogického laboratória 1.1.

2.1.3.2.64.

Byreta automatická podľa Pelleta, tr. B. s výp. a prep. 

koh., skleneným kladivkom, zásobnou fľašou a balónikom 713005 ks 0 0,000 0,00 0,00 Základné elektronické vybavenie histoloogického laboratória 1.1.

2.1.3.2.65. Byreta digitálna Brand Titrette, 50 ml 713005 ks 0 0,000 0,00 0,00 Základné elektronické vybavenie histoloogického laboratória 1.1.

2.1.3.2.66.

Dávkovač Dispensette III, Digital Easy Calibration, 

objem 1,0-10,00 ml, delenie 0,05 ml, so Safety Prime 713005 ks 0 0,000 0,00 0,00 Základné elektronické vybavenie histoloogického laboratória 1.1.

2.1.3.2.67.

Sada základného vybavenia Histologického laboratória 

(potrebné príslušenstvo pre elektronické vybavenie 

histologického laboratória) 713005 sada 1 15 229,200 15 229,20 0,00 Základné elektronické vybavenie histoloogického laboratória 1.1.

2.1.3.2.68.

C-MAG HS 7  (Magnetické miešadlo s ohrevom, 

keramická platna 200 x 200 mm,

digitálny displej, indikátor upozornujúci, že platna je 

horúca. Pre objemy do 10 litrov otácky od 100 do 1500 / 

min. teplotný rozsah: od 50 do 500 °C, fixný 

bezpcenostný okruh, Možnost pripojit externý teplotný 

snímac ETS-D5 alebo ETS-D6 -meria aj hodnoty pH) 713005 ks 0 0,000 0,00 0,00 Základné elektronické vybavenie histoloogického laboratória 1.1.

2.1.3.2.69.

Laboratórné magnetické miešadlo IKAMAG® biele - 

malé pre každého študenta 713005 ks 0 0,000 0,00 0,00 Základné elektronické vybavenie histoloogického laboratória 1.1.

2.1.3.2.70.

Vortex 1, trepacka na skúmavky s natavitelnou 

rýchlostou: 1000 – 2800 ot./min 713005 ks 0 0,000 0,00 0,00 Základné elektronické vybavenie histoloogického laboratória 1.1.

2.1.3.2.71. Odparka 713005 ks 1 5 598,285 5 598,28 0,00

Základné elektronické vybavenie histologického laboratória. Rotačná digitálna odparka s ergonomickou a kompaktnou 

konštrukciou. Minimálne technické parametre: integrovaný vodný kúpeľ s možnosťou samostatného použitia. Sklenená 

aparatúra vertikálna, na požiadanie diagonálna. Rozsah rýchlosti: od 20 do 270 ot./min, zobrazenie rýchlosti: digitálne 

teplotný rozsah: do 180 °C odchylka: ± 1 K, motorizovaný, výškovo nastaviteľný zdvih, ľahká a pohodlná manipulácia s 

vodným kúpeľom,  mimoriadne odolné  tesnenie proti rozpúštadlám, automatický zdvih v prípade výpadku prúdu, 

integrovaný vákuový regulátor, vákuové čerpadlo k odparke, všetky sklenené časti banky, chladič a podobne. 1.1.

2.1.4. Urgentná zdravotná starostlivosť 420 690,48
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2.1.4.1. Server 0,00 0,00

2.1.4.2.

Nákup zariadenia, vybavenia, strojov, prístrojov  a 

laboratórnych zariadení 0,000 420 690,48 0,00

2.1.4.2.1. Simulátor dospelého pacienta 713002 ks 1 97 146,000 97 146,00

Vybavenie pracoviska urgentnej zdravotnej startostlivosti. Simulátor dospelého pacienta s 17" monitorom. Minimálne 

technické parametre: Simulátor dospelého pacienta musí byť navrhnutý tak, aby čo najviac umožňoval realistický výcvik s 

jednoduchým nastavením a ovládaním. Musí obsahovať simulácie rôznych tréningových scenárov vrátane automatického 

rozpoznávania liečiv, citlivosť na svetlo, vylučovanie telesných tekutín. Musí byť prenosný a pripojiteľný na Wi-Fi. 

Bezdrôtová technológia musí umožňovať flexibilné a mobilné ovládanie, aby bolo možné vykonávať výcvik pre všetky 

záchranárske zložky. Intuitívne grafické užívateľské rozhranie, musí umožniť aj začínajúcim aj odborným inštruktorom 

prístup k vitálnym funkciám a v reálnom čase meniť simulačné scenáre. Musí byť využiteľný pri výcviku farmakológie, 

reagovať na viac ako 150 liekov. Musí byť rýchle nastaviteľný na automatickú prevádzku alebo v režime inštruktora bez 

znalostí informačných technológií. Príslušenstvo: rôzne elektródy, defibrilátor, kompresor, krvácajúce zranenia, náhradná 

koža, tablet pre inštruktora. 1.1.

2.1.4.2.2. Interchangeable Catheterization and Enema Task Trainer 713002 ks 0 0,000 0,00 0,00 Vybavenie pracoviska urgentnej zdravotnej startostlivosti. 1.1.

2.1.4.2.3. Systém monitorovania a vyhodnocovania zásahov UZS. 713002 ks 1 166 588,800 166 588,80 0,00

Vybavenie pracoviska urgentnej zdravotnej startostlivosti. Systém monitorovania a vyhodnocovania zásahov UZS. Minimálne 

technické parametre: Vonkajšia farebná statická kamera s minimálnym rozlíšením Full HD a IR prisvietením, vrátane karty, 

konzoly pre uchytenie na steny alebo strop 10 ks; vonkajšia farebná otočná IP kamera s rozlíšením minimálne HD a IR 

prisvietením, vrátane karty, konzoly pre uchytenie na steny alebo strop 1ks; prenosná outdoor IP HD kamera s wifi rozhraním 

s držiakom na prilbu 1 ks; 24-portový prepínač 1ks; záložný zdroj elektrického prúdu UPS minimálne 1000 VA - záložný  

napájací zdroj pre kamery a aktívne prvky 1ks; pracovná stanica operátora zásahu (PC, 2 x minimálne 27" full HD monitor, 

ovládací joystick, inštalácia, operačný systém, držiaky na monitor na stenu) 1 ks.; 27U stojanový rozvádzač vrátane 

príslušenstva 1 ks.; elektroinštalačný materiál (metalická kabeláž, príchytky, kabeláž cat 6e, inštalačné trubky fx) 1 ks.; 

Ozvučenie priestorov haly záchranárov vrátane sady mikrofónov pre ukladanie záznamu zvuku zo zásahu) 1 ks.; Modelové 

osvetlenie haly záchranárov (úprava osvetlenia pre simuláciu rôznych svetelných podmienok v prípade simulovania 

autonehody) 1 ks. 1.1.

2.1.4.3. Software ks 0 0,00 0,00

2.1.4.3.1. Virtuálna realita (licencia pre 5 užívateľov) 711004 ks 1 156 955,680 156 955,68 0,00

Vybavenie pracoviska urgentnej zdravotnej startostlivosti. Virtuálna realita (licencia pre 5 užívateľov). Minimálne technické 

parametre: 3D zobrazenie rôznych druhov udalostí, objektov, simulácia všetkých druhov udalostí a nehôd z praxe, výber 

udalostí a zobrazenie objektov pomocou počítačovej myši alebo joysticku. Systém musí obsahovať objekty: hasičské vozidlo, 

sanitku, osobný automobil, nákladný automobil, dodávku, cisternové vozidlo, dopravník, loď, čln, osobný vlak, nákladný 

vlak, lokomotívu, nákladné vagóny, cisternu, vrtuľník, lietadlo. Systém musí obsahovať 3D objekty zasahujúcich osôb: 

zdravotnícky záchranári, hasiči, obete, okoloidúci, policajti, hasičské vozidlá, vozidlá záchrannej služby, policajné autá, 

vybavenie polície, hasičov a záchranárov. Všetky objekty a entity musia vyhovovať medzinárodným šdandardom. Systém 

musí obsahovať 3D scenáre vo vysokom rozlíšení: diaľnice 2x2 jazdné pruhy, diaľnice 2x3 jazdné pruhy s nadjazdom, 

viacpodlažná obytná budova (do 5 podlaží aspoň jedno podzemné), železničná stanica a prejazd, riečny mestský prístav, 

petrochemický závod, zalesnené územia, tunel s jedným tubusom, tunel s dvoma tubusmi, letisko, čistička odpadových vôd, 

športový štadión, výšková budova intravilán, poľnohospodárska premávka, obytné územie, skladisko ropy, hraničný prechod, 

priemyselná oblasť. Systém musí byť schopný vytvárať všetky typy nehôd od malých po rozsiahle katastrofy. Musí 

umožnovať import ortofotografií a umiestňovanie ulíc a budov do podkladu. Musí umožnovať vytváranie vlastných 3D 

objektov, budov a označení. Systém musí mať možnosť vytvárať vlastné 3D scenáre: cestná dopravná nehoda, železničná 

nehoda, požiar budovy, zrútenie stavby, povodeň, nehody v tuneloch, nehody na letisku, nehody v petrochemickom 

priemysle. Systém musí byť jednoducho obsluhovateľný študentom aj inštruktorom bez znalostí informačných technológií. 

Musí podporovať rôzne typy ovládačov (joystick, gamepad, kinect) pre pohyb v 3D prostredí. Systém musí pracovať v 

prostredi klien-server ako aj individuálne pracovisko. Systém musí mať možnosť rozšírenia o ďalšie licencie. Objekty musia 

byť ozvučené.

1.1.

2.1.4.3.2.

SW modul monitorovania a vyhodnocovania zasahov 

UZS [Sw licencia pre 600 uzivatelov] 711004 ks 0 0,000 0,00 0,00 Tvori sucast systemu monitorovaniaa vyhodnocovania zasahov UZS.

2.1.5. IKT 162 943,20

2.1.5.1. Software ks 0 0,000 0,00 0,00
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2.1.5.1.1.

Licencia pre úložisko dát (licencia pre študenta na modul 

LMS na platforme SharePoint 2010) 711004 ks 0 0,000 0,00 0,00

Vybavenie výučbových priestorov IKT. Minimálne technické parametre: licencie pre softvérový modul slúžiaci na budovanie 

úložiska dát pre potreby videokonferenčnej platformy, nástroj podporujúci tímovú prácu, riadenie prístupových práv a 

alokácia veľkosti dátového úložiska. 1.1.

2.1.5.1.2. SW licencie Microsoft 711004 súbor 1 33 978,000 33 978,00 0,00

Vybavenie výučbových priestorov IKT. Minimálne technické parametre: SW licencie Microosoft - WinSvrDataCtr 2012 

SNGL MVL 2Proc, WinSvrStd 2012 SNGL MVL 2Proc,  WinSvrCAL 2012 SNGL MVL UsrCAL, WinSvrCAL 2012 

ALNG MVL Stdnt UsrCAL, WinRmtDsktpSrvcsCAL 2012 SNGL MVL UsrCAL, SharePointStdCAL 2013 SNGL MVL 

UsrCAL, SQLSvrStdCore 2012 SNGL MVL 2Lic CoreLic, SysCtrDatactr SNGL LicSAPk MVL 2Proc, LyncSvr 2013 

SNGL MVL, Lync 2013 SNGL MVL, LyncSvrStdCAL 2013 SNGL MVL UsrCAL, LyncSVrEnCAL 2013 SNGL MVL 

UsrCAL, LyncSvrPlusCAL 2013 SNGL MVL UsrCAL 1.1.

2.1.5.1.3.

Videokonferečná platforma (licencia pre študenta na 

prepojenie s Lync 2013) 711004 ks 0 0,000 0,00 0,00

Vybavenie výučbových priestorov IKT. Programové vybavenie pre vzdialenú interaktívnu komunikáciu medzi dvomi a 

viacerými účastníkmi (pedagógom a študentom), pričom dochádza medzi nimi k prenosu zvukových a obrazových informácií 

aj keď sú geograficky od seba vzdialení. Minimálne technické parametre: dostupnosť na platformách PC, Tablet, Smartfón; 

audio komunikácia typu bod-bod aj konferencia; video+audio komunikácia typu bod-bod aj konferencia; dátový prenos 

(zdieľanie obrazovky, posielanie súborov) paralélne s komunikáciou; plánovanie audio/video+audio konferencií; uskutočnenie 

záznamu z audio/video+audio konferencií a indikácia dostupnosti účastníkov. 1.1.

2.1.5.1.4. PKI certifikát 711004 ks 0 0,000 0,00 0,00

Vybavenie výučbových priestorov IKT. Minimálne technické parametre: certifikát vydaný akreditovanou certifikačnou 

autoritou na zebezpečenie bezpečnej komunikácie (SSL prístup na webové stránky a pod.). 1.1.

2.1.5.2.

Nákup zariadenia, vybavenia, strojov, prístrojov a 

laboratórnych zariadení ks 0 0,000 0,00 0,00 Vybavenie výučbových priestorov IKT.

2.1.5.2.1. Interaktívna tabuľa - komplet  713002 ks 4 5 754,000 23 016,00 0,00

Vybavenie výučbových priestorov IKT. Minimálne technické parametre: Interaktívna tabuľa  výškovo nastaviteľný pylónový 

systém pre interaktívne tabule, projektor s ultrakrátkou projekčnou vzdialenosťou, kabeláž, licencia na SW pre ovládanie 

tabule alebo ekvivalent 1.1.

2.1.5.2.2. Vizualizér 713002 ks 0 0,000 0,00 0,00 Vybavenie výučbových priestorov IKT. 1.1.

2.1.5.2.3. Wireless Presenter 713002 ks 0 0,000 0,00 0,00 Vybavenie výučbových priestorov IKT. 1.1.

2.1.5.2.4.

Farebné multifunkčné zariadenie (jedno profi farebne 

A3+ multifunkcne zariadenie + doplnenie existujucich 

Oki zariadeni 4 ks duplex) 713002 ks 1 16 501,800 16 501,80 0,00

Vybavenie výučbových priestorov IKT. Minimálne technické parametre: multifunkčné laserové farebné zariadenie 

(tlačiareň/skener/kopírka); brožúrový finišér, dierovačka, vkladacia jednotka; rýchlosť: 52/60/72/85 strán za minútu A4; 

veľkosť papiera A3+; duplex, 2x podávač na 500 listov, 1x podávač na 2500 listov; pamäť, hdd; prístupové kódy; rozlíšenie: 

2400x600dpi; doplnenie existujúcich zariadení 4 ks o duplex. 1.1.

2.1.5.2.5.

Tablet (Tablet PC - Intel Atom Z2760 1.8GHz, Dotykový 10 

"1366x768 LED IPS matný, RAM 2GB, 64GB, MicroSD, 

WiFi, Bluetooth 4.0,  2x Webkamera, MiniHDMI, Li-Pol 

batéria 30WHr, Windows 8 32 - bit) 713002 ks 0 0,000 0,00 0,00 Vybavenie výučbových priestorov IKT. 1.1.

2.1.5.2.6.

HW pre virtuálnu realitu (Hracie výkonné PC, procesor 

skóre min. 6700 Passmark CPU Mark, LCD monitor 

alebo projektor, ozvučenie, bezdrôtové slúchadlá, 

ovládací joistik, stojan na PC a ovládač, výukový box pre 

virtuálnu realitu) 713002 ks 5 5 313,000 26 565,00 0,00

Vybavenie výučbových priestorov IKT. Minimálne technické parametre: hracie výkonné PC, procesor skóre min. 6700 

Passmark CPU Mark, RAM 8GB, grafická karta, LCD monitor alebo projektor, ozvučenie, bezdrôtové slúchadlá, ovládací 

joystick, stojan na PC a ovládač, výukový box pre virtuálnu realitu. 1.1.

2.1.5.2.7.

Doplnenie HW infraštruktúry (server s plnou grafickou 

podporou Remote FX pre tenkých klientov) 713002 ks 1 25 368,000 25 368,00 0,00

Vybavenie výučbových priestorov IKT. Minimálne technické parametre: server s plnou grafickou podporou Remote FX pre 

tenkých klientov. Monitor alebo projektor, ozvučenie, bezdrôtové slúchadlá, ovládací joystick, stojan na PC a ovládač, 

výukový box pre virtuálnu realitu. 1.1.

2.1.5.2.8. Firewall 713002 ks 1 37 514,400 37 514,40 0,00

Vybavenie výučbových priestorov IKT. Minimálne technické parametre: Porty: 8 RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 ports; 

2 fixed Gigabit Ethernet SFP ports; 4 SFP+ 10GbE ports;   Management Center; command-line interface;  Web browser; 

SNMP Manager; Telnet; HTTPS; FTP. 1.1.

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

2.2. Zariadenie a vybavenie - iné
9

347 827,28 0,00

2.2.1. Stavba/stavebný objekt 1 0,000 347 827,28 0,00

2.2.1.1. Počítač ks 0 0,000 0,00 0,00

2.2.1.2. Aplikačný software ks 0 0,000 0,00 0,00

2.2.1.3. Fyzioterapia ks 0 0,000 16 584,96 0,00
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2.2.1.3.1. Elektricky polohovateľné lehátko 633005 ks 2 714,000 1 428,00 0,00

Využitie pri výučbe uvoľňovacích a relaxačných techník. Pri zložitejších manuálnych technikách, je z terapeutického aj 

ergonomického hľadiska vhodná možnosť individuálneho nastavenia výšky lehátka. Minimálne technické parametre: 

manipulačné ležadlo trojdielne s elektricky nastaviteľnou výškou od 50 do 90 cm; polohovanie hlavového a stredového dielca 

pomocou plynového piestu; nastavenie sklonu hlavového dielca od -20 do +30°; dýchací otvor s krytkou; rozmery 197 x 70 

cm (d x š). 1.1.

2.2.1.3.2. Bobath stôl 633005 ks 1 1 276,800 1 276,80 0,00

Využitie pri výučbe terapeutických metód fyzioterapie (Bobath, Vojta). Minimálne technické parametre: rozmery 90 x 190 

cm, 1-dielne, elektricky nastaviteľná výška; maximálna stabilita lehátka vo všetkých terapeutických polohách; tichý chod 

elektromotorov; hygienická koženka. 1.1.

2.2.1.3.3. Masážne lehátko (vrátane príslušenstva) 633005 ks 10 157,920 1 579,20 0,00

Využívané pri nácviku manipulačných, mobilizačných a masážnych techník. Minimálne technické parametre: ľahká prenosná 

konštrukcia; skladací skelet; odnímateľná opierka pre hlavu; čalúnený hygienický povrch, vrátane príslušenstva: podhlavník, 

lakťová opierka, podložka pod ramená, držiak na papierovú rolku, otvor pre prsia, prenosná taška. 1.1.

2.2.1.3.4. Ležadlo vyšetrovacie 633005 ks 6 180,600 1 083,60 0,00

Využívané pre výučbu aplikačných postupov procedúr elektroterapie a termoterapie v pedagogickom procese. Minimálne 

technické parametre: zdravotnícke ležadlo jednodielne s výškou 60 cm; rozmery 197 x 70 cm (dĺžka x šírka); pevná a stabilná 

kovová konštrukcia; čalúnenie z umývateľnej a dezinfikovateľnej koženky. 1.1.

2.2.1.3.5. Masážna stolička profesionálna kovová, skladacia 633005 ks 2 138,600 277,20 0,00

Výučba masážnych techník. Minimálne technické parametre: skladací hliníkový skelet; prenosný systém; výška 100 cm, 

rozpon 85 cm; čalúnené umývateľné opierky pre hlavu, hrudník, lakte; čalúnená umývateľná sedacia časť. 1.1.

2.2.1.3.6.

Kombinovaná elektronicky riadená vodná kúpeľ (vrátane 

príslušenstva) 633005 ks 1 1 134,000 1 134,00 0,00

Pozitívna termoterapia je jednou zo základných procedúr s relaxačným účinkom. Výučba hydroterapie. Minimálne technické 

parametre: Regulátor (on-off)  30-90°C digitálny; Výpustný ventil; Vodný kúpeľ 24l; Parafínový kúpeľ  20l; Materiál nerez; 

min 5 nosičov tepla. Príslušenstvo: stolík a nosiče tepla - pre jednorázové rašelinové zábaly 15x40 cm, 30x40 cm, 60x40 cm; 

parafín. 1.1.

2.2.1.3.7. Prenosná lokálna cryoterapia 633005 ks 1 1 680,000 1 680,00 0,00

Jeden zo základných prostriedkov fyzikálnej terapie. Výučba aplikácie chladu pri ochoreniach pohybového aparátu. 

Minimálne technické parametre: hmotnosť do 10 kg; chladiaca manžeta do +12 st. C pre kontinuálnu, striedavú alebo 

biocyklickú činnosť; hlavica do -10 st. C s nástavcom 7cm2; operačný mód – kontinuálny alebo nastaviteľný. 1.1.

2.2.1.3.8. Rotopéd 633005 ks 3 378,000 1 134,00 0,00

Pomôcka slúžiaca na praktický nácvik liečby pohybom, rekondičných, relaxačných a posilňovacích cvičení. Minimálne 

technické parametre: EMS záťažový systém s vlastným generátorom; 2-stupňový drive systém; pedále s nastaviteľným 

pásikom; nastavenie sedadla; merač tepovej frekvencie v rukovätiach; rýchlotlačítka umiestnené v rukovätiach; podsvietený 

LCD displej veľkosti; funkcie: čas, vzdialenosť, kadencia, rýchlosť, záťaž, kalórie, tepová frekvencia, výkon; zabudovaný 

prijímač pre hrudný pás; transportné kolieska; možnosť vyrovnania podlahy. 1.1.

2.2.1.3.9. Rebox physio (vrátane stoja) 633005 ks 1 1 575,840 1 575,84 0,00

Výučba elektroterapie. Diagnosticko liečebný prístroj s okamžitým účinkom na normalizáciu Ph v tkanive. Minimálne 

technické parametre: tvar pulzov jednosmerné obdĺžnikové; amplitúda  0-20 V p-p; citlivosť prístroja  200 μA na plnou 

výchylku; príkon  0,25 VA; frekvencia pulzov  2-4 kHz; šírka pulzov  100-300 μs; napájanie na batérie, USB pripojenie. 1.1.

2.2.1.3.10. Magnet 633005 ks 1 1 169,280 1 169,28 0,00

Jeden zo základných prostriedkov fyzikálnej terapie. Výučba aplikácie magnetoterapie ako jedného z prostriedkov 

ambulantnej rehabilitácie. Minimálne technické parametre: indukcia do 10 mT; aplikátor diskový 22 cm; aplikátor trojdeka 30 

x 60 cm; aplikátor valec 60 cm. 1.1.

2.2.1.3.11. Ultrazvuk 633005 ks 1 1 340,640 1 340,64 0,00

Jeden zo základných prostriedkov fyzikálnej terapie. Výučba aplikácie mechanoterapie v podobe ultrazvuku. Minimálne 

technické parametre: sieťový multifrekvenčný ultrazvuk 1 a 3 MHz; kontrola kontaktu; impulzný režim; 2 výstupné 

konektory; grafický displej; kartotéka údajov. 1.1.

2.2.1.3.12. Laser 633005 ks 1 1 016,400 1 016,40 0,00

Jeden zo základných prostriedkov fyzikálnej terapie. Výučba aplikácie svetloliečby ako veľmi často používaného spôsobu 

biostimulácie. Minimálne technické parametre: červený / infračervený lúč ; výkon 5 - 200 mW; naprogramované kombinácie 

terapie; výmenné hlavice; kartotéka údajov; hlavica červená 670 nm, 50 mW; hlavica infračervená 830 nm, 100 mW; hlavica 

infračervená 830 nm, 200 mW; ochranné okuliare 635 - 830 nm. 1.1.

2.2.1.3.13. Sport tester 633005 ks 5 378,000 1 890,00 0,00

Výučba prístrojového merania pulzovej frekvencie. Ďalej slúži ako kontrolný mechanizmus pri praktickej výučbe 

kardiovaskulárnej a športovej rehabilitácie. Minimálne technické parametre: okamžitá, priemerná a maximálna srdcová 

frekvencia; 3 nastaviteľné zóny srdcovej frekvencie so signalizáciou zvukom a opticky pri prekročení; nastaviteľné športové 

zóny (5 zón). 1.1.

2.2.1.4 Knižnica 13 816,32 0,00
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2.2.1.4.1. Čítačka kníh 633002 ks 50 260,400 13 020,00 0,00

Čítačka elektronických kníh, vysoko kvalitný displej s veľkosťou 6" (15,3 cm) s G-senzorom pre pohodlné čítanie alebo 

počúvanie audio kníh. Čítačky by sa požičiavali študentom na čítanie elektronických kníh a publikácií offline. Minimálne 

technické parametre: technológia displeja: eink, uhlopriečka displeja 6", rozlíšenie 1024 x 758, podporované formáty: PDF, 

MOBI, EPUB, DOC, FB2, HTML, DOCX, PRC, TXT, RTF, dotykový displej, vnútorná pamäť 4GB, typ pamäťovej karty: 

microSD, micro SDHC, bezdrôtové pripojenie WiFi, konektory Micro USB. 1.1.

2.2.1.4.2. Univerzálna čítačka čipových kariet (USB) 633002 ks 2 398,160 796,32 0,00

Zariadenie na overovanie členstva v knižnici ako náhrada za členské karty kartami ISIC a študentskými kartami. Minimálne 

technické parametre: pracovná frekvencia 125 Khz, 13.56 Mhz, rozhranie USB. 1.1.

2.2.1.5 Laboratóriá 72 500,48

2.2.1.5.1. Mikropipeta s nastaviteľným objemom 633005 ks 5 223,713 1 118,57 0,00

Základné elektronické vybavenie biochemického laboratória. Mikropipeta s nastaviteľným objemom 0,5-10 µl. Minimálne 

technické parametre: autoklávovateľná, s odhadzovačom špičiek. 1.1.

2.2.1.5.2. Mikropipeta s nastaviteľným objemom 633005 ks 5 223,713 1 118,57 0,00

Základné elektronické vybavenie biochemického laboratória. Mikropipeta s nastaviteľným objemom, 2-20 µl. Minimálne 

technické parametre: autoklávovateľná, s odhadzovačom špičiek. 1.1.

2.2.1.5.3. Mikropipeta s nastaviteľným objemom 633005 ks 5 223,713 1 118,57 0,00

Základné elektronické vybavenie biochemického laboratória. Mikropipeta s nastaviteľným objemom 10-100 µl; krokom 1 µl. 

Minimálne technické parametre:  autoklávovateľná, s odhadzovačom špičiek. 1.1.

2.2.1.5.4. Mikropipeta jednokanálová, nastaviteľný objem 633005 ks 5 223,713 1 118,57 0,00

Základné elektronické vybavenie biochemického laboratória. Mikropipeta jednokanálová, nastaviteľný objem 20-200 mkl. 

Minimálne technické parametre: autoklávovateľná, s odhadzovačom špičiek. 1.1.

2.2.1.5.5. Manuálna mikropipeta s nastaviteľným objemom 633005 ks 5 223,713 1 118,57 0,00

Základné elektronické vybavenie biochemického laboratória. Manuálna mikropipeta s nastaviteľným objemom 100 - 1000 µl. 

Minimálne technické parametre: jednokanálová, nie je autoklávovateľná, mechanizmus odhadzovania špičiek. 1.1.

2.2.1.5.6. Mechanická pipeta s nastaviteľným objemom 633005 ks 5 223,713 1 118,57 0,00

Základné elektronické vybavenie biochemického laboratória. Mechanická pipeta s nastaviteľným objemom. Minimálne 

technické parametre: nastaviteľný objem 1000-5000 µl, autoklávovateľná, s odhadzovačom špičiek. 1.1.

2.2.1.5.7. Byreta automatická podľa Pelleta 633005 ks 3 68,928 206,78 0,00

Základné elektronické vybavenie biochemického laboratória. Byreta automatická podľa Pelleta. Minimálne technické 

parametre: tr. B. s výp. a prep. koh., skleneným kladivkom, zásobnou fľašou a balónikom. 1.1.

2.2.1.5.8. Byreta digitálna 633005 ks 2 900,010 1 800,02 0,00

Základné elektronické vybavenie biochemického laboratória. Byreta digitálna. Minimálne technické parametre: 50 ml, triteda 

presnosti A. 1.1.

2.2.1.5.9. Dávkovač 633005 ks 2 430,181 860,36 0,00

Základné elektronické vybavenie biochemického laboratória. Dávkovač. Minimálne technické parametre: jednoduchá 

digitálna kalibrácia, objem 1,0 - 10ml, delenie 0,05ml. 1.1.

2.2.1.5.10. Analytické váhy 633005 ks 1 1 536,360 1 536,36 0,00

Základné elektronické vybavenie biochemického laboratória. Analytické váhy.  Minimálne technické parametre:  váživosť 220 

g, odčítateľnosť 0,1 mg, priemer panvičky 85 mm,  reprodukovateľnosť 0,1 mg, LCD displej, odolná  mikrospínačová 

klávesnica a priehľadný plastový kryt proti znečisteniu, voliteľné jednotky hmotnosti-g, mg, kg, karát, % váženie, počítanie 

kusov, tarovanie v celom rozsahu, výstup na prídavný displej, sieťový adaptér 220 V 50Hz, automatická interná kalibrácia so 

zabudovaným závažím, indikácia 0,1 mg, reprodukovateľnosť 0,1 mg. 1.1.

2.2.1.5.11. Laboratórne váhy  633005 ks 1 846,485 846,48 0,00

Základné elektronické vybavenie biochemického laboratória. Laboratórne váhy. Minimálne technické parametre: váživosť 

4500 g, odčítateľnosť 0,01 g, vnútorná kalibrácia, podsvietený LCD displej, odolná mikrospínačová klávesnica, možná 

samokalibrácia so zmenou teploty alebo času, voliteľné jednotky hmotnosti, % váženie, počítanie kusov, tarovanie v celom 

rozsahu, možnosť spodného váženia, meranie hustoty tuhých látok a kvapalín, výstup na prídavný displej, sieťový adaptér 

220 V 50 Hz, výstupný záznam zodpovedá požiadavkám GL.  1.1.

2.2.1.5.12. Laboratórny biologický mikroskop 633005 ks 9 842,520 7 582,68 0,00

Základné elektronické vybavenie biochemického laboratória. Laboratórny biologicky mikroskop. Minimálne technické 

parametre: určený  pre rutinnú výukovú a klinickú mikroskopiu v rôzných odboroch vedy, školstva, zdravotníctva, 

poľnohospodárstva, ekológii a priemyslu. Špecifikácia :Hlavica BINOKULÁRNA s 45 sklonom, okuláre širokouhlé, 

objektívy 4x, 10x, 40x(S), 100x(S) olej, stolík 125 x 120mm s mikrometrickým mechanizmom, rozsah pohybu stolíka 70 - 30 

mm,  zaostrovanie makro aj mikro s koaxiálnym ovládaním. 1.1.

2.2.1.5.13.

Laboratórny biologický mikroskop s trinokulárnou 

hlavicou 633005 ks 1 1 476,888 1 476,89 0,00

Základné elektronické vybavenie biochemického laboratória. Laboratórny biologický mikroskop s trinokulárnou hlavicou. 

Minimálne technické parametre: digitálna kamera na prenos obrazu do PC cez USB; formát: 2048x1536 pixel. 1.1.
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2.2.1.5.14.

Zariadenie na výrobu demineralizovanej vody s 

výstupnou vodivosťou pod 1 µS/cm. 633005 ks 1 1 253,868 1 253,87 0,00

Základné elektronické vybavenie biochemického laboratória. Zariadenie na výrobu demineralizovanej vody s výstupnou 

vodivosťou pod 1 µS/cm. Minimálne technické parametre: Výkon zariadenia je 5 L/hod. Zariadenie pracuje na princípe 

reverznej osmózy bez potreby elektrickej energie. Predúpravu vody zaisťuje filter mechanických nečistôt, ktorý je vyrobený 

zo 100 %  polypropylénu, ďalej filter so spekaným aktívnym uhlím na odstránenie voľného chlóru. Reverznú osmózu zaisťuje 

membrána modulového typu. Zaručené minimálne odsolenie je 95 % pri životnosti 1-2 roky. Zariadenie je ďalej vybavené 

kolónou na dočistenie, ktorá obsahuje zmes silne kyslého katexu a silne zásaditého anexu. Ionexová náplň je umiestnená v 

osobitnom púzdre. Takto je zabezpečená stabilne vysoká čistota vody s vodivosťou do 1 µS/cm. 1.1.

2.2.1.5.15. Chladnička 633005 ks 1 739,435 739,44 0,00

Základné elektronické vybavenie biochemického laboratória. Kombinovaná chladnička. Minimálne technické parametre: 

energetická trieda: A, objem chladničky min. 388 litrov, (chladnička do 300 l, mraznička do 100 litrov). 1.1.

2.2.1.5.16. Laboratórny biologický mikroskop 633005 ks 7 842,520 5 897,64 0,00

Základné elektronické vybavenie hematologického laboratória. Laboratórny biologicky mikroskop. Minimálne technické 

parametre: určený  pre rutinnú výukovú a klinickú mikroskopiu v rôzných odboroch vedy, školstva, zdravotníctva, 

poľnohospodárstva, ekológii a priemyslu. Špecifikácia: hlavica BINOKULÁRNA s 45° sklonom, okuláre  širokouhlé, 

objektívy 4x, 10x, 40x(S), 100x(S) olej, stolík 125 x 120mm s mikrometrickým mechanizmom, rozsah pohybu stolíka 70 - 30 

mm, zaostrovanie makro aj mikro s koaxiálnym ovládaním. 1.1.

2.2.1.5.17.

Laboratórny biologický mikroskop s trinokulárnou 

hlavicou 633005 ks 1 1 476,888 1 476,89 0,00

Základné elektronické vybavenie hematologického laboratória. Laboratórny biologický mikroskop s trinokulárnou hlavicou. 

Minimálne technické parametre: digitálna kamera na prenos obrazu do PC cez USB. Formát 2048x1536 pixel. 1.1.

2.2.1.5.18. Digitálne počítadlo krvných buniek 633005 ks 1 842,520 842,52 0,00

Základné elektronické vybavenie hematologického laboratória. Digitálné počítadlo krvných buniek. Minimálne technické 

parametre: displej, akustická signalizácia stlačenia tlačídla a dopočítania, korekcia chyby, listovanie, výpočet percentuálneho 

pomeru. 1.1.

2.2.1.5.19. Infračervený analyzátor 633005 ks 5 521,332 2 606,66 0,00

Základné elektronické vybavenie hematologického laboratória. Infračervený analyzátor. Minimálne technické parametre: 

maximálna teplota 815C/1500F. 1.1.

2.2.1.5.20. Imunohematologická diagnostika  633005 ks 10 629,412 6 294,12 0,00

Základné elektronické vybavenie hematologického laboratória. Imunohematologická diagnostika. Minimálne technické 

parametre: Rôzne diagnostické séra na segundárne protilátky - rôzne varianty, na antiglobulínové testy - rôzne varianty, na 

hematologické symptómy - rôzne varianty, na autoprotiláty - rôzne varianty a podobné. 1.1.

2.2.1.5.21. Chladnička 633005 ks 1 739,431 739,43 0,00

Základné elektronické vybavenie hematologického laboratória. Chladnička. Minimálne technické parametre: energetická 

trieda: A, objem chladničky min. 388 litrov, (chlanička do 300 l, mraznička do 100 litrov). 1.1.

2.2.1.5.22. Mikropipeta, 8-kanálová 633005 ks 2 729,345 1 458,69 0,00

Základné elektronické vybavenie mikrobiologického laboratória. Mikropipeta, 8-kanálová. Minimálne technické parametre: 

nastaviteľný objem 5-100 µl, autoklávovateľná, s odhadzovačom špičiek. 1.1.

2.2.1.5.23. Mikropipeta s nastaviteľným objemom 633005 ks 5 223,714 1 118,57 0,00

Mikropipeta s nastaviteľným objemom 10-100 µl; krokom 1 µl. Minimálne technické parametre: autoklávovateľná, s 

odhadzovačom špičiek. 1.1.

2.2.1.5.24. Mikropipeta s nastaviteľným objemom 633005 ks 5 223,714 1 118,57 0,00

Základné elektronické vybavenie mikrobiologického laboratória. Mikropipeta s nastaviteľným objemom 0,5-10 µl. Minimálne 

technické parametre: autoklávovateľná, s odhadzovačom špičiek. 1.1.

2.2.1.5.25. Mikropipeta s nastaviteľným objemom 633005 ks 5 223,714 1 118,57 0,00

Základné elektronické vybavenie mikrobiologického laboratória. Mikropipeta s nastaviteľným objemom, 2-20 µl. Minimálne 

technické parametre: autoklávovateľná, s odhadzovačom špičiek. 1.1.

2.2.1.5.26. Mikropipeta, jednokanálová s nastaviteľným objemom  633005 ks 5 223,714 1 118,57 0,00

Základné elektronické vybavenie mikrobiologického laboratória. Mikropipeta jednokanálová, nastaviteľný objem 20-200 mkl. 

Minimálne technické parametre: autoklávovateľná, s odhadzovačom špičiek. 1.1.

2.2.1.5.27. Manuálna mikropipeta s nastaviteľným objemom 633005 ks 5 223,714 1 118,57 0,00

Základné elektronické vybavenie mikrobiologického laboratória. Manuálna mikropipeta s nastaviteľným objemom 100 - 1000 

µl. Minimálne technické parametre: autoklávovateľná, s odhadzovačom špičiek. 1.1.

2.2.1.5.28. Mechanická pipeta s nastaviteľným objemom 633005 ks 5 223,714 1 118,57 0,00

Základné elektronické vybavenie mikrobiologického laboratória. Mechanická pipeta s nastaviteľným objemom 1000 - 5000 

µl. Minimálne technické parametre: nastavenie objemu pomocou mechanického krokového počítadla krok 50 µl, 

mechanizmus na odhadzovanie špičiek, filter na ochranu proti vniknutiu kvapaliny do tela pipety, nie je autoklávovateľná, s 

doporučenými špičkami. 1.1.

2.2.1.5.29. Monoklonálne krvné činidlo 633005 ks 1 446,040 446,04 0,00

Základné elektronické vybavenie mikrobiologického laboratória. Monoklonálne krvné činidlo. Minimálne technické 

parametre: pre určnie antigénu ABO1. 1.1.

2.2.1.5.30. Monoklonálne krvné činidlo 633005 ks 1 446,040 446,04 0,00

Základné elektronické vybavenie mikrobiologického laboratória. Monoklonálne krvné činidlo. Minimálne technické 

parametre: pre určnie antigénu ABO2. 1.1.
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2.2.1.5.31. Činidlo pre detekciu červených krviniek 633005 ks 1 446,040 446,04 0,00

Základné elektronické vybavenie mikrobiologického laboratória. Činidlo pre detekciu červených krviniek. Minimálne 

technické parametre: pre detekciu antigénu D. 1.1.

2.2.1.5.32. Laboratórny biologický mikroskop 633005 ks 8 842,520 6 740,16 0,00

Základné elektronické vybavenie mikrobiologického laboratória. Laboratórny biologický mikroskop. Minimálne technické 

parametre: určený pre rutinnú výukovú a klinickú mikroskopiu v rôzných odboroch vedy, školstva, zdravotníctva, 

poľnohospodárstva, ekológii a priemyslu. Špecifikácia: Hlavica BINOKULÁRNA so 45° sklonom, okuláre širokouhlé, 

objektívy 4x, 10x, 40x(S), 100x(S) olej, stolík 125 x 120mm s mikrometrickým mechanizmom, rozsah pohybu stolíka 70 - 30 

mm, zaostrovanie makro aj mikro zaostrovanie s koaxiálnym ovládaním. 1.1.

2.2.1.5.33.

Laboratórny biologický mikroskop s trinokulárnou 

hlavicou 633005 ks 1 1 476,888 1 476,89 0,00

Základné elektronické vybavenie mikrobiologického laboratória. Laboratórny biologický mikroskop s trinokulárnou hlavicou. 

Minimálne technické parametre: digitálna kamera na prenos obrazu do PC cez USB. Formát 2048x1536 pixel. 1.1.

2.2.1.5.34. Chladnička 633005 ks 1 748,356 748,36 0,00

Základné elektronické vybavenie mikrobiologického laboratória. Kombinovaná chladnička. Minimálne technické parametre: 

energetická trieda: A, objem chladničky min. 388 litrov, (chladnička do 300 l, mraznička do 100 litrov). 1.1.

2.2.1.5.35. Mikropipeta s nastaviteľným objemom 633005 ks 5 223,714 1 118,57 0,00

Základné elektronické vybavenie histologického laboratória. Mikropipeta s nastaviteľným objemom 0,5-10µl.  Minimálne 

technické parametre: autoklávovateľná, s odhadzovačom špičiek. 1.1.

2.2.1.5.36. Mikropipeta s nastaviteľným objemom 633005 ks 5 223,714 1 118,57 0,00

Základné elektronické vybavenie histologického laboratória.  Mikropipeta s nastaviteľným objemom 10-100 µl; krokom 1 µl. 

Minimálne technické parametre: autoklávovateľná, s odhadzovačom špičiek. 1.1.

2.2.1.5.37. Mikropipeta s nastaviteľným objemom 633005 ks 5 223,714 1 118,57 0,00

Základné elektronické vybavenie histologického laboratória. Mikropipeta s nastaviteľným objemom, 2-20 µl. Minimálne 

technické parametre: autoklávovateľná, s odhadzovačom špičiek. 1.1.

2.2.1.5.38. Mikropipeta jednokanálová s nastaviteľným objemom 633005 ks 5 223,714 1 118,57 0,00

Základné elektronické vybavenie histologického laboratória. Mikropipeta jednokanálová, nastaviteľný objem 20-200 mkl. 

Minimálne technické parametre: autoklávovateľná, s odhadzovačom špičiek. 1.1.

2.2.1.5.39. Manuálna mikropipeta s nastaviteľným objemom 633005 ks 5 223,714 1 118,57 0,00

Základné elektronické vybavenie histologického laboratória. Manuálna mikropipeta s nastaviteľným objemom 100 - 1000 µl. 

Minimálne technické parametre: autoklávovateľná, s odhadzovačom špičiek. 1.1.

2.2.1.5.40. Mechanická pipeta s nastaviteľným objemom 633005 ks 5 223,714 1 118,57 0,00

Základné elektronické vybavenie histologického laboratória. Mechanická pipeta s nastaviteľným objemom 1000 - 5000 µl. 

Minimálne technické parametre: nastavenie objemu pomocou mechanického krokového počítadla krok 50 µl, mechanizmus 

na odhadzovanie špičiek, filter na ochranu proti vniknutiu kvapaliny do tela pipety, nie je autoklávovateľná, doporučené 

špičky. 1.1.

2.2.1.5.41. Byreta automatická 633005 ks 2 68,928 137,86 0,00

Základné elektronické vybavenie histologického laboratória. Byreta automatická. Minimálne technické parametre: tr. B. s 

výp. a prep. koh., skleneným kladivkom, zásobnou fľašou a balónikom. 1.1.

2.2.1.5.42. Byreta digitálna 633005 ks 2 900,010 1 800,02 0,00

Základné elektronické vybavenie histologického laboratória. Byreta digitálna. Minimálne technické parametre: 50 ml, trieda 

presnosti A. 1.1.

2.2.1.5.43. Dávkovač 633005 ks 5 430,181 2 150,90 0,00

Základné elektronické vybavenie histologického laboratória. Dávkovač s objemom 1,0-10,00 ml. Minimálne technické 

parametre: jednoduchá digitálna kalibrácia, delenie 0,05ml. 1.1.

2.2.1.5.44. Magnetické miešadlo s ohrevom 633005 ks 1 580,843 580,84 0,00

Základné elektronické vybavenie histologického laboratória. Magnetické miešadlo s ohrevom.  Minimálne technické 

parametre: keramická platňa 200 x 200 mm, digitálny displej, indikátor upozorňujúci, že platňa je horúca. Pre objemy do 10 

litrov otáčky od 100 do 1500 / min. teplotný rozsah: od 50 do 500 °C, fixný bezpečnostný okruh, možnosť pripojiť externý 

teplotný snímač, ktorý meria aj hodnoty pH. 1.1.

2.2.1.5.45. Laboratórne magnetické miešadlo 633005 ks 2 307,272 614,54 0,00

Základné elektronické vybavenie histologického laboratória. Laboratórne magnetické miešadlo. Minimálne technické 

parametre: nastaviteľné otáčky miešania, so sadou magnetických miešadielok, cylindrických magnetických miešačiek, oválnou 

magnetickou miešačkou, octagonálnym magnetickým miešadlom. 1.1.

2.2.1.5.46. Trepačka na skúmavky 633005 ks 3 386,568 1 159,70 0,00

Základné elektronické vybavenie histologického laboratória. Trepačka na skúmavky. Minimálne technické parametre:  

nastaviteľná rýchlosť 1000 – 2800 ot./min, vymeniteľné nastavce na rôzne typy skúmaviek a fliaš. 1.1.

2.2.1.6 Urgentná zdravotná starostlivosť 478,80

2.2.1.6.1. Simulátor ženskej panvy v životnej veľkosti  633005 ks 1 478,800 478,80 0,00

Vybavenie pracoviska urgentnej zdravotnej startostlivosti. Simulátor ženskej panvy v životnej veľkosti. Minimálne technické 

parametre: simulátor predstavuje anatomický model panvy ženy s plodom a placentou. Set obsahuje oddeliteľné pupočné 

šnúry so svorkami, vonkajšie pohlavné orgány, kryciu kožu tehotenského brucha, priehľadný kryt brušnej dutiny, prášok na 

prípravu umelej krvi a prenosnú tašku na prenos a uskladnenie simulátora. 1.1.

2.2.1.7. IKT 244 446,72
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2.2.1.7.1.

Licencia pre úložisko dát (licencia pre študenta na modul 

LMS na platforme SharePoint 2010) 633002 ks 1020 92,400 94 248,00 0,00

Vybavenie výučbových priestorov IKT. Minimálne technické parametre: licencie pre softvérový modul slúžiaci na budovanie 

úložiska dát pre potreby videokonferenčnej platformy, nástroj podporujúci tímovú prácu, riadenie prístupových práv a 

alokácia veľkosti dátového úložiska. 1.1.

2.2.1.7.2.

Videokonferečná platforma (licencia pre študenta na 

prepojenie s Lync 2013) 633002 ks 1020 140,196 142 999,92 0,00

Vybavenie výučbových priestorov IKT. Programové vybavenie pre vzdialenú interaktívnu komunikáciu medzi dvomi a 

viacerými účastníkmi (pedagógom a študentom), pričom dochádza medzi nimi k prenosu zvukových a obrazových informácií 

aj keď sú geograficky od seba vzdialení. Minimálne technické parametre: dostupnosť na platformách PC, Tablet, Smartfón; 

audio komunikácia typu bod-bod aj konferencia; video+audio komunikácia typu bod-bod aj konferencia; dátový prenos 

(zdieľanie obrazovky, posielanie súborov) paralélne s komunikáciou; plánovanie audio/video+audio konferencií; uskutočnenie 

záznamu z audio/video+audio konferencií a indikácia dostupnosti účastníkov. 1.1.

2.2.1.7.3. PKI certifikát 633002 ks 1 1 638,000 1 638,00 0,00

Vybavenie výučbových priestorov IKT. Minimálne technické parametre: certifikát vydaný akreditovanou certifikačnou 

autoritou na zebezpečenie bezpečnej komunikácie (SSL prístup na webové stránky a pod.). 1.1.

2.2.1.7.4. Vizualizér 633002 ks 2 722,400 1 444,80 0,00

Vybavenie výučbových priestorov IKT. Minimálne technické parametre: vysoko kvalitná 5 megapixelová kamera na kĺbovom 

ramene (otočná hlava ramena s rozsahom 90 stupňou); formát A3; automatické zaostrovanie; prepínanie medzi vstupmi (PC 

alebo kamera vizualizéru); zväčšovanie alebo zmenšovanie a záznam videa. 1.1.

2.2.1.7.5. Wireless Presenter 633002 ks 5 50,400 252,00 0,00

Vybavenie výučbových priestorov IKT. Minimálne technické parametre: bezdrôtová technológia; dosah min. 3 m; tlačidlá 

ovládania prezentácie; laserové ukazovátko s LED indikátorom; USB, plug & play technológia. 1.1.

2.2.1.7.6. Tablet 633002 ks 4 966,000 3 864,00 0,00

Vybavenie výučbových priestorov IKT. Minimálne technické parametre: dotykový LED IPS matný; RAM 2GB; 64GB; 

MicroSD; WiFi; Bluetooth; MiniHDMI. Tablet PC - procesor 1.8GHz, Dotykový 10 "1366x768 LED IPS matný, RAM 

2GB, 64GB, MicroSD, WiFi, Bluetooth 4.0,  2x Webkamera, MiniHDMI, Li-Pol batéria 30WHr, Windows 8 32 – bit alebo 

ekvivalent 1.1.

2.2.2. Stavba/stavebný objekt 2 0,00 0,00

2.2.2.1. Počítač ks 0 0,000 0,00 0,00

2.2.2.2. Aplikačný software ks 0 0,000 0,00 0,00

2.2.2.3. Ďalšie položky podľa charakteru projektu ks 0 0,000 0,00 0,00

2. Spolu 1 672 229,43 0,00

3.
Riadenie projektu, publicita  a informovanosť- 

nepriame výdavky
10

3.1. Personálne výdavky interné 16 858,80 0,00

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

3.1.2. Asistent projektového manažéra 610620 osobohodina 540 8,000 4 320,00 0,00

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. Typ vzťahu: pracovnoprávny vzťah v zmysle 

zákonníka práce (pracovná zmluva). Rozsah práce: hodiny stanovené odborným odhadom pre riadenie projektu. Cena práce: 

hodinová sadza vrátane zákonných odvodov zamestnávateľa. Náplň práce: Asistent projektového manažéra kontroluje stav 

plnenia úloh projektu, robí zápisy z porád projektového tímu, vedie celú administratívu projektu; vypracováva monitorovacie 

správy a plní všetky ostatné úlohy súvisiace s vypracovávaním pravidelných priebežných monitorovacích správ, ako aj 

záverečnej správy o implementácii projektu; zabezpečí všetky povinné a plánované aktivity publicity v rámci projektu, 

pripravuje podklady pre finančné zúčtovanie platieb a iné.  Riadenie projektu

3.1.3. Projektový manažér 610620 osobohodina 1 080 11,610 12 538,80 0,00

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. Typ vzťahu: pracovnoprávny vzťah v zmysle 

zákonníka práce (pracovná zmluva). Rozsah práce: hodiny stanovené odborným odhadom pre riadenie projektu. Cena práce: 

hodinová sadza vrátane zákonných odvodov zamestnávateľa. Náplň práce: Projektový manažér zodpovedá najmä za celkové 

riadenie a administráciu projektu, riadi celý projektový tím a vykonáva ostatné riadiace činnosti v súvislosti s implementáciou 

projektu.  Riadenie projektu

3.2. Dodávka služieb - personálne výdavky 0,00 0,00
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3.2.1. Pracovník pre verejné obstarávanie 637004 osobohodina 0,00 0,000 0,00 0,00

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. Typ vzťahu: pracovnoprávny vzťah v zmysle 

zákonníka práce (pracovná zmluva). Rozsah práce: hodiny stanovené odborným odhadom pre činnosti verejného obstarávanie 

vzťahujúce sa na projekt. Cena práce: hodinová sadza vrátane zákonných odvodov zamestnávateľa. Náplň práce: odborne 

spôsobilá osoba, ktorá vykonáva aktivity verejného obstarávania v súvislosti s realizáciou aktivít projektu.  Riadenie projektu

3.2.2. Asistent projektového manažéra 637004 osobohodina 0 0,000 0,00 0,00  Riadenie projektu

3.2.3. Projektový manažér 637004 osobohodina 0 0,000 0,00 0,00  Riadenie projektu

3.3. Publicita a informovanosť 1 500,00 0,00

3.3.1. Veľkoplošná reklamná tabuľa (panel) 637003 projekt 1 480,000 480,00 0,00

Zabezpečenie základnej publicity projektu. Minimálne technické parametre: 1 ks, formát 250 x 150 cm, farebnosť 4+0, 

autoplachta, uchytenie, jednotková cena 480 EUR vrát. DPH.

Publicita a 

informovanosť

3.3.2. Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska) 637003 projekt 1 120,000 120,00 0,00

Zabezpečenie základnej publicity projektu

Minimálne technické parametre: 1 ks trvalá vysvetľujúca tabuľa, formát 30x20 cm, farebnosť 4+0, pokovovaný plast, 

jednotková cena 120 € vrát. DPH.

Publicita a 

informovanosť

3.3.3. Informačné a propragačné materiály 637003 projekt 1 900,000 900,00 0,00

Zakúpenie 300 ks informačných letákov v cene 2 eur, pre účely publicity projektu. Cena zodpovedá  zásadám hospodárnosti, 

účelnosti a efektívnosti. Leták vo forme skladačky "veľká lyra" A4 - 99x210mm, 4+4, 135gr., NP lesklý, s grafickým 

návrhom a spracovaním. Zakúpenie 60 ks x 5 eur informačných brožúrok pre účely publicity projektu. Cena zodpovedá  

zásadám hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti. Brožúrky A5,  obálka 150gr., 4+0 , vnútro 115gr., 4+4, počet strán: 8 väzba 

V1 väzba V1, 2x spinka, s grafickým návrhom a spracovaním.

Publicita a 

informovanosť

3.4. Monitoring a hodnotenie projektu
11

3.5. Poistenie 0,00 0,00

3.5.1 Poistenie
12

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

3.  Spolu 18 358,80 0,00 0,00

4. Rezerva na nepredvídané stavebné práce

4.1. Rezerva na nepredvídané stavebné práce
13

projekt 1 0,000 0,00 0,00

4. Spolu 0,00 0,00

 
VÝDAVKY PROJEKTU 1 749 928,23 0,00

Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu

KE1 Nepriame výdavky projektu

1,05%

18 358,800

max. 3%

z celkových 

oprávnených 

priamych výdavkov 

rozpočtu projektu

KE2 Dodávky - nepriame výdavky

0,00%

0,000

max. 1%

z celkových 

oprávnených 

nepriamych výdavkov 

rozpočtu projektu

,

Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SORO v odôvodnených prípadoch):

1 Použité názvy podpoložiek sú ilustratívne. Použiť stručný názov výdavku, ktorý jednoznačne vystihuje jeho podstatu. Pri zariadení, vybavení nepoužívať pomenovanie výrobcu.

2  Jednotková cena sa môže uvádzať maximálne na tri desatinné miesta. Pokiaľ je žiadateľ pomerným platcom DPH podľa §49 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, jednotková cena je vrátane celej DPH, v komentári k príslušnej podpoložke sa uvedie, že "Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH 

stanovenému daňovým úradom“. Pokiaľ je žiadateľ platcom DPH podľa §49 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, jednotková cena je bez DPH. Pokiaľ žiadateľ 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, v ktorých sa daná podpoložka využíva, uvádzať v opise projektu.
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Názov položky rozpočtu
1 Číselník 

výdavkov
Jednotka

Počet 

jednotiek 

(predpokladan

ý rozsah)

Jednotková cena 

(max. cena)
2

Výdavky 

projektu spolu

Oprávnené 

výdavky 

projektu 

spolu po 

FA

Komentár k rozpočtu

Priradenie k aktivitám 

projektu (čísla aktivít 

sú uvedené v Opise 

projektu  -  časť F1)
3

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

** Žiadateľ  uvedie v eurách skutočnú hodnotu limitu príslušnú pre výdavky v rozpočte projektu.

Oprávnené výdavky projektu spolu po FA - stĺpec  F2 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov projektu vypočítaných na základe finančnej analýzy.  

12 Poistenie majetku obstaraného v rámci projektu + poistenie stavby počas realizácie projektu.

13 Rezerva na nepredvídané stavebné práce - max. vo výške 5% z oprávnených výdavkov položky 1.2. Stavebné práce - žiadna iná projektová rezerva nie je oprávnená. V prípade zaradenia rezervy na nepredvídané straty pri stavebných prácach do rozpočtu projektu musí byť projekt podporený analýzou rizík (rizikom nie je nárast cien), 

* Žiadateľ uvedie v percentách skutočnú hodnotu limitu príslušnú pre výdavky v rozpočte projektu.

Výdavky projektu spolu - stĺpec  F1 zahŕňa všetky výdavky projektu oprávnené na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, ERDF a vlastného spolufinancovania. Údaje v stĺpci sú vypočítavané na základe vzorcov uvedených v daných bunkách, ktoré je potrebné zachovať. 

6 Položka 1.1. Pozemok je nerelevantná.

7 Stavebný dozor je povinný, ak sa budú vykonávať stavebné činnosti.

8 Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok.

 9 Drobný hmotný a nehmotný majetok.

10 V rámci hlavnej položky 3. Riadenie projektu, publicita  a informovanosť- nepriame výdavky nie je možné pridávať nové podpoložky.

11 Položka 3.4. Monitoring a hodnotenie projektu je nerelevantná.

4 Neoprávnené sú výdavky na akékoľvek služby,  predovšetkým zaškolenie v súvislosti s obstaraným, resp. technicky zhodnoteným zariadením, vybavením, strojmi, prístrojmi, laboratórnym zariadením vrátane IKT, IKT sietí, a pod.; predĺžená záruka, resp. nadštandardný alebo dodatočný záručný servis; support a/alebo maintenance 

atď..

5 Neoprávnené sú výdavky na spotrebný, prevádzkový materiál alebo materiál a pomôcky pre vedecké účely.
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Príloha č. 2 - PREHĽAD AKTIVÍT PROJEKTU  
 

Harmonogram realizácie projektu 
Číslo a Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity 

(štvrťrok/rok) 
Ukončenie realizácie aktivity 

(štvrťrok/rok) 
Hlavné aktivity 

Aktivita 1.1 IV./2014 IV./2015 
Aktivita 2.1 IV./2014 IV./2015 

Podporné aktivity 
Riadenie projektu IV./2014 IV./2015 

Publicita a informovanosť IV./2014 IV./2015 

 
Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita č. 1.1 Modernizácia technologického vybavenia odborných 
učební Fakulty zdravotníctva v Banskej Bystrici. 

Cieľ aktivity  
 
 
 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

IV./2014 - IV./2015 

Opis aktivity  
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Metodológia aktivity  
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Výstupy (výsledky) 
aktivity 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ITMS kód Projektu:  26250120074 

4 
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Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita č. 2.1 Rekonštrukcia elektroinštalácie 
Cieľ aktivity  

 
 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

IV./2014 – IV./2015 

Opis aktivity  
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Metodológia aktivity  
 
 
 
 
 

Výstupy (výsledky) 
aktivity  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




