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P.č. Skupina 
aktivít

Názov aktivity Skupina  výdavkov Názov výdavku MJ
Jednotková 

cena bez DPH 
(v EUR) 

Počet 
jednotiek 

Spolu s DPH (v 
EUR)

Oprávnený 
výdavok (v EUR)

Neoprávnený 
výdavok (v EUR)

Intenzita 
pomoci (v %)

Hodnota NFP          
(v EUR)

Číslo 
VO/číslo DZ

Komentár

Vybrať 1 z možností 
(hlavná aktivita alebo 
podporná aktivita).

Výber z jednotlivých aktivít plánovaných pre projekt. Výber možný výlučne z preddefinovaných 
možností

Uvádza sa skupina výdavkou v súlade s 
Príručkou oprávnenosti výdavkov 
prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť 
OPII (príloha PpŽ - dopytovo orientované 
projekty)

Uvádza sa konkrétny názov výdavku. Uvádzajú sa názvy 
alebo skratky 
reálnych a 
merateľných merných 
jednotiek. Nie je 
povolené používať 
mernú jednotku 
projekt.

Uvádza sa cena za 
mernú jednotku bez 
DPH stanovená s 
presnosťou na max. 4 
desatinné miesta.

Uvádza sa počet 
jednotiek týkajúci sa 
daného výdavku v 
celých číslach bez 
desatinných miest.

Uvádza sa vzorec súčtu Spolu  
bez DPH a DPH 20%. Suma 
Spolu s DPH tak zahŕňa 
oprávnené aj neoprávnené 
výdavky.

Výdavky, ktoré spĺňajú 
podmienky oprávnenosti 
v zmysle príslušného 
vyzvania, t.j. tie, ktoré 
bezprostredne súvisia 
s realizáciou projektu.

Výdavky, ktoré nie sú v 
súlade s podmienkami 
oprávnenosti výdavkov 
podľa Príručky 
oprávnenosti výdavkov 
prioritnej osi 7 Informačná 
spoločnosť OPII (príloha 
PpŽ - dopytovo 
orientované projekty) a 
teda na ich úhradu 
nemôže byť poskytnutý 
NFP.

Intenzita pomoci je 
vyjadrená ako podiel 
NFP k celkovým 
oprávneným 
výdavkom projektu, 
vyjadruje sa v % a 
jej maximálna výška 
je určená vo vyzvaní. 
Uvádza sa v 
zaokrúhlení na 3 
desatinné miesta.

Výška NFP je daná 
súčinom intenzity 
pomoci a výšky 
oprávnených 
výdavkov. Hodnoty 
sa zaokrúhľujú na 
dve desatinné 
miesta. Maximálna 
výška NFP je 
určená vo vyzvaní.

Uvádza sa číslo VO 
podľa Vestníka VO 
/Číslo dodávateľskej 
zmluvy/, mzdy, iné

Potrebné je uviesť detailné zdôvodnenie výdavku, počtu jednotiek a ceny. 

1 Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 518 - Ostatné služby IT analytik ČD 600 205 147 600,00 147 600,00 0,00 100,00% 147 600,00 VO47340914

IT analytik analyzuje procesné a ďalšie požiadavky a špecifikácie súčasného alebo budúceho 

pužívateľa softwaru („zákazníka“) a následne navrhuje dizajn a programátorské riešenie. 

Zúčastňuje sa na vývoji nových, ale i vylepšovaní existujúcich aplikácií v rámci celého 

vývojového cyklu – systémová analýza, dizajn, kódovanie, užívateľské testovanie, 

implementácia, podpora, dokumentácia.

Jednotková cena vychádza zo v súčastnosti platných servisných zmlúv. 

Počet jednotiek bol stanovený na základe štúdie uskutočniteľnosti. 

Výdavok bude predmetom VO.

2 Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 518 - Ostatné služby Odborník pre IT dohľad/ Quality Assurance ČD 600 6 4 320,00 4 320,00 0,00 100,00% 4 320,00 VO47340914

Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance  navrhuje a zavádza do praxe také postupy, 

techniky, pravidlá, ktoré maximalizujú efektivitu práce a kvalitatívne parametre vývoja 

softwaru/produktu/IS, resp. IT projektu. Parametrami kvality sú napríklad funkcionalita 

softwaru, naplnenie požiadaviek zadania, spokojnosť klientov/užívateľov, výkonové parametre, 

efektívne procesy, produktivita, dodržanie časového a vecného rozsahu IT projektu. Zároveň 

definuje postupy, navrhuje a vyjadruje sa k plánom testov a testovacích scenárov. Analyzuje 

výsledky testovania. Komplexný prístup ku kvalite si vyžaduje jeho účasť vo všetkých fázach 

vývoja SW, resp. IS. To znamená pri definovaní a špecifikovaní požiadaviek klienta, ich analýze, 

pri vývoji produktu/softwaru/IS a tiež pri ich údržbe.

Jednotková cena vychádza zo v súčastnosti platných servisných zmlúv. 

Počet jednotiek bol stanovený na základe štúdie uskutočniteľnosti. 

Výdavok bude predmetom VO.

3 Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 518 - Ostatné služby Projektový manažér IT projektu ČD 600 8 5 760,00 5 760,00 0,00 100,00% 5 760,00 VO47340914

Projektový manažér IT projektu plánuje, organizuje a riadi zdroje a projektové aktivity a úlohy 

tak, aby bol zrealizovaný projektový cieľ v stanovenom čase a za plánované náklady. 

Výsledkom jeho činnosti je vytvorenie novej služby, produktu alebo nastavenie procesu.

Jednotková cena vychádza zo v súčastnosti platných servisných zmlúv. 

Počet jednotiek bol stanovený na základe štúdie uskutočniteľnosti. 

Výdavok bude predmetom VO.

4 Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 518 - Ostatné služby Špecialista pre bezpečnosť IT ČD 600 4 2 880,00 2 880,00 0,00 100,00% 2 880,00 VO47340914

Špecialista pre bezpečnosť IT definuje alebo prípadne aj vykonáva činnosti zabezpečujúce 

ochranu IS a jeho zložiek proti bezpečnostným hrozbám a nepriateľským aktivitám, ktorých 

cieľom je krádež informácií, financií, zničenie dát, znefunkčnenie činnosti IS, špionážna činnosť 

prípadne iné činnosti s negatívnym dopadom, realizované prostredníctvom IS alebo na IS.

Jednotková cena vychádza zo v súčastnosti platných servisných zmlúv. 

Počet jednotiek bol stanovený na základe štúdie uskutočniteľnosti. 

Výdavok bude predmetom VO.

5 Hlavná Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie okrem integrácie 013 - Softvér SQL server KS 12500 1 15 000,00 15 000,00 0,00 100,00% 15 000,00 VO71657653

SW potrebný pre produkčné prostredie databázového servera, cena vychádza z produktového 

listu, bude predmetom VO.

6 Hlavná Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie okrem integrácie 013 - Softvér Veeam Backup & Replication KS 14000 1 16 800,00 16 800,00 0,00 100,00% 16 800,00 VO71657653

SW potrebný pre manuálne zálohovanie systémov, cena vychádza z produktového listu, bude 

predmetom VO.

7 Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 518 - Ostatné služby IT programátor/vývojár ČD 600 565 406 800,00 406 800,00 0,00 100,00% 406 800,00 VO47340914

IT programátor/vývojár transformuje návrh softwarovej aplikácie  na základe jej detailnej 

špecifikácie a vývojových diagramov do podoby počítačového programu. Písanie programu, 

skriptovanie resp. kódovanie vykonáva v programovacom jazyku, výsledkom čoho je textový 

kód, ktorý následne kompiluje do podoby spustiteľného programu/aplikácie. IT 

programátor/vývojár takisto zabezpečuje alebo priamo vykonáva dokumentáciu zdrojového 

kódu tak, aby tento mohol byť ďalej využívaný a rozvíjaný nezávisle od autora kódu (tzn. od 

konkrétnej osoby IT programátora/vývojára, ktorá kód vytvorila).

Jednotková cena vychádza zo v súčastnosti platných servisných zmlúv. 

Počet jednotiek bol stanovený na základe štúdie uskutočniteľnosti. 

Výdavok bude predmetom VO.

Analýza a dizajn

Nákup HW a krabicového softvéru

Implementácia
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8 Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 518 - Ostatné služby Odborník pre IT dohľad/ Quality Assurance ČD 600 16 11 520,00 11 520,00 0,00 100,00% 11 520,00 VO47340914

Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance  navrhuje a zavádza do praxe také postupy, 

techniky, pravidlá, ktoré maximalizujú efektivitu práce a kvalitatívne parametre vývoja 

softwaru/produktu/IS, resp. IT projektu. Parametrami kvality sú napríklad funkcionalita 

softwaru, naplnenie požiadaviek zadania, spokojnosť klientov/užívateľov, výkonové parametre, 

efektívne procesy, produktivita, dodržanie časového a vecného rozsahu IT projektu. Zároveň 

definuje postupy, navrhuje a vyjadruje sa k plánom testov a testovacích scenárov. Analyzuje 

výsledky testovania. Komplexný prístup ku kvalite si vyžaduje jeho účasť vo všetkých fázach 

vývoja SW, resp. IS. To znamená pri definovaní a špecifikovaní požiadaviek klienta, ich analýze, 

pri vývoji produktu/softwaru/IS a tiež pri ich údržbe.

Jednotková cena vychádza zo v súčastnosti platných servisných zmlúv. 

Počet jednotiek bol stanovený na základe štúdie uskutočniteľnosti. 

Výdavok bude predmetom VO.

9 Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 518 - Ostatné služby Projektový manažér IT projektu ČD 600 24 17 280,00 17 280,00 0,00 100,00% 17 280,00 VO47340914

Projektový manažér IT projektu plánuje, organizuje a riadi zdroje a projektové aktivity a úlohy 

tak, aby bol zrealizovaný projektový cieľ v stanovenom čase a za plánované náklady. 

Výsledkom jeho činnosti je vytvorenie novej služby, produktu alebo nastavenie procesu.

Jednotková cena vychádza zo v súčastnosti platných servisných zmlúv. 

Počet jednotiek bol stanovený na základe štúdie uskutočniteľnosti. 

Výdavok bude predmetom VO.

10 Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 518 - Ostatné služby Špecialista pre bezpečnosť IT ČD 600 8 5 760,00 5 760,00 0,00 100,00% 5 760,00 VO47340914

Špecialista pre bezpečnosť IT definuje alebo prípadne aj vykonáva činnosti zabezpečujúce 

ochranu IS a jeho zložiek proti bezpečnostným hrozbám a nepriateľským aktivitám, ktorých 

cieľom je krádež informácií, financií, zničenie dát, znefunkčnenie činnosti IS, špionážna činnosť 

prípadne iné činnosti s negatívnym dopadom, realizované prostredníctvom IS alebo na IS.

Jednotková cena vychádza zo v súčastnosti platných servisných zmlúv. 

Počet jednotiek bol stanovený na základe štúdie uskutočniteľnosti. 

Výdavok bude predmetom VO.

11 Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 518 - Ostatné služby IT tester ČD 500 125 75 000,00 75 000,00 0,00 100,00% 75 000,00 VO47340914

Úlohou IT testera je hľadať chyby v softwarovej aplikácii. Podľa typu a funkcionality softwaru 

sa používajú rôzne druhy testovania ako napr. funkčné testovanie, záťažové testovanie, 

testovanie bezpečnosti.

Jednotková cena vychádza zo v súčastnosti platných servisných zmlúv. 

Počet jednotiek bol stanovený na základe štúdie uskutočniteľnosti. 

Výdavok bude predmetom VO.

12 Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 518 - Ostatné služby Odborník pre IT dohľad/ Quality Assurance ČD 600 2 1 440,00 1 440,00 0,00 100,00% 1 440,00 VO47340914

Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance  navrhuje a zavádza do praxe také postupy, 

techniky, pravidlá, ktoré maximalizujú efektivitu práce a kvalitatívne parametre vývoja 

softwaru/produktu/IS, resp. IT projektu. Parametrami kvality sú napríklad funkcionalita 

softwaru, naplnenie požiadaviek zadania, spokojnosť klientov/užívateľov, výkonové parametre, 

efektívne procesy, produktivita, dodržanie časového a vecného rozsahu IT projektu. Zároveň 

definuje postupy, navrhuje a vyjadruje sa k plánom testov a testovacích scenárov. Analyzuje 

výsledky testovania. Komplexný prístup ku kvalite si vyžaduje jeho účasť vo všetkých fázach 

vývoja SW, resp. IS. To znamená pri definovaní a špecifikovaní požiadaviek klienta, ich analýze, 

pri vývoji produktu/softwaru/IS a tiež pri ich údržbe.

Jednotková cena vychádza zo v súčastnosti platných servisných zmlúv. 

Počet jednotiek bol stanovený na základe štúdie uskutočniteľnosti. 

Výdavok bude predmetom VO.

13 Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 518 - Ostatné služby Projektový manažér IT projektu ČD 600 5 3 600,00 3 600,00 0,00 100,00% 3 600,00 VO47340914

Projektový manažér IT projektu plánuje, organizuje a riadi zdroje a projektové aktivity a úlohy 

tak, aby bol zrealizovaný projektový cieľ v stanovenom čase a za plánované náklady. 

Výsledkom jeho činnosti je vytvorenie novej služby, produktu alebo nastavenie procesu.

Jednotková cena vychádza zo v súčastnosti platných servisných zmlúv. 

Počet jednotiek bol stanovený na základe štúdie uskutočniteľnosti. 

Výdavok bude predmetom VO.

14 Hlavná

Nasadenie riešenia okrem integrácie 518 - Ostatné služby Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista ČD

600 75 54 000,00 54 000,00 0,00 100,00% 54 000,00 VO47340914

Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista  sa vyjadruje k požiadavkám na IT infraštruktúru a 

návrhom IT infraštruktúry, zriaďuje/inštaluje, konfiguruje, diagnostikuje, opravuje, upgraduje/ 

rozširuje hardware a súvisiace technické zariadenia a spolupracuje pri nasadzovaní súvisiaceho 

SW. Zabezpečuje optimálnu prevádzku a výkon IT infraštruktúry. Rieši technické problémy a 

poskytuje technickú podporu v súvislosti s IT infraštruktúrou.

Jednotková cena vychádza zo v súčastnosti platných servisných zmlúv. 

Počet jednotiek bol stanovený na základe štúdie uskutočniteľnosti. 

Výdavok bude predmetom VO.

Testovanie

Nasadenie
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15 Hlavná

Nasadenie riešenia okrem integrácie 518 - Ostatné služby Odborník pre IT dohľad/ Quality Assurance ČD

600 4 2 880,00 2 880,00 0,00 100,00% 2 880,00 VO47340914

Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance  navrhuje a zavádza do praxe také postupy, 

techniky, pravidlá, ktoré maximalizujú efektivitu práce a kvalitatívne parametre vývoja 

softwaru/produktu/IS, resp. IT projektu. Parametrami kvality sú napríklad funkcionalita 

softwaru, naplnenie požiadaviek zadania, spokojnosť klientov/užívateľov, výkonové parametre, 

efektívne procesy, produktivita, dodržanie časového a vecného rozsahu IT projektu. Zároveň 

definuje postupy, navrhuje a vyjadruje sa k plánom testov a testovacích scenárov. Analyzuje 

výsledky testovania. Komplexný prístup ku kvalite si vyžaduje jeho účasť vo všetkých fázach 

vývoja SW, resp. IS. To znamená pri definovaní a špecifikovaní požiadaviek klienta, ich analýze, 

pri vývoji produktu/softwaru/IS a tiež pri ich údržbe.

Jednotková cena vychádza zo v súčastnosti platných servisných zmlúv. 

Počet jednotiek bol stanovený na základe štúdie uskutočniteľnosti. 

Výdavok bude predmetom VO.

16 Hlavná

Nasadenie riešenia okrem integrácie 518 - Ostatné služby Projektový manažér IT projektu ČD

600 7 5 040,00 5 040,00 0,00 100,00% 5 040,00 VO47340914

Projektový manažér IT projektu plánuje, organizuje a riadi zdroje a projektové aktivity a úlohy 

tak, aby bol zrealizovaný projektový cieľ v stanovenom čase a za plánované náklady. 

Výsledkom jeho činnosti je vytvorenie novej služby, produktu alebo nastavenie procesu.

Jednotková cena vychádza zo v súčastnosti platných servisných zmlúv. 

Počet jednotiek bol stanovený na základe štúdie uskutočniteľnosti. 

Výdavok bude predmetom VO.

17 Hlavná

Nasadenie riešenia okrem integrácie 518 - Ostatné služby IT programátor/vývojár ČD

600 80 57 600,00 57 600,00 0,00 100,00% 57 600,00 VO47340914

IT programátor/vývojár transformuje návrh softwarovej aplikácie  na základe jej detailnej 

špecifikácie a vývojových diagramov do podoby počítačového programu. Písanie programu, 

skriptovanie resp. kódovanie vykonáva v programovacom jazyku, výsledkom čoho je textový 

kód, ktorý následne kompiluje do podoby spustiteľného programu/aplikácie. IT 

programátor/vývojár takisto zabezpečuje alebo priamo vykonáva dokumentáciu zdrojového 

kódu tak, aby tento mohol byť ďalej využívaný a rozvíjaný nezávisle od autora kódu (tzn. od 

konkrétnej osoby IT programátora/vývojára, ktorá kód vytvorila).

Jednotková cena vychádza zo v súčastnosti platných servisných zmlúv. 

Počet jednotiek bol stanovený na základe štúdie uskutočniteľnosti. 

Výdavok bude predmetom VO.

18 Hlavná

Nasadenie riešenia okrem integrácie 518 - Ostatné služby Školiteľ pre IT systémy ČD

600 1 720,00 720,00 0,00 100,00% 720,00 VO47340914

Školiteľ pre IT systémy pripravuje a tvorí obsah školenia, osobne ho prezentuje a vyučuje. 

Predmetom školenia bude správa systémov v novom prostredí vládneho cloudu, bude sa 

jednať o cca poldenné školenie pre interných zamestnancov úradu - pozícia správca systému, 4 

účastníci. Rozsah školenia je krátky z dôvodu jeho jednoduchosti - na správe systémov na 

zmení len to, že správcovia budú pristupovať na virtuálne servery v prostredí VC a nie v 

infraštruktúre ÚPV.

Jednotková cena vychádza zo v súčastnosti platných servisných zmlúv. 

Počet jednotiek bol stanovený na základe štúdie uskutočniteľnosti. 

Výdavok bude predmetom VO.

19

Podporná Riadenie projektu 521 - mzdové výdavky Administratívny pracovník Osobohodina

16,2 350 5 670,00 5 670,00 0,00 100,00% 5 670,00

Pracovná pozícia zabezpečuje administratívnu podporu všetkých členov projektového tímu. 

Obzvlášť v nasledovných oblastiach:

-	sumarizácia a kontrola pracovných výkazov

-	príprava podkladov k ŽoP

-	príprava podkladov pre PM k vyhodnoteniu plnenia harmonogramu projektu

-	príprava podkladov pre PM k vyhodnoteniu finančného plnenia projektu

-	ostatné aktivity podľa aktuálnych požiadaviek projektového tímu

Bude zabezpečené interným zamestnancom.

Jednotková sadzba 16.2 €/hodina je vypočítaná zo mzdy pri 7,5 hodinovom pracovnom dni a 

zohľadňuje aj náklady na strane zamestnávateľa (odvodové zaťaženie 1,3495), pričom cena 

práce bola stanovená v súlade so mzdovou politikou organizácie. Presný výpočet je 

nasledovný: 22683€ (funkčný plat za kal. rok 1.9.2018-31.8.2019) + 7927,71€ (34,95% - odvody 

zamestnávateľ) = 30610,71€ (cena práce) /365 dní = 83,86€ za deň.  83,86€/ 7,5 = 11,18€ za 

hodinu. Výpočet mzdy je bez odmien a bez valorizácie platov od 1.1.2020, preto je výsledná 

suma uvedená 16,2€. Jednotková cena je uvedená ako cena práce na hodinu vrátane odvodou 

zamestnávateľa v súlade s usmernením riadiaceho orgánu č.5 k oprávnenosti vybraných 

výdavkov pre PO 2014 - 2020. 

Počet jednotiek bol stanovený na základe skúseností s realizáciou obdobných projektov, 

počítame s cca 17% alokáciou na aktivity pri trvaní projektu 12 mesiacov pri 7,5 hodinovom 

pracovnom čase.

Riadenie projektu
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20

Podporná Riadenie projektu 521 - mzdové výdavky Projektový manažér Osobohodina

16,2 1000 16 200,00 16 200,00 0,00 100,00% 16 200,00

Opis činností:

Zabezpečovanie projektového riadenia realizovaného projektu v súlade so štandardami 

projektového riadenia

Pravidelné reportovanie stavu realizácie projektu na RO

Koordinácia aktivít v súlade s platných schváleným harmonogramom realizácie projektu

iné činnosti súvisiace s riadením a administráciou projektu

Bude zabezpečené interným zamestnancom.

Jednotková sadzba 16.2 €/hodina je vypočítaná zo mzdy pri 7,5 hodinovom pracovnom dni a 

zohľadňuje aj náklady na strane zamestnávateľa (odvodové zaťaženie 1,3495), pričom cena 

práce bola stanovená v súlade so mzdovou politikou organizácie. Presný výpočet je 

nasledovný: 22683€ (funkčný plat za kal. rok 1.9.2018-31.8.2019) + 7927,71€ (34,95% - odvody 

zamestnávateľ) = 30610,71€ (cena práce) /365 dní = 83,86€ za deň.  83,86€/ 7,5 = 11,18€ za 

hodinu. Výpočet mzdy je bez odmien a bez valorizácie platov od 1.1.2020, preto je výsledná 

suma uvedená 16,2€. Jednotková cena je uvedená ako cena práce na hodinu vrátane odvodou 

zamestnávateľa v súlade s usmernením riadiaceho orgánu č.5 k oprávnenosti vybraných 

výdavkov pre PO 2014 - 2020. 

Počet jednotiek bol stanovený na základe skúseností s realizáciou obdobných projektov, 

počítame s cca 50% alokáciou na aktivity pri trvaní projektu 12 mesiacov pri 7,5 hodinovom 

pracovnom čase.
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Podporná Riadenie projektu 521 - mzdové výdavky Finančný manažér Osobohodina

16,2 500 8 100,00 8 100,00 0,00 100,00% 8 100,00

Popis aktivít:

Zabezpečuje finančné riadenie projektu

Pripravuje podklady pre vypracovanie ŽoP

Kontroluje finančné výkazy projektu

Zabezpečuje komunikáciu s RO v oblasti financovania 

Usmerňuje členov projektového tímu v oblasti finančného riadenia

Spolupracuje so mzdovou učtárňou ako aj účtovným oddelením

Bude zabezpečené interným zamestnancom.

Jednotková sadzba 16.2 €/hodina je vypočítaná zo mzdy pri 7,5 hodinovom pracovnom dni a 

zohľadňuje aj náklady na strane zamestnávateľa (odvodové zaťaženie 1,3495), pričom cena 

práce bola stanovená v súlade so mzdovou politikou organizácie. Presný výpočet je 

nasledovný: 22683€ (funkčný plat za kal. rok 1.9.2018-31.8.2019) + 7927,71€ (34,95% - odvody 

zamestnávateľ) = 30610,71€ (cena práce) /365 dní = 83,86€ za deň.  83,86€/ 7,5 = 11,18€ za 

hodinu. Výpočet mzdy je bez odmien a bez valorizácie platov od 1.1.2020, preto je výsledná 

suma uvedená 16,2€. Jednotková cena je uvedená ako cena práce na hodinu vrátane odvodou 

zamestnávateľa v súlade s usmernením riadiaceho orgánu č.5 k oprávnenosti vybraných 

výdavkov pre PO 2014 - 2020. 

Počet jednotiek bol stanovený na základe skúseností s realizáciou obdobných projektov, 

počítame s cca 25% alokáciou na aktivity pri trvaní projektu 12 mesiacov pri 7,5 hodinovom 

pracovnom čase.

22 Podporná Publicita 518 - Ostatné služby Publicita - Špecialista na publicitu ČD 102,5 10 1 230,00 1 230,00 0,00 100,00% 1 230,00 VO32471716

Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo skúseností získaných pri realizácii 

obdobných projektov, výdavok bude predmetom VO.

23 Podporná Publicita 112 - Zásoby Trvalá vysvetľujúca tabuľa KS 285 1 342,00 342,00 0,00 100,00% 342,00 VO32471716

Jedná sa o zabezpečenie stálej tabule v zmysle povinnej publicity. Výdavok bude predmetom 

VO, jednotková cena vychádza zo skúseností získaných pri realizácii obdobných projektov.

24 Podporná Publicita 112 - Zásoby Veľkoplošná reklamná tabuľa KS 295 1 354,00 354,00 0,00 100,00% 354,00 VO32471716

Jedná sa o zabezpečenie veľkoplošnej reklamnej tabuľke v zmysle povinnej publicity. Výdavok 

bude predmetom VO, jednotková cena vychádza zo skúseností získaných pri realizácii 

obdobných projektov.

SPOLU 865 896,00 865 896,00 0,00 865 896,00

Publicita


