
 
  
 
 
 
 
                                                                                                                                                   

ITMS kód Projektu: 26110230028    
  

DODATOK Č. 5 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: 024/2010/1.2/OPV 

 
Tento Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, registračné číslo 
Dodatku 024/2010/1.2/OPV/D05 (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 :  Ing. Eugen Jurzyca 

 

v zastúpení1   

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

sídlo : Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava 

 Slovenská republika 

IČO : 31819494 

DIČ : 2022295539 

Konajúci : Ing. Alexandra Drgová, PhD. 

na základe splnomocnenia zo dňa 30. 11. 2007 

(ďalej len „Poskytovateľ“)  

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

názov :  Trnavská univerzita v Trnave 

sídlo :  Hornopotočná 23, 918 43 Trnava 

 Slovenská republika   

zapísaný v :  registri organizácií 

konajúci :  prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 

IČO :  31825249 

DIČ : 2021177202 

banka : Štátna pokladnica 

číslo účtu  (vrátane predčíslia) a kód banky  

 zálohové platby:2  a)  

    b)  - 

 predfinancovanie:3 a) 

    b) 

 refundácia:4  a)  

    b)  

(ďalej len „Prijímateľ“) 

(ďalej aj „Zmluvné strany“) 

 

Článok 1 

 
Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na zmenách Zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku č. 024/2010/1.2/OPV (ďalej len „Zmluva“), kód ITMS Projektu 
26110230028 v znení Dodatku č. 1 – registračné číslo Dodatku 024/2010/1.2/OPV/D01, 
Dodatku č. 2 – registračné číslo Dodatku 024/2010/1.2/OPV/D02, Dodatku č. 3 – registračné 
číslo Dodatku 024/2010/1.2/OPV/D03, Dodatku č. 4 – registračné číslo Dodatku 
024/2010/1.2/OPV/D04, Usmernenia Poskytovateľa č. 2 zo dňa 11. 05. 2010, Usmernenia 
Poskytovateľa č. 3 zo dňa 22. 09. 2010, Usmernenia Poskytovateľa č. 4 zo dňa 21. 04. 2011, 
Usmernenia Poskytovateľa č. 5 zo dňa 01. 08. 2011, uvedených v článku 2 tohto Dodatku. 
 
 

Článok 2 
 
(1) V článku 1 bod 1.2 Zmluvy o poskytnutí NFP sa nasledujúce údaje o Prijímateľovi  

nahrádzajú novými údajmi: 

                                                 
 
2
 Ak sa nehodí, prečiarknite 

3 Ak sa nehodí, prečiarknite 
4
 Ak sa nehodí, prečiarknite 
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konajúci :  prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. (na základe menovacieho dekrétu, ktorý 
   je prílohou č. 1 k Dodatku.) 

 
Ostatné prílohy Zmluvy 
 

(2) V prílohe č. 2 Zmluvy „Rozpočet projektu“ sa tabuľka „Rozpočet projektu“ nahrádza 
novou tabuľkou „Rozpočet projektu“. 

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

 
(3) V prílohe č. 3 Zmluvy  „Rozpočet projektu“ sa tabuľka „Rozpočet projektu 

a komentár k rozpočtu projektu“ nahrádza novou tabuľkou „Rozpočet projektu 
a komentár k rozpočtu projektu“. 
 
Nová tabuľka je prílohou č. 3 k Dodatku.  
Príloha č. 3 k Dodatku sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

 
(4)  Príloha č. 4 Zmluvy „Podrobný popis aktivít projektu“ sa nahrádza novou prílohou  

„Podrobný popis aktivít projektu“. 
 

Nový podrobný popis aktivít projektu je prílohou č. 4 k Dodatku.  
Príloha č. 4 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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Za  Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 

 

 

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

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu5 Poskytovateľa 

Ing. Alexandra Drgová, PhD. 

 

 

 

Za Prijímateľa v Trnave, dňa: 

 

 

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

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/ zástupcu 6 Prijímateľa 
prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prílohy: 
 
Príloha č. 1 Menovací dekrét  
Príloha č. 2 Rozpočet projektu  
Príloha č. 3 Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu 
Príloha č. 4 Podrobný popis aktivít projektu 

 

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





   ITMS kód Projektu: 26110230028 

Príloha č. 2 k Dodatku č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP 
Rozpočet projektu 

Skupina výdavkov 
Oprávnené 
výdavky 
(v EUR) 

Neoprávnené 
výdavky 
(v EUR) 

Celkové 
výdavky 
projektu 
(v EUR) 

Názov aktivity

610620 – Osobné náklady 81 139,12 0,00 81 139,12 
Riadenie 
projektu 

610620 – Osobné náklady 49 792,80 0,00 49 792,80 

Aktivita 1.1 
Úvodná fáza 
prípravy 
nového 
študijného 
programu v 
anglickom 
jazyku 
Medzinárodné 
a európske 
právo 

610620 – Osobné náklady 99 585,60 0,00 99 585,60 

Aktivita 1.2 
Tvorba 
študijných 
materiálov pre 
študijný 
program v 
anglickom 
jazyku 
Medzinárodné 
a európske 
právo 

610620 – Osobné náklady 14 513,44 0,00 14 513,44 

Aktivita 1.3 
Záverečná 
fáza prípravy 
nového 
študijného 
programu v 
anglickom 
jazyku 
Medzinárodné 
a európske 
právo 

610620 – Osobné náklady 21 011,40 0,00 21 011,40 

Aktivita 2.1 
Úvodná fáza 
prípravy 
nového 
študijného 
programu v 
slovenskom a 
anglickom 
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jazyku 
Kognitívne 
štúdiá 

610620 – Osobné náklady 30 353,76 0,00 30 353,76 

Aktivita 2.2 
Tvorba 
študijných 
materiálov pre 
študijný 
program v 
slovenskom a 
anglickom 
jazyku 
Kognitívne 
štúdiá 

610620 – Osobné náklady 10 509,66 0,00 10 509,66 

Aktivita 2.3 
Záverečná 
fáza prípravy 
nového 
študijného 
programu v 
slovenskom a 
anglickom 
jazyku 
Kognitívne 
štúdiá 

610620 – Osobné náklady 44 191,73 0,00 44 191,73 

Aktivita 2.4 
Úvodná fáza 
prípravy 
nového 
študijného 
programu 
Medievalistika

610620 – Osobné náklady 76 241,92 0,00 76 241,92 

Aktivita 2.5 
Tvorba 
študijných 
materiálov pre 
študijný 
program 
Medievalistika

610620 – Osobné náklady 17 927,29 0,00 17 927,29 

Aktivita 2.6 
Záverečná 
fáza prípravy 
nového 
študijného 
programu 
Medievalistika

631001 – Tuzemské 
cestovné náhrady 

3 143,00 0,00 3 143,00 

Aktivita 2.4 
Úvodná fáza 
prípravy 
nového 
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študijného 
programu 
Medievalistika

631001 – Tuzemské 
cestovné náhrady 

2 560,00 0,00 2 560,00 

Aktivita 2.5 
Tvorba 
študijných 
materiálov pre 
študijný 
program 
Medievalistika

631002 – Zahraničné 
cestovné náhrady 

9 000,00 0,00 9 000,00 

Aktivita 1.1 
Úvodná fáza 
prípravy 
nového 
študijného 
programu v 
anglickom 
jazyku 
Medzinárodné 
a európske 
právo 

631002 – Zahraničné 
cestovné náhrady 

21 880,00 0,00 21 880,00 

Aktivita 2.1 
Úvodná fáza 
prípravy 
nového 
študijného 
programu v 
slovenskom a 
anglickom 
jazyku 
Kognitívne 
štúdiá 

631002 – Zahraničné 
cestovné náhrady 

29 900,00 0,00 29 900,00 

Aktivita 2.4 
Úvodná fáza 
prípravy 
nového 
študijného 
programu 
Medievalistika

631002 – Zahraničné 
cestovné náhrady 

19 850,00 0,00 19 850,00 

Aktivita 2.5 
Tvorba 
študijných 
materiálov pre 
študijný 
program 
Medievalistika

631002 – Zahraničné 
cestovné náhrady 

9 610,00 0,00 9 610,00 

Aktivita 2.6 
Záverečná 
fáza prípravy 
nového 
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študijného 
programu 
Medievalistika

633002 – Materiál 
Výpočtová technika 

54 300,00 0,00 54 300,00 
Zariadenie 
a vybavenie 
projektu 

633004 – Materiál 
Prevádzkové stroje, 
prístroje, zariadenia, 
technika a  náradie 

54 700,00 0,00 54 700,00 
Zariadenie 
a vybavenie 
projektu 

633006 – Materiál 
všeobecný 

15 120,00 0,00 15 120,00 
Riadenie 
projektu 

633009 – Materiál Knihy, 
časopisy, noviny, 
učebnice, učebné 
pomôcky a kompenzačné 
pomôcky 

12 600,00 0,00 12 600,00 

Aktivita 1.1 
Úvodná fáza 
prípravy 
nového 
študijného 
programu v 
anglickom 
jazyku 
Medzinárodné 
a európske 
právo 

633009 – Materiál Knihy, 
časopisy, noviny, 
učebnice, učebné 
pomôcky a kompenzačné 
pomôcky 

1 400,00 0,00 1 400,00 

Aktivita 1.2 
Tvorba 
študijných 
materiálov pre 
študijný 
program v 
anglickom 
jazyku 
Medzinárodné 
a európske 
právo 

633009 – Materiál Knihy, 
časopisy, noviny, 
učebnice, učebné 
pomôcky a kompenzačné 
pomôcky 

1 400,00 0,00 1 400,00 

Aktivita 1.3 
Záverečná 
fáza prípravy 
nového 
študijného 
programu v 
anglickom 
jazyku 
Medzinárodné 
a európske 
právo 

633009 – Materiál Knihy, 
časopisy, noviny, 
učebnice, učebné 
pomôcky a kompenzačné 
pomôcky 

6 800,00 0,00 6 800,00 

Aktivita 1.4 
Jazyková 
príprava 
učiteľov na 
Právnickej 
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fakulte 

633009 – Materiál Knihy, 
časopisy, noviny, 
učebnice, učebné 
pomôcky a kompenzačné 
pomôcky 

11 340,00 0,00 11 340,00 

Aktivita 2.1 
Úvodná fáza 
prípravy 
nového 
študijného 
programu v 
slovenskom a 
anglickom 
jazyku 
Kognitívne 
štúdiá 

633009 – Materiál Knihy, 
časopisy, noviny, 
učebnice, učebné 
pomôcky a kompenzačné 
pomôcky 

1 260,00 0,00 1 260,00 

Aktivita 2.2 
Tvorba 
študijných 
materiálov pre 
študijný 
program v 
slovenskom a 
anglickom 
jazyku 
Kognitívne 
štúdiá 

633009 – Materiál Knihy, 
časopisy, noviny, 
učebnice, učebné 
pomôcky a kompenzačné 
pomôcky 

1 260,00 0,00 1 260,00 

Aktivita 2.3 
Záverečná 
fáza prípravy 
nového 
študijného 
programu v 
slovenskom a 
anglickom 
jazyku 
Kognitívne 
štúdiá 

633009 – Materiál Knihy, 
časopisy, noviny, 
učebnice, učebné 
pomôcky a kompenzačné 
pomôcky 

14 490,00 0,00 14 490,00 

Aktivita 2.4 
Úvodná fáza 
prípravy 
nového 
študijného 
programu 
Medievalistika

633009 – Materiál Knihy, 
časopisy, noviny, 
učebnice, učebné 
pomôcky a kompenzačné 
pomôcky 

1 610,00 0,00 1 610,00 

Aktivita 2.5 
Tvorba 
študijných 
materiálov pre 
študijný 
program 
Medievalistika

633009 – Materiál Knihy, 
časopisy, noviny, 

1 610,00 0,00 1 610,00 
Aktivita 2.6 
Záverečná 
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učebnice, učebné 
pomôcky a kompenzačné 
pomôcky 

fáza prípravy 
nového 
študijného 
programu 
Medievalistika

633009 – Materiál Knihy, 
časopisy, noviny, 
učebnice, učebné 
pomôcky a kompenzačné 
pomôcky 

4 800,00 0,00 4 800,00 

Aktivita 2.7 
Jazyková 
príprava 
učiteľov na 
Filozofickej 
fakulte 

633013 – Materiál Softvér 
a licencie 

14 790,00 0,00 14 790,00 
Zariadenie 
a vybavenie 
projektu 

637001 – Školenia, kurzy, 
semináre, porady, 
konferencie, sympóziá 

4 080,00 0,00 4 080,00 

Aktivita 1.1 
Úvodná fáza 
prípravy 
nového 
študijného 
programu v 
anglickom 
jazyku 
Medzinárodné 
a európske 
právo 

637001 – Školenia, kurzy, 
semináre, porady, 
konferencie, sympóziá 

4 080,00 0,00 4 080,00 

Aktivita 1.2 
Tvorba 
študijných 
materiálov pre 
študijný 
program v 
anglickom 
jazyku 
Medzinárodné 
a európske 
právo 

637001 – Školenia, kurzy, 
semináre, porady, 
konferencie, sympóziá 

4 080,00 0,00 4 080,00 

Aktivita 1.3 
Záverečná 
fáza prípravy 
nového 
študijného 
programu v 
anglickom 
jazyku 
Medzinárodné 
a európske 
právo 

637001 – Školenia, kurzy, 
semináre, porady, 
konferencie, sympóziá 

480,00 0,00 480,00 
Aktivita 2.1 
Úvodná fáza 
prípravy 
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nového 
študijného 
programu v 
slovenskom a 
anglickom 
jazyku 
Kognitívne 
štúdiá 

637001 – Školenia, kurzy, 
semináre, porady, 
konferencie, sympóziá 

6 240,00 0,00 6 240,00 

Aktivita 2.4 
Úvodná fáza 
prípravy 
nového 
študijného 
programu 
Medievalistika

637001 – Školenia, kurzy, 
semináre, porady, 
konferencie, sympóziá 

5 148,00 0,00 5 148,00 

Aktivita 2.5 
Tvorba 
študijných 
materiálov pre 
študijný 
program 
Medievalistika

637001 – Školenia, kurzy, 
semináre, porady, 
konferencie, sympóziá 

6 240,00 0,00 6 240,00 

Aktivita 2.6 
Záverečná 
fáza prípravy 
nového 
študijného 
programu 
Medievalistika

637003 – Propagácia, 
reklama a inzercia 

2 200,00 0,00 2 200,00 
Riadenie 
projektu 

637004 – Všeobecné 
služby 

41 004,00 0,00 41 004,00 
Riadenie 
projektu 

637004 – Všeobecné 
služby 

4 000,00 0,00 4 000,00 

Aktivita 1.3 
Záverečná 
fáza prípravy 
nového 
študijného 
programu v 
anglickom 
jazyku 
Medzinárodné 
a európske 
právo 

637004 – Všeobecné 
služby 

37 400,00 0,00 37 400,00 

Aktivita 1.4 
Jazyková 
príprava 
učiteľov na 
Právnickej 
fakulte 
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637004 – Všeobecné 
služby 

26 400,00 0,00 26 400,00 

Aktivita 2.7 
Jazyková 
príprava 
učiteľov na 
Filozofickej 
fakulte 

637015 – Poistné iné ako 
do ZP, SP a povinného 
poistenia vozidla 

2 000,00 0,00 2 000,00 
Riadenie 
projektu 

637027 – Odmeny 
zamestnancov mimo 
pracovného pomeru  

75 600,00 0,00 75 600,00 

Aktivita 1.3 
Záverečná 
fáza prípravy 
nového 
študijného 
programu v 
anglickom 
jazyku 
Medzinárodné 
a európske 
právo 

637027 – Odmeny 
zamestnancov mimo 
pracovného pomeru  

7 290,00 0,00 7 290,00 

Aktivita 2.1 
Úvodná fáza 
prípravy 
nového 
študijného 
programu v 
slovenskom a 
anglickom 
jazyku 
Kognitívne 
štúdiá 

637027 – Odmeny 
zamestnancov mimo 
pracovného pomeru  

9 720,00 0,00 9 720,00 

Aktivita 2.2 
Tvorba 
študijných 
materiálov pre 
študijný 
program v 
slovenskom a 
anglickom 
jazyku 
Kognitívne 
štúdiá 

637027 – Odmeny 
zamestnancov mimo 
pracovného pomeru  

42 525,90 0,00 42 525,90 

Aktivita 2.3 
Záverečná 
fáza prípravy 
nového 
študijného 
programu v 
slovenskom a 
anglickom 
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jazyku 
Kognitívne 
štúdiá 

637027 – Odmeny 
zamestnancov mimo 
pracovného pomeru  

4 651,29 0,00 4 651,29 

Aktivita 2.4 
Úvodná fáza 
prípravy 
nového 
študijného 
programu 
Medievalistika

637027 – Odmeny 
zamestnancov mimo 
pracovného pomeru  

5 187,60 0,00 5 187,60 

Aktivita 2.5 
Tvorba 
študijných 
materiálov pre 
študijný 
program 
Medievalistika

637027 – Odmeny 
zamestnancov mimo 
pracovného pomeru  

24 489,00 0,00 24 489,00 

Aktivita 2.6 
Záverečná 
fáza prípravy 
nového 
študijného 
programu 
Medievalistika

CELKOVO 1 051 505,51 0,00 1 051 505,51  
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Názov položky rozpočtu

Číselník 
oprávnených 

výdavkov Jednotka Komentár k rozpočtu

Priradenie k 
aktivitám 

projektu****

Rizikové 
položky

A B B1 C D E F = D * E G I II
pôvodne pôvodne pôvodne

1. Koordinácia projektu a podporné aktivity - nepriame výdavky*** EUR EUR
1.1. Personálne výdavky interné 80 801,44

1.1.1. Riadiaci personál 24 198,48

1.1.1.1 Projektový manažér 610620 osobohodina 576 5,85 3 369,60

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočitaná na základe vzorca 727,00/168*1,352 pre konkrétnu 
osobu. Predpokladaný počet hodín je priemerne 16 za mesiac a 
trvanie projektu 36 mesiacov. Koordinuje projekt a zodpovedá 
za výstupy projektu.

1.1;1.2;1.3;1.4;2.1;
2.2;2.3;2.4;2.5;2.6;
2.7

1.1.1.2 Koordinátor odbornej aktivity č. 1.1 610620 osobohodina 216 9,46 2 043,36

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočitaná na základe vzorca 1176,00/168*1,352 pre 
konkrétnu osobu. Predpokladaný počet hodín je priemerne 18 
za mesiac a trvanie aktivity 12 mesiacov. Koordinuje aktivitu a 
zodpovedá za výstupy. 1.1

1.1.1.3 Koordinátor odbornej aktivity č. 1.2 610620 osobohodina 216 9,46 2 043,36

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 1176,00/168*1,352 pre 
konkrétnu osobu. Predpokladaný počet hodín je priemerne 18 
za mesiac a trvanie projektu 12 mesiacov. Koordinuje aktivitu a 
zodpovedá za výstupy. 1.2

1.1.1.4 Koordinátor odbornej aktivity č. 1.3 610620 osobohodina 216 9,46 2 043,36

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 1176,00/168*1,352 pre 
konkrétnu osobu. Predpokladaný počet hodín je priemerne 18 
za mesiac a trvanie projektu 12 mesiacov. Koordinuje aktivitu a 
zodpovedá za výstupy. 1.3

1.1.1.5 Koordinátor odbornej aktivity č. 1.4 610620 osobohodina 216 9,46 2 043,36

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 1176,00/168*1,352 pre 
konkrétnu osobu. Predpokladaný počet hodín je priemerne 18 
za mesiac a trvanie projektu 12 mesiacov. Koordinuje aktivitu a 
zodpovedá za výstupy. 1.4

1.1.1.6 Koordinátor odbornej aktivity č. 2.1 610620 osobohodina 216 7,73 1 669,68

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 960/168*1,352 pre konkrétnu 
osobu. Predpokladaný počet hodín je priemerne 18 za mesiac a 
trvanie projektu 12 mesiacov. Koordinuje aktivitu a zodpovedá 
za výstupy. 2.1

1.1.1.7 Koordinátor odbornej aktivity č. 2.2 610620 osobohodina 252 7,73 1 947,96

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 960/168*1,352 pre konkrétnu 
osobu. Predpokladaný počet hodín je priemerne 18 za mesiac a 
trvanie projektu 14 mesiacov. Koordinuje aktivitu a zodpovedá 
za výstupy. 2.2

1.1.1.8 Koordinátor odbornej aktivity č. 2.3 610620 osobohodina 180 7,73 1 391,40

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 960/168*1,352 pre konkrétnu 
osobu. Predpokladaný počet hodín je priemerne 18 za mesiac a 
trvanie projektu 10 mesiacov. Koordinuje aktivitu a zodpovedá 
za výstupy. 2.3

1.1.1.9 Koordinátor odbornej aktivity č. 2.4 610620 osobohodina 216 8,85 1 911,60

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 1099,70/168*1,352 pre 
konkrétnu osobu. Predpokladaný počet hodín je priemerne 18 
za mesiac a trvanie projektu 12 mesiacov. Koordinuje aktivitu a 
zodpovedá za výstupy. 2.4

Počet 
jednotiek

Maxim. 
jednotková 

cena Výdavky spolu

Príloha č. 3 k Dodatku č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP
Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR na dve desatinné miesta).
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1.1.1.10 Koordinátor odbornej aktivity č. 2.5 610620 osobohodina 216 8,85 1 911,60

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 1099,70/168*1,352 pre 
konkrétnu osobu. Predpokladaný počet hodín je priemerne 18 
za mesiac a trvanie projektu 12 mesiacov. Koordinuje aktivitu a 
zodpovedá za výstupy. 2.5

1.1.1.11 Koordinátor odbornej aktivity č. 2.6 610620 osobohodina 216 8,85 1 911,60

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 1099,70/168*1,352 pre 
konkrétnu osobu. Predpokladaný počet hodín je priemerne 18 
za mesiac a trvanie projektu 21 mesiacov. Koordinuje aktivitu a 
zodpovedá za výstupy. 2.6

1.1.1.12 Koordinátor odbornej aktivity č. 2.7 610620 osobohodina 216 8,85 1 911,60

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 1099,70/168*1,352 pre 
konkrétnu osobu. Predpokladaný počet hodín je priemerne 18 
za mesiac a trvanie projektu 12 mesiacov. Koordinuje aktivitu a 
zodpovedá za výstupy. 2.7

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

1.1.2. Administratívny personál 54 226,80

1.1.2.1 Finančný manažér 610620 osobohodina 720 8,06 5 803,20

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 1002,07/168*1,352 pre 
konkrétnu osobu. Zodpovedá za správnosť všetkých finančných 
tokov v projekte a koordinuje všetky činnosti s tým spojené.

1.1;1.2;1.3;1.4;2.1;
2.2;2.3;2.4;2.5;2.6;
2.7

1.1.2.2 Administratívny pracovník 610620 osobohodina 648 7,10 4 600,80

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 882,25/168*1,352 pre konkrétnu 
osobu. Zabezpečuje administratívne práce podľa potrieb 
ostatných členov projektového tímu.

1.1;1.2;1.3;1.4;2.1;
2.2;2.3;2.4;2.5;2.6;
2.7

1.1.2.3 Administratívny pracovník pre PF 610620 osobohodina 648 6,76 4 380,48

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 840,00/168*1,352 pre konkrétnu 
osobu. Zabezpečuje administratívne práce podľa potrieb 
ostatných členov projektového tímu z Filozofickej fakulty. 1.1;1.2;1.3;1.4

1.1.2.4 Pomocný administratívny pracovník pre PF 610620 osobohodina 432 6,76 2 920,32

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 840,00/168*1,352 pre konkrétnu 
osobu. Zabezpečuje administratívne práce podľa potrieb 
ostatných členov projektového tímu z Filozofickej fakulty. 1.1;1.2;1.3;1.4

1.1.2.5 Administratívny pracovník pre FF 610620 osobohodina 648 7,04 4 561,92

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 874,79/168*1,352 pre konkrétnu 
osobu. Zabezpečuje administratívne práce podľa potrieb 
ostatných členov projektového tímu z Filozofickej fakulty.

2.1;2.2;2.3;2.4;2.5;
2.6;2.7

1.1.2.6 Pomocný administratívny pracovník pre FF č. 1 610620 osobohodina 432 7,19 3 106,08

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 893/168*1,352 pre konkrétnu 
osobu. Zabezpečuje administratívne práce podľa potrieb 
ostatných členov projektového tímu z Filozofickej fakulty. 2.1;2.2;2.3;2.4

1.1.2.7 Pomocný administratívny pracovník pre FF č. 2 610620 osobohodina 432 5,72 2 471,04

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 711,00/168*1,352 pre konkrétnu 
osobu. Zabezpečuje administratívne práce podľa potrieb 
ostatných členov projektového tímu z Filozofickej fakulty. 2.4;2.5;2.6;2.7

1.1.2.8 Účtovník 610620 osobohodina 648 5,55 3 596,40

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 689,64/168*1,352 pre konkrétnu 
osobu. Realizuje zaúčtovanie platieb a zodpovedá za ne.

1.1;1.2;1.3;1.4;2.1;
2.2;2.3;2.4;2.5;2.6;
2.7
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1.1.2.9 Mzdový účtovník 610620 osobohodina 648 7,31 4 736,88

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 908,34/168*1,352 pre konkrétnu 
osobu. Zodpovedá za vyúčtovanie miezd.

1.1;1.2;1.3;1.4;2.1;
2.2;2.3;2.4;2.5;2.6;
2.7

1.1.2.10 Fakturant 610620 osobohodina 648 5,60 3 628,80

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 696,00/168*1,352 pre konkrétnu 
osobu. Realizuje a zodpovedá za úhradu na základe faktúr.

1.1;1.2;1.3;1.4;2.1;
2.2;2.3;2.4;2.5;2.6;
2.7

1.1.2.11 Účtovník pre PF 610620 osobohodina 648 6,76 4 380,48

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 840,00/168*1,352 pre konkrétnu 
osobu. Realizuje zaúčtovanie platieb a zodpovedá za ne. 
Účtovník pre Právnickú fakultu. 1.1;1.2;1.3;1.4

1.1.2.12 Účtovník pre FF 610620 osobohodina 648 8,97 5 812,56

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 1114,62/168*1,352 pre 
konkrétnu osobu. Účtovník pre Filozofickú fakultu.

2.1;2.2;2.3;2.4;2.5;
2.6;2.7

1.1.2.13 Personalista 610620 osobohodina 576 7,34 4 227,84

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 912,00/168*1,352 pre konkrétnu 
osobu. Rieši personálno-právne náležitosti pri mzdovom 
financovaní.

1.1;1.2;1.3;1.4;2.1;
2.2;2.3;2.4;2.5;2.6;
2.7

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

1.1.3. Iný personál 2 376,16

1.1.3.1. Manažér publicity pre PF 610620 osobohodina 72 9,46 681,12

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 1176,00/168*1,352 pre 
konkrétnu osobu. Zodpovedá za publicitu projektu na 
Právnickej fakulte v súlade s pravidlami poskytnutia NFP. 1.1;1.2;1.3;1.4

1.1.3.2. Manažér publicity pre FF 610620 osobohodina 72 6,01 432,72

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 746,81/168*1,352 pre konkrétnu 
osobu. Zodpovedá za publicitu projektu na Filozofickej fakulte 
v súlade s pravidlami poskytnutia NFP.

2.1;2.2;2.3;2.4;2.5;
2.6;2.7

1.1.3.3. Pracovník pre verejné obstarávanie 610620 osobohodina 157,79 8,00 1 262,32

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jetnotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca: 994,09/186*1,352 = 8 EUR pre 
konkrétnu osobu. Zodpovedá za riadny výber dodávateľov, 
ktorých dodávky podliehajú pravidlám o verejnom obstarávaní. 
Hodinová mzda v mieste a čase obvyklá.

1.1;1.2;1.3;1.4;2.1;
2.2;2.3;2.4;2.5;2.6;
2.7

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.3.2. Administratívny personál 0,00

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

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

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

1.3.3. Iný personál 0,00

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

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

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

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

1.4. Ostatné  výdavky - nepriame 17 120,00
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1.4.1. Spotrebný tovar a prevádzkový materiál 633006 projekt 1 15 120,00 15 120,00

Kancelársky materiál, prevádzkový materiál a spotrebný tovar 
určený pre účely administrácie a riadenia projektu (výpočet 
vychádza z priemerného mesačného nákladu 140 € x 36 
mesiacov x 3 skupiny nových programov).

1.1;1.2;1.3;1.4;2.1;
2.2;2.3;2.4;2.5;2.6;
2.7

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

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

1.4.4. Energie, upratovanie 0,00

1.4.4.1. Energie projekt 0 0,00 0,00

1.4.4.2. Vodné a stočné projekt 0 0,00 0,00

1.4.4.3. Upratovanie projekt 0 0,00 0,00

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

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

1.4.7. Občerstvenie projekt 0 0,00 0,00

1.4.8. Poistné 637015 projekt 1 2 000,00 2 000,00
Poistenie zariadenia a vybavenia zakúpeného z projektu počas 
jeho trvania.

1.1;1.2;1.3;1.4;2.1;
2.2;2.3;2.4;2.5;2.6;
2.7

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

1.4.10. ... Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00

1.5. Monitoring a hodnotenie projektu 41 341,68
1.5.1. Personálne výdavky interné 0,00

1.5.1.1. Manažér monitoringu osobohodina 0 0,00 0,00

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

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

1.5.2. Cestovné náhrady ** 0,00

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

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

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

1.5.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti) 41 341,68

1.5.3.1. Manažér monitoringu 637004 osobohodina 2 412 17,14 41 341,68

Priemerne 67 hodín mesačne počas 36 mesiacov trvania 
projektu. Zabezpečí externá firma formou dodávky. Zmluva 
podľa Obchodného zákonníka. Výber podľa zákona o VO.  
Zabezpečenie konzultácií a kontroly žiadosti o zúčtovanie 
zálohových platieb, monitorovacích správ, vrátane aktivít 
prebiehajúcich na škole, návrhov dodatkov k zmluve a súladu 
realizácie projektu so zmluvou. Hodinová sadzba je stanovená 
na základe internetového a telefonického prieskumu trhu, v 
mieste a čase obvyklá, výber dodávateľa bude realizovaný na 
základe verejného obstarávania. 

1.1;1.2;1.3;1.4;2.1;
2.2;2.3;2.4;2.5;2.6;
2.7

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

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

1.6. Publicita a informovanie 2 200,00

1.6.1. Letáky, skladačky 637003 projekt 1 800,00 800,00

Min. 240 ks letákov - informovanie o realizácii projektu. V 
cene je dizajn, vyhotovenie a dodanie. Cena v mieste a čase 
obvyklá.

1.1;1.2;1.3;1.4;2.1;
2.2;2.3;2.4;2.5;2.6;
2.7

1.6.2. Plagáty 637003 projekt 1 200,00 200,00

Min. 50 ks plagátov - informovanie o realizácii projektu. V 
cene je dizajn, vyhotovenie a dodanie. Cena v mieste a čase 
obvyklá. 

1.1;1.2;1.3;1.4;2.1;
2.2;2.3;2.4;2.5;2.6;
2.7

1.6.3. Brožúrky 637003 projekt 1 600,00 600,00

Min. 200 kusov brožúr - informovanie o realizácii projektu. V 
cene je dizajn, vyhotovenie a dodanie. Cena v mieste a čase 
obvyklá. 

1.1;1.2;1.3;1.4;2.1;
2.2;2.3;2.4;2.5;2.6;
2.7

1.6.4. CDROM projekt 0 0,00 0,00

1.6.5. Označenie projektu 637003 projekt 1 600,00 600,00
Tabule a farebné nálepky s označením projektu. V cene je 
dizajn, vyhotovenie a dodanie. Cena v mieste a čase obvyklá. 

1.1;1.2;1.3;1.4;2.1;
2.2;2.3;2.4;2.5;2.6;
2.7
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1.6.6. Web stránka určená pre publicitu projektu projekt 0 0,00 0,00

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

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

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

1. Spolu 141 463,12
2. Zariadenie a vybavenie projektu

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

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

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

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

2.1.4. Tlačiareň ks 0 0,00 0,00

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

2.1.6. USB kľúč ks 0 0,00 0,00

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

2.1.8. Skener ks 0 0,00 0,00

2.1.9. … Iné (doplniť) ks 0 0,00 0,00

2.2.
Zariadenie a vybavenie  (mimo krížového 
spolufinancovania) 123 790,00

2.2.1 Notebook 633002 ks 38 1 000,00 38 000,00

Notebook vrátane operačného systému, kancelárskeho softvéru 
a príslušenstva. Notebooky sú potrebné pre kolektív autorov 
počas všetkých aktivít. Cena v mieste a čase obvyklá, zistená 
internetovým prieskumom trhu. 38 kusov pri jednotkovej cene 
1000€.

1.1;1.2;1.3;1.4;2.1;
2.2;2.3;2.4;2.5;2.6;
2.7

2.2.2 Aplikačný softvér 633013 ks 9 930,00 8 370,00

Počítačový softvér pre komunikáciu interaktívnej tabule s 
počítačom. Cena v mieste a čase obvyklá, zistená internetovým 
prieskumom trhu. 9 kusov pri jednotkovej cene 930€.

1.1;1.2;1.3;2.1;2.2;
2.3;2.4;2.5;2.6

2.2.3 Kopírovacie zariadenie 633004 ks 4 1 500,00 6 000,00

Výkonná kopírka používaná pri všetkých aktivitách projektu. 
Cena v mieste a čase obvyklá, zistená internetovým 
prieskumom trhu. 4 kusy pri jednotkovej cene 1500€.

1.1;1.2;1.3;2.1;2.2;
2.3;2.4;2.5;2.6

2.2.4 Tlačiareň 633002 ks 9 300,00 2 700,00

Tlačiarne pre podporu aktivít projektu. Cena v mieste a čase 
obvyklá, zistená internetovým prieskumom trhu. 9 kusov pri 
jednotkovej cene 300€.

1.1;1.2;1.3;1.4;2.1;
2.2;2.3;2.4;2.5;2.6;
2.7

2.2.5 Tlačiareň II 633002 ks 3 1 700,00 5 100,00

Výkonná tlačiarne pre podporu aktivít projektu. Cena v mieste 
a čase obvyklá, zistená internetovým prieskumom trhu. 3 kusy 
pri jednotkovej cene 1700€.

1.1;1.2;1.3;1.4;2.1;
2.2;2.3;2.4;2.5;2.6;
2.7

2.2.6 Multifunkčné zariadenie 633002 ks 4 900,00 3 600,00

Multifunkčné zariadenie pre podporu aktivít projektu. Cena v 
mieste a čase obvyklá, zistená internetovým prieskumom trhu. 
4 kusov pri jednotkovej cene 900€.

2.1;2.2;2.3;2.4;2.5;
2.6;2.7

2.2.7 Dataprojektor 633004 ks 9 1 700,00 15 300,00

Dataprojektor vrátane príslušenstva pre podporu aktivít 
projektu. Cena v mieste a čase obvyklá, zistená internetovým 
prieskumom trhu. 9 kusov pri jednotkovej cene 1700€.

1.1;1.2;1.3;2.1;2.2;
2.3;2.4;2.5;2.6

2.2.8 Digitálny fotoaparát 633004 ks 4 450,00 1 800,00

Digitálny fotoaparát pre fotodokumentáciu aktivít projektu a 
podporu tvorby študijných materiálov. Cena v mieste a čase 
obvyklá, zistená internetovým prieskumom trhu. 4 kusy pri 
jednotkovej cene 450€.

1.1;1.2;1.3;1.4;2.1;
2.2;2.3;2.4;2.5;2.6;
2.7

2.2.9 Skener 633002 ks 1 1 700,00 1 700,00

Skener na digitalizáciu podkladových materiálov pri tvorbe 
programov. Cena v mieste a čase obvyklá, zistená internetovým 
prieskumom trhu. 1 kus pri jednotkovej cene 1700€.

2.1;2.2;2.3;2.4;2.5;
2.6

2.2.10 Stolný počítač 633002 ks 3 500,00 1 500,00

Stolný počítač využívaný so zakúpenými tlačiarňami a pod. 
Cena v mieste a čase obvyklá, zistená internetovým 
prieskumom trhu. 3 kusy pri jednotkovej cene 500€. 2.1;2.2;2.3;2.4
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2.2.11 Viazačka 633004 ks 2 1 700,00 3 400,00

Viazačka na úpravu tlačených textov. Cena v mieste a čase 
obvyklá, zistená internetovým prieskumom trhu. 2 kusy pri 
jednotkovej cene 1700€.

1.1;1.2;1.3;1.4;2.1;
2.2;2.3;2.4;2.5;2.6;
2.7

2.2.12 Projekčná plocha 633004 ks 9 1 000,00 9 000,00

Profesionálna projekčná plocha využívaná pre projekciu 
prezentácií počas stretnutí autorských kolektívov a pilotného 
testovania. Cena v mieste a čase obvyklá, zistená internetovým 
prieskumom trhu. 9 kusov pri jednotkovej cene 1000€.

1.1;1.2;1.3;2.1;2.2;
2.3;2.4;2.5;2.6

2.2.13 Znášací stroj 633002 ks 1 1 700,00 1 700,00

Zariadenia na uľahčenie viazania tlačených textov. Cena v 
mieste a čase obvyklá, zistená internetovým prieskumom trhu. 
1 kus pri jednotkovej cene 1700€.

2.1;2.2;2.3;2.4;2.5;
2.6

2.2.14 Ručné spínače 633004 ks 2 1 700,00 3 400,00

Spínač na uľahčenie skenovania knižných dokumentov. Cena v 
mieste a čase obvyklá, zistená internetovým prieskumom trhu. 
2 kusy pri jednotkovej cene 1700€.

2.1;2.2;2.3;2.4;2.5;
2.6

2.2.15 Interaktívna tabuľa 633004 ks 9 1 000,00 9 000,00

Interaktívna tabuľa využívaná pre projekciu prezentácií počas 
stretnutí autorských kolektívov a pilotného testovania. Cena v 
mieste a čase obvyklá, zistená internetovým prieskumom trhu. 
9 kusov pri jednotkovej cene 1000€.

1.1;1.2;1.3;2.1;2.2;
2.3;2.4;2.5;2.6

2.2.16 OCR softvér 633013 ks 9 180,00 1 620,00

Softvér pre rozpoznanie skenovaného textu. Cena v mieste a 
čase obvyklá, zistená internetovým prieskumom trhu. 9 kusov 
pri jednotkovej cene 180€.

1.1;1.2;1.3;1.4;2.1;
2.2;2.3;2.4;2.5;2.6;
2.7

2.2.17 Prítlačné sklo 633004 ks 1 1 700,00 1 700,00

Prítlačné sklo používané pri skenovaní knižných dokumentov. 
Cena v mieste a čase obvyklá, zistená internetovým 
prieskumom trhu. 1 kus pri jednotkovej cene 1700€.

2.1;2.2;2.3;2.4;2.5;
2.6

2.2.18 Digitálna zrkadlovka 633004 ks 1 1 700,00 1 700,00

Profesionálna zrkadlovka vhodná na získanie vysokokvalitných 
záberov, využívaná pri príprave programu Mediavelistika. Cena 
v mieste a čase obvyklá, zistená internetovým prieskumom 
trhu. 1 kusov pri jednotkovej cene 1700€. 2.4;2.5;2.6

2.2.19 Grafický softvérový balík 633013 ks 1 2 400,00 2 400,00

Balík softvéru pre editáciu a tvorbu grafických výstupov. Cena 
v mieste a čase obvyklá, zistená internetovým prieskumom 
trhu. 1 kus pri jednotkovej cene 2400€.

2.1;2.2;2.3;2.4;2.5;
2.6

2.2.20 Skenovací softvér 633013 ks 1 2 400,00 2 400,00

Softvér pre vysokokvalitné skenovanie textových dokumentov. 
A automatickú úpravu skenovaných vstupov. Cena v mieste a 
čase obvyklá, zistená internetovým prieskumom trhu. 1 kus pri 
jednotkovej cene 2400€.

2.1;2.2;2.3;2.4;2.5;
2.6

2.2.21 Knižná kolíska 633004 ks 1 1 700,00 1 700,00

Zariadenie pre uľahčenie skenovania knižných dokumentov . A 
automatickú úpravu skenovaných vstupov. Cena v mieste a 
čase obvyklá, zistená internetovým prieskumom trhu. 1 kus pri 
jednotkovej cene 1700€.

2.1;2.2;2.3;2.4;2.5;
2.6

2.2.22 Lampa 633004 ks 1 1 700,00 1 700,00

Lampa na nasvecovanie dokumentov pri skenovaní. Cena v 
mieste a čase obvyklá, zistená internetovým prieskumom trhu. 
1 kus pri jednotkovej cene 1700€.

2.1;2.2;2.3;2.4;2.5;
2.6

2.2.23 … Iné (doplniť) ks 0 0,00 0,00

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

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

2. Spolu 123 790,00

3.

Úvodná fáza prípravy nového študijného 
programu v anglickom jazyku Medzinárodné a 
európske právo

3.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 49 792,80
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3.1.1 Odborný autor MEP - úvodná fáza - 1 610620 osobohodina 240 9,46 2 270,40

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 1176,00/168*1,352 pre 
konkrétnu osobu. Práca na prípravnej fáze tvorby 1 predmetu 
počas 12 mesiacov. Náročnosť na jeden predmet je priemerne 
20 hodín na mesiac. 1.1

3.1.2 Odborný autor MEP - úvodná fáza - 2 610620 osobohodina 240 9,46 2 270,40

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 1176,00/168*1,352 pre 
konkrétnu osobu. Práca na prípravnej fáze tvorby 1 predmetu 
počas 12 mesiacov. Náročnosť na jeden predmet je priemerne 
20 hodín na mesiac. 1.1

3.1.3 Odborný autor MEP - úvodná fáza - 3 610620 osobohodina 480 13,52 6 489,60

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 1680,00/168*1,352 pre 
konkrétnu osobu. Práca na prípravnej fáze tvorby 2 predmetov 
počas 12 mesiacov. Náročnosť na jeden predmet je priemerne 
20 hodín na mesiac. 1.1

3.1.4 Odborný autor MEP - úvodná fáza - 4 610620 osobohodina 480 13,52 6 489,60

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 1680,00/168*1,352 pre 
konkrétnu osobu. Práca na prípravnej fáze tvorby 2 predmetov 
počas 12 mesiacov. Náročnosť na jeden predmet je priemerne 
20 hodín na mesiac. 1.1

3.1.5 Odborný autor MEP - úvodná fáza - 5 610620 osobohodina 240 9,46 2 270,40

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 1176,00/168*1,352 pre 
konkrétnu osobu. Práca na prípravnej fáze tvorby 1 predmetu 
počas 12 mesiacov. Náročnosť na jeden predmet je priemerne 
20 hodín na mesiac. 1.1

3.1.6 Odborný autor MEP - úvodná fáza - 6 610620 osobohodina 240 9,46 2 270,40

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 1176,00/168*1,352 pre 
konkrétnu osobu. Práca na prípravnej fáze tvorby 1 predmetu 
počas 12 mesiacov. Náročnosť na jeden predmet je priemerne 
20 hodín na mesiac. 1.1

3.1.7 Odborný autor MEP - úvodná fáza - 7 610620 osobohodina 480 9,46 4 540,80

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 1176,00/168*1,352 pre 
konkrétnu osobu. Práca na prípravnej fáze tvorby 2 predmetov 
počas 12 mesiacov. Náročnosť na jeden predmet je priemerne 
20 hodín na mesiac. 1.1

3.1.8 Odborný autor MEP - úvodná fáza - 8 610620 osobohodina 240 9,46 2 270,40

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 1176,00/168*1,352 pre 
konkrétnu osobu. Práca na prípravnej fáze tvorby 1 predmetu 
počas 12 mesiacov. Náročnosť na jeden predmet je priemerne 
20 hodín na mesiac. 1.1

3.1.9 Odborný autor MEP - úvodná fáza - 9 610620 osobohodina 320 9,46 3 027,20

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 1176,00/168*1,352 pre 
konkrétnu osobu. Práca na prípravnej fáze tvorby 3 predmetov 
počas 12 mesiacov. Predmety sú pripravované v spoluatorstve, 
pomer na práci je 1/2, 1/2 a 1/3. Náročnosť na jeden predmet je 
priemerne 20 hodín na mesiac. 1.1

3.1.10 Odborný autor MEP - úvodná fáza - 10 610620 osobohodina 80 9,46 756,80

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 1176,00/168*1,352 pre 
konkrétnu osobu. Práca na prípravnej fáze tvorby 1 predmetu 
počas 12 mesiacov. Predmet je pripravovaný v spoluatorstve, 
pomer na práci je 1/3. Náročnosť na jeden predmet je 
priemerne 20 hodín na mesiac. 1.1
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3.1.11 Odborný autor MEP - úvodná fáza - 11 610620 osobohodina 320 9,46 3 027,20

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 1176,00/168*1,352 pre 
konkrétnu osobu. Práca na prípravnej fáze tvorby 3 predmetov 
počas 12 mesiacov. Predmety sú pripravované v spoluatorstve, 
pomer na práci je 1/2, 1/2 a 1/3. Náročnosť na jeden predmet je 
priemerne 20 hodín na mesiac. 1.1

3.1.12 Odborný autor MEP - úvodná fáza - 12 610620 osobohodina 120 13,52 1 622,40

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 1680,00/168*1,352 pre 
konkrétnu osobu. Práca na prípravnej fáze tvorby 1 predmetu 
počas 12 mesiacov. Predmet je pripravovaný v spoluatorstve, 
pomer na práci je 1/2. Náročnosť na jeden predmet je 
priemerne 20 hodín na mesiac. 1.1

3.1.13 Odborný autor MEP - úvodná fáza - 13 610620 osobohodina 240 9,46 2 270,40

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 1176,00/168*1,352 pre 
konkrétnu osobu. Práca na prípravnej fáze tvorby 1 predmetu 
počas 12 mesiacov. Náročnosť na jeden predmet je priemerne 
20 hodín na mesiac. 1.1

3.1.14 Odborný autor MEP - úvodná fáza - 14 610620 osobohodina 240 9,46 2 270,40

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 1176,00/168*1,352 pre 
konkrétnu osobu. Práca na prípravnej fáze tvorby 1 predmetu 
počas 12 mesiacov. Náročnosť na jeden predmet je priemerne 
20 hodín na mesiac. 1.1

3.1.15 Odborný autor MEP - úvodná fáza - 15 610620 osobohodina 240 9,46 2 270,40

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 1176,00/168*1,352 pre 
konkrétnu osobu. Práca na prípravnej fáze tvorby 1 predmetu 
počas 12 mesiacov. Náročnosť na jeden predmet je priemerne 
20 hodín na mesiac. 1.1

3.1.16 Odborný autor MEP - úvodná fáza - 16 610620 osobohodina 120 9,46 1 135,20

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 1176,00/168*1,352 pre 
konkrétnu osobu. Práca na prípravnej fáze tvorby 1 predmetu 
počas 12 mesiacov. Predmet je pripravovaný v spoluatorstve, 
pomer na práci je 1/2. Náročnosť na jeden predmet je 
priemerne 20 hodín na mesiac. 1.1

3.1.17 Odborný autor MEP - úvodná fáza - 17 610620 osobohodina 480 9,46 4 540,80

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 1176,00/168*1,352 pre 
konkrétnu osobu. Práca na prípravnej fáze tvorby 2 predmetov 
počas 12 mesiacov. Náročnosť na jeden predmet je priemerne 
20 hodín na mesiac. 1.1

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

3.2. Cestovné náhrady ** 9 000,00
3.2.1. Prevádzka vozidla organizácie * projekt 0 0,00 0,00

3.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi) ** projekt 0 0,00 0,00
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3.2.3.
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)** v prípade potreby 631002 projekt 1 9 000,00 9 000,00

Zahraničné pracovné cesty: Česká republika - 3 osoby/7dní - 
23,66 € stravné + 9,47 vreckové na osobu a deň, Česká 
republika - 5 osôb/7dní - 23,66 € stravné + 9,47 vreckové na 
osobu a deň, Rakúsko - 2osoby/7dní - 45 € stravné + 18€ 
vreckové na osobu a deň. Výška stravného a vreckového 
určená podľa zákona č. 283/2002 v platnom znení a opatrenia 
MF SR č. 606/2008, v prípade zmeny predpisov budeme 
účtovať cestovné náhrady podľa predpisov platných v čase 
uskutočnenia cesty. Výška vreckového určená vo výške 40% 
stravného. Výška stravného pre Českú republiku 600 ČZK bola 
prepočítaná podľa kurzu 25,356 (25.8.2009) - konkrétny kurz 
sa určí podľa času uskutočnenia cesty. Položka ďalej zahŕňa 
preukázané vedľajšie výdavky, cestovné a ubytovanie. Ich 
výška bola odhadnutá podľa prieskumu trhu, konečné náklady 
bude možné vypočítať až pri realizácii pracovnej cesty. Všetky 
ceny sú určené podľa predpisov platných v SR ku dňu podania 
žiadosti o NFP. 1.1

3.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 
činnosti) 0,00

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

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

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

3.3.4. … Iné (doplniť) 0 0,00 0,00

3.4. Ostatné výdavky - priame 4 080,00
3.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity 3 projekt 0 0,00 0,00

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

3.4.3.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre lektorov, 
odborný personál (zabezpečené dodávateľsky)***** projekt 0 0,00 0,00

3.4.4. Grafické spracovanie a tlač publikácie projekt 0 0,00 0,00

3.4.5. Organizácia pracovných stretnutí autorského kolektívu 637001 projekt 1 4 080,00 4 080,00

Poskytnutie služieb týkajúcich sa zabezpečenia workshopu v 
prostredí mimo univerzity - prenájom priestorov a techniky, 
ubytovanie, strava, cestovné, obsluha a doplnkové služby pre 
17 osôb. Predpokladaná cena je 240 € na osobu. Dĺžka 
workshopu je 2 dni. Cena v mieste a čase obvyklá. 1.1.

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

3.5. Podpora frekventantov 12 600,00

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

3.5.2. Školiaci materiál, školiace potreby 633009 projekt 1 12 600,00 12 600,00

Odborná literatúra (najmä cudzojazyčná) potrebná pre štúdium 
autorského kolektívu. Predpokladáme priemernú potrebu 9 
publikácií na jeden tvorený predmet. Priemerná cena odbornej 
svetovej literatúry je stanovená na 70€ na kus. Položka zahŕňa 
aj predplatné odborných periodík (domáce alebo cudzojazyčné) 
a zakúpenie kópií z knižníc. Kalkulácia položky: 9 publikácií x 
20 predmetov x 70€ 1.1

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

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

3. Spolu 75 472,80

4.

Tvorba študijných materiálov pre študijný 
program v anglickom jazyku Medzinárodné a 
európske právo

4.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 99 585,60
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4.1.1 Odborný autor MEP - tvorba - 1 610620 osobohodina 480 9,46 4 540,80

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 1176,00/168*1,352 pre 
konkrétnu osobu. Práca na tvorbe študijných materiálov pre 1 
predmet. Náročnosť na jeden predmet 480 hodín (minimálne 
120 normostrán na predmet, 4 hodiny na normostranu). 1.2

4.1.2 Odborný autor MEP - tvorba - 2 610620 osobohodina 480 9,46 4 540,80

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 1176,00/168*1,352 pre 
konkrétnu osobu. Práca na tvorbe študijných materiálov pre 1 
predmet. Náročnosť na jeden predmet 480 hodín (minimálne 
120 normostrán na predmet, 4 hodiny na normostranu). 1.2

4.1.3 Odborný autor MEP - tvorba - 3 610620 osobohodina 960 13,52 12 979,20

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 1680,00/168*1,352 pre 
konkrétnu osobu. Práca na tvorbe študijných materiálov pre 2 
predmety. Náročnosť na jeden predmet 480 hodín (minimálne 
120 normostrán na predmet, 4 hodiny na normostranu). 1.2

4.1.4 Odborný autor MEP - tvorba - 4 610620 osobohodina 960 13,52 12 979,20

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 1680,00/168*1,352 pre 
konkrétnu osobu. Práca na tvorbe študijných materiálov pre 2 
predmety. Náročnosť na jeden predmet 480 hodín (minimálne 
120 normostrán na predmet, 4 hodiny na normostranu). 1.2

4.1.5 Odborný autor MEP - tvorba - 5 610620 osobohodina 480 9,46 4 540,80

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 1176,00/168*1,352 pre 
konkrétnu osobu. Práca na tvorbe študijných materiálov pre 1 
predmet. Náročnosť na jeden predmet 480 hodín (minimálne 
120 normostrán na predmet, 4 hodiny na normostranu). 1.2

4.1.6 Odborný autor MEP - tvorba - 6 610620 osobohodina 480 9,46 4 540,80

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 1176,00/168*1,352 pre 
konkrétnu osobu. Práca na tvorbe študijných materiálov pre 1 
predmet. Náročnosť na jeden predmet 480 hodín (minimálne 
120 normostrán na predmet, 4 hodiny na normostranu). 1.2

4.1.7 Odborný autor MEP - tvorba - 7 610620 osobohodina 960 9,46 9 081,60

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 1176,00/168*1,352 pre 
konkrétnu osobu. Práca na tvorbe študijných materiálov pre 2 
predmety. Náročnosť na jeden predmet 480 hodín (minimálne 
120 normostrán na predmet, 4 hodiny na normostranu). 1.2

4.1.8 Odborný autor MEP - tvorba - 8 610620 osobohodina 480 9,46 4 540,80

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 1176,00/168*1,352 pre 
konkrétnu osobu. Práca na tvorbe študijných materiálov pre 1 
predmet. Náročnosť na jeden predmet 480 hodín (minimálne 
120 normostrán na predmet, 4 hodiny na normostranu). 1.2

4.1.9 Odborný autor MEP - tvorba - 9 610620 osobohodina 640 9,46 6 054,40

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 1176,00/168*1,352 pre 
konkrétnu osobu. Práca na prípravnej fáze tvorby 3 predmetov. 
Predmety sú pripravované v spoluatorstve, pomer na práci je 
1/2, 1/2 a 1/3. Náročnosť na jeden predmet 480 hodín 
(minimálne 120 normostrán na predmet, 4 hodiny na 
normostranu). 1.2

10



ITMS kód Projektu: 26110230028

4.1.10 Odborný autor MEP - tvorba - 10 610620 osobohodina 160 9,46 1 513,60

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 1176,00/168*1,352 pre 
konkrétnu osobu. Práca na tvorbe študijných materiálov pre 1 
predmet počas 12 mesiacov - spoluautorstvo v podiele 1/3. 
Náročnosť na jeden predmet 480 hodín (minimálne 120 
normostrán na predmet, 4 hodiny na normostranu). 1.2

4.1.11 Odborný autor MEP - tvorba - 11 610620 osobohodina 640 9,46 6 054,40

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 1176,00/168*1,352 pre 
konkrétnu osobu. Práca na tvorbe študijných materiálov pre 3 
predmety počas 12 mesiacov - spoluautorstvo v podiele 1/2, 
1/2 a 1/3. Náročnosť na jeden predmet 480 hodín (minimálne 
120 normostrán na predmet, 4 hodiny na normostranu). 1.2

4.1.12 Odborný autor MEP - tvorba - 12 610620 osobohodina 240 13,52 3 244,80

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 1680,00/168*1,352 pre 
konkrétnu osobu. Práca na tvorbe študijných materiálov pre 1 
predmet počas 12 mesiacov - spoluautorstvo v podiele 1/2. 
Náročnosť na jeden predmet 480 hodín (minimálne 120 
normostrán na predmet, 4 hodiny na normostranu). 1.2

4.1.13 Odborný autor MEP - tvorba - 13 610620 osobohodina 480 9,46 4 540,80

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 1176,00/168*1,352 pre 
konkrétnu osobu. Práca na tvorbe študijných materiálov pre 1 
predmet. Náročnosť na jeden predmet 480 hodín (minimálne 
120 normostrán na predmet, 4 hodiny na normostranu). 1.2

4.1.14 Odborný autor MEP - tvorba - 14 610620 osobohodina 480 9,46 4 540,80

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 1176,00/168*1,352 pre 
konkrétnu osobu. Práca na prípravnej fáze tvorby 1 predmetu. 
Náročnosť na jeden predmet 480 hodín (minimálne 120 
normostrán na predmet, 4 hodiny na normostranu). 1.2

4.1.15 Odborný autor MEP - tvorba - 15 610620 osobohodina 480 9,46 4 540,80

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 1176,00/168*1,352 pre 
konkrétnu osobu. Práca na prípravnej fáze tvorby 1 predmetu. 
Náročnosť na jeden predmet 480 hodín (minimálne 120 
normostrán na predmet, 4 hodiny na normostranu). 1.2

4.1.16 Odborný autor MEP - tvorba - 16 610620 osobohodina 240 9,46 2 270,40

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 1176,00/168*1,352 pre 
konkrétnu osobu. Práca na tvorbe študijných materiálov pre 1 
predmet počas 12 mesiacov - spoluautorstvo v podiele 1/2. 
Náročnosť na jeden predmet 480 hodín (minimálne 120 
normostrán na predmet, 4 hodiny na normostranu). 1.2

4.1.17 Odborný autor MEP - tvorba - 17 610620 osobohodina 960 9,46 9 081,60

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 1176,00/168*1,352 pre 
konkrétnu osobu. Práca na tvorbe študijných materiálov pre 2 
predmety. Náročnosť na jeden predmet 480 hodín (minimálne 
120 normostrán na predmet, 4 hodiny na normostranu). 1.2

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

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

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

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

4.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 
činnosti) 0,00
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4.3.1.
Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného 
personálu podľa aktivít projektu osobohodina 0 0,00 0,00

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

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

4.3.4. … Iné (doplniť) 0 0,00 0,00

4.4. Ostatné výdavky - priame 4 080,00
4.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity 3 projekt 0 0,00 0,00

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

4.4.3.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre lektorov, 
odborný personál (zabezpečené dodávateľsky)***** projekt 0,00

4.4.4. Grafické spracovanie a tlač publikácie projekt 0 0,00 0,00

4.4.5. Organizácia pracovných stretnutí autorského kolektívu 637001 projekt 1 4 080,00 4 080,00

Poskytnutie služieb týkajúcich sa zabezpečenia workshopu v 
prostredí mimo univerzity - prenájom priestorov a techniky, 
ubytovanie, strava, cestovné, obsluha a doplnkové služby pre 
17 osôb. Predpokladaná cena je 240 € na osobu. Dĺžka 
workshopu je 2 dni. Cena v mieste a čase obvyklá. 1.2

4.5. Podpora frekventantov 1 400,00

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

4.5.2. Školiaci materiál, školiace potreby 633009 projekt 1 1 400,00 1 400,00

Odborná literatúra (najmä cudzojazyčná) potrebná pre štúdium 
autorského kolektívu. Predpokladáme priemernú potrebu 1 
publikácie na jeden tvorený predmet. Priemerná cena odbornej 
svetovej literatúry je stanovená na 70€ na kus. Položka zahŕňa 
aj predplatné odborných periodík (domáce alebo cudzojazyčné) 
a zakúpenie kópií z knižníc. Kalkulácia položky: 1 publikáciu x 
20 predmetov x 70€ 1.2

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

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

4. Spolu 105 065,60

5.

Záverečná fáza prípravy nového študijného 
programu v anglickom jazyku Medzinárodné a 
európske právo

5.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 90 113,44

5.1.1 Odborný autor MEP - záverečná fáza - 1 610620 osobohodina 70 9,46 662,20

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 1176,00/168*1,352 pre 
konkrétnu osobu. Pilotné testovanie 1 predmetu, úprava 
študijných materiálov a príprava na akreditáciu. Predpokladaná 
náročnosť 70 hodín na jeden predmet. 1.3

5.1.2 Odborný autor MEP - záverečná fáza - 2 610620 osobohodina 70 9,46 662,20

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 1176,00/168*1,352 pre 
konkrétnu osobu. Pilotné testovanie 1 predmetu, úprava 
študijných materiálov a príprava na akreditáciu. Predpokladaná 
náročnosť 70 hodín na jeden predmet. 1.3

5.1.3 Odborný autor MEP - záverečná fáza - 3 610620 osobohodina 140 13,52 1 892,80

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 1680,00/168*1,352 pre 
konkrétnu osobu. Pilotné testovanie 2 predmetov, úprava 
študijných materiálov a príprava na akreditáciu. Predpokladaná 
náročnosť 70 hodín na jeden predmet. 1.3

5.1.4 Odborný autor MEP - záverečná fáza - 4 610620 osobohodina 140 13,52 1 892,80

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 1680,00/168*1,352 pre 
konkrétnu osobu. Pilotné testovanie 2 predmetov, úprava 
študijných materiálov a príprava na akreditáciu. Predpokladaná 
náročnosť 70 hodín na jeden predmet. 1.3
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5.1.5 Odborný autor MEP - záverečná fáza - 5 610620 osobohodina 70 9,46 662,20

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 1176,00/168*1,352 pre 
konkrétnu osobu. Pilotné testovanie 1 predmetu, úprava 
študijných materiálov a príprava na akreditáciu. Predpokladaná 
náročnosť 70 hodín na jeden predmet. 1.3

5.1.6 Odborný autor MEP - záverečná fáza - 6 610620 osobohodina 70 9,46 662,20

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 1176,00/168*1,352 pre 
konkrétnu osobu. Pilotné testovanie 1 predmetu, úprava 
študijných materiálov a príprava na akreditáciu. Predpokladaná 
náročnosť 70 hodín na jeden predmet. 1.3

5.1.7 Odborný autor MEP - záverečná fáza - 7 610620 osobohodina 140 9,46 1 324,40

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 1176,00/168*1,352 pre 
konkrétnu osobu. Pilotné testovanie 2 predmetov, úprava 
študijných materiálov a príprava na akreditáciu. Predpokladaná 
náročnosť 70 hodín na jeden predmet. 1.3

5.1.8 Odborný autor MEP - záverečná fáza - 8 610620 osobohodina 70 9,46 662,20

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 1176,00/168*1,352 pre 
konkrétnu osobu. Pilotné testovanie 1 predmetu, úprava 
študijných materiálov a príprava na akreditáciu. Predpokladaná 
náročnosť 70 hodín na jeden predmet. 1.3

5.1.9 Odborný autor MEP - záverečná fáza - 9 610620 osobohodina 93 9,46 879,78

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 1176,00/168*1,352 pre 
konkrétnu osobu. Pilotné testovanie 3 predmetov, úprava 
študijných materiálov a príprava na akreditáciu - spoluautorstvo 
v podiele 1/2, 1/2 a 1/3. Predpokladaná náročnosť 70 hodín na 
jeden predmet. 1.3

5.1.10 Odborný autor MEP - záverečná fáza - 10 610620 osobohodina 23 9,46 217,58

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 1176,00/168*1,352 pre 
konkrétnu osobu. Pilotné testovanie 1 predmetu, úprava 
študijných materiálov a príprava na akreditáciu - spoluautorstvo 
v podiele 1/3. Predpokladaná náročnosť 70 hodín na jeden 
predmet. 1.3

5.1.11 Odborný autor MEP - záverečná fáza - 11 610620 osobohodina 93 9,46 879,78

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 1176,00/168*1,352 pre 
konkrétnu osobu. Pilotné testovanie 3 predmetov, úprava 
študijných materiálov a príprava na akreditáciu - spoluautorstvo 
v podiele 1/2, 1/2 a 1/3. Predpokladaná náročnosť 70 hodín na 
jeden predmet. 1.3

5.1.12 Odborný autor MEP - záverečná fáza - 12 610620 osobohodina 35 13,52 473,20

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 1680,00/168*1,352 pre 
konkrétnu osobu. Pilotné testovanie 1 predmetu, úprava 
študijných materiálov a príprava na akreditáciu - spoluautorstvo 
v podiele 1/2. Predpokladaná náročnosť 70 hodín na jeden 
predmet. 1.3

5.1.13 Odborný autor MEP - záverečná fáza - 13 610620 osobohodina 70 9,46 662,20

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 1176,00/168*1,352 pre 
konkrétnu osobu. Pilotné testovanie 1 predmetu, úprava 
študijných materiálov a príprava na akreditáciu. Predpokladaná 
náročnosť 70 hodín na jeden predmet. 1.3

5.1.14 Odborný autor MEP - záverečná fáza - 14 610620 osobohodina 70 9,46 662,20

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 1176,00/168*1,352 pre 
konkrétnu osobu. Pilotné testovanie 1 predmetu, úprava 
študijných materiálov a príprava na akreditáciu. Predpokladaná 
náročnosť 70 hodín na jeden predmet. 1.3
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5.1.15 Odborný autor MEP - záverečná fáza - 15 610620 osobohodina 70 9,46 662,20

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 1176,00/168*1,352 pre 
konkrétnu osobu. Pilotné testovanie 1 predmetu, úprava 
študijných materiálov a príprava na akreditáciu. Predpokladaná 
náročnosť 70 hodín na jeden predmet. 1.3

5.1.16 Odborný autor MEP - záverečná fáza - 16 610620 osobohodina 35 9,46 331,10

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 1176,00/168*1,352 pre 
konkrétnu osobu. Pilotné testovanie 1 predmetu, úprava 
študijných materiálov a príprava na akreditáciu - spoluautorstvo 
v podiele 1/2. Predpokladaná náročnosť 70 hodín na jeden 
predmet. 1.3

5.1.17 Odborný autor MEP - záverečná fáza - 17 610620 osobohodina 140 9,46 1 324,40

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 1176,00/168*1,352 pre 
konkrétnu osobu. Pilotné testovanie 2 predmetov, úprava 
študijných materiálov a príprava na akreditáciu. Predpokladaná 
náročnosť 70 hodín na jeden predmet. 1.3

5.1.18 Recenzent MEP - 1 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 1.3

5.1.19 Recenzent MEP - 2 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 1.3

5.1.20 Recenzent MEP - 3 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 1.3

5.1.21 Recenzent MEP - 4 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 1.3

5.1.22 Recenzent MEP - 5 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 1.3

5.1.23 Recenzent MEP - 6 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 1.3

5.1.24 Recenzent MEP - 7 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 1.3

5.1.25 Recenzent MEP - 8 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 1.3

5.1.26 Recenzent MEP - 9 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 1.3

5.1.27 Recenzent MEP - 10 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 1.3

5.1.28 Recenzent MEP - 11 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 1.3
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5.1.29 Recenzent MEP - 12 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 1.3

5.1.30 Recenzent MEP - 13 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 1.3

5.1.31 Recenzent MEP - 14 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 1.3

5.1.32 Recenzent MEP - 15 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 1.3

5.1.33 Recenzent MEP - 16 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 1.3

5.1.34 Recenzent MEP - 17 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 1.3

5.1.35 Recenzent MEP - 18 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 1.3

5.1.36 Recenzent MEP - 19 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 1.3

5.1.37 Recenzent MEP - 20 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 1.3

5.1.38 Recenzent MEP - 21 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 1.3

5.1.39 Recenzent MEP - 22 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 1.3

5.1.40 Recenzent MEP - 23 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 1.3

5.1.41 Recenzent MEP - 24 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 1.3

5.1.42 Recenzent MEP - 25 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 1.3

5.1.43 Recenzent MEP - 26 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 1.3

5.1.44 Recenzent MEP - 27 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 1.3
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5.1.45 Recenzent MEP - 28 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 1.3

5.1.46 Recenzent MEP - 29 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 1.3

5.1.47 Recenzent MEP - 30 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 1.3

5.1.48 Recenzent MEP - 31 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 1.3

5.1.49 Recenzent MEP - 32 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 1.3

5.1.50 Recenzent MEP - 33 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 1.3

5.1.51 Recenzent MEP - 34 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 1.3

5.1.52 Recenzent MEP - 35 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 1.3

5.1.53 Recenzent MEP - 36 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 1.3

5.1.54 Recenzent MEP - 37 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 1.3

5.1.55 Recenzent MEP - 38 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 1.3

5.1.56 Recenzent MEP - 39 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 1.3

5.1.57 Recenzent MEP - 40 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 1.3

5.1.58 Prekladateľ MEP - 1 637027 osobohodina 240 13,50 3 240,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Preklad študijných 
materiálov pre jeden predmet do anglického jazyka. Na 
odborný preklad na 1 stranu sú potrebné 2 hodiny práce. Cena 
v mieste a čase obvyklá. Pre študijné materiály v rozsahu 120 
normostrán. 1.3

5.1.59 Prekladateľ MEP - 2 637027 osobohodina 240 13,50 3 240,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Preklad študijných 
materiálov pre jeden predmet do anglického jazyka. Na 
odborný preklad na 1 stranu sú potrebné 2 hodiny práce. Cena 
v mieste a čase obvyklá. Pre študijné materiály v rozsahu 120 
normostrán. 1.3
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5.1.60 Prekladateľ MEP - 3 637027 osobohodina 240 13,50 3 240,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Preklad študijných 
materiálov pre jeden predmet do anglického jazyka. Na 
odborný preklad na 1 stranu sú potrebné 2 hodiny práce. Cena 
v mieste a čase obvyklá. Pre študijné materiály v rozsahu 120 
normostrán. 1.3

5.1.61 Prekladateľ MEP - 4 637027 osobohodina 240 13,50 3 240,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Preklad študijných 
materiálov pre jeden predmet do anglického jazyka. Na 
odborný preklad na 1 stranu sú potrebné 2 hodiny práce. Cena 
v mieste a čase obvyklá. Pre študijné materiály v rozsahu 120 
normostrán. 1.3

5.1.62 Prekladateľ MEP - 5 637027 osobohodina 240 13,50 3 240,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Preklad študijných 
materiálov pre jeden predmet do anglického jazyka. Na 
odborný preklad na 1 stranu sú potrebné 2 hodiny práce. Cena 
v mieste a čase obvyklá. Pre študijné materiály v rozsahu 120 
normostrán. 1.3

5.1.63 Prekladateľ MEP - 6 637027 osobohodina 240 13,50 3 240,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Preklad študijných 
materiálov pre jeden predmet do anglického jazyka. Na 
odborný preklad na 1 stranu sú potrebné 2 hodiny práce. Cena 
v mieste a čase obvyklá. Pre študijné materiály v rozsahu 120 
normostrán. 1.3

5.1.64 Prekladateľ MEP - 7 637027 osobohodina 240 13,50 3 240,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Preklad študijných 
materiálov pre jeden predmet do anglického jazyka. Na 
odborný preklad na 1 stranu sú potrebné 2 hodiny práce. Cena 
v mieste a čase obvyklá. Pre študijné materiály v rozsahu 120 
normostrán. 1.3

5.1.65 Prekladateľ MEP - 8 637027 osobohodina 240 13,50 3 240,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Preklad študijných 
materiálov pre jeden predmet do anglického jazyka. Na 
odborný preklad na 1 stranu sú potrebné 2 hodiny práce. Cena 
v mieste a čase obvyklá. Pre študijné materiály v rozsahu 120 
normostrán. 1.3

5.1.66 Prekladateľ MEP - 9 637027 osobohodina 240 13,50 3 240,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Preklad študijných 
materiálov pre jeden predmet do anglického jazyka. Na 
odborný preklad na 1 stranu sú potrebné 2 hodiny práce. Cena 
v mieste a čase obvyklá. Pre študijné materiály v rozsahu 120 
normostrán. 1.3

5.1.67 Prekladateľ MEP - 10 637027 osobohodina 240 13,50 3 240,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Preklad študijných 
materiálov pre jeden predmet do anglického jazyka. Na 
odborný preklad na 1 stranu sú potrebné 2 hodiny práce. Cena 
v mieste a čase obvyklá. Pre študijné materiály v rozsahu 120 
normostrán. 1.3

5.1.68 Prekladateľ MEP - 11 637027 osobohodina 240 13,50 3 240,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Preklad študijných 
materiálov pre jeden predmet do anglického jazyka. Na 
odborný preklad na 1 stranu sú potrebné 2 hodiny práce. Cena 
v mieste a čase obvyklá. Pre študijné materiály v rozsahu 120 
normostrán. 1.3

5.1.69 Prekladateľ MEP - 12 637027 osobohodina 240 13,50 3 240,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Preklad študijných 
materiálov pre jeden predmet do anglického jazyka. Na 
odborný preklad na 1 stranu sú potrebné 2 hodiny práce. Cena 
v mieste a čase obvyklá. Pre študijné materiály v rozsahu 120 
normostrán. 1.3
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5.1.70 Prekladateľ MEP - 13 637027 osobohodina 240 13,50 3 240,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Preklad študijných 
materiálov pre jeden predmet do anglického jazyka. Na 
odborný preklad na 1 stranu sú potrebné 2 hodiny práce. Cena 
v mieste a čase obvyklá. Pre študijné materiály v rozsahu 120 
normostrán. 1.3

5.1.71 Prekladateľ MEP - 14 637027 osobohodina 240 13,50 3 240,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Preklad študijných 
materiálov pre jeden predmet do anglického jazyka. Na 
odborný preklad na 1 stranu sú potrebné 2 hodiny práce. Cena 
v mieste a čase obvyklá. Pre študijné materiály v rozsahu 120 
normostrán. 1.3

5.1.72 Prekladateľ MEP - 15 637027 osobohodina 240 13,50 3 240,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Preklad študijných 
materiálov pre jeden predmet do anglického jazyka. Na 
odborný preklad na 1 stranu sú potrebné 2 hodiny práce. Cena 
v mieste a čase obvyklá. Pre študijné materiály v rozsahu 120 
normostrán. 1.3

5.1.73 Prekladateľ MEP - 16 637027 osobohodina 240 13,50 3 240,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Preklad študijných 
materiálov pre jeden predmet do anglického jazyka. Na 
odborný preklad na 1 stranu sú potrebné 2 hodiny práce. Cena 
v mieste a čase obvyklá. Pre študijné materiály v rozsahu 120 
normostrán. 1.3

5.1.74 Prekladateľ MEP - 17 637027 osobohodina 240 13,50 3 240,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Preklad študijných 
materiálov pre jeden predmet do anglického jazyka. Na 
odborný preklad na 1 stranu sú potrebné 2 hodiny práce. Cena 
v mieste a čase obvyklá. Pre študijné materiály v rozsahu 120 
normostrán. 1.3

5.1.75 Prekladateľ MEP - 18 637027 osobohodina 240 13,50 3 240,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Preklad študijných 
materiálov pre jeden predmet do anglického jazyka. Na 
odborný preklad na 1 stranu sú potrebné 2 hodiny práce. Cena 
v mieste a čase obvyklá. Pre študijné materiály v rozsahu 120 
normostrán. 1.3

5.1.76 Prekladateľ MEP - 19 637027 osobohodina 240 13,50 3 240,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Preklad študijných 
materiálov pre jeden predmet do anglického jazyka. Na 
odborný preklad na 1 stranu sú potrebné 2 hodiny práce. Cena 
v mieste a čase obvyklá. Pre študijné materiály v rozsahu 120 
normostrán. 1.3

5.1.77 Prekladateľ MEP - 20 637027 osobohodina 240 13,50 3 240,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Preklad študijných 
materiálov pre jeden predmet do anglického jazyka. Na 
odborný preklad na 1 stranu sú potrebné 2 hodiny práce. Cena 
v mieste a čase obvyklá. Pre študijné materiály v rozsahu 120 
normostrán. 1.3

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

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

5.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi) ** projekt 0 0,00 0,00

5.2.3.
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)** v prípade potreby projekt 0 0,00 0,00

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

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

5.3.2. Vývoj portálu osobohodina 0 0,00 0,00

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

5.3.4. … Iné (doplniť) 0 0,00 0,00

5.4. Ostatné výdavky - priame 8 080,00
5.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity 3 projekt 0 0,00 0,00
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5.4.2. Nájom ostatného majetku a lízing projekt 0 0,00 0,00

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

5.4.4. Grafické spracovanie a tlač publikácie projekt 0 0,00 0,00

5.4.5. Úprava textov do elektronickej podoby 637004 projekt 1 4 000,00 4 000,00

Dodávka služieb týkajúca sa záverečnej úpravy textu 
vytvorených predmetov do elektronickej podoby vhodne pre 
použitie na prenosných médiách pre študentov (úprava 
formátu, textu, grafiky a pod.). Spolu 20 textov v rozshahu 
minimálne 120 normostrán/text. Cena v mieste a čase obvyklá. 1.3

5.4.6. Organizácia pracovných stretnutí autorského kolektívu 637001 projekt 1 4 080,00 4 080,00

Poskytnutie služieb týkajúcich sa zabezpečenia workshopu v 
prostredí mimo univerzity - prenájom priestorov a techniky, 
ubytovanie, strava, cestovné, obsluha a doplnkové služby pre 
17 osôb. Predpokladaná cena je 240 € na osobu. Dĺžka 
workshopu je 2 dni. Cena v mieste a čase obvyklá. 1.3

5.5. Podpora frekventantov 1 400,00

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

5.5.2. Školiaci materiál, školiace potreby 633009 projekt 1 1 400,00 1 400,00

Odborná literatúra (najmä cudzojazyčná) potrebná pre štúdium 
autorského kolektívu. Predpokladáme priemernú potrebu 1 
publikácie na jeden pripravovaný predmet. Priemerná cena 
odbornej svetovej literatúry je stanovená na 70€ na kus. 
Položka zahŕňa aj predplatné odborných periodík (domáce 
alebo cudzojazyčné) a zakúpenie kópií z knižníc. Kalkulácia 
položky: 1 publikáciu x 20 predmetov x 70€ 1.3

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

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

5. Spolu 99 593,44

6. Jazyková príprava učiteľov na Právnickej fakulte
6.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 0,00

6.1.1.
Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného 
personálu podľa aktivít projektu osobohodina 0 0,00 0,00

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

6.2. Cestovné náhrady ** 0,00
6.2.1. Prevádzka vozidla organizácie * projekt 0 0,00 0,00

6.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi) ** projekt 0 0,00 0,00

6.2.3.
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)** v prípade potreby projekt 0 0,00 0,00

6.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 
činnosti) 1 700,00

6.3.1. Lektor angličtiny - PF 637004 osobohodina 85 20,00 1 700,00

Zmluva podľa obchodného zákonníka. Práca odborného lektora 
na hodnotení vedomostí 17 učiteľov z angličtiny. Hodnotenia 
budú realizované 5 krát. Náročnosť na jedno hodnotenie 
učiteľov je 17 hodín (1hodina/1učiteľ). Celkovo 5x17=85 
hodín. 1.4

6.3.2. Vývoj portálu osobohodina 0 0,00 0,00

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

6.3.4. … Iné (doplniť) 0 0,00 0,00

6.4. Ostatné výdavky - priame 36 057,00
6.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity 3 projekt 0 0,00 0,00

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

6.4.3.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre lektorov, 
odborný personál (zabezpečené dodávateľsky)***** projekt 0,00

6.4.4. Grafické spracovanie a tlač publikácie projekt 0 0,00 0,00
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6.4.5. Kurz angličtiny 637004 projekt 1 36 057,00 36 057,00

Zmluva podľa obchodného zákonníka. Položka zahŕňa poplatky 
za kurzy pre 17 učiteľov. Konkrétne kurzy budú vybrané na 
základe aktuálneho prieskumu trhu a hodnotení učiteľov 
odborným lektorom. Náklady boli podľa aktuálneho prieskumu 
trhu určené priemerne na 20€ hodinu lektora. Celkovo bude 
odučených 1785 hodín na rôznych úrovniach. Celková cena 
1785*20€=35 700€. 1.4

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

6.5. Podpora frekventantov 6 800,00

6.5.1.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania (domáce, zahraničné cesty) projekt 0 0,00 0,00

6.5.2. Školiaci materiál, školiace potreby 633009 projekt 1 6 800,00 6 800,00

Literatúra pre účastníkov kurzov angličtiny potrebná pre účely 
výučby - rôzne slovníky, učebnice a interaktívne výučbové a 
prekladové programy. Predpokladáme potrebu 400 € na osobu 
počas projektu. Školiace potreby pre 17 učiteľov. Cena 
odhadnutá na základe cien v mieste a čase obvyklých. 1.4

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

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

6. Spolu 44 557,00

7.

Úvodná fáza prípravy nového študijného 
programu v slovenskom a anglickom jazyku 
Kognitívne štúdiá

7.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 28 301,40

7.1.1 Odborný autor KŠ - úvodná fáza - 1 610620 osobohodina 540 7,73 4 174,20

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 960/168*1,352 pre konkrétnu 
osobu. Práca na prípravnej fáze tvorby 3 predmetov počas 12 
mesiacov. Náročnosť na jeden predmet je priemerne 15 hodín 
na mesiac. 2.1

7.1.2 Odborný autor KŠ - úvodná fáza - 2 610620 osobohodina 360 11,23 4 042,80

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 1395/168*1,352 pre konkrétnu 
osobu. Práca na prípravnej fáze tvorby 2 predmetov počas 12 
mesiacov. Náročnosť na jeden predmet je priemerne 15 hodín 
na mesiac. 2.1

7.1.3 Odborný autor KŠ - úvodná fáza - 3 610620 osobohodina 720 7,75 5 580,00

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 963/168*1,352 pre konkrétnu 
osobu. Práca na prípravnej fáze tvorby 4 predmetov počas 12 
mesiacov. Náročnosť na jeden predmet je priemerne 15 hodín 
na mesiac. 2.1

7.1.4 Odborný autor KŠ - úvodná fáza - 4 610620 osobohodina 540 7,32 3 952,80

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 910/168*1,352 pre konkrétnu 
osobu. Práca na prípravnej fáze tvorby 3 predmetov počas 12 
mesiacov. Náročnosť na jeden predmet je priemerne 15 hodín 
na mesiac. 2.1

7.1.5 Odborný autor KŠ - úvodná fáza - 5 637027 osobohodina 540 13,50 7 290,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena 
práce v mieste a čase obvyklá pre odbornú činnosť vykonávanú 
mimo pracovného pomeru. Práca na prípravnej fáze tvorby 3 
predmetov počas 12 mesiacov. Náročnosť na jeden predmet je 
priemerne 15 hodín na mesiac. 2.1

7.1.6 Odborný autor KŠ - úvodná fáza - 6 610620 osobohodina 540 6,04 3 261,60

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 750/168*1,352 pre konkrétnu 
osobu. Práca na prípravnej fáze tvorby 3 predmetov počas 12 
mesiacov. Náročnosť na jeden predmet je priemerne 15 hodín 
na mesiac. 2.1

7.1.7 … Iné (doplniť) osobohodina 0 0,00 0,00
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7.2. Cestovné náhrady ** 21 880,00
7.2.1. Prevádzka vozidla organizácie * projekt 0 0,00 0,00

7.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi) ** projekt 0 0,00 0,00

7.2.3.
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)** v prípade potreby 631002 projekt 1 21 880,00 21 880,00

Zahraničné pracovné cesty: Česká republika - 1osoba/10dní/1 
cesta - 23,66 € stravné + 9,47 vreckové na osobu a deň, 
Spojené Kráľovstvo - 1osoba/10dní/5ciest - 42,53 € stravné + 
17,01 vreckové na osobu a deň, Bulharsko - 1 osoba/10dní/1 
cesta - 36 € stravné + 14,40€ vreckové na osobu a deň, 
Nemecko - 1osoba/8dní/1cesta - 45 € stravné + 18€ vreckové 
na osobu a deň, Švédsko - 1osoba/10dní/1cesta – 45,10 € 
stravné + 18,04€ vreckové na osobu a deň, Holandsko - 
1osoba/10dní/1cesta - 45 € stravné + 18€ vreckové na osobu a 
deň. Výška stravného a vreckového určená podľa zákona č. 
283/2002 v platnom znení a opatrenia MF SR č. 606/2008 a 
482/2010, v prípade zmeny predpisov budeme účtovať 
cestovné náhrady podľa predpisov platných v čase 
uskutočnenia cesty. Výška vreckového určená vo výške 40% 
stravného. Výška stravného pre Českú republiku 600 ČZK bola 
prepočítaná podľa kurzu 25,356 (25.8.2009), Spojené 
Kráľovstvo 37 GBP podľa kurzu 0,87004 (25.8.2009), 
Švédsko 455 SEK podľa kurzu 10,0895 (25.8.2009) - 
konkrétny kurz sa určí podľa času uskutočnenia cesty. Položka 
ďalej zahŕňa preukázané vedľajšie výdavky, cestovné a 
ubytovanie. Ich výška bola odhadnutá podľa prieskumu trhu, 
konečné náklady bude možné vypočítať až pri realizácii 
pracovnej cesty.
Všetky ceny sú určené podľa predpisov platných v SR
ku dňu podania žiadosti o NFP. 2.1

7.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 
činnosti) 0,00

7.3.1.
Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného 
personálu podľa aktivít projektu osobohodina 0 0,00 0,00

7.3.2. Vývoj portálu osobohodina 0 0,00 0,00

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

7.3.4. … Iné (doplniť) 0 0,00 0,00

7.4. Ostatné výdavky - priame 480,00
7.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity 3 projekt 0 0,00 0,00

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

7.4.3.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre lektorov, 
odborný personál (zabezpečené dodávateľsky)***** projekt 0,00

7.4.4. Grafické spracovanie a tlač publikácie projekt 0 0,00 0,00

7.4.5. Organizácia pracovného stretnutia autorského kolektívu 637001 projekt 1 480,00 480,00

Poskytnutie služieb týkajúcich sa zabezpečenia workshopu v 
prostredí mimo univerzity - prenájom priestorov a techniky, 
strava, cestovné, obsluha a doplnkové služby. Predpokladaná 
cena je 80 € na osobu (6 osôb). Cena v mieste a čase obvyklá. 2.1

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

7.5. Podpora frekventantov 11 340,00

7.5.1.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania (domáce, zahraničné cesty) projekt 0 0,00 0,00

7.5.2. Školiaci materiál, školiace potreby 633009 projekt 1 11 340,00 11 340,00

Odborná literatúra (najmä cudzojazyčná) potrebná pre štúdium 
autorského kolektívu. Predpokladáme priemernú potrebu 9 
publikácií na jeden tvorený predmet. Priemerná cena odbornej 
svetovej (alebo domácej) literatúry je stanovená na 70€ na kus. 
Položka zahŕňa aj predplatné odborných periodík (domáce 
alebo cudzojazyčné) a zakúpenie kópií z knižníc. Kalkulácia 
položky: 9 publikácií x 18 predmetov x 70€ 2.1

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

7.5.4. … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00
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7. Spolu 62 001,40

8.

Tvorba študijných materiálov pre študijný 
program v slovenskom a anglickom jazyku 
Kognitívne štúdiá

8.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 40 073,76

8.1.1 Odborný autor KŠ - tvorba - 1 610620 osobohodina 720 7,73 5 565,60

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 960/168*1,352 pre konkrétnu 
osobu. Práca na tvorbe študijných materiálov pre 3 predmety. 
Náročnosť na jeden predmet 240 hodín (minimálne 60 
normostrán na predmet). 2.2

8.1.2 Odborný autor KŠ - tvorba - 2 610620 osobohodina 480 11,23 5 390,40

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 1395/168*1,352 pre konkrétnu 
osobu. Práca na tvorbe študijných materiálov pre 2 predmety. 
Náročnosť na jeden predmet 240 hodín (minimálne 60 
normostrán na predmet). 2.2

8.1.3 Odborný autor KŠ - tvorba - 3 610620 osobohodina 960 7,75 7 440,00

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 963/168*1,352 pre konkrétnu 
osobu. Práca na tvorbe študijných materiálov pre 4 predmety. 
Náročnosť na jeden predmet 240 hodín (minimálne 60 
normostrán na predmet). 2.2

8.1.4 Odborný autor KŠ - tvorba - 4 610620 osobohodina 720 7,32 5 270,40

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 910/168*1,352 pre konkrétnu 
osobu. Práca na tvorbe študijných materiálov pre 3 predmety. 
Náročnosť na jeden predmet 240 hodín (minimálne 60 
normostrán na predmet). 2.2

8.1.5 Odborný autor KŠ - tvorba - 5 637027 osobohodina 720 13,50 9 720,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena 
práce v mieste a čase obvyklá pre odbornú činnosť vykonávanú 
mimo pracovného pomeru. Práca na tvorbe študijných 
materiálov pre 3 predmety. Náročnosť na jeden predmet 240 
hodín (minimálne 60 normostrán na predmet). 2.2

8.1.6 Odborný autor KŠ - tvorba - 6 610620 osobohodina 720 6,04 4 348,80

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 750/168*1,352 pre konkrétnu 
osobu. Práca na tvorbe študijných materiálov pre 3 predmety. 
Náročnosť na jeden predmet 240 hodín (minimálne 60 
normostrán na predmet). 2.2

8.1.7 IT technik KŠ - tvorba 610620 osobohodina 288 8,12 2 338,56

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 1009/168*1,352 pre konkrétnu 
osobu. Práce na úprave textu v počítači, grafické úpravy a 
ostatné práce súvisiace s úpravou študijných materiálov na 
počítači. Predpokladaná náročnosť 16 hodín na jeden 
pripravovaný predmet. Spolu je pripravovaných 16 predmetov. 2.2

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

8.2. Cestovné náhrady ** 0,00
8.2.1. Prevádzka vozidla organizácie * projekt 0 0,00 0,00

8.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi) ** projekt 0 0,00 0,00

8.2.3.
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)** v prípade potreby projekt 0 0,00 0,00

8.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 
činnosti) 0,00

8.3.1.
Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného 
personálu podľa aktivít projektu osobohodina 0 0,00 0,00

8.3.2. Vývoj portálu osobohodina 0 0,00 0,00

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

8.3.4. … Iné (doplniť) 0 0,00 0,00
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8.4. Ostatné výdavky - priame 0,00
8.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity 3 projekt 0 0,00 0,00

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

8.4.3.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre lektorov, 
odborný personál (zabezpečené dodávateľsky)***** projekt 0,00

8.4.4. Grafické spracovanie a tlač publikácie projekt 0 0,00 0,00

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

8.5. Podpora frekventantov 1 260,00

8.5.1.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania (domáce, zahraničné cesty) projekt 0 0,00 0,00

8.5.2. Školiaci materiál, školiace potreby 633009 projekt 1 1 260,00 1 260,00

Odborná literatúra (najmä cudzojazyčná) potrebná pre štúdium 
autorského kolektívu. Predpokladáme priemernú potrebu 1 
publikáciu na jeden tvorený predmet. Priemerná cena odbornej 
svetovej (alebo domácej) literatúry je stanovená na 70€ na kus. 
Položka zahŕňa aj predplatné odborných periodík a zakúpenie 
kópií z knižníc. Kalkulácia položky: 1 publikácia x 18 
predmetov x 70€ 2.2

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

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

8. Spolu 41 333,76

9.

Záverečná fáza prípravy nového študijného 
programu v slovenskom a anglickom jazyku 
Kognitívne štúdiá

9.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 53 035,56

9.1.1 Odborný autor KŠ - záverečná fáza - 1 610620 osobohodina 210 7,73 1 623,30

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 960/168*1,352 pre konkrétnu 
osobu. Pilotné testovanie 3 predmetov a záverečná úprava 
študijných materiálov. Predpokladaná náročnosť 70 hodín na 
jeden predmet. 2.3

9.1.2 Odborný autor KŠ - záverečná fáza - 2 610620 osobohodina 140 11,23 1 572,20

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 1395/168*1,352 pre konkrétnu 
osobu. Pilotné testovanie 2 predmetov a záverečná úprava 
študijných materiálov. Predpokladaná náročnosť 70 hodín na 
jeden predmet. 2.3

9.1.3 Odborný autor KŠ - záverečná fáza - 3 610620 osobohodina 280 7,75 2 170,00

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 963/168*1,352 pre konkrétnu 
osobu. Pilotné testovanie 4 predmetov a záverečná úprava 
študijných materiálov. Predpokladaná náročnosť 70 hodín na 
jeden predmet. 2.3

9.1.4 Odborný autor KŠ - záverečná fáza - 4 610620 osobohodina 210 7,32 1 537,20

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 910/168*1,352 pre konkrétnu 
osobu. Pilotné testovanie 3 predmetov a záverečná úprava 
študijných materiálov. Predpokladaná náročnosť 70 hodín na 
jeden predmet. 2.3

9.1.5 Odborný autor KŠ - záverečná fáza - 5 637027 osobohodina 210 5,79 1 215,90

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena 
práce v mieste a čase obvyklá pre odbornú činnosť vykonávanú 
mimo pracovného pomeru. Pilotné testovanie 3 predmetov a 
záverečná úprava študijných materiálov. Predpokladaná 
náročnosť 70 hodín na jeden predmet. 2.3

9.1.6 Odborný autor KŠ - záverečná fáza - 6 610620 osobohodina 210 6,04 1 268,40

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 750/168*1,352 pre konkrétnu 
osobu. Práca na tvorbe študijných materiálov pre 3 predmety. 
Náročnosť na jeden predmet 240 hodín (minimálne 60 
normostrán na predmet). 2.3
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9.1.7 IT technik KŠ - záverečná fáza 610620 osobohodina 288 8,12 2 338,56

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 1009/168*1,352 pre konkrétnu 
osobu. Práce na úprave textu v počítači, grafické úpravy a 
ostatné práce súvisiace s úpravou študijných materiálov na 
počítači. Predpokladaná náročnosť 16 hodín na jeden 
pripravovaný predmet. Spolu je pripravovaných 16 predmetov. 2.3

9.1.8 Recenzent KŠ - 1 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.3

9.1.9 Recenzent KŠ - 2 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.3

9.1.10 Recenzent KŠ - 3 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.3

9.1.11 Recenzent KŠ - 4 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.3

9.1.12 Recenzent KŠ - 5 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.3

9.1.13 Recenzent KŠ - 6 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.3

9.1.14 Recenzent KŠ - 7 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.3

9.1.15 Recenzent KŠ - 8 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.3

9.1.16 Recenzent KŠ - 9 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.3

9.1.17 Recenzent KŠ - 10 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.3

9.1.18 Recenzent KŠ - 11 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.3

9.1.19 Recenzent KŠ - 12 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.3

9.1.20 Recenzent KŠ - 13 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.3

9.1.21 Recenzent KŠ - 14 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.3
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9.1.22 Recenzent KŠ - 15 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.3

9.1.23 Recenzent KŠ - 16 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.3

9.1.24 Recenzent KŠ - 17 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.3

9.1.25 Recenzent KŠ - 18 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.3

9.1.26 Recenzent KŠ - 19 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.3

9.1.27 Recenzent KŠ - 20 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.3

9.1.28 Recenzent KŠ - 21 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.3

9.1.29 Recenzent KŠ - 22 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.3

9.1.30 Recenzent KŠ - 23 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.3

9.1.31 Recenzent KŠ - 24 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.3

9.1.32 Recenzent KŠ - 25 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.3

9.1.33 Recenzent KŠ - 26 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.3

9.1.34 Recenzent KŠ - 27 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.3

9.1.35 Recenzent KŠ - 28 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.3

9.1.36 Recenzent KŠ - 29 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.3

9.1.37 Recenzent KŠ - 30 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.3
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9.1.38 Recenzent KŠ - 31 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.3

9.1.39 Recenzent KŠ - 32 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.3

9.1.40 Recenzent KŠ - 33 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.3

9.1.41 Recenzent KŠ - 34 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.3

9.1.42 Recenzent KŠ - 35 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.3

9.1.43 Recenzent KŠ - 36 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.3

9.1.44 Prekladateľ KŠ - 1 637027 osobohodina 120 13,50 1 620,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Preklad študijných 
materiálov pre jeden predmet do anglického jazyka. Na 
odborný preklad na 1 stranu sú potrebné 2 hodiny práce. Cena 
v mieste a čase obvyklá. Pre študijné materiály v rozsahu 120 
normostrán. 2.3

9.1.45 Prekladateľ KŠ - 2 637027 osobohodina 120 13,50 1 620,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Preklad študijných 
materiálov pre jeden predmet do anglického jazyka. Na 
odborný preklad na 1 stranu sú potrebné 2 hodiny práce. Cena 
v mieste a čase obvyklá. Pre študijné materiály v rozsahu 120 
normostrán. 2.3

9.1.46 Prekladateľ KŠ - 3 637027 osobohodina 120 13,50 1 620,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Preklad študijných 
materiálov pre jeden predmet do anglického jazyka. Na 
odborný preklad na 1 stranu sú potrebné 2 hodiny práce. Cena 
v mieste a čase obvyklá. Pre študijné materiály v rozsahu 120 
normostrán. 2.3

9.1.47 Prekladateľ KŠ - 4 637027 osobohodina 120 13,50 1 620,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Preklad študijných 
materiálov pre jeden predmet do anglického jazyka. Na 
odborný preklad na 1 stranu sú potrebné 2 hodiny práce. Cena 
v mieste a čase obvyklá. Pre študijné materiály v rozsahu 120 
normostrán. 2.3

9.1.48 Prekladateľ KŠ - 5 637027 osobohodina 120 13,50 1 620,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Preklad študijných 
materiálov pre jeden predmet do anglického jazyka. Na 
odborný preklad na 1 stranu sú potrebné 2 hodiny práce. Cena 
v mieste a čase obvyklá. Pre študijné materiály v rozsahu 120 
normostrán. 2.3

9.1.49 Prekladateľ KŠ - 6 637027 osobohodina 120 13,50 1 620,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Preklad študijných 
materiálov pre jeden predmet do anglického jazyka. Na 
odborný preklad na 1 stranu sú potrebné 2 hodiny práce. Cena 
v mieste a čase obvyklá. Pre študijné materiály v rozsahu 120 
normostrán. 2.3
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9.1.50 Prekladateľ KŠ - 7 637027 osobohodina 120 13,50 1 620,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Preklad študijných 
materiálov pre jeden predmet do anglického jazyka. Na 
odborný preklad na 1 stranu sú potrebné 2 hodiny práce. Cena 
v mieste a čase obvyklá. Pre študijné materiály v rozsahu 120 
normostrán. 2.3

9.1.51 Prekladateľ KŠ - 8 637027 osobohodina 120 13,50 1 620,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Preklad študijných 
materiálov pre jeden predmet do anglického jazyka. Na 
odborný preklad na 1 stranu sú potrebné 2 hodiny práce. Cena 
v mieste a čase obvyklá. Pre študijné materiály v rozsahu 120 
normostrán. 2.3

9.1.52 Prekladateľ KŠ - 9 637027 osobohodina 120 13,50 1 620,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Preklad študijných 
materiálov pre jeden predmet do anglického jazyka. Na 
odborný preklad na 1 stranu sú potrebné 2 hodiny práce. Cena 
v mieste a čase obvyklá. Pre študijné materiály v rozsahu 120 
normostrán. 2.3

9.1.53 Prekladateľ KŠ - 10 637027 osobohodina 120 13,50 1 620,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Preklad študijných 
materiálov pre jeden predmet do anglického jazyka. Na 
odborný preklad na 1 stranu sú potrebné 2 hodiny práce. Cena 
v mieste a čase obvyklá. Pre študijné materiály v rozsahu 120 
normostrán. 2.3

9.1.54 Prekladateľ KŠ - 11 637027 osobohodina 120 13,50 1 620,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Preklad študijných 
materiálov pre jeden predmet do anglického jazyka. Na 
odborný preklad na 1 stranu sú potrebné 2 hodiny práce. Cena 
v mieste a čase obvyklá. Pre študijné materiály v rozsahu 120 
normostrán. 2.3

9.1.55 Prekladateľ KŠ - 12 637027 osobohodina 120 13,50 1 620,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Preklad študijných 
materiálov pre jeden predmet do anglického jazyka. Na 
odborný preklad na 1 stranu sú potrebné 2 hodiny práce. Cena 
v mieste a čase obvyklá. Pre študijné materiály v rozsahu 120 
normostrán. 2.3

9.1.56 Prekladateľ KŠ - 13 637027 osobohodina 120 13,50 1 620,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Preklad študijných 
materiálov pre jeden predmet do anglického jazyka. Na 
odborný preklad na 1 stranu sú potrebné 2 hodiny práce. Cena 
v mieste a čase obvyklá. Pre študijné materiály v rozsahu 120 
normostrán. 2.3

9.1.57 Prekladateľ KŠ - 14 637027 osobohodina 120 13,50 1 620,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Preklad študijných 
materiálov pre jeden predmet do anglického jazyka. Na 
odborný preklad na 1 stranu sú potrebné 2 hodiny práce. Cena 
v mieste a čase obvyklá. Pre študijné materiály v rozsahu 120 
normostrán. 2.3

9.1.58 Prekladateľ KŠ - 15 637027 osobohodina 120 13,50 1 620,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Preklad študijných 
materiálov pre jeden predmet do anglického jazyka. Na 
odborný preklad na 1 stranu sú potrebné 2 hodiny práce. Cena 
v mieste a čase obvyklá. Pre študijné materiály v rozsahu 120 
normostrán. 2.3

9.1.59 Prekladateľ KŠ - 16 637027 osobohodina 120 13,50 1 620,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Preklad študijných 
materiálov pre jeden predmet do anglického jazyka. Na 
odborný preklad na 1 stranu sú potrebné 2 hodiny práce. Cena 
v mieste a čase obvyklá. Pre študijné materiály v rozsahu 120 
normostrán. 2.3
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9.1.60 Prekladateľ KŠ - 17 637027 osobohodina 120 13,50 1 620,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Preklad študijných 
materiálov pre jeden predmet do anglického jazyka. Na 
odborný preklad na 1 stranu sú potrebné 2 hodiny práce. Cena 
v mieste a čase obvyklá. Pre študijné materiály v rozsahu 120 
normostrán. 2.3

9.1.61 Prekladateľ KŠ - 18 637027 osobohodina 120 13,50 1 620,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Preklad študijných 
materiálov pre jeden predmet do anglického jazyka. Na 
odborný preklad na 1 stranu sú potrebné 2 hodiny práce. Cena 
v mieste a čase obvyklá. Pre študijné materiály v rozsahu 120 
normostrán. 2.3

9.1.62 Jazyková korektúra KŠ - 1 637027 osobohodina 10 13,50 135,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jazyková korektúra 
vytvorených materiálov. Predpokladaná náročnosť 6 
normostrán za hodinu. Rozsah materiálov je 60 normostrán. 
Cena v mieste a čase obvyklá. 2.3

9.1.63 Jazyková korektúra KŠ - 2 637027 osobohodina 10 13,50 135,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jazyková korektúra 
vytvorených materiálov. Predpokladaná náročnosť 6 
normostrán za hodinu. Rozsah materiálov je 60 normostrán. 
Cena v mieste a čase obvyklá. 2.3

9.1.64 Jazyková korektúra KŠ - 3 637027 osobohodina 10 13,50 135,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jazyková korektúra 
vytvorených materiálov. Predpokladaná náročnosť 6 
normostrán za hodinu. Rozsah materiálov je 60 normostrán. 
Cena v mieste a čase obvyklá. 2.3

9.1.65 Jazyková korektúra KŠ - 4 637027 osobohodina 10 13,50 135,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jazyková korektúra 
vytvorených materiálov. Predpokladaná náročnosť 6 
normostrán za hodinu. Rozsah materiálov je 60 normostrán. 
Cena v mieste a čase obvyklá. 2.3

9.1.66 Jazyková korektúra KŠ - 5 637027 osobohodina 10 13,50 135,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jazyková korektúra 
vytvorených materiálov. Predpokladaná náročnosť 6 
normostrán za hodinu. Rozsah materiálov je 60 normostrán. 
Cena v mieste a čase obvyklá. 2.3

9.1.67 Jazyková korektúra KŠ - 6 637027 osobohodina 10 13,50 135,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jazyková korektúra 
vytvorených materiálov. Predpokladaná náročnosť 6 
normostrán za hodinu. Rozsah materiálov je 60 normostrán. 
Cena v mieste a čase obvyklá. 2.3

9.1.68 Jazyková korektúra KŠ - 7 637027 osobohodina 10 13,50 135,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jazyková korektúra 
vytvorených materiálov. Predpokladaná náročnosť 6 
normostrán za hodinu. Rozsah materiálov je 60 normostrán. 
Cena v mieste a čase obvyklá. 2.3

9.1.69 Jazyková korektúra KŠ - 8 637027 osobohodina 10 13,50 135,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jazyková korektúra 
vytvorených materiálov. Predpokladaná náročnosť 6 
normostrán za hodinu. Rozsah materiálov je 60 normostrán. 
Cena v mieste a čase obvyklá. 2.3

9.1.70 Jazyková korektúra KŠ - 9 637027 osobohodina 10 13,50 135,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jazyková korektúra 
vytvorených materiálov. Predpokladaná náročnosť 6 
normostrán za hodinu. Rozsah materiálov je 60 normostrán. 
Cena v mieste a čase obvyklá. 2.3

9.1.71 Jazyková korektúra KŠ - 10 637027 osobohodina 10 13,50 135,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jazyková korektúra 
vytvorených materiálov. Predpokladaná náročnosť 6 
normostrán za hodinu. Rozsah materiálov je 60 normostrán. 
Cena v mieste a čase obvyklá. 2.3
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9.1.72 Jazyková korektúra KŠ - 11 637027 osobohodina 10 13,50 135,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jazyková korektúra 
vytvorených materiálov. Predpokladaná náročnosť 6 
normostrán za hodinu. Rozsah materiálov je 60 normostrán. 
Cena v mieste a čase obvyklá. 2.3

9.1.73 Jazyková korektúra KŠ - 12 637027 osobohodina 10 13,50 135,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jazyková korektúra 
vytvorených materiálov. Predpokladaná náročnosť 6 
normostrán za hodinu. Rozsah materiálov je 60 normostrán. 
Cena v mieste a čase obvyklá. 2.3

9.1.74 Jazyková korektúra KŠ - 13 637027 osobohodina 10 13,50 135,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jazyková korektúra 
vytvorených materiálov. Predpokladaná náročnosť 6 
normostrán za hodinu. Rozsah materiálov je 60 normostrán. 
Cena v mieste a čase obvyklá. 2.3

9.1.75 Jazyková korektúra KŠ - 14 637027 osobohodina 10 13,50 135,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jazyková korektúra 
vytvorených materiálov. Predpokladaná náročnosť 6 
normostrán za hodinu. Rozsah materiálov je 60 normostrán. 
Cena v mieste a čase obvyklá. 2.3

9.1.76 Jazyková korektúra KŠ - 15 637027 osobohodina 10 13,50 135,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jazyková korektúra 
vytvorených materiálov. Predpokladaná náročnosť 6 
normostrán za hodinu. Rozsah materiálov je 60 normostrán. 
Cena v mieste a čase obvyklá. 2.3

9.1.77 Jazyková korektúra KŠ - 16 637027 osobohodina 10 13,50 135,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jazyková korektúra 
vytvorených materiálov. Predpokladaná náročnosť 6 
normostrán za hodinu. Rozsah materiálov je 60 normostrán. 
Cena v mieste a čase obvyklá. 2.3

9.1.78 Jazyková korektúra KŠ - 17 637027 osobohodina 10 13,50 135,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jazyková korektúra 
vytvorených materiálov. Predpokladaná náročnosť 6 
normostrán za hodinu. Rozsah materiálov je 60 normostrán. 
Cena v mieste a čase obvyklá. 2.3

9.1.79 Jazyková korektúra KŠ - 18 637027 osobohodina 10 13,50 135,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jazyková korektúra 
vytvorených materiálov. Predpokladaná náročnosť 6 
normostrán za hodinu. Rozsah materiálov je 60 normostrán. 
Cena v mieste a čase obvyklá. 2.3

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

9.2. Cestovné náhrady ** 0,00
9.2.1. Prevádzka vozidla organizácie * projekt 0 0,00 0,00

9.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi) ** projekt 0 0,00 0,00

9.2.3.
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)** v prípade potreby projekt 0 0,00 0,00

9.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 
činnosti) 0,00

9.3.1.
Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného 
personálu podľa aktivít projektu osobohodina 0 0,00 0,00

9.3.2. Vývoj portálu osobohodina 0 0,00 0,00

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

9.3.4. … Iné (doplniť) 0 0,00 0,00

9.4. Ostatné výdavky - priame 0,00
9.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity 3 projekt 0 0,00 0,00

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

9.4.3.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre lektorov, 
odborný personál (zabezpečené dodávateľsky)***** projekt 0,00

9.4.4. Grafické spracovanie a tlač publikácie projekt 0 0,00 0,00

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

9.5. Podpora frekventantov 1 260,00
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9.5.1.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania (domáce, zahraničné cesty) projekt 0 0,00 0,00

9.5.2. Školiaci materiál, školiace potreby 633009 projekt 1 1 260,00 1 260,00

Odborná literatúra (najmä cudzojazyčná) potrebná pre štúdium 
autorského kolektívu. Predpokladáme priemernú potrebu 1 
publikáciu na jeden tvorený predmet. Priemerná cena odbornej 
svetovej (alebo domácej) literatúry je stanovená na 70€ na kus. 
Položka zahŕňa aj predplatné odborných periodík a zakúpenie 
kópií z knižníc. Kalkulácia položky: 1 publikácia x 18 
predmetov x 70€ 2.3

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

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

9. Spolu 54 295,56

10.
Úvodná fáza prípravy nového študijného 
programu Medievalistika

10.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 48 843,02

10.1.1 Odborný garant Stredoveké dejiny - úvodná fáza 610620 osobohodina 360 6,76 2 433,60

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 840,00/168*1,352 pre konkrétnu 
osobu. Odborný garant pre prípravu študijného programu počas 
12 mesiacov. Náročnosť práce je 30 hodín mesačne. Práca 
počas 12 mesiacov. 2.4

10.1.2 Odborný garant Filológia - úvodná fáza 610620 osobohodina 240 13,50 3 240,00

HPP. Hodinová sadzba =1677,52/168*1,352=13,5  vrátane 
odvodov zamestnávateľa. Odborný garant pre prípravu 
študijného programu počas 12 mesiacov. 2.4

10.1.3 Odborný autor Med - úvodná fáza - 1 610620 osobohodina 270 6,78 1 830,60

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 842,49/168*1,352 pre konkrétnu 
osobu. Práca na prípravnej fáze tvorby 3 predmetov počas 12 
mesiacov. Spoluautorstvo v pomere 0,5 na predmet. Náročnosť 
na jeden predmet je priemerne 15 hodín na mesiac. 3 predmety 
x 0,5 x 12 mesiacov x 15 hodín = 270 hodín 2.4

10.1.4 Odborný autor Med - úvodná fáza - 2 610620 osobohodina 270 6,63 1 790,10

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 823,85/168*1,352 pre konkrétnu 
osobu. Práca na prípravnej fáze tvorby 3 predmetov počas 12 
mesiacov. Spoluautorstvo v pomere 0,5 na predmet. Náročnosť 
na jeden predmet je priemerne 15 hodín na mesiac. 3 predmety 
x 0,5 x 12 mesiacov x 15 hodín = 270 hodín 2.4

10.1.5 Odborný autor Med - úvodná fáza - 3 610620 osobohodina 360 7,18 2 584,80

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 892,19/168*1,352 pre konkrétnu 
osobu. Práca na prípravnej fáze tvorby 2 predmetov počas 12 
mesiacov. Náročnosť na jeden predmet je priemerne 15 hodín 
na mesiac. 2 predmety x 12 mesiacov x 15 hodín = 360 hodín 2.4

10.1.6 Odborný autor Med - úvodná fáza - 4 610620 osobohodina 216 8,85 1 911,60

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 1099,70/168*1,352 pre 
konkrétnu osobu. Práca na prípravnej fáze tvorby 2 predmetov 
počas 12 mesiacov. Spoluautorstvo v pomere 0,6 na predmet. 
Náročnosť na jeden predmet je priemerne 15 hodín na mesiac. 2.4

10.1.7 Odborný autor Med - úvodná fáza - 5 610620 osobohodina 144 13,50 1 944,00

HPP v Hodinová sadzba =1677,52/168*1,352=13,5  vrátane 
odvodov zamestnávateľa. Práca na prípravnej fáze tvorby 2 
predmetov počas 12 mesiacov. Spoluautorstvo v pomere 0,4 na 
predmet. Náročnosť na  jeden predmet je priemerne 15 hodín 
na mesiac 2.4
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10.1.8 Odborný autor Med - úvodná fáza - 6 610620 osobohodina 864 8,85 7 646,40

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 1099,70/168*1,352 pre 
konkrétnu osobu. Práca na prípravnej fáze tvorby 8 predmetov 
počas 12 mesiacov. Spoluautorstvo v pomere 0,6 na predmet. 
Náročnosť na jeden predmet je priemerne 15 hodín na mesiac. 2.4

10.1.9 Odborný autor Med - úvodná fáza - 7 637027 osobohodina 288 5,79 1 667,52

DoVP vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
v mieste a čase obvyklá pre odbornú činnosť vykonávanú mimo 
pracovného pomeru Práca na prípravnej fáze tvorby 8 
predmetov počas 12 mesiacov. Spoluautorstvo v pomere 0,2 na 
predmet. Náročnosť na jeden predmet je priemerne 15 hodín na 
mesiac. 2.4

10.1.10 Odborný autor Med - úvodná fáza - 8 637027 osobohodina 288 5,79 1 667,52

DoVP vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
v mieste a čase obvyklá pre odbornú činnosť vykonávanú mimo 
pracovného pomeru. Práca na prípravnej fáze tvorby 8 
predmetov počas 12 mesiacov. Spoluautorstvo v pomere 0,2 na 
predmet. Náročnosť na jeden predmet je priemerne 15 hodín na 
mesiac 2.4

10.1.11 Odborný autor Med - úvodná fáza - 9 610620 osobohodina 720 15,74 11 332,80

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 1955,86/168*1,352 pre 
konkrétnu osobu. Práca na prípravnej fáze tvorby 4 predmetov 
počas 12 mesiacov. Náročnosť na jeden predmet je priemerne 
15 hodín na mesiac. 2.4

10.1.12 Odborný autor Med - úvodná fáza - 10 610620 osobohodina 360 13,50 4 860,00

HPP . Hodinová sadzba =1677,52/168*1,352=13,5  vrátane 
odvodov zamestnávateľa Práca na prípravnej fáze tvorby 2 
predmetov počas 12 mesiacov. Náročnosť na jeden predmet je 
priemerne 15 hodín na mesiac. 2.4

10.1.13 Odborný autor Med - úvodná fáza - 11 610620 osobohodina 180 7,18 1 292,40

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 892,19/168*1,352 pre konkrétnu 
osobu. Práca na prípravnej fáze tvorby 1 predmetu počas 12 
mesiacov. Náročnosť na jeden predmet je priemerne 15 hodín 
na mesiac. 2.4

10.1.14.1 Odborný autor Med - úvodná fáza - 12 637027 osobohodina 97,50 13,50 1 316,25

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena 
práce v mieste a čase obvyklá pre odbornú činnosť vykonávanú 
mimo pracovného pomeru. Práca na prípravnej fáze tvorby 1 
predmetu počas 12 mesiacov. Náročnosť na jeden predmet je 
priemerne 15 hodín na mesiac. 2.4

10.1.14.2 Odborný autor Med - úvodná fáza - 12 610620 osobohodina 82,50 13,50 1 113,75

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 1678/168*1,352 pre konkrétnu 
osobu. Práca na prípravnej fáze tvorby 1 predmetu.

10.1.15 IT technik Med - úvodná fáza 610620 osobohodina 368 6,01 2 211,68

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 746,81/168*1,352 pre konkrétnu 
osobu. Práce na úprave textu v počítači, grafické úpravy a 
ostatné práce súvisiace s úpravou študijných materiálov na 
počítači. Predpokladaná náročnosť 16 hodín na jeden 
pripravovaný predmet. Spolu je pripravovaných 23 predmetov. 
23 predmetov x 16 hodín = 368 hodín. 2.4

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

10.2. Cestovné náhrady ** 33 043,00
10.2.1. Prevádzka vozidla organizácie * projekt 0 0,00 0,00
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10.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi) ** 631001 projekt 1 3 143,00 3 143,00

Tuzemské pracovné cesty: Dolný Kubín – 4osoby/5dní – 
stravné: 4osoby*5dníx8,3€ + ubytovanie: 4osoby*4noci*50€ + 
cestovné: 4osoby*35€ = 1106 €, Martin – 4osoby/5dní – 
stravné: 4osoby*5dníx8,3€ + ubytovanie: 4osoby*4noci*50€ + 
cestovné: 4osoby*20€ = 1046 €, Košice – 2osoby/5dní – 
stravné: 2osoby*5dníx8,3€ + ubytovanie: 2osoby*4noci*50€ + 
cestovné: 2osoby*50€ = 583 €, Bratislava – 30 1-dňových ciest 
– stravné: 3,6€*30 + cestovné 10€*30 = 408€. Sumy 
cestovného sú odhadnuté na základe prieskumu trhu, 
započítané je aj prípadné využitie MHD. Výška stravného a 
vreckového bola určená podľa zákona č. 283/2002 v platnom 
znení ku dňu podania žiadosti, v prípade zmeny predpisov 
budeme účtovať cestovné náhrady podľa predpisov platných v 
čase uskutočnenia cesty. 2.4

10.2.3.
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)** v prípade potreby 631002 projekt 1 29 900,00 29 900,00

Zahraničné pracovné cesty: Česká republika – 4osoby/5dní a 
2osoby/5dní - 23,66 € stravné + 9,47 vreckové na osobu a deň, 
Rakúsko - 4osoby/5dní - 45 € stravné + 18€ vreckové na osobu 
a deň, Vatikán - 3osoby/10dní - 45 € stravné + 18€ vreckové na 
osobu a deň, Taliansko - 3osoby/10dní - 45 € stravné + 18€ 
vreckové na osobu a deň, Spojené Kráľovstvo - 2osoba/7dní - 
42,53 € stravné + 17,01 vreckové na osobu a deň, Maďarsko - 
3osoby/10dní a 3osoby/5dní – 39 € stravné + 15,6€ vreckové 
na osobu a deň. Výška stravného a vreckového určená podľa 
zákona č. 283/2002 v platnom znení a opatrenia MF SR č. 
606/2008, v prípade zmeny predpisov budeme účtovať 
cestovné náhrady podľa predpisov platných v čase 
uskutočnenia cesty. Výška vreckového určená vo výške 40% 
stravného. Výška stravného pre Českú republiku 600 ČZK bola 
prepočítaná podľa kurzu 25,356 (25.8.2009), Spojené 
Kráľovstvo 37 GBP podľa kurzu 0,87004 (25.8.2009) - 
konkrétny kurz sa určí podľa času uskutočnenia cesty. Položka 
ďalej zahŕňa preukázané vedľajšie výdavky, cestovné a 
ubytovanie. Ich výška bola odhadnutá podľa prieskumu
trhu, konečné náklady bude možné vypočítať až pri
realizácii pracovnej cesty. Všetky ceny sú určené
podľa predpisov platných v SR ku dňu podania
žiadosti o NFP. 2.4

10.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 
činnosti) 0,00

10.3.1.
Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného 
personálu podľa aktivít projektu osobohodina 0 0,00 0,00

10.3.2. Vývoj portálu osobohodina 0 0,00 0,00

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

10.3.4. … Iné (doplniť) 0 0,00 0,00

10.4. Ostatné výdavky - priame 6 240,00
10.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity 3 projekt 0 0,00 0,00

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

10.4.3.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre lektorov, 
odborný personál (zabezpečené dodávateľsky)***** projekt 0,00

10.4.4. Grafické spracovanie a tlač publikácie projekt 0 0,00 0,00

10.4.5. Organizácia pracovných stretnutí autorského kolektívu 637001 projekt 1 6 240,00 6 240,00

Poskytnutie služieb týkajúcich sa zabezpečenia workshopu v 
prostredí mimo univerzity - prenájom priestorov a techniky, 
ubytovanie, strava, cestovné, obsluha a doplnkové služby pre 
13 osôb. Predpokladaná cena je 240 € na osobu. Dlžka 
workshopu je 2 dni. Počet stretnutí je 2. Cena v mieste a čase 
obvyklá. 2.4

10.4.6. … Iné (doplniť) projekt 0 0,00 0,00
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10.5. Podpora frekventantov 14 490,00

10.5.1.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania (domáce, zahraničné cesty) projekt 0 0,00 0,00

10.5.2. Školiaci materiál, školiace potreby 633009 projekt 1 14 490,00 14 490,00

Odborná literatúra (najmä cudzojazyčná) potrebná pre štúdium 
autorského kolektívu. Predpokladáme priemernú potrebu 9 
publikácií na jeden tvorený predmet. Priemerná cena odbornej 
svetovej (alebo domácej) literatúry je stanovená na 70€ na kus. 
Položka zahŕňa aj predplatné odborných periodík a zakúpenie 
kópií z knižníc. Kalkulácia položky: 9 publikácií x 23 
predmetov x 70€ 2.4

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

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

10. Spolu 102 616,02

11.
Tvorba študijných materiálov pre študijný 
program Medievalistika 

11.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 81 429,52

11.1.1 Odborný garant Stredoveké dejiny - tvorba 637027 osobohodina 360 6,76 2 433,60

DoVP- vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena 
práce vypočítaná na základe vzorca 840,00/168*1,352 pre 
konkrétnu osobu. Odborný garant pre prípravu študijného 
programu. Náročnosť práce je 30 hodín mesačne. Práca počas 
12 mesiacov. 2.5

11.1.2

Odborný garant Filológia – tvorba - do nadobudnutia 
účinnosti Dodatku č. 5 637027 osobohodina 34,50 13,50 465,75

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena 
práce v mieste a čase obvyklá pre odbornú činnosť vykonávanú 
mimo pracovného pomeru. Odborný garant pre prípravu 
študijného programu. Náročnosť práce je 20 hodín mesačne. 
Práca počas 12 mesiacov. 2.5

11.1.2
Odborný garant Filológia – tvorba – po nadobudnutí 
účinnosti Dodatku č. 5 610620 osobohodina 205,50 13,50 2 774,25

HPP. Hodinová sadzba =1677,52/168*1,352=13,5  vrátane 
odvodov zamestnávateľa. Odborný garant pre prípravu 
študijného programu. 2.5

11.1.3 Odborný autor Med - tvorba - 1 610620 osobohodina 600 6,78 4 068,00

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 842,49/168*1,352 pre konkrétnu 
osobu. Práca na tvorbe študijných materiálov pre 3 predmety. 
Spoluautorstvo v pomere 0,5 na predmet. Náročnosť na jeden 
predmet 4 hodiny na normostranu, pričom všetky predmety 
majú minimálne 100 normostrán. 2.5

11.1.4 Odborný autor Med - tvorba - 2 610620 osobohodina 600 6,63 3 978,00

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 823,85/168*1,352 pre konkrétnu 
osobu. Práca na tvorbe študijných materiálov pre 3 predmety. 
Spoluautorstvo v pomere 0,5 na predmet. Náročnosť na jeden 
predmet 4 hodiny na normostranu, pričom všetky predmety 
majú minimálne 100 normostrán. 2.5

11.1.5 Odborný autor Med - tvorba - 3 610620 osobohodina 1 200 7,18 8 616,00

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 892,19/168*1,352 pre konkrétnu 
osobu.  Práca na tvorbe študijných materiálov pre 2 predmety. 
Výstupom bude slovník abecedne rozdelený na 2 časti. 
Celkovo bude mať min. 1200 normostrán. Náročnosť práce 
predpokladáme na 1 hodinu na normostranu. Nižšia náročno je 
vzhľadom na fakt, že časť slovníku je už pripravená v rukopise. 2.5

11.1.6 Odborný autor Med - tvorba - 4 610620 osobohodina 480 8,85 4 248,00

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 1099,70/168*1,352 pre 
konkrétnu osobu. Práca na tvorbe študijných materiálov pre 2 
predmety. Spoluautorstvo v pomere 0,6 na predmet. Náročnosť 
na jeden predmet 4 hodiny na normostranu, pričom všetky 
predmety majú minimálne 100 normostrán. 2.5
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11.1.7 Odborný autor Med - tvorba - 5 610620 osobohodina 320 13,50 4 320,00

HPP.  Hodinová sadzba =1677,52/168*1,352=13,5  vrátane 
odvodov zamestnávateľa. Práca na tvorbe študijných 
materiálov pre 2 predmety. Spoluautorstvo v pomere 0,4 na 
predmet. Náročnosť na jeden predmet 4 hodiny na 
normostranu, pričom všetky predmety majú minimálne 100 
normostrán. 2.5

11.1.8 Odborný autor Med - tvorba - 6 610620 osobohodina 1 344 8,85 11 894,40

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 1099,70/168*1,352 pre 
konkrétnu osobu. Práca na tvorbe študijných materiálov pre 8 
predmetov. Spoluautorstvo v pomere 0,6 na predmet. 
Náročnosť na jeden predmet 4 hodiny na normostranu, pričom 
6 predmetov má minimálne 60 normostrán a 2 predmety majú 
minimálne 100 normostrán. 2.5

11.1.9 Odborný autor Med - tvorba - 7 610620 osobohodina 448 5,79 2 593,92

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 719,47/168*1,352 pre konkrétnu 
osobu. Práca na tvorbe študijných materiálov pre 8 predmetov. 
Spoluautorstvo v pomere 0,2 na predmet. Náročnosť na jeden 
predmet 4 hodiny na normostranu, pričom 6 predmetov má 
minimálne 60 normostrán a 2 predmety majú minimálne 100 
normostrán. 2.5

11.1.10 Odborný autor Med - tvorba - 8 610620 osobohodina 448 5,79 2 593,92

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 719,47/168*1,352 pre konkrétnu 
osobu. Práca na tvorbe študijných materiálov pre 8 predmetov. 
Spoluautorstvo v pomere 0,2 na predmet. Náročnosť na jeden 
predmet 4 hodiny na normostranu, pričom 6 predmetov má 
minimálne 60 normostrán a 2 predmety majú minimálne 100 
normostrán. 2.5

11.1.11 Odborný autor Med - tvorba - 9 610620 osobohodina 1 120 15,74 17 628,80

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 1955,86/168*1,352 pre 
konkrétnu osobu. Práca na tvorbe študijných materiálov pre 4 
predmety. Náročnosť na jeden predmet 4 hodiny na 
normostranu, pričom 3 predmety majú minimálne 60 
normostrán a 1 predmet má minimálne 100 normostrán. 2.5

11.1.12
Odborný autor Med - tvorba – 10 - do nadobudnutia 
účinnosti Dodatku č. 5 637027 osobohodina 169,50 13,50 2 288,25

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena 
práce v mieste a čase obvyklá pre odbornú činnosť vykonávanú 
mimo pracovného pomeru. Práca na tvorbe študijných 
materiálov pre 2 predmety. Náročnosť na jeden predmet 4 
hodiny na normostranu, pričom 1 predmet má minimálne 60 
normostrán a 1 predmet má minimálne 100 normostrán. 2.5

11.1.12
Odborný autor Med - tvorba – 10 - po nadobudnutí 
účinnosti Dodatku č. 5 610620 osobohodina 470,50 13,50 6 351,75

HPP.  Hodinová sadzba =1677,52/168*1,352=13,5  vrátane 
odvodov zamestnávateľa. Práca na tvorbe študijných 
materiálov pre 2 predmety. Náročnosť na jeden predmet 4 
hodiny na normostranu, pričom 1 predmet má minimálne 60 
normostrán a 1 predmet má minimálne 100 normostrán. 2.5

11.1.13 Odborný autor Med - tvorba - 11 610620 osobohodina 240 7,18 1 723,20

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 892,19/168*1,352 pre konkrétnu 
osobu. Práca na tvorbe študijných materiálov pre 1 predmet. 
Náročnosť na jeden predmet 4 hodiny na normostranu, pričom 
predmet má minimálne 60. 2.5

11.1.14 Odborný autor Med - tvorba - 12 610620 osobohodina 240 13,50 3 240,00

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 1678/168*1,352 pre konkrétnu 
osobu.Práca na tvorbe študijných materiálov pre 1 predmet. 2.5
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11.1.15 IT technik Med - tvorba 610620 osobohodina 368 6,01 2 211,68

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 746,81/168*1,352 pre konkrétnu 
osobu. Práce na úprave textu v počítači, grafické úpravy a 
ostatné práce súvisiace s úpravou študijných materiálov na 
počítači. Predpokladaná náročnosť 16 hodín na jeden 
pripravovaný predmet. Spolu je pripravovaných 23 predmetov. 
23 predmetov x 16 hodín = 368 hodín 2.5

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

11.2. Cestovné náhrady ** 22 410,00
11.2.1. Prevádzka vozidla organizácie * projekt 0 0,00 0,00

11.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi) ** 631001 projekt 1 2 560,00 2 560,00

Tuzemské pracovné cesty.  Destinácie sú podrobne popísané v 
POP. Položka zahŕňa stravné, diéty a cestovné. Cena podla 
platných predpisov.Tuzemské pracovné cesty: Dolný Kubín – 
4osoby/5dní – stravné: 4osoby*5dníx8,3€ + ubytovanie: 
4osoby*4noci*50€ + cestovné: 4osoby*35€ = 1106 €, Martin – 
4osoby/5dní – stravné: 4osoby*5dníx8,3€ + ubytovanie: 
4osoby*4noci*50€ + cestovné: 4osoby*20€ = 1046 €, 
Bratislava – 30 1-dňových ciest – stravné: 3,6€*30 + cestovné 
10€*30 = 408€. Sumy cestovného sú odhadnuté na základe 
prieskumu trhu, započítané je aj prípadné využitie MHD. Výška 
stravného a vreckového bola určená podľa zákona č. 283/2002 
v platnom znení ku dňu podania žiadosti, v prípade zmeny 
predpisov budeme účtovať cestovné náhrady podľa predpisov 
platných v čase uskutočnenia cesty. 2.5

11.2.3.
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)** v prípade potreby 631002 projekt 1 19 850,00 19 850,00

Zahraničné pracovné cesty: Česká republika – 4osoby/5dní a 
2osoby/5dní - 23,66 € stravné + 9,47 vreckové na osobu a deň, 
Rakúsko - 4osoby/5dní - 45 € stravné + 18€ vreckové na osobu 
a deň, Vatikán - 3osoby/10dní - 45 € stravné + 18€ vreckové na 
osobu a deň, Maďarsko - 3osoby/10dní a 3osoby/5dní – 39 € 
stravné + 15,6€ vreckové na osobu a deň. Výška stravného a 
vreckového určená podľa zákona č. 283/2002 v platnom znení 
a opatrenia MF SR č. 606/2008, v prípade zmeny predpisov 
budeme účtovať cestovné náhrady podľa predpisov platných v 
čase uskutočnenia cesty. Výška vreckového určená vo výške 
40% stravného. Výška stravného pre Českú republiku 600 ČZK 
bola prepočítaná podľa kurzu 25,356 (25.8.2009) - konkrétny 
kurz sa určí podľa času uskutočnenia cesty. Položka ďalej 
zahŕňa preukázané vedľajšie výdavky, cestovné a ubytovanie. 
Ich výška bola odhadnutá podľa prieskumu trhu, konečné 
náklady bude možné vypočítať až pri realizácii pracovnej cesty. 
Všetky ceny sú určené podľa predpisov platných v SR ku dňu 
podania žiadosti o NFP. 2.5

11.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 
činnosti) 0,00

11.3.1.
Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného 
personálu podľa aktivít projektu osobohodina 0 0,00 0,00

11.3.2. Vývoj portálu osobohodina 0 0,00 0,00

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

11.3.4. … Iné (doplniť) 0 0,00 0,00

11.4. Ostatné výdavky - priame 5 148,00
11.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity 3 projekt 0 0,00 0,00

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

11.4.3.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre lektorov, 
odborný personál (zabezpečené dodávateľsky)***** projekt 0,00

11.4.4. Grafické spracovanie a tlač publikácie projekt 0 0,00 0,00
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11.4.5. Organizácia pracovných stretnutí autorského kolektívu 637001 projekt 1 5 148,00 5 148,00

Poskytnutie služieb týkajúcich sa zabezpečenia workshopu v 
prostredí mimo univerzity - prenájom priestorov a techniky, 
ubytovanie, strava, cestovné, obsluha a doplnkové služby pre 
13 osôb. Predpokladaná cena je 198 € na osobu. Dlžka 
workshopu je 2 dni. Počet stretnutí je 2. Cena v mieste a čase 
obvyklá. 2.5

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

11.5. Podpora frekventantov 1 610,00

11.5.1.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania (domáce, zahraničné cesty) projekt 0 0,00 0,00

11.5.2. Školiaci materiál, školiace potreby 633009 projekt 1 1 610,00 1 610,00

Odborná literatúra (najmä cudzojazyčná) potrebná pre štúdium 
autorského kolektívu. Predpokladáme priemernú potrebu 1 
publikáciu na jeden tvorený predmet. Priemerná cena odbornej 
svetovej (alebo domácej) literatúry je stanovená na 70€ na kus. 
Položka zahŕňa aj predplatné odborných periodík a zakúpenie 
kópií z knižníc. Kalkulácia položky: 1 publikácia x 23 
predmetov x 70€ 2.5

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

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

11. Spolu 110 597,52

12.
Záverečná fáza prípravy nového študijného 
programu Medievalistika

12.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 42 416,29

12.1.1 Odborný garant Stredoveké dejiny - záverečná fáza 610620 osobohodina 360 6,76 2 433,60

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 840,00/168*1,352 pre konkrétnu 
osobu. Odborný garant pre prípravu študijného programu. 
Náročnosť práce je 30 hodín mesačne. Práca počas 12 
mesiacov. 2.6

12.1.2 Odborný garant Filológia - záverečná fáza 637027 osobohodina 240 13,50 3 240,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena 
práce v mieste a čase obvyklá pre odbornú činnosť vykonávanú 
mimo pracovného pomeru. Odborný garant pre prípravu 
študijného programu. Náročnosť práce je 20 hodín mesačne. 
Práca počas 12 mesiacov. 2.6

12.1.3 Odborný autor Med - záverečná fáza - 1 610620 osobohodina 105 6,78 711,90

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 842,49/168*1,352 pre konkrétnu 
osobu. Záverečné práce na tvorbe 3 predmetov. Spoluautorstvo 
v pomere 0,5 na predmet. Náročnosť na jeden predmet je 70 
hodín. 2.6

12.1.4 Odborný autor Med - záverečná fáza - 2 610620 osobohodina 105 6,63 696,15

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 823,85/168*1,352 pre konkrétnu 
osobu. Záverečné práce na tvorbe 3 predmetov. Spoluautorstvo 
v pomere 0,5 na predmet. Náročnosť na jeden predmet je 70 
hodín. 2.6

12.1.5 Odborný autor Med - záverečná fáza - 3 610620 osobohodina 140 7,18 1 005,20

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 892,19/168*1,352 pre konkrétnu 
osobu. Záverečné práce na tvorbe 2 predmetov. Náročnosť na 
jeden predmet je 70 hodín. 2.6

12.1.6 Odborný autor Med - záverečná fáza - 4 610620 osobohodina 84 8,85 743,40

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 1099,70/168*1,352 pre 
konkrétnu osobu. Záverečné práce na tvorbe 2 predmetov. 
Spoluautorstvo v pomere 0,6 na predmet. Náročnosť na jeden 
predmet je 70 hodín. 2.6
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12.1.7 Odborný autor Med - záverečná fáza - 5 637027 osobohodina 56 13,50 756,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena 
práce v mieste a čase obvyklá pre odbornú činnosť vykonávanú 
mimo pracovného pomeru. Záverečné práce na tvorbe 
študijných materiálov pre 2 predmety. Spoluautorstvo v pomere 
0,4 na predmet. Náročnosť na jeden predmet je 70 hodín. 2.6

12.1.8 Odborný autor Med - záverečná fáza - 6 610620 osobohodina 336 8,85 2 973,60

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 1099,70/168*1,352 pre 
konkrétnu osobu. Záverečné práce na tvorbe 8 predmetov. 
Spoluautorstvo v pomere 0,6 na predmet. Náročnosť na jeden 
predmet je 70 hodín. 2.6

12.1.9 Odborný autor Med - záverečná fáza - 7 610620 osobohodina 112 5,79 648,48

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 719,47/168*1,352 pre konkrétnu 
osobu. Záverečné práce na tvorbe 8 predmetov. Spoluautorstvo 
v pomere 0,2 na predmet. Náročnosť na jeden predmet je 70 
hodín. 2.6

12.1.10 Odborný autor Med - záverečná fáza - 8 610620 osobohodina 112 5,79 648,48

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 719,47/168*1,352 pre konkrétnu 
osobu. Záverečné práce na tvorbe 8 predmetov. Spoluautorstvo 
v pomere 0,2 na predmet. Náročnosť na jeden predmet je 70 
hodín. 2.6

12.1.11 Odborný autor Med - záverečná fáza - 9 610620 osobohodina 280 15,74 4 407,20

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 1955,86/168*1,352 pre 
konkrétnu osobu. Záverečné práce na tvorbe 4 predmetov. 
Náročnosť na jeden predmet je 70 hodín. 2.6

12.1.12 Odborný autor Med - záverečná fáza - 10 637027 osobohodina 140 13,50 1 890,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena 
práce v mieste a čase obvyklá pre odbornú činnosť vykonávanú 
mimo pracovného pomeru. Záverečné práce na tvorbe 2 
predmetov. Náročnosť na jeden predmet je 70 hodín. 2.6

12.1.13 Odborný autor Med - záverečná fáza - 11 610620 osobohodina 70 7,18 502,60

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 892,19/168*1,352 pre konkrétnu 
osobu. Záverečné práce na tvorbe 1 predmetu. Náročnosť na 
jeden predmet je 70 hodín. 2.6

12.1.14 Odborný autor Med - záverečná fáza - 12 610620 osobohodina 70 13,50 945,00

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 1678/168*1,352 pre konkrétnu 
osobu.Záverečné práce na tvorbe 1 predmetu. 2.6

12.1.15 IT technik Med - záverečná fáza 610620 osobohodina 368 6,01 2 211,68

HPP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jednotková cena práce 
vypočítaná na základe vzorca 746,30/168*1,352 pre konkrétnu 
osobu. Práce na úprave textu v počítači, grafické úpravy a 
ostatné práce súvisiace s úpravou študijných materiálov na 
počítači. Predpokladaná náročnosť 16 hodín na jeden 
pripravovaný predmet. Spolu je pripravovaných 23 predmetov. 2.6

12.1.16 Recenzent Med - 1 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.6

12.1.17 Recenzent Med - 2 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.6

12.1.18 Recenzent Med - 3 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.6
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12.1.19 Recenzent Med - 4 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.6

12.1.20 Recenzent Med - 5 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.6

12.1.21 Recenzent Med - 6 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.6

12.1.22 Recenzent Med - 7 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.6

12.1.23 Recenzent Med - 8 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.6

12.1.24 Recenzent Med - 9 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.6

12.1.25 Recenzent Med - 10 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.6

12.1.26 Recenzent Med - 11 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.6

12.1.27 Recenzent Med - 12 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.6

12.1.28 Recenzent Med - 13 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.6

12.1.29 Recenzent Med - 14 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.6

12.1.30 Recenzent Med - 15 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.6

12.1.31 Recenzent Med - 16 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.6

12.1.32 Recenzent Med - 17 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.6

12.1.33 Recenzent Med - 18 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.6

12.1.34 Recenzent Med - 19 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.6
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12.1.35 Recenzent Med - 20 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.6

12.1.36 Recenzent Med - 21 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.6

12.1.37 Recenzent Med - 22 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.6

12.1.38 Recenzent Med - 23 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.6

12.1.39 Recenzent Med - 24 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.6

12.1.40 Recenzent Med - 25 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.6

12.1.41 Recenzent Med - 26 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.6

12.1.42 Recenzent Med - 27 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.6

12.1.43 Recenzent Med - 28 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.6

12.1.44 Recenzent Med - 29 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.6

12.1.45 Recenzent Med - 30 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.6

12.1.46 Recenzent Med - 31 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.6

12.1.47 Recenzent Med - 32 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.6

12.1.48 Recenzent Med - 33 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.6

12.1.49 Recenzent Med - 34 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.6

12.1.50 Recenzent Med - 35 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.6
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12.1.51 Recenzent Med - 36 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.6

12.1.52 Recenzent Med - 37 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.6

12.1.53 Recenzent Med - 38 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.6

12.1.54 Recenzent Med - 39 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.6

12.1.55 Recenzent Med - 40 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.6

12.1.56 Recenzent Med - 41 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.6

12.1.57 Recenzent Med - 42 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.6

12.1.58 Recenzent Med - 43 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.6

12.1.59 Recenzent Med - 44 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.6

12.1.60 Recenzent Med - 45 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.6

12.1.61 Recenzent Med - 46 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Odborné posúdenie 
tvoreného študijného materiálu pre jeden predmet. Cena v 
mieste a čase obvyklá, určená na jeden študijný materiál. 2.6

12.1.62 Jazyková korektúra Med - 1 637027 osobohodina 16 13,50 216,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jazyková korektúra 
vytvorených materiálov. Predpokladaná náročnosť 6 
normostrán za hodinu. Rozsah materiálov je 100 normostrán. 
Cena v mieste a čase obvyklá. 2.6

12.1.63 Jazyková korektúra Med - 2 637027 osobohodina 16 13,50 216,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jazyková korektúra 
vytvorených materiálov. Predpokladaná náročnosť 6 
normostrán za hodinu. Rozsah materiálov je 100 normostrán. 
Cena v mieste a čase obvyklá. 2.6

12.1.64 Jazyková korektúra Med - 3 637027 osobohodina 100 13,50 1 350,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jazyková korektúra 
vytvorených materiálov. Predpokladaná náročnosť 10 
normostrán za hodinu. Rozsah materiálov je 600 normostrán. 
Cena v mieste a čase obvyklá. 2.6

12.1.65 Jazyková korektúra Med - 4 637027 osobohodina 100 13,50 1 350,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jazyková korektúra 
vytvorených materiálov. Predpokladaná náročnosť 10 
normostrán za hodinu. Rozsah materiálov je 600 normostrán. 
Cena v mieste a čase obvyklá. 2.6
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12.1.66 Jazyková korektúra Med - 5 637027 osobohodina 16 13,50 216,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jazyková korektúra 
vytvorených materiálov. Predpokladaná náročnosť 6 
normostrán za hodinu. Rozsah materiálov je 100 normostrán. 
Cena v mieste a čase obvyklá. 2.6

12.1.67 Jazyková korektúra Med - 6 637027 osobohodina 16 13,50 216,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jazyková korektúra 
vytvorených materiálov. Predpokladaná náročnosť 6 
normostrán za hodinu. Rozsah materiálov je 100 normostrán. 
Cena v mieste a čase obvyklá. 2.6

12.1.68 Jazyková korektúra Med - 7 637027 osobohodina 10 13,50 135,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jazyková korektúra 
vytvorených materiálov. Predpokladaná náročnosť 6 
normostrán za hodinu. Rozsah materiálov je 60 normostrán. 
Cena v mieste a čase obvyklá. 2.6

12.1.69 Jazyková korektúra Med - 8 637027 osobohodina 10 13,50 135,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jazyková korektúra 
vytvorených materiálov. Predpokladaná náročnosť 6 
normostrán za hodinu. Rozsah materiálov je 60 normostrán. 
Cena v mieste a čase obvyklá. 2.6

12.1.70 Jazyková korektúra Med - 9 637027 osobohodina 10 13,50 135,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jazyková korektúra 
vytvorených materiálov. Predpokladaná náročnosť 6 
normostrán za hodinu. Rozsah materiálov je 60 normostrán. 
Cena v mieste a čase obvyklá. 2.6

12.1.71 Jazyková korektúra Med - 10 637027 osobohodina 10 13,50 135,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jazyková korektúra 
vytvorených materiálov. Predpokladaná náročnosť 6 
normostrán za hodinu. Rozsah materiálov je 60 normostrán. 
Cena v mieste a čase obvyklá. 2.6

12.1.72 Jazyková korektúra Med - 11 637027 osobohodina 16 13,50 216,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jazyková korektúra 
vytvorených materiálov. Predpokladaná náročnosť 6 
normostrán za hodinu. Rozsah materiálov je 100 normostrán. 
Cena v mieste a čase obvyklá. 2.6

12.1.73 Jazyková korektúra Med - 12 637027 osobohodina 10 13,50 135,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jazyková korektúra 
vytvorených materiálov. Predpokladaná náročnosť 6 
normostrán za hodinu. Rozsah materiálov je 60 normostrán. 
Cena v mieste a čase obvyklá. 2.6

12.1.74 Jazyková korektúra Med - 13 637027 osobohodina 10 13,50 135,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jazyková korektúra 
vytvorených materiálov. Predpokladaná náročnosť 6 
normostrán za hodinu. Rozsah materiálov je 60 normostrán. 
Cena v mieste a čase obvyklá. 2.6

12.1.75 Jazyková korektúra Med - 14 637027 osobohodina 16 13,50 216,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jazyková korektúra 
vytvorených materiálov. Predpokladaná náročnosť 6 
normostrán za hodinu. Rozsah materiálov je 100 normostrán. 
Cena v mieste a čase obvyklá. 2.6

12.1.76 Jazyková korektúra Med - 15 637027 osobohodina 10 13,50 135,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jazyková korektúra 
vytvorených materiálov. Predpokladaná náročnosť 6 
normostrán za hodinu. Rozsah materiálov je 60 normostrán. 
Cena v mieste a čase obvyklá. 2.6

12.1.77 Jazyková korektúra Med - 16 637027 osobohodina 10 13,50 135,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jazyková korektúra 
vytvorených materiálov. Predpokladaná náročnosť 6 
normostrán za hodinu. Rozsah materiálov je 60 normostrán. 
Cena v mieste a čase obvyklá. 2.6
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12.1.78 Jazyková korektúra Med - 17 637027 osobohodina 16 13,50 216,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jazyková korektúra 
vytvorených materiálov. Predpokladaná náročnosť 6 
normostrán za hodinu. Rozsah materiálov je 100 normostrán. 
Cena v mieste a čase obvyklá. 2.6

12.1.79 Jazyková korektúra Med - 18 637027 osobohodina 10 13,50 135,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jazyková korektúra 
vytvorených materiálov. Predpokladaná náročnosť 6 strán za 
hodinu. Rozsah materiálov je 60 normostrán. Cena v mieste a 
čase obvyklá. 2.6

12.1.80 Jazyková korektúra Med - 19 637027 osobohodina 16 13,50 216,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jazyková korektúra 
vytvorených materiálov. Predpokladaná náročnosť 6 
normostrán za hodinu. Rozsah materiálov je 100 normostrán. 
Cena v mieste a čase obvyklá. 2.6

12.1.81 Jazyková korektúra Med - 20 637027 osobohodina 10 13,50 135,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jazyková korektúra 
vytvorených materiálov. Predpokladaná náročnosť 6 
normostrán za hodinu. Rozsah materiálov je 60 normostrán. 
Cena v mieste a čase obvyklá. 2.6

12.1.82 Jazyková korektúra Med - 21 637027 osobohodina 10 13,50 135,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jazyková korektúra 
vytvorených materiálov. Predpokladaná náročnosť 6 
normostrán za hodinu. Rozsah materiálov je 60 normostrán. 
Cena v mieste a čase obvyklá. 2.6

12.1.83 Jazyková korektúra Med - 22 637027 osobohodina 20 13,50 270,00

DoVP - vrátane odvodov zamestnávateľa. Jazyková korektúra 
vytvorených materiálov. Predpokladaná náročnosť 6 
normostrán za hodinu. Rozsah materiálov je 120 normostrán. 
Cena v mieste a čase obvyklá. 2.6

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

12.2. Cestovné náhrady ** 9 610,00
12.2.1. Prevádzka vozidla organizácie * projekt 0 0,00 0,00

12.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi) ** projekt 0 0,00 0,00

12.2.3.
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)** v prípade potreby 631002 projekt 1 9 610,00 9 610,00

Zahraničné pracovné cesty: Česká republika – 3osoby/5dní a 
2osoby/5dní - 23,66 € stravné + 9,47 vreckové na osobu a deň, 
Holandsko – 4osoby/7dní - 45 € stravné + 18€ vreckové na 
osobu a deň. Výška stravného a vreckového určená podľa 
zákona č. 283/2002 v platnom znení a opatrenia MF SR č. 
606/2008, v prípade zmeny predpisov budeme účtovať 
cestovné náhrady podľa predpisov platných v čase 
uskutočnenia cesty. Výška vreckového určená vo výške 40% 
stravného. Výška stravného pre Českú republiku 600 ČZK bola 
prepočítaná podľa kurzu 25,356 (25.8.2009) - konkrétny kurz 
sa určí podľa času uskutočnenia cesty. Položka ďalej zahŕňa 
preukázané vedľajšie výdavky, cestovné a ubytovanie. Ich 
výška bola odhadnutá podľa prieskumu trhu, konečné náklady 
bude možné vypočítať až pri realizácii pracovnej cesty. Všetky 
ceny sú určené podľa predpisov platných v SR ku dňu podania 
žiadosti o NFP. 2.6

12.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 
činnosti) 0,00

12.3.1.
Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného 
personálu podľa aktivít projektu osobohodina 0 0,00 0,00

12.3.2. Vývoj portálu osobohodina 0 0,00 0,00

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

12.3.4. … Iné (doplniť) 0 0,00 0,00

12.4. Ostatné výdavky - priame 6 240,00
12.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity 3 projekt 0 0,00 0,00

12.4.2. Nájom ostatného majetku a lízing projekt 0 0,00 0,00
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12.4.3.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre lektorov, 
odborný personál (zabezpečené dodávateľsky)***** projekt 0,00

12.4.4. Grafické spracovanie a tlač publikácie projekt 0 0,00 0,00

12.4.5. Organizácia pracovných stretnutí autorského kolektívu 637001 projekt 1 6 240,00 6 240,00

Poskytnutie služieb týkajúcich sa zabezpečenia workshopu v 
prostredí mimo univerzity - prenájom priestorov a techniky, 
ubytovanie, strava, cestovné, obsluha a doplnkové služby pre 
13 osôb. Predpokladaná cena je 240 € na osobu. Dlžka 
workshopu je 2 dni. Počet stretnutí je 2. Cena v mieste a čase 
obvyklá. 2.6

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

12.5. Podpora frekventantov 1 610,00

12.5.1.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania (domáce, zahraničné cesty) projekt 0 0,00 0,00

12.5.2. Školiaci materiál, školiace potreby 633009 projekt 1 1 610,00 1 610,00

Odborná literatúra (najmä cudzojazyčná) potrebná pre štúdium 
autorského kolektívu. Predpokladáme priemernú potrebu 1 
publikáciu na jeden tvorený predmet. Priemerná cena odbornej 
svetovej (alebo domácej) literatúry je stanovená na 70€ na kus. 
Položka zahŕňa aj predplatné odborných periodík a zakúpenie 
kópií z knižníc. Kalkulácia položky: 1 publikácia x 23 
predmetov x 70€ 2.6

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

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

12. Spolu 59 876,29

13.
Jazyková príprava učiteľov na Filozofickej 
fakulte

13.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 0,00

13.1.1.
Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného 
personálu podľa aktivít projektu osobohodina 0 0,00 0,00

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

13.2. Cestovné náhrady ** 0,00
13.2.1. Prevádzka vozidla organizácie * projekt 0 0,00 0,00

13.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi) ** projekt 0 0,00 0,00

13.2.3.
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 
platnými limitmi)** v prípade potreby projekt 0 0,00 0,00

13.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 
činnosti) 1 200,00

13.3.1. Lektor angličtiny - FF 637004 osobohodina 60 20,00 1 200,00

Zmluva podľa obchodného zákonníka. Práca odborného lektora 
na hodnotení vedomostí 12 učiteľov z angličtiny. Hodnotenia 
budú realizované 5 krát. Náročnosť na jedno hodnotenie 
učiteľov je 12 hodín (1hodina/1učiteľ). Celkovo 5x12=60 
hodín. 2.7

13.3.2. Vývoj portálu osobohodina 0 0,00 0,00

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

13.3.4. … Iné (doplniť) 0 0,00 0,00

13.4. Ostatné výdavky - priame 24 843,00
13.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity 3 projekt 0 0,00 0,00

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

13.4.3.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre lektorov, 
odborný personál (zabezpečené dodávateľsky)***** projekt 0,00

13.4.4. Grafické spracovanie a tlač publikácie projekt 0 0,00 0,00
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13.4.5. Kurz angličtiny 637004 projekt 1 24 843,00 24 843,00

Zmluva podľa obchodného zákonníka. Položka zahŕňa poplatky 
za kurzy pre 12 učiteľov. Náklady boli podľa aktuálneho 
prieskumu trhu určené priemerne na 20€ hodinu lektora. 
Konkrétne kurzy budú vybrané na základe aktuálneho 
prieskumu trhu a  hodnotení učiteľov odborným lektorom. 
Celkovo bude odučených 1260 hodín v rôznych úrovniach. 
Celková cena 1260*20€=25 200€. 2.7

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

13.5. Podpora frekventantov 4 800,00

13.5.1.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 
vzdelávania (domáce, zahraničné cesty) projekt 0 0,00 0,00

13.5.2. Školiaci materiál, školiace potreby 633009 projekt 1 4 800,00 4 800,00

Literatúra pre účastníkov kurzov angličtiny potrebná pre účely 
výučby - rôzne slovníky, učebnice a interaktívne výučbové a 
prekladové programy. Predpokladáme potrebu 400 € na osobu 
počas projektu. Školiace potreby pre 12 učiteľov. Cena 
odhadnutá na základe cien v mieste a čase obvyklých. 2.7

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

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

13. Spolu 30 843,00

X. Riadenie rizík (ak relevantné)
X.1 Riziková prirážka projekt 0 0,00 0,00

X. Spolu 0,00
CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU 1 051 505,51

Kontrola kriterii efektivnosti rozpoctu Suma v EUR
Reálne limity 
rozpočtu v %

Maximálne 
limity

1. Nepriame výdavky*** 141 463,12 15,54% 20,00%

2a. Zariadenie a vybavenie cez krížové financovanie z 
ERDF (priame výdavky)

10,00%

2b. Zariadenie a vybavenie cez krížové financovanie z 
ERDF (nepriame výdavky)

10,00%

3a. Zariadenie a vybavenie (priame výdavky) 123 790,00 13,60% 20,00%
3b. Zariadenie a vybavenie (nepriame výdavky) 20,00%

4. Dodávky na nepriame výdavky 41 004,00 29,22% 30,00%
5. Dodávky na priame výdavky 2 900,00 9,89% 30,00%
6. Riziková prirážka 0,00% 5,00%

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

*Preplatenie PHM podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze vozidla zaradeného do majetku organizácie na uskutočnenie pracovných ciest

**Preplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verejnou dopravou 

****Žiadateľ uvedie číslo aktivity podľa podrobného opisu projektu. Niektoré výdavky môžu byť zapojené vo viacerých aktivitách súčasne (napr. zariadenie/vybavenia sa využíva vo viacerých aktivitách)

Hlavná položka A3 (ako aj A4, A5, atď) je zahrnutá do priamych výdavkov rozpočtu.

z priamych výdavkov
z priamych výdavkov

z nepriamych výdavkov

*****Výdavok nesmie byť duplicitný vo vzťahu k výdavkom zahrnutým v položkách cestovné náhrady, v prípade duplicity bude daný výdavok neoprávnený v plnej výške. Pri odbornom personále je možné aplikovať iba na základe 
pracovnoprávnych vzťahov (zamestnanec - prijímateľ). V prípade vzťahu napr. živnostník - prijímateľ sa výdavky neuhrádzajú.

***Nepriame výdavky sú bežné výdavky súvisiace so zabezpečením realizácie riadenia projektu a publicity a informovanosti (výdavky žiadateľa na personál vyčlenený na riadenie projektu (projektový manažér, účtovník,...); tovary a služby, 
ktoré súvisia s administratívnym a technickým zabezpečením realizácie projektu vrátane informovania a publicity (napr. spotrebný materiál, zariadenie/vybavenie pre účely riadenia a administrácie projektu). Obsahujú všetky výdavky v hlavnej 
položke A1  a v prípade hlavnej položky A2 relevantné výdavky. Limit je určený na základe priamych výdavkov na projekt, t.j. 20 % z oprávnených priamych výdavkov projektu (bez započítania rizikovej prirážky). 

z nepriamych výdavkov

z nepriamych výdavkov
z priamych výdavkov

z priamych výdavkov
z celkových oprávnených výdavkov
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Príloha č. 4 k Dodatku č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP 

 

PODROBNÝ POPIS AKTIVÍT PROJEKTU 
 

 
Cieľové skupiny projektu 
Cieľová skupina Charakteristika cieľovej skupiny 
Študenti vysokej školy - Počet: 60 študentov v bakalárskych 

a magisterských študijných odborov 
- Veková štruktúra: 18 – 25 r. 
- Pohlavie: ženy aj muži 

Vysokoškolskí učitelia - Počet: 32, z toho 17 z Právnickej fakulty, 15 
z Filozofickej fakulty 

- Pohlavie: ženy aj muži 
 
Podrobný popis aktivít 
Podrobný popis aktivity č. 1 

Názov aktivity 
1.1 Úvodná fáza prípravy nového študijného programu v 
anglickom jazyku Medzinárodné a európske právo  

Cieľ aktivity 
 
 
 

Trvanie aktivity od – do 
(dd.mm.rrrr) 

01.06.2010 – 31.05.2011 

Popis aktivity 
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Metodológia aktivity 
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Cieľová skupina  17 vysokoškolských učiteľov 

Výstupy aktivity 

 
 
 
 
 
 
 

Spôsob získavania 
spätnej väzby 

 
 
 
 

 
Podrobný popis aktivity č. 2 

Názov aktivity 
1.2 Tvorba študijných materiálov pre študijný program v 
anglickom jazyku Medzinárodné a európske právo 

Cieľ aktivity 
 
 
 

Trvanie aktivity od – do 
(dd.mm.rrrr) 

01.06.2011 – 31.05.2012 

Popis aktivity 
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Metodológia aktivity 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cieľová skupina  17 vysokoškolských učiteľov 

Výstupy aktivity 
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Spôsob získavania 
spätnej väzby 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Podrobný popis aktivity č. 3 

Názov aktivity 
1.3 Záverečná fáza prípravy nového študijného programu v 
anglickom jazyku Medzinárodné a európske právo 

Cieľ aktivity 
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Trvanie aktivity od – do 
(dd.mm.rrrr) 

01.06.2012 – 31.05.2013 

Popis aktivity 
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Metodológia aktivity 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cieľová skupina  
- 17 vysokoškolských učiteľov  
- 20 študentov zúčastnených pilotného testovania 

Výstupy aktivity 

 
 
 
 

Spôsob získavania 
spätnej väzby 
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Podrobný popis aktivity č. 4 
Názov aktivity 1.4 Jazyková príprava učiteľov na Právnickej fakulte 

Cieľ aktivity 
 
 
 

Trvanie aktivity od – do 
(dd.mm.rrrr) 

01.06.2010 – 31.05.2013 

Popis aktivity 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodológia aktivity 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cieľová skupina  
17 vysokoškolských učiteľov zúčastnených na príprave nového 
študijného programu 
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Výstupy aktivity 

 
 
 
 
 
 

Spôsob získavania 
spätnej väzby 

 
 
 
 
 

 
Podrobný popis aktivity č. 5 

Názov aktivity 
2.1 Úvodná fáza prípravy nového študijného programu v 
slovenskom a anglickom jazyku Kognitívne štúdiá 

Cieľ aktivity 
 
 
 

Trvanie aktivity od – do 
(dd.mm.rrrr) 

01.06.2010 – 31.05.2011 

Popis aktivity 
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Metodológia aktivity 
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Cieľová skupina  
5 vysokoškolských učiteľov z radov autorov, ktorí sú 
zamestnancami školy 

Výstupy aktivity 

 
 
 
 
 
 
 
 

Spôsob získavania 
spätnej väzby 

 
 
 
 

 
 
 
Podrobný popis aktivity č. 6 

Názov aktivity 
2.2 Tvorba študijných materiálov pre študijný program v 
slovenskom a anglickom jazyku Kognitívne štúdiá 

Cieľ aktivity 
 
 
 

Trvanie aktivity od – do 
(dd.mm.rrrr) 

01.06.2011 – 31.07.2012 

Popis aktivity 
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Metodológia aktivity 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cieľová skupina  
5 vysokoškolských učiteľov z radov autorov, ktorí sú 
zamestnancami školy 

Výstupy aktivity 
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Spôsob získavania 
spätnej väzby 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Podrobný popis aktivity č. 7 

Názov aktivity 
2.3 Záverečná fáza prípravy nového študijného programu v 
slovenskom a anglickom jazyku Kognitívne štúdiá 

Cieľ aktivity 

 
 
 
 
 
 
 

Trvanie aktivity od – do 
(dd.mm.rrrr) 

01.08.2012 – 31.05.2013 

Popis aktivity 
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Metodológia aktivity 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cieľová skupina  - 5 vysokoškolských učiteľov z radov autorov, ktorí sú 
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zamestnancami školy 
- 20 študentov zúčastnených pilotného testovania 

Výstupy aktivity 

 
 
 
 

 

Spôsob získavania 
spätnej väzby 

 
 
 
 
 
 

 
Podrobný popis aktivity č. 8 

Názov aktivity 
2.4 Úvodná fáza prípravy nového študijného programu 
Medievalistika 

Cieľ aktivity 
 
 
 

Trvanie aktivity od – do 
(dd.mm.rrrr) 

01.06.2010 – 31.05.2011 

Popis aktivity 
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   ITMS kód Projektu: 26110230028 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodológia aktivity 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ITMS kód Projektu: 26110230028 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cieľová skupina  
10 vysokoškolských učiteľov z radov autorov, ktorí sú 
zamestnancami školy 

Výstupy aktivity 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spôsob získavania 
spätnej väzby 

 
 
 
 

Podrobný popis aktivity č. 9 

Názov aktivity 
2.5 Tvorba študijných materiálov pre študijný program 
Medievalistika  

Cieľ aktivity 
 
 
 

Trvanie aktivity od – do 
(dd.mm.rrrr) 

01.06.2011 – 31.05.2012 

Popis aktivity 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ITMS kód Projektu: 26110230028 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   ITMS kód Projektu: 26110230028 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Metodológia aktivity 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cieľová skupina  
10 vysokoškolských učiteľov z radov autorov, ktorí sú 
zamestnancami školy 

Výstupy aktivity 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ITMS kód Projektu: 26110230028 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ITMS kód Projektu: 26110230028 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spôsob získavania 
spätnej väzby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Podrobný popis aktivity č. 10 

Názov aktivity 
2.6 Záverečná fáza prípravy nového študijného programu 
Medievalistika 

Cieľ aktivity 

 
 
 
 
 
 

Trvanie aktivity od – do 
(dd.mm.rrrr) 

01.06.2012 – 31.05.2013 



   ITMS kód Projektu: 26110230028 
 

Popis aktivity 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   ITMS kód Projektu: 26110230028 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodológia aktivity 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ITMS kód Projektu: 26110230028 
 

 
 
 

Cieľová skupina  
- 10 vysokoškolských učiteľov z radov autorov, ktorí sú 

zamestnancami školy 
- 20 študentov zúčastnených pilotného testovania 

Výstupy aktivity 

 
 
 
 

Spôsob získavania 
spätnej väzby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Podrobný popis aktivity č. 11 
Názov aktivity 2.7 Jazyková príprava učiteľov na Filozofickej fakulte 

Cieľ aktivity 
 
 

Trvanie aktivity od – do 
(dd.mm.rrrr) 

01.06.2010 – 31.05.2013 

Popis aktivity 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ITMS kód Projektu: 26110230028 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodológia aktivity 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cieľová skupina  

- 5 vysokoškolských učiteľov zúčastnených na príprave 
nového študijného programu Kognitívne štúdiá (všetci 
interní učitelia zúčastnení na realizácii aktivít projektu) 

- 7 vysokoškolských učiteľov zúčastnených na príprave 
nového študijného programu Medievalistika (Mgr. Nicol 
Sipekiová, Mgr. Katarína Šotkovská, Mgr. Erika Juríková, 
PhD., doc. PhDr. Zuzana Lopatková, Mgr. Martin Tibenský, 
Mgr. Peter Labanc, doc. PhDr. Marta Dobrotková,CSc.) 

Výstupy aktivity 

 
 
 
 
 
 

Spôsob získavania 
spätnej väzby 
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