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DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO   

PRÍSPEVKU 
uzatvorený v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov, v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov, v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona 
č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva 

v znení neskorších predpisov 
 
ČÍSLO ZMLUVY: 031/2010/4.1/OPVaV 
 
Tento Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, registračné číslo 
Dodatku 031/2010/4.1/OPVaV/D01 (ďalej len „Dodatok“) je uzatvorený v zmysle článku 8 
bod 1 VZP medzi zmluvnými stranami: 
 

Poskytovateľ 
názov  : Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky 

sídlo : Stromová 1, 813 30 Bratislava 

   Slovenská republika 

IČO : 00164381 

DIČ : 2020798725 

konajúci : Ing. Eugen Jurzyca 

 

v zastúpení1  

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

                           štrukturálne fondy EÚ 

sídlo :  Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava 

IČO :  31819494 

DIČ :  2022295539 

Konajúci :  Ing. Alexandra Drgová  

na základe splnomocnenia zo dňa 13.12. 2007  

(ďalej len „Poskytovateľ“)  

 

Prijímateľ 
názov:                 Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 

sídlo:                   Dúbravská cesta 9, 845 38 Bratislava     

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

konajúci:            Ing. Igor Tvaroška, DrSc.                  

IČO:                    00166618               

DIČ:                    2020894678 
 

banka : 

číslo účtu  (vrátane predčíslia) a kód banky  

 zálohové platby:2  a) 

    b) 

 predfinancovanie:3 a)  

    b) 

 refundácia:4  a)  

(ďalej len „Prijímateľ“) 

 

(ďalej aj „Zmluvné strany“) 

Článok 1 
 

Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na zmenách Zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku č. 031/2010/4.1/OPVaV (ďalej len „Zmluva“), kód ITMS Projektu 
26240120031, uvedených v článku 2 tohto Dodatku. 
 
 

Článok 2 
 
(1) Príloha č. 3 Zmluvy „Podpisové vzory“ sa nahrádza novou prílohou „Podpisové 

vzory“. 
 

Príloha „Podpisové vzory“ je prílohou č. 1 k Dodatku č. 1.  
Príloha č. 1 k Dodatku č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 
 

 
(2) Príloha č. 7 Zmluvy - „Zmluva o partnerstve“ sa mení na základe Dodatku č. 1 

k Zmluve o partnerstve, ktorý tvorí prílohu tohto Dodatku.  
 

Dodatok č. 1 k Zmluve o partnerstve sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.  
 

Článok 3 
(1)  Pre účely tohto Dodatku sa všeobecné zmluvné podmienky označujú ako „VZP“, 

Zmluva o poskytnutí NFP 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 Ak sa nehodí, prečiarknite 
3 Ak sa nehodí, prečiarknite 
4 Ak sa nehodí, prečiarknite 
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Príloha č. 2 k Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP 
 

      
 
 

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O PARTNERSTVE  
uzatvorený v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej 
z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov  

 
Tento Dodatok k zmluve o partnerstve, registračné číslo Dodatku 
031/2010/4.1/OPVaV/D01/PZ  (ďalej len „Dodatok“) je uzatvorený v zmysle článku XX. ods. 
9 Zmluvy o partnerstve k realizácii projektu č. 26240120031, názov projektu: Centrum 
excelentnosti  pre Glykomiku medzi zmluvnými stranami: 
 
 
1. Názov spoločnosti/organizácie:     Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 
Právna forma:    Príspevková organizácia 
Adresa/Sídlo:    Dúbravská cesta 9, 845 38 Bratislava 
IČO:     00166618      
DIČ:     2020894678 
Zapísaná v:    Zriaďovacia listina č. 488/G/12/2008 Predsedníctva SAV  
                                                           (uznesenie Predsedníctva SAV č. 1130 zo dňa 22.7.2008)  
Telefón/fax:    +421 2 5941 0201/ +421 2 5941 0222    
E-mail:    chemitsa@savba.sk    
Http:     www.chem.sk 
Štatutárny zástupca:   Ing. Igor Tvaroška, DrSc. 
(ďalej len „hlavný partner“) 

a 
 

2. Názov :    Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie   
                                                           Slovenskej akadémie vied 
Právna forma:    Rozpočtová organizácia 
Adresa/Sídlo:    Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava - Karlova Ves 
IČO:     00598453      
DIČ:     2020895096 
Zapísaná v:    Zriaďovacia listina č.473/G/12/2008 Predsedníctva SAV   
                                                           (uznesenie Predsedníctva SAV č. 1130 zo dňa 22.7.2008)  
Telefón/fax:    +421 2 5941 0662     
E-mail:    exfarano@savba.sk   
Http:     www.uef.sav.sk 
Štatutárny zástupca:   Prof. MUDr. Radomír Nosáľ, DrSc. 
(ďalej len „partner 1") 

a 
 

3. Názov :    Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied 
Právna forma:    Rozpočtová organizácia 
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Adresa/Sídlo:    Dúbravská cesta 21, 845 51 Bratislava – Karlova Ves  
IČO:     166634     
DIČ:     2020894689 
Zapísaná v:     Zriaďovacia listina č. 484/G/12/2008 Predsedníctva SAV  
                                                           (uznesenie Predsedníctva č. 1130 zo dňa 22.7.2008)  
Telefón/fax:    + 421 2 5930 7418, +421 2 5930 7411    
E-mail:    Imrich.barak@savba.sk  
Http:     imb.savba.sk 
Štatutárny zástupca:   RNDr. Imrich Barák, DrSc. 
 (ďalej len „partner 2") 

a 
 

4. Názov :    Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Slovenskej  
                                                           akadémie vied 
Právna forma:    Rozpočtová organizácia 
Adresa/Sídlo:    Vlárska 5, 833 34 Bratislava – Nové Mesto  
IČO:     00490890      
DIČ:     2020887000 
Zapísaná v:     Zriaďovacia listina č.507/G/12/2008 Predsedníctva SAV  
                                                           (uznesenie Predsedníctva č. 1130 zo dňa 22.7.2008) 
Telefón/fax:    + 421 2 5477 2211     
E-mail:    olga.krizanova@savba.sk    
Http:     www.umfg.sav.sk 
Štatutárny zástupca:   Doc.Ing. Oľga Križanová, DrSc. 
(ďalej len „partner 3") 

a 
 
5. Názov :    Ústav pre výskum srdca Slovenskej akadémie vied 
Právna forma:    Rozpočtová organizácia 
Adresa/Sídlo:    Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava – Karlova Ves  
IČO:     598461     
DIČ:     2020895107 
Zapísaná v:     Zriaďovacia listina č. 478/G/12/2008 Predsedníctva SAV   
                                                           (uznesenie Predsedníctva č. 1130 zo dňa 22.7.2008) 
Telefón/fax:    + 421 2 5477 4405    
E-mail:    usrdmiro@savba.sk 
Http:     www.usrd.sav.sk 
Štatutárny zástupca:   RNDr. Miroslav Barančík, DrSc. 
 (ďalej len „partner 4") 

a 
 
6. Názov :    Ústav zoológie Slovenskej akadémie vied 
Právna forma:    Príspevková organizácia 
Adresa/Sídlo:    Dúbravská cesta 9, 845 06 Bratislava – Karlova Ves  
IČO:     00679097   
DIČ:     2020919417 
Zapísaná v:     Zriaďovacia listina č. 589/G/12/2008 Predsedníctva SAV                
                                                           (uznesenie Predsedníctva č. 1130 zo dňa 22.7.2008) 
Telefón/fax:    + 421 2 5930 2601    
E-mail:    milan.kozanek@savba.sk  
Http:     www.zoo.sav.sk 
Štatutárny zástupca:   RNDr. Milan Kozánek, CSc. 
 (ďalej len „partner 5") 
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a 
 
7. Názov :    Univerzita Komenského v Bratislave 
Právna forma:    Verejná inštitúcia 
Adresa/Sídlo:    Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava – Staré Mesto  
IČO:     00397865     
DIČ:     2020845332 
Zapísaná v:     Štatút Univerzity Komenského v Bratislave  
Telefón/fax:    + 421 2 59244248    
E-mail:    František.gaher@rec.uniba.sk  
Http:     www.uniba.sk 
Štatutárny zástupca:   Doc., PhDr. František Gahér, CSc. 
 (ďalej len „partner 6") 
 
 (ďalej aj „Zmluvné strany“) 

Článok 1 
Zmluvné strany sa dohodli na zmenách Zmluvy o partnerstve uzatvorenej k realizácii projektu 
č. 26240120031 (ďalej len „Zmluva“), uvedených v Článku 2 tohto Dodatku. 

 

Článok 2 
Prílohy Zmluvy 
(1) Príloha č. 2b Zmluvy o partnerstve „Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu 

projektu (v EUR)   PRE PARTNERA: Chemický ústav Slovenskej akadémie vied  sa 
nahrádza novou prílohou č. 2b  „Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v 
EUR)   PRE PARTNERA: Chemický ústav Slovenskej akadémie vied “. 

Nová Príloha „Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR) PRE 
PARTNERA: Chemický ústav Slovenskej akadémie vied je prílohou č. 1 k Dodatku č. 1.  
Príloha č. 1 k Dodatku č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

(2) Príloha č. 2b Zmluvy o partnerstve „Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu 
projektu (v EUR) PRE PARTNERA: Ústav experimentálnej farmakológie a 
toxigológie Slovenskej akadémie vied“ sa nahrádza novou prílohou č. 2b  „Rozpočet 
projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR) PRE PARTNERA: Ústav 
experimentálnej farmakológie a toxigológie Slovenskej akadémie“. 

Nová Príloha „Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR) PRE 
PARTNERA: Ústav experimentálnej farmakológie a toxigológie Slovenskej akadémie  je 
prílohou č. 2 k Dodatku č. 1.  
Príloha č. 2 k Dodatku č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

(3) Príloha č. 2b Zmluvy o partnerstve „Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu 
projektu (v EUR)   PRE PARTNERA: Ústav molekulárnej biológie Slovenskej 
akadémie vied“ sa nahrádza novou prílohou č. 2b  „Rozpočet projektu a komentár k 
rozpočtu projektu (v EUR)   PRE PARTNERA: Ústav molekulárnej biológie Slovenskej 
akadémie vied“. 

Nová Príloha „Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR) PRE 
PARTNERA: Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied je prílohou č. 3 
k Dodatku č 1.  
Príloha č. 3 k Dodatku č.1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 
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(4) Príloha č. 2b Zmluvy o partnerstve „Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu 
projektu (v EUR) PRE PARTNERA: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky 
Slovenskej akadémie vied “ sa nahrádza novou prílohou č. 2b  „Rozpočet projektu a 
komentár k rozpočtu projektu (v EUR)  PRE PARTNERA: Ústav molekulárnej fyziológie 
a genetiky Slovenskej akadémie vied “. 

Nová Príloha „Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR) PRE 
PARTNERA: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Slovenskej akadémie vied je 
prílohou č. 4 k Dodatku č. 1.  
Príloha č. 4 k Dodatku č.1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

(5) Príloha č. 2b Zmluvy o partnerstve „Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu 
projektu (v EUR)  PRE PARTNERA: Ústav pre výskum srdca Slovenskej akadémie 
vied“ sa nahrádza novou prílohou č. 2b  „Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu 
projektu (v EUR)  PRE PARTNERA: Ústav pre výskum srdca Slovenskej akadémie 
vied“. 

Nová Príloha „Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR) PRE 
PARTNERA: Ústav pre výskum srdca Slovenskej akadémie vied je prílohou č. 5 
k Dodatku č.1.  
Príloha č. 5 k Dodatku č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

(6) Príloha č. 2b Zmluvy o partnerstve „Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu 
projektu (v EUR)   PRE PARTNERA: Ústav zoológie Slovenskej akadémie vied“ sa 
nahrádza novou prílohou č. 2b  „Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v 
EUR) PRE PARTNERA: Ústav zoológie Slovenskej akadémie vied“. 

Nová Príloha „Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR) PRE 
PARTNERA: Ústav zoológie Slovenskej akadémie vied je prílohou č. 6 k Dodatku č. 1.  
Príloha č. 6 k Dodatku č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.  

(7) Príloha č. 2b Zmluvy o partnerstve „Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu 
projektu (v EUR) PRE PARTNERA: Farmaceutická fakulta Univerzity 
Komenského v Bratislave“ sa nahrádza novou prílohou č. 2b  „Rozpočet projektu a 
komentár k rozpočtu projektu (v EUR) PRE PARTNERA: Farmaceutická fakulta 
Univerzity Komenského v Bratislave“. 

Nová Príloha „Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR) PRE 
PARTNERA: Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave je prílohou č. 
7 k Dodatku č. 1.  
Príloha č. 7 k Dodatku č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 
 

(8) Príloha č. 4 Zmluvy o partnerstve „Podpisové vzory partnerov“ sa nahrádza novou 
prílohou „Podpisové vzory partnerov“. 

   
Príloha „Podpisové vzory partnerov“ je prílohou č. 8 k Dodatku č. 1.  
Príloha č. 8 k Dodatku č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 
 
 

Článok 3 
(1) Tento Dodatok je vyhotovený v 11 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane 

každá  zo Zmluvných strán 1 rovnopis.  

(2) Hlavný partner je povinný pre potreby uzatvorenia Dodatku k Zmluve o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku poskytnúť Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a 
športu Slovenskej republiky ako Riadiacemu orgánu/ Agentúre Ministerstva školstva, 
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Prílohy: 

Príloha č. 1: Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR)   PRE PARTNERA:  

                   Chemický ústav Slovenskej akadémie vied  

Príloha č. 2: Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR) PRE PARTNERA: 

                   Ústav experimentálnej farmakológie a toxigológie Slovenskej akadémie 

Príloha č. 3: Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR)   PRE PARTNERA:  

                   Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied 

Príloha č. 4: Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR)  PRE PARTNERA:  

                   Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Slovenskej akadémie vied 

Príloha č. 5: Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR)  PRE PARTNERA:  

                   Ústav pre výskum srdca Slovenskej akadémie vied 

Príloha č. 6: Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR) PRE PARTNERA:  

                   Ústav zoológie Slovenskej akadémie vied 

Príloha č. 7: Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR) PRE PARTNERA:  

                   Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 

Príloha č.8: Podpisové vzory partnerov  

 
 



1

Názov položky rozpočtu

Číselník 
oprávnených 
výdavkov Jednotka

Počet 
jednotiek

Jednotková 
cena

Výdavky 
projektu spolu

Oprávnené 
výdavky 

projektu spolu Komentár k rozpočtu 

Priradenie k 
aktivitám projektu 

(číslo aktivity v 
Opise projektu 

F1/1.)
A B B1 C D E F1 = D * E F2 G I

1. Zariadenie a vybavenie projektu
1.1. Zariadenie a vybavenie 2 628 270,00 0,00

1.1.1.
Separačno-identifikačné zariadenie pre 
štruktúrnu analýzu glykoproteínov 713004 ks 1 968 120,000 968 120,00 0,00

Cena určená predbežným prieskumom 
trhu.

Aktivita 2.1.: 
Vybavenie centra 
excelentnosti 
špičkovou 
prístrojovou 
technikou

1.1.2. Zariadenie pre plynovú chromatografiu 713004 ks 1 31 000,000 31 000,00 0,00
 Cena určená predbežným prieskumom 
trhu.

Aktivita 2.1.: 
Vybavenie centra 
excelentnosti 
špičkovou 
prístrojovou 
technikou

1.1.3.
Zariadenie na Ramanovskú vibračnú 
spektrometriu 713004 ks 1 110 000,000 110 000,00 0,00

 
Cena určená predbežným prieskumom 
trhu.

Aktivita 2.1.: 
Vybavenie centra 
excelentnosti 
špičkovou 
prístrojovou 
technikou

Príloha č. 1 k Dodatku č. 1 k Zmluve o partnerstve: Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR)   PRE PARTNERA : Chemický ústav Slovenskej akadémie vied
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1.1.4. Elementárny analyzátor 713004 ks 1 24 000,000 24 000,00 0,00
 Cena určená predbežným prieskumom 
trhu.

Aktivita 2.1.: 
Vybavenie centra 
excelentnosti 
špičkovou 
prístrojovou 
technikou

1.1.5.
Zariadenie pre plynovú chromatografiu v 
spojení s hmotnostným detektorom 713004 ks 1 387 000,000 387 000,00 0,00

  

Cena určená predbežným prieskumom 
trhu.

Aktivita 2.1.: 
Vybavenie centra 
excelentnosti 
špičkovou 
prístrojovou 
technikou

1.1.6. Atómový silový mikroskop 713004 ks 1 251 000,000 251 000,00 0,00

 

 Cena určená predbežným prieskumom 
trhu.

Aktivita 2.1.: 
Vybavenie centra 
excelentnosti 
špičkovou 
prístrojovou 
technikou
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1.1.7.
Prístroj pre analýzu interakcií biomolekúl 
pomocou povrchovej plazmónovej rezonancie 713004 ks 1 96 150,000 96 150,00 0,00

 Cena určená predbežným prieskumom 
trhu.

Aktivita 2.1.: 
Vybavenie centra 
excelentnosti 
špičkovou 
prístrojovou 
technikou

1.1.8.
Tandemový hmotnostný spektrometer s 
laserovou ionizáciou 713004 ks 1 654 000,000 654 000,00

 Cena bola určená na základe 
predbežného prieskumu trhu.

Aktivita 2.1.: 
Vybavenie centra 
excelentnosti 
špičkovou 
prístrojovou 
technikou

1.1.9. Robotické zariadenie pre prípravu vzoriek 713004 ks 1 97 000,000 97 000,00

 

 Cena bola určená na základe 
predbežného prieskumu.

Aktivita 2.1.: 
Vybavenie centra 
excelentnosti 
špičkovou 
prístrojovou 
technikou

1.1.25.
Vytváranie počítačových sietí: Počítačové 
prepojenie medzi laboratóriami  713002 projekt 1 10 000,000 10 000,00 0,00

 

Cena bola určená na základe predbežného 
prieskumu. 

Aktivita 2.1.: 
Vybavenie centra 
excelentnosti 
špičkovou 
prístrojovou 
technikou

1.1.26. Licencie ks 0 0,00 0,00 0,00
1.1.27. nakup IKT ks 0 0,00 0,00 0,00
1.1.28. Ďalšie položky podľa charakteru projektu ks 0 0,00 0,00 0,00
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1.2.
Odpisy dlhodobého hmotného/nehmotného  
majetku 0,00 0,00

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

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

1.2.3. Ďalšie položky podľa charakteru projektu 0,00 0,00
1.3 Stavebné úpravy (práce) projektu* 251 120,00 0,00

1.3.1 Hlavná stavebná výroba 717003 projekt 1 126195,64 126 195,64 0,00

Aktivita 2.1.: 
Vybavenie centra 
excelentnosti 
špičkovou 
prístrojovou 
technikou

1.3.2. Pomocná stavebná výroba 717003 projekt 1 84990,51 84 990,51

Aktivita 2.1.: 
Vybavenie centra 
excelentnosti 
špičkovou 
prístrojovou 
technikou
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1.3.3. Montážne práce a dodávky 717003 projekt 1 39933,85 39 933,85

Aktivita 2.1.: 
Vybavenie centra 
excelentnosti 
špičkovou 
prístrojovou 
technikou

...
1.4. Stavebný dozor 0,00 0,00

1.4.1. Stavebný dozor projekt 0 0,00 0,00 0,00
1.5. Projekčná činnosť 0,00 0,00

1.5.1. Projektová dokumentácia stavby projekt 0 0,00 0,00 0,00
1.5.2. Autorský dozor projektanta/architekta projekt 0 0,00 0,00 0,00

1.6. Zariadenie a vybavenie - iné 0,00 0,00
1.6.1. Ďalšie položky podľa charakteru projektu ks 0 0,00 0,00 0,00
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1. Spolu 2 879 390,00 0,00
2.A Aktivita 1.1.:Formálne vytvorenie centra excelentnosti pre glykomiku

2.A.1.
Personálne výdavky interné - odborné 
činnosti 0,00 0,00

2.A.1.1.

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

2.A.1.2. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,00 0,00 0,00
2.A.2. Cestovné náhrady ** 0,00 0,00

2.A.2.1. Prevádzka vozidla organizácie*** projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.A.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v 
súlade s platnými limitmi) ** projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.A.2.3
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v 
súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.A.2.4 Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 0 0,00 0,00 0,00

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

2.A.3.1.

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

2.A.3.2. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,00 0,00 0,00
2.A.4. Ostatné výdavky - priame 50 000,00 0,00

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

2.A.4.2. Nájom priestorov na realizáciu aktivity projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.A.4.3.

Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s 
realizáciou aktivity / aktivít projektu - dodávané 
externe 637004 ks 1 50 000,000 50 000,00 0,00

 

Cena bola stanovená na základe 
predbežného prieskumu trhu. 

Aktivita 1.1.: 
Formálne 
vytvorenie centra 
excelentnosti pre 
glykomiku

2.A Celkom 50 000,00 0,00
2.B Aktivita 1.2.: Zadefinovanie dlhodobého strategického plánu rozvoja centra

2.B.1.
Personálne výdavky interné - odborné 
činnosti 0,00 0,00

2.B.1.1.

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

2.B.1.2. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,00 0,00 0,00
2.B.2. Cestovné náhrady ** 0,00 0,00

2.B.2.1. Prevádzka vozidla organizácie*** projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.B.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v 
súlade s platnými limitmi) ** projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.B.2.3.
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v 
súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.B.2.4. Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 0 0,00 0,00 0,00

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

2.B.3.1.
Doplniť názvy funkcií/položiek  odborného 
personálu podľa aktivít projektu osobohodina 0 0,00 0,00 0,00

2.B.3.2. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,00 0,00 0,00
2.B.4. Ostatné výdavky - priame 50 000,00 0,00

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

2.B.4.2. Nájom priestorov na realizáciu aktivity projekt 0 0,00 0,00 0,00
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2.B.4.3.

Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s 
realizáciou aktivity / aktivít projektu - dodávané 
externe 637004 ks 1 50 000,000 50 000,00 0,00

 Cena bola stanovená na základe 
predbežného prieskumu trhu.

Aktivita 1.2: 
Zadefinovanie 
dlhodobého 
strategického plánu 
rozvoja centra.

2.B.4.4
Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou 
aktivity (napr. voda) nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00

2.B.4.5
Prevádzkové výdavky v suvislosti s realizáciou 
aktivity (napríklad plyn, energie) nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00

2.B.4.6. Ďalšie položky podľa charakteru projektu nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00
2.B. Celkom 50 000,00 0,00
2.C Aktivita 2.1. Vybavenie centra excelentnosti špičkovou prístrojovou technikou

2.C.1.
Personálne výdavky interné - odborné 
činnosti 1 080,00 0,00

2.C.1.1. Odborný pracovník 1 610620 osobohodina 120 9,000 1 080,00 0,00

 Mzda bola vypočítaná ako alikvotná 
suma vo vzťahu k celkovému 
odpracovanému času a hrubej mzde v 
zmysle rozpočtových pravidiel. Hodinová 
mzda zahŕňa aj odvody zamestnávateľa.

Aktivita 2.1.: 
Vybavenie centra 
excelentnosti 
špičkovou 
prístrojovou 
technikou

2.C.1.2. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,00 0,00 0,00
2.C.2. Cestovné náhrady ** 0,00 0,00

2.C.2.1. Prevádzka vozidla organizácie*** projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.C.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v 
súlade s platnými limitmi) ** projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.C.2.3
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v 
súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.C.2.4 Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 0 0,00 0,00 0,00

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

2.C.3.1.
Doplniť názvy funkcií/položiek  odborného 
personálu podľa aktivít projektu osobohodina 0 0,00 0,00 0,00

2.C.3.2. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,00 0,00 0,00
2.C.4. Ostatné výdavky - priame 20 000,00 0,00

2.C.4.1.
Nájom zaiadenia a riadenia a vybavenia 
(vrátane operatívneho lízingu) nerelevantné projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.C.4.2. Nájom priestorov na realizáciu aktivity nerelevantné projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.C.4.3.

Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s 
realizáciou aktivity / aktivít projektu - dodávané 
externe nerelevantné projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.C.4.4.
Výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity, 
materiál pre chod prístrojov 633006 projekt 1 15 000,000 15 000,00 0,00

 Cena bola určená na základe 
predbežného prieskumu. 

Aktivita 2.1.: 
Vybavenie centra 
excelentnosti 
špičkovou 
prístrojovou 
technikou
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2.C.4.5.
Výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity, 
vodné, stočné 632002 projekt 1 2 000,000 2 000,00 0,00

 

Suma bola určená odhadom a  bude 
dokladovaná na základe výpočtového 
vzorca

Aktivita 2.1.: 
Vybavenie centra 
excelentnosti 
špičkovou 
prístrojovou 
technikou

2.C.4.6.
Výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity, 
energie 632001 projekt 1 3 000,000 3 000,00 0,00

   Suma bola určená na základe 
technických parametrov prístrojov a 
zariadení.

Aktivita 2.1.: 
Vybavenie centra 
excelentnosti 
špičkovou 
prístrojovou 
technikou

2.C.4.7 Ďalšie položky podľa charakteru projektu nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00
2.C. Celkom 21 080,00 0,00
2D Aktivita 2.2. Vybavenie centra excelentnosti modernou IKT infraštruktúrou

2.D.1.
Personálne výdavky interné - odborné 
činnosti 1 080,00 0,00

2.D.1.1. Odborný pracovník 2 610620 osobohodina 120 9,000 1 080,00 0,00

 Mzda bola vypočítaná ako alikvotná 
suma vo vzťahu k celkovému 
odpracovanému času a hrubej mzde v 
zmysle rozpočtových pravidiel. Hodinová 
mzda zahŕňa aj odvody zamestnávateľa.

Aktivita 2.2.: 
Vybavenie centra 
excelentnosti 
modernou IKT 
technikou

2.D.2. Cestovné náhrady ** 0,00 0,00
2.D.2.1. Prevádzka vozidla organizácie*** projekt 0 0,00 0,00 0,00

2 D.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v 
súlade s platnými limitmi) ** 631001 projekt 1 0,000 0,00 0,00

2.D.2.4.
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v 
súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.D.2.5 Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 0 0,00 0,00 0,00

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

2.D.3.1.

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

2.D.3.2. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,00 0,00 0,00
2.D.4. Ostatné výdavky - priame 15 000,00 0,00

2.D.4.1.
Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane 
operatívneho lízingu) nerelevantné 0 0 0,00 0,00 0,00

2.D.4.2. Nájom priestorov na realizáciu aktivity nerelevantné 0 0 0,00 0,00 0,00

2.D.4.3.

Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s 
realizáciou aktivity / aktivít projektu - dodávané 
externe nerelevantné 0 0 0,00 0,00 0,00

2.D.4.4.
Výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity, 
materiál 633006 projekt 1 15 000,000 15 000,00 0,00

 Cena bola určená na základe 
predbežného prieskumu.  

Aktivita 2.2.: 
Vybavenie centra 
excelentnosti 
modernou IKT 
technikou

2.D.4.5. Všeobecné služby nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00
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2.D. Celkom 16 080,00 0,00
2.E Aktivita 3.1. :Analýza glyko-proteomu živých systémov a štúdium biologickej funkcie sacharidov

2.E.1.
Personálne výdavky interné - odborné 
činnosti 10 800,00 0,00

2.E.1.1. Odborný pracovník 3 610620 osobohodina 1 200 9,000 10 800,00 0,00

 Mzda bola vypočítaná ako alikvotná 
suma vo vzťahu k celkovému 
odpracovanému času a hrubej mzde v 
zmysle rozpočtových pravidiel. Hodinová 
mzda zahŕňa aj odvody zamestnávateľa.

Aktivita 3.1.: 
Analýzy glyko-
proteomu živých 
systémov a štúdium 
biologickej funkcie 
sacharidov

2.2. Cestovné náhrady ** 0,00 0,00
2.E.2.1. Prevádzka vozidla organizácie*** projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.E.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v 
súlade s platnými limitmi) ** projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.E.2.4
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v 
súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.E.2.5 Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 0 0,00 0,00 0,00

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

2.E.3.1.

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

2.E.3.2. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,00 0,00 0,00
2.E.4. Ostatné výdavky - priame 46 900,00 0,00

2.E.4.1
Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane 
operatívneho lízingu) nerelevantné 0 0 0,00 0,00 0,00

2.E.4.2 Nájom priestorov na realizáciu aktivity nerelevantné 0 0 0,00 0,00 0,00

2.E.4.3.

Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s 
realizáciou aktivity / aktivít projektu - dodávané 
externe nerelevantné 0 0 0,00 0,00 0,00

2.E.4.4.
Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou 
aktivity: Materiál všeobecný 633006 projekt 1 30 000,000 30 000,00 0,00

Cena bola určená na základe predbežného 
prieskumu. 

Aktivita 3.1.: 
Analýzy glyko-
proteomu živých 
systémov a štúdium 
biologickej funkcie 
sacharidov

2.E.4.5.
Materiál, prevádzkové stroje, prístroje, technika 
a náradie 633004 projekt 1 4 500,000 4 500,00 0,00

 

Cena bola určená na základe predbežného 
prieskumu. 

Aktivita 3.1.: 
Analýzy glyko-
proteomu živých 
systémov a štúdium 
biologickej funkcie 
sacharidov

2.E.4.6.
Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou 
aktivity (napr. voda): Vodné stočné 632002 projekt 1 4 000,000 4 000,00 0,00

Suma bola určená odhadom a  bude 
dokladovaná na základe výpočtového 
vzorca

Aktivita 3.1.: 
Analýzy glyko-
proteomu živých 
systémov a štúdium 
biologickej funkcie 
sacharidov

2.E.4.7
Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou 
aktivity (napr. plyn, energie): Energie a plyn 632001 projekt 1 8 400,000 8 400,00

 

Suma bola určená odhadom a  bude 
dokladovaná na základe výpočtového 
vzorca.

Aktivita 3.1.: 
Analýzy glyko-
proteomu živých 
systémov a štúdium 
biologickej funkcie 
sacharidov

2.E. Celkom 57 700,00 0,00
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2. Spolu 194 860,00
3. Riadenie projektu a publicita - nepriame výdavky****

3.1. Personálne výdavky interné 17 280,00 0,00

3.1.1. Projektový manažér 610620 osobohodina 120 9,00 1 080,00 0,00

Mzda bola vypočítaná ako alikvotná suma 
vo vzťahu k celkovému odpracovanému 
času a hrubej mzde v zmysle 
rozpočtových pravidiel. Hodinová mzda 
zahŕňa aj odvody zamestnávateľa.

Podporná aktivita 
riadenie projektu

3.1.2. Finančný manažér 610620 osobohodina 720 9,00 6 480,00 0,00

Mzda bola vypočítaná ako alikvotná suma 
vo vzťahu k celkovému odpracovanému 
času a hrubej mzde v zmysle 
rozpočtových pravidiel. Hodinová mzda 
zahŕňa aj odvody zamestnávateľa.

Podporná aktivita 
riadenie projektu

3.1.3. Manažér publicity 610620 osobohodina 360 9,00 3 240,00 0,00

Mzda bola vypočítaná ako alikvotná suma 
vo vzťahu k celkovému odpracovanému 
času a hrubej mzde v zmysle 
rozpočtových pravidiel. Hodinová mzda 
zahŕňa aj odvody zamestnávateľa.

Podporná aktivita 
riadenie projektu

3.1.6. Asistent projektového manažéra 3 610620 osobohodina 720 9,00 6 480,00 0,00

Mzda bola vypočítaná ako alikvotná suma 
vo vzťahu k celkovému odpracovanému 
času a hrubej mzde v zmysle 
rozpočtových pravidiel. Hodinová mzda 
zahŕňa aj odvody zamestnávateľa.

Podporná aktivita 
riadenie projektu

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

3.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v 
súlade s platnými limitmi) ** projekt 0 0,00 0,00 0,00

3.2.3.
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v 
súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby projekt 0 0,00 0,00 0,00

3.2.4. Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 0 0,00 0,00 0,00
3.3. Personálne výdavky externé 3 240,00 0,00

3.3.1. Manažér publicity osobohodina 0 0,00 0,00 0,00

3.3.2. Pracovník pre verejné obstarávanie 637004 osobohodina 360 9,00 3 240,00 0,00

 Žiadateľ sa tozhodol vuužiť externého 
experta na verejné obstarávanie z dôvodu 
bezproblémového obstarávanie prístrojov 
a zariadení. Cena bola určená na základe 
predbežného prieskumu rhu.

Podporná aktivita 
riadenie projektu

3.3.3. Finančný manažér osobohodina 0 0,00 0,00 0,00
3.3.4. Projektový manažér osobohodina 0 0,00 0,00 0,00
3.3.5. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,00 0,00 0,00

3.4. Ostatné  výdavky - nepriame 34 800,00 0,00

3.4.1. Spotrebný tovar a prevádzkový materiál 633006 projekt 1 5 000,00 5 000,00 0,00

Náklady na kancelárske potreby a tlač 
projektovej dokumentácie. Cena bola 
stanovená na základe predbežného 
prieskumu trhu.

Podporná aktivita 
riadenie projektu

3.4.2. Nájom priestorov pre administráciu projektu projekt 0 0,00 0,00 0,00
3.4.3. Energie v rámci administrácie projektu 632001 projekt 1 5 000,00 5 000,00 0,00

 p  p  g   
s administráciou projektu. Podporná aktivita 

 3.4.4. Upratovanie v rámci administrácie projektu nerelevantné projekt 0 0,00 0,00 0,00
3.4.5. Právne poradenstvo projekt 0 0,00 0,00 0,00
3.4.6.  Notárske poplatky
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3.4.7.
Poistenie majetku nadobudnutého z projektu 
počas realizácie projektu 637015 projekt 1 14 800,000 14 800,00 0,00

 Náklady na poistenie zariadenia, 
výsledná cena je vypočítaná pre 
odhadované obdobie prevádzkovania, t.j. 
2,5 roka. Poistka zahŕňa: Požiar, blesk 
výbuch, a pád lietadla, víchrica a 
krubobitie, živelná udalosť, voda z 
vodovodného zariadenia, krádež, 
vlámanie a vandalizmus, ostatné (náraz 
vozidla, dym, pád stromov).

Podporná aktivita 
riadenie projektu

3.4.8.
Údržba a opravy, vrátane údržby počitačových 
sieti 635004 projekt 1 10 000,000 10 000,00 0,00

 Údržba a servis zariadení zakúpených pre 
riešenie navrhovaného projektu.

Podporná aktivita 
riadenie projektu

3.4.9. Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 0 0,00 0,00 0,00
3..5. Publicita a informovanosť 6 300,00 0,00

3.5.1. Informačná tabuľa, trvalá pamätná doska 637003 projekt 1 1 000,00 1 000,00 0,00

Cena zahŕňa nevyhnutné výdavky na 

propagáciu projektu. Cena bola stanovená 

na základe predbežného prieskumu trhu.

Podporná aktivita 
publicita a 
informovanosť

3.5.2. Plagáty 637003 projekt 1 1 000,00 1 000,00 0,00

Cena zahŕňa tlač plagátov potrebných na 
propagáciu projektu. Cena bola stanovená 
na základe prednežného prieskumu trhu.

Podporná aktivita 
publicita a 
informovanosť

3.5.3. Brožúrky, propagačný materiál 637003 projekt 1 1 000,00 1 000,00 0,00

 Cena zahŕňa tlač propagačných 
materiálov na propagáciu projektu. Cena 
bola stanovená na základe predbežného 
prieskumu trhu.

Podporná aktivita 
publicita a 
informovanosť

3.5.4. CDROM projekt 0 0,00 0,00 0,00

3.5.5.
Označenie projektu (najmä logo EÚ, názov 
príslušného programu) 637003 projekt 1 1 300,00 1 300,00 0,00

 Výdavky na nálepky s ozančením loga 
EÚ a názvom príslušného porgramu.

Podporná aktivita 
publicita a 
informovanosť

3.5.6. Web stránka určená pre publicitu projektu 637003 projekt 1 2 000,00 2 000,00 0,00
Náklady na vytvorenie a údržbu web 
stránky určenej na propagáciu projektu.

Podporná aktivita 
publicita a 
informovanosť

3.5.7. Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 0 0,00 0,00 0,00
3.6. Monitoring a hodnotenie projektu - nepriame výdavky**** 3 240,00 0,00

3.6.1. Personálne výdavky interné 3 240,00 0,00

3.6.1.1. Manažér monitoringu 610620 osobohodina 360 9,00 3 240,00 0,00

Mzda bola vypočítaná ako alikvotná suma 
vo vzťahu k celkovému odpracovanému 
času a hrubej mzde v zmysle 
rozpočtových pravidiel. Hodinová mzda 
zahŕňa aj odvody zamestnávateľa.

Podporná aktivita 
riadenie projektu

3.6.1.2.
Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a 
hodnotenia osobohodina 0 0,00 0,00 0,00

3.6.1.3. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,00 0,00 0,00
3.6.2. Cestovné náhrady ** 0,00 0,00

3.6.2.1. Prevádzka vozidla organizácie*** projekt 0 0,00 0,00 0,00

3.6.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v 
súlade s platnými limitmi) ** projekt 0 0,00 0,00 0,00

3.6.2.3
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v 
súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby projekt 0 0,00 0,00 0,00

3.6.2.4 Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 0 0,00 0,00 0,00
3.6.3. Personálne výdavky externé 0,00 0,00

3.6.3.1. Manažér monitoringu osobohodina 0 0,00 0,00 0,00

3.6.3.2.
Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a 
hodnotenia osobohodina 0 0,00 0,00 0,00

3.6.3.3. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,00 0,00 0,00
3.  Spolu 64 860,00 0,00

VÝDAVKY PROJEKTU 3 139 110 0
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Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu

KE1
Riadenie projektu a publicita - nepriame 
výdavky**** max.

KE2 Stavebné úpravy (práce) projektu max.
KE3 Subdodávky max.

Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SORO v odôvodnených prípadoch):
*Stavebné úpravy (práce) projektu - max. 10 % celkových oprávnených  výdavkov projektu. 
** preplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verejnou dopravou (cena pre druhú triedu)
*** preplatenie PHM podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze vozidla zaradeného do majetku organizácie na uskutočnenie pracovných ciest

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

****ak zariadenie/vybavenie projektu - hlavná položka 1. (s výnimkou podpoložky 1.3 a 1.5) je  vyššia ako 40,00 % celkových oprávnených výdavkov projektu hlavná položka 3. Riadenie 
projektu a publicita  nesmie presiahnuť 3,00 % celkových oprávnených priamych výdavkov projektu, inak hlavná položka 3. Riadenie projektu a publicita nesmie presiahnuť 7,00 % celkových 
oprávnených priamych výdavkov projektu.

7%, resp. 3%
10,00%
20,00%

Výdavky projektu spolu - stĺpec zahŕňa všetky výdavky projektu oprávnené na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, ERDF a vlastného spolufinancovania, nezahŕňa neoprávnené výdavky 
projektu.

! Každý partner (vrátane prijímateľa - hl. partner za seba) vypracuje rozpočet  na samostatnom formulári rozpočtu!



1

Názov položky rozpočtu

Číselník 
oprávnených 

výdavkov Jednotka
Počet 

jednotiek
Jednotková 

cena
Výdavky 

projektu spolu

Oprávnené 
výdavky 

projektu spolu Komentár k rozpočtu 

Priradenie k 
aktivitám projektu 

(číslo aktivity v 
Opise projektu 

F1/1.)
A B B1 C D E F1 = D * E F2 G I

1. Zariadenie a vybavenie projektu
1.1. Zariadenie a vybavenie 89 060,00 0,00  

1.1.10.  Autokláv 713004 ks 1 6 160,000 6 160,00 0,00

 

 Cena bola určená na základe 
predbežného prieskumu.

Aktivita 2.1.: 
Vybavenie centra 
excelentnosti 
špičkovou 
prístrojovou 
technikou

1.1.11.  Laminárny box 713004 ks 1 7 810,000 7 810,00 0,00

 

 Cena bola určená na základe 
predbežného prieskumu.

Aktivita 2.1.: 
Vybavenie centra 
excelentnosti 
špičkovou 
prístrojovou 
technikou

1.1.12. Nádoba Dewarova na prenos kvapalného dusíka 713004 ks 1 5 980,000 5 980,00 0,00
Cena bola určená na základe predbežného 
prieskumu. 

Aktivita 2.1.: 
Vybavenie centra 
excelentnosti 
špičkovou 
prístrojovou 
technikou

1.1.13. Spektrofotometer 713004 ks 1 18 940,000 18 940,00 0,00

 

Cena bola určená na základe predbežného 
prieskumu.

Aktivita 2.1.: 
Vybavenie centra 
excelentnosti 
špičkovou 
prístrojovou 
technikou

1.1.14. Mikroskopické centrum 713004 ks 1 29 390,000 29 390,00

 

 Cena bola určená na základe 
predbežného prieskumu.

Aktivita 2.1.: 
Vybavenie centra 
excelentnosti 
špičkovou 
prístrojovou 
technikou

1.1.15.  Modulárny systém PAGE, 2D, BLOT 713004 ks 1 16 790,000 16 790,00

 

 Cena bola určená na základe 
predbežného prieskumu.

Aktivita 2.1.: 
Vybavenie centra 
excelentnosti 
špičkovou 
prístrojovou 
technikou

Príloha č.2 k Dodatku č.1 Zmluvy o partnerstve: Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR)   PRE PARTNERA : Ústav experimentálnej farmakológie a toxigológie Slovenskej akadémie vied
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1.1.16.  Analytické váhy 713004 ks 1 3 990,000 3 990,00 0,00

 
Cena bola určená na základe predbežného 
prieskumu.

Aktivita 2.1.: 
Vybavenie centra 
excelentnosti 
špičkovou 
prístrojovou 
technikou

1. Spolu 89 060,00 0,00
2.E Aktivita 3.1.: Analýza glyko-proteomu živých systémov a štúdium biologickej funkcie sacharidov

2.E.4. Ostatné výdavky - priame 50 660,00 0,00

2.E.4.4..
Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou 
aktivity: Materiál všeobecný 633006 projekt 1 38 000,00 38 000,00 0,00

 

Cena bola určená na základe predbežného 
prieskumu. 

Aktivita 
3.1.:Analýza glyko-
proteomu živých 
systémov a štúdium 
biologickej funkcie 
sacharidov

2.E.4.5.
Materiál, prevádzkové stroje, prístroje, technika a 
náradie 633004 projekt 1 6 060,00 6 060,00 0,00

 Cena bola určená na základe 
predbežného prieskumu. 

Aktivita 
3.1.:Analýza glyko-
proteomu živých 
systémov a štúdium 
biologickej funkcie 
sacharidov

2.E.4.7.
Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou 
aktivity (napr. plyn, energie): Energie a plyn 632001 projekt 1 6 600,00 6 600,00 0,00

  Suma bola určená odhadom a  bude 
dokladovaná na základe výpočtového 
vzorca.

Aktivita 
3.1.:Analýza glyko-
proteomu živých 
systémov a štúdium 
biologickej funkcie 
sacharidov

2.  Spolu 50 660,00 0,00
3. Riadenie projektu a publicita - nepriame výdavky****

3.1. Personálne výdavky interné 540,00 0,00

3.1.4. Asistent 1 a finančný manažér partnerov 1-3 610620 osobohodina 60 9,00 540,00 0,00

Mzda bola vypočítaná ako alikvotná suma 
vo vzťahu k celkovému odpracovanému 
času a hrubej mzde v zmysle 
rozpočtových pravidiel. Hodinová mzda 
zahŕňa aj odvody zamestnávateľa.

Podporná aktivita 
riadenie projektu

3.4. Ostatné  výdavky - nepriame 360,00 0,00

3.4.7.
Poistenie majetku nadobudnutého z projektu 
počas realizácie projektu 637015 projekt 1 360,00 360,00 0,00

Náklady na poistenie zariadenia, výsledná 
cena je vypočítaná pre odhadované 
obdobie prevádzkovania, t.j. 2,5 roka. 
Poistka zahŕňa: Požiar, blesk výbuch, a 
pád lietadla, víchrica a krubobitie, živelná 
udalosť, voda z vodovodného zariadenia, 
krádež, vlámanie a vandalizmus, ostatné 
(náraz vozidla, dym, pád stromov).

Podporná aktivita 
riadenie projektu

3.4.8.
Údržba a opravy, vrátane údržby počítačových 
sietí projekt 0 0,00 0,00 0,00

3.  Spolu 900,00 0,00

VÝDAVKY PROJEKTU 140 620 0
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Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu

KE1
Riadenie projektu a publicita - nepriame 
výdavky**** max.

KE2 Stavebné úpravy (práce) projektu max.
KE3 Subdodávky max.

Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SORO v odôvodnených prípadoch):
*Stavebné úpravy (práce) projektu - max. 10 % celkových oprávnených  výdavkov projektu. 
** preplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verejnou dopravou (cena pre druhú triedu)
*** preplatenie PHM podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze vozidla zaradeného do majetku organizácie na uskutočnenie pracovných ciest

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

****ak zariadenie/vybavenie projektu - hlavná položka 1. (s výnimkou podpoložky 1.3 a 1.5) je  vyššia ako 40,00 % celkových oprávnených výdavkov projektu hlavná položka 3. Riadenie projektu a 
publicita  nesmie presiahnuť 3,00 % celkových oprávnených priamych výdavkov projektu, inak hlavná položka 3. Riadenie projektu a publicita nesmie presiahnuť 7,00 % celkových oprávnených 
priamych výdavkov projektu.

7%, resp. 3%
10,00%
20,00%

Výdavky projektu spolu - stĺpec zahŕňa všetky výdavky projektu oprávnené na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, ERDF a vlastného spolufinancovania, nezahŕňa neoprávnené výdavky 
projektu.

! Každý partner (vrátane prijímateľa - hl. partner za seba) vypracuje rozpočet  na samostatnom formulári rozpočtu!



1

Názov položky rozpočtu

Číselník 
oprávnených 

výdavkov Jednotka
Počet 

jednotiek
Jednotková 

cena
Výdavky 

projektu spolu

Oprávnené 
výdavky 

projektu spolu Komentár k rozpočtu 

Priradenie k 
aktivitám projektu 

(číslo aktivity v 
Opise projektu 

F1/1.)
A B B1 C D E F1 = D * E F2 G I

1. Zariadenie a vybavenie projektu
1.1. Zariadenie a vybavenie 123 480,00 0,00

1.1.17.  Chladená trepačka 713004 ks 1 22 610,000 22 610,00 0,00
 Cena bola určená na základe predbežného 
prieskumu.

Aktivita 2.1.: 
Vybavenie centra 
excelentnosti 
špičkovou 
prístrojovou 
technikou

1.1.18.  Hlbokomraziaca skriňa 713004 ks 1 13 090,000 13 090,00 0,00
Cena bola určená na základe predbežného 
prieskumu.

Aktivita 2.1.: 
Vybavenie centra 
excelentnosti 
špičkovou 
prístrojovou 
technikou

1.1.19. Kvapalinový chromatograf 713004 ks 1 87 780,000 87 780,00 0,00
 Cena bola určená na základe 
predbežného prieskumu.

Aktivita 2.1.: 
Vybavenie centra 
excelentnosti 
špičkovou 
prístrojovou 
technikou

1. Spolu 123 480,00 0,00
2.E. Aktivita 3.1: Analýza glyko-proteomu živých systémov a štúdium biologickej funkcie sacharidov

2.E.4. Ostatné výdavky - priame 30 000,00 0,00

2.E.4.4.
Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou 
aktivity: Materiál všeobecný 633006 projekt 1 3 000,00 3 000,00 0,00

 

  Cena bola určená na základe 
predbežného prieskumu. 

Aktivita 3.1.: 
Analýza glyko-
proteomu živých 
systémov a štúdium 
biologickej funkcie 
sacharidov

2.E.4.6.
Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou 
aktivity (napr. voda): Vodné stočné 632002 projekt 1 10 000,00 10 000,00 0,00

 Suma bola určená odhadom a  bude 
dokladovaná na základe výpočtového 
vzorca

Aktivita 3.1.: 
Analýza glyko-
proteomu živých 
systémov a štúdium 
biologickej funkcie 
sacharidov

Príloha č.3 k Dodatku č.1 Zmluvy o partnerstve: Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR)   PRE PARTNERA : Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied
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2.E.4.7.
Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou 
aktivity (napr. plyn, energie): Energie a plyn 632001 projekt 1 17 000,00 17 000,00 0,00

Suma bola určená odhadom a  bude 
dokladovaná na základe výpočtového 
vzorca.

Aktivita 3.1.: 
Analýza glyko-
proteomu živých 
systémov a štúdium 
biologickej funkcie 
sacharidov

2.  Spolu 30 000,00 0,00
3. Riadenie projektu a publicita - nepriame výdavky****

3.4. Ostatné  výdavky - nepriame 620,00 0,00

3.4.7.
Poistenie majetku nadobudnutého z projektu 
počas realizácie projektu 637015 projekt 1 620,00 620,00 0,00

Náklady na poistenie zariadenia, výsledná 
cena je vypočítaná pre odhadované 
obdobie prevádzkovania, t.j. 2,5 roka. 
Poistka zahŕňa: Požiar, blesk výbuch, a 
pád lietadla, víchrica a krubobitie, živelná 
udalosť, voda z vodovodného zariadenia, 
krádež, vlámanie a vandalizmus, ostatné 
(náraz vozidla, dym, pád stromov).

Podporná aktivita 
riadenie projektu

3.  Spolu 620,00 0,00

VÝDAVKY PROJEKTU 154 100 0

Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu

KE1
Riadenie projektu a publicita - nepriame 
výdavky**** max.

KE2 Stavebné úpravy (práce) projektu max.
KE3 Subdodávky max.

Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SORO v odôvodnených prípadoch):
*Stavebné úpravy (práce) projektu - max. 10 % celkových oprávnených  výdavkov projektu. 
** preplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verejnou dopravou (cena pre druhú triedu)
*** preplatenie PHM podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze vozidla zaradeného do majetku organizácie na uskutočnenie pracovných ciest

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

****ak zariadenie/vybavenie projektu - hlavná položka 1. (s výnimkou podpoložky 1.3 a 1.5) je  vyššia ako 40,00 % celkových oprávnených výdavkov projektu hlavná položka 3. Riadenie 
projektu a publicita  nesmie presiahnuť 3,00 % celkových oprávnených priamych výdavkov projektu, inak hlavná položka 3. Riadenie projektu a publicita nesmie presiahnuť 7,00 % celkových 
oprávnených priamych výdavkov projektu.

7%, resp. 3%
10,00%
20,00%

Výdavky projektu spolu - stĺpec zahŕňa všetky výdavky projektu oprávnené na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, ERDF a vlastného spolufinancovania, nezahŕňa neoprávnené výdavky 
projektu.

! Každý partner (vrátane prijímateľa - hl. partner za seba) vypracuje rozpočet  na samostatnom formulári rozpočtu!



1

Názov položky rozpočtu

Číselník 
oprávnených 

výdavkov Jednotka
Počet 

jednotiek
Jednotková 

cena
Výdavky 

projektu spolu

Oprávnené 
výdavky 

projektu spolu Komentár k rozpočtu 

Priradenie k 
aktivitám projektu 

(číslo aktivity v 
Opise projektu 

F1/1.)
A B B1 C D E F1 = D * E F2 G I

1. Zariadenie a vybavenie projektu
1.1. Zariadenie a vybavenie 134 000,00 0,00

1.1.20. Analyzátor s rtg-detektorom 713004 ks 1 84 000,000 84 000,00 0,00
 Cena bola určená na základe 
predbežného prieskumu.

Aktivita 2.1.: 
Vybavenie centra 
excelentnosti 
špičkovou 
prístrojovou 
technikou

1.1.21. System na analýzu buniek 713004 ks 1 50 000,000 50 000,00 0,00

 

Cena bola určená na základe predbežného 
prieskumu.

Aktivita 2.1.: 
Vybavenie centra 
excelentnosti 
špičkovou 
prístrojovou 
technikou

1. Spolu 134 000,00 0,00
2.E Aktivita 3.1: Analýza glyko-proteomu živých systémov a štúdium biologickej funkcie sacharidov

2.E.4. Ostatné výdavky - priame 3 000,00 0,00

2.E.4.4.
Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou 
aktivity: Materiál všeobecný 633006 projekt 1 3 000,00 3 000,00 0,00

 

Cena bola určená na základe predbežného 
prieskumu. 

Aktivita 3.1.: 
Analýza glyko-
proteomu živých 
systémov a štúdium 
biologickej funkcie 
sacharidov

2.  Spolu 3 000,00 0,00
3. Riadenie projektu a publicita - nepriame výdavky****

3.4. Ostatné  výdavky - nepriame 675,00 0,00

3.4.7.
Poistenie majetku nadobudnutého z projektu 
počas realizácie projektu 637015 projekt 1 675,00 675,00 0,00

Náklady na poistenie zariadenia, výsledná 
cena je vypočítaná pre odhadované 
obdobie prevádzkovania, t.j. 2,5 roka. 
Poistka zahŕňa: Požiar, blesk výbuch, a 
pád lietadla, víchrica a krubobitie, živelná 
udalosť, voda z vodovodného zariadenia, 
krádež, vlámanie a vandalizmus, ostatné 
(náraz vozidla, dym, pád stromov).

Podporná aktivita 
riadenie projektu

3.  Spolu 675,00 0,00

VÝDAVKY PROJEKTU 137 675 0

Príloha č.4 k Dodatku č.1 Zmluvy o partnerstve: Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR)   PRE PARTNERA : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Slovenskej akadémie vied
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Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu

KE1
Riadenie projektu a publicita - nepriame 
výdavky**** max.

KE2 Stavebné úpravy (práce) projektu max.
KE3 Subdodávky max.

Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SORO v odôvodnených prípadoch):
*Stavebné úpravy (práce) projektu - max. 10 % celkových oprávnených  výdavkov projektu. 
** preplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verejnou dopravou (cena pre druhú triedu)
*** preplatenie PHM podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze vozidla zaradeného do majetku organizácie na uskutočnenie pracovných ciest

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

****ak zariadenie/vybavenie projektu - hlavná položka 1. (s výnimkou podpoložky 1.3 a 1.5) je  vyššia ako 40,00 % celkových oprávnených výdavkov projektu hlavná položka 3. Riadenie 
projektu a publicita  nesmie presiahnuť 3,00 % celkových oprávnených priamych výdavkov projektu, inak hlavná položka 3. Riadenie projektu a publicita nesmie presiahnuť 7,00 % celkových 
oprávnených priamych výdavkov projektu.

7%, resp. 3%
10,00%
20,00%

Výdavky projektu spolu - stĺpec zahŕňa všetky výdavky projektu oprávnené na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, ERDF a vlastného spolufinancovania, nezahŕňa neoprávnené výdavky 
projektu.

! Každý partner (vrátane prijímateľa - hl. partner za seba) vypracuje rozpočet  na samostatnom formulári rozpočtu!
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Názov položky rozpočtu

Číselník 
oprávnených 

výdavkov Jednotka
Počet 

jednotiek
Jednotková 

cena
Výdavky 

projektu spolu

Oprávnené 
výdavky 

projektu spolu Komentár k rozpočtu 

Priradenie k 
aktivitám projektu 

(číslo aktivity v 
Opise projektu 

F1/1.)
A B B1 C D E F1 = D * E F2 G I

1. Zariadenie a vybavenie projektu
1.1. Zariadenie a vybavenie 147 050,00 0,00

1.1.22. Zobrazovací systém 713004 ks 1 147 050,000 147 050,00 0,00
 Cena bola určená na základe predbežného 
prieskumu.

Aktivita 2.1.: 
Vybavenie centra 
excelentnosti 
špičkovou 
prístrojovou 
technikou

1. Spolu 147 050,00 0,00
2.E. Aktivita 3.1: Analýza glyko-proteomu živých systémov a štúdium biologickej funkcie sacharidov

2.E.4. Ostatné výdavky - priame 3 000,00 0,00

2.E.4.4.
Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou 
aktivity: Materiál všeobecný 633006 projekt 1 3 000,00 3 000,00 0,00

 

 Cena bola určená na základe 
predbežného prieskumu. 

Aktivita 3.1.: 
Analýza glyko-
proteomu živých 
systémov a štúdium 
biologickej funkcie 
sacharidov

2.  Spolu 3 000,00 0,00
3. Riadenie projektu a publicita - nepriame výdavky****

3.1. Personálne výdavky interné 540,00 0,00

3.1.5. Asisitent 2 a finančný manažér partnerov 4-6 osobohodina 60 9,00 540,00 0,00

 Mzda bola vypočítaná ako alikvotná 
suma vo vzťahu k celkovému 
odpracovanému času a hrubej mzde v 
zmysle rozpočtových pravidiel. Hodinová 
mzda zahŕňa aj odvody zamestnávateľa.

Podporná aktivita 
riadenie projektu

3.4. Ostatné  výdavky - nepriame 730,00 0,00

3.4.7.
Poistenie majetku nadobudnutého z projektu 
počas realizácie projektu 637015 projekt 1 730,00 730,00 0,00

Náklady na poistenie zariadenia, výsledná 
cena je vypočítaná pre odhadované 
obdobie prevádzkovania, t.j. 2,5 roka. 
Poistka zahŕňa: Požiar, blesk výbuch, a 
pád lietadla, víchrica a krubobitie, živelná 
udalosť, voda z vodovodného zariadenia, 
krádež, vlámanie a vandalizmus, ostatné 
(náraz vozidla, dym, pád stromov).

Podporná aktivita 
riadenie projektu

3.  Spolu 1 270,00 0,00

VÝDAVKY PROJEKTU 151 320 0

Príloha č.5 k Dodatku č.1 Zmluvy o partnerstve: Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR)   PRE PARTNERA : Ústav pre výskum srdca Slovenskej akadémie vied
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Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu

KE1
Riadenie projektu a publicita - nepriame 
výdavky**** max.

KE2 Stavebné úpravy (práce) projektu max.
KE3 Subdodávky max.

Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SORO v odôvodnených prípadoch):
*Stavebné úpravy (práce) projektu - max. 10 % celkových oprávnených  výdavkov projektu. 
** preplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verejnou dopravou (cena pre druhú triedu)
*** preplatenie PHM podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze vozidla zaradeného do majetku organizácie na uskutočnenie pracovných ciest

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

****ak zariadenie/vybavenie projektu - hlavná položka 1. (s výnimkou podpoložky 1.3 a 1.5) je  vyššia ako 40,00 % celkových oprávnených výdavkov projektu hlavná položka 3. Riadenie 
projektu a publicita  nesmie presiahnuť 3,00 % celkových oprávnených priamych výdavkov projektu, inak hlavná položka 3. Riadenie projektu a publicita nesmie presiahnuť 7,00 % celkových 
oprávnených priamych výdavkov projektu.

7%, resp. 3%
10,00%
20,00%

Výdavky projektu spolu - stĺpec zahŕňa všetky výdavky projektu oprávnené na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, ERDF a vlastného spolufinancovania, nezahŕňa neoprávnené výdavky 
projektu.

! Každý partner (vrátane prijímateľa - hl. partner za seba) vypracuje rozpočet  na samostatnom formulári rozpočtu!
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Názov položky rozpočtu

Číselník 
oprávnených 

výdavkov Jednotka
Počet 

jednotiek
Jednotková 

cena
Výdavky 

projektu spolu

Oprávnené 
výdavky 

projektu spolu Komentár k rozpočtu 

Priradenie k 
aktivitám projektu 

(číslo aktivity v 
Opise projektu 

F1/1.)
A B B1 C D E F1 = D * E F2 G I

1. Zariadenie a vybavenie projektu
1.1. Zariadenie a vybavenie 151 000,00 0,00

1.1.23. Ultra vysokoúčinná kvapalinová chromatografia 713004 ks 1 151 000,000 151 000,00 0,00
 Cena bola určená na základe 
predbežného prieskumu.

Aktivita 2.1.: 
Vybavenie centra 
excelentnosti 
špičkovou 
prístrojovou 
technikou

1. Spolu 151 000,00 0,00
2.E. Aktivita 3.1: Analýza glyko-proteomu živých systémov a štúdium biologickej funkcie sacharidov
2.4. Ostatné výdavky - priame 3 000,00 0,00

2.E.4.4.
Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou 
aktivity: Materiál všeobecný 633006 projekt 1 3 000,00 3 000,00 0,00

 

Cena bola určená na základe predbežného 
prieskumu

Aktivita 3.1.: 
Analýza glyko-
proteomu živých 
systémov a štúdium 
biologickej funkcie 
sacharidov

2.  Spolu 3 000,00 0,00
3. Riadenie projektu a publicita - nepriame výdavky****

3.4. Ostatné  výdavky - nepriame 750,00 0,00

3.4.7.
Poistenie majetku nadobudnutého z projektu 
počas realizácie projektu 637015 projekt 1 750,00 750,00 0,00

Náklady na poistenie zariadenia, výsledná 
cena je vypočítaná pre odhadované 
obdobie prevádzkovania, t.j. 2,5 roka. 
Poistka zahŕňa: Požiar, blesk výbuch, a 
pád lietadla, víchrica a krubobitie, živelná 
udalosť, voda z vodovodného zariadenia, 
krádež, vlámanie a vandalizmus, ostatné 
(náraz vozidla, dym, pád stromov).

Podporná aktivita 
riadenie projektu

3.  Spolu 750,00 0,00

VÝDAVKY PROJEKTU 154 750 0

Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu

KE1
Riadenie projektu a publicita - nepriame 
výdavky**** max.

KE2 Stavebné úpravy (práce) projektu max.
KE3 Subdodávky max.

Príloha č.6 k Dodatku č.1 Zmluvy o partnerstve: Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR)   PRE PARTNERA : Ústav zoológie Slovenskej akadémie vied

7%, resp. 3%
10,00%
20,00%

! Každý partner (vrátane prijímateľa - hl. partner za seba) vypracuje rozpočet  na samostatnom formulári rozpočtu!
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Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SORO v odôvodnených prípadoch):
*Stavebné úpravy (práce) projektu - max. 10 % celkových oprávnených  výdavkov projektu. 
** preplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verejnou dopravou (cena pre druhú triedu)
*** preplatenie PHM podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze vozidla zaradeného do majetku organizácie na uskutočnenie pracovných ciest

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

****ak zariadenie/vybavenie projektu - hlavná položka 1. (s výnimkou podpoložky 1.3 a 1.5) je  vyššia ako 40,00 % celkových oprávnených výdavkov projektu hlavná položka 3. Riadenie 
projektu a publicita  nesmie presiahnuť 3,00 % celkových oprávnených priamych výdavkov projektu, inak hlavná položka 3. Riadenie projektu a publicita nesmie presiahnuť 7,00 % celkových 
oprávnených priamych výdavkov projektu.
Výdavky projektu spolu - stĺpec zahŕňa všetky výdavky projektu oprávnené na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, ERDF a vlastného spolufinancovania, nezahŕňa neoprávnené výdavky 
projektu.
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Názov položky rozpočtu

Číselník 
oprávnených 

výdavkov Jednotka
Počet 

jednotiek
Jednotková 

cena
Výdavky 

projektu spolu

Oprávnené 
výdavky 

projektu spolu Komentár k rozpočtu 

Priradenie k 
aktivitám projektu 

(číslo aktivity v 
Opise projektu 

F1/1.)
A B B1 C D E F1 = D * E F2 G I

1. Zariadenie a vybavenie projektu
1.1. Zariadenie a vybavenie 80 000,00 0,00

1.1.24  Grading-coupled surface plasmon resonance 713004 ks 1 80 000,000 80 000,00 0,00
Cena bola určená na základe predbežného 
prieskumu. 

Aktivita 2.1.: 
Vybavenie centra 
excelentnosti 
špičkovou 
prístrojovou 
technikou

1. Spolu 80 000,00 0,00
2.E. Aktivita 3.1: Analýza glyko-proteomu živých systémov a štúdium biologickej funkcie sacharidov

2.E.4. Ostatné výdavky - priame 20 000,00 0,00

2.E.4.4.
Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou 
aktivity: Materiál všeobecný 633006 projekt 1 20 000,00 20 000,00 0,00

Cena bola určená na základe predbežného 
prieskumu. 

Aktivita 3.1.: 
Analýza glyko-
proteomu živých 
systémov a štúdium 
biologickej funkcie 
sacharidov

2.  Spolu 20 000,00 0,00
3. Riadenie projektu a publicita - nepriame výdavky****

3.4. Ostatné  výdavky - nepriame 400,00 0,00

3.4.7.
Poistenie majetku nadobudnutého z projektu 
počas realizácie projektu 637015 projekt 1 400,000 400,00 0,00

 Náklady na poistenie zariadenia, 
výsledná cena je vypočítaná pre 
odhadované obdobie prevádzkovania, t.j. 
2,5 roka. Poistka zahŕňa: Požiar, blesk 
výbuch, a pád lietadla, víchrica a 
krubobitie, živelná udalosť, voda z 
vodovodného zariadenia, krádež, 
vlámanie a vandalizmus, ostatné (náraz 
vozidla, dym, pád stromov).

Podporná aktivita 
riadenie projektu

3.  Spolu 400,00 0,00

VÝDAVKY PROJEKTU 100 400 0

Príloha č.7 k Dodatku č.1  Zmluvy o partnerstve: Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR)   PRE PARTNERA : Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
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Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu

KE1
Riadenie projektu a publicita - nepriame 
výdavky**** max.

KE2 Stavebné úpravy (práce) projektu max.
KE3 Subdodávky max.

Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SORO v odôvodnených prípadoch):
*Stavebné úpravy (práce) projektu - max. 10 % celkových oprávnených  výdavkov projektu. 
** preplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verejnou dopravou (cena pre druhú triedu)
*** preplatenie PHM podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze vozidla zaradeného do majetku organizácie na uskutočnenie pracovných ciest

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

****ak zariadenie/vybavenie projektu - hlavná položka 1. (s výnimkou podpoložky 1.3 a 1.5) je  vyššia ako 40,00 % celkových oprávnených výdavkov projektu hlavná položka 3. Riadenie 
projektu a publicita  nesmie presiahnuť 3,00 % celkových oprávnených priamych výdavkov projektu, inak hlavná položka 3. Riadenie projektu a publicita nesmie presiahnuť 7,00 % celkových 
oprávnených priamych výdavkov projektu.

7%, resp. 3%
10,00%
20,00%

Výdavky projektu spolu - stĺpec zahŕňa všetky výdavky projektu oprávnené na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, ERDF a vlastného spolufinancovania, nezahŕňa neoprávnené výdavky 
projektu.

! Každý partner (vrátane prijímateľa - hl. partner za seba) vypracuje rozpočet  na samostatnom formulári rozpočtu!
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