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DODATOK Č. 3 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: 039/2009/2.2/OPVaV 
 
Tento Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, registračné číslo 
Dodatku 039/2009/2.2/OPVaV/D03 (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, 840 01  Bratislava 

IČO: 31819494 

DIČ: 2022295539 

konajúci: Ing. Alexandra Drgová 

na základe splnomocnenia zo dňa 13.12. 2007  

(ďalej len „Poskytovateľ“) 
 

 

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

názov : Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied  

sídlo: Hlinkova 3, 040 01 Košice     

zapísaný v: Registri organizácií Štatistického úradu SR 

konajúci: doc. MVDr. Branislav Peťko, CSc.  

IČO: 00 586 951  

DIČ: 2021370461 

 

banka:  

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. 039/2009/2.2/OPVaV (ďalej len „Zmluva“), kód ITMS Projektu 
26220220018,  v znení Dodatku č. 1 – registračné číslo Dodatku 039/2009/2.2/OPVaV/D01 a 
Dodatku č. 2 – registračné číslo Dodatku 039/2009/2.2/OPVaV/D02, uvedených v článku 2 
tohto Dodatku. 
 
 

Článok 2 
 

(1) V prílohe č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“ sa tabuľka „Časový rámec realizácie 
Projektu“ nahrádza novou tabuľkou „Časový rámec realizácie Projektu“. 

 Nová tabuľka je prílohou č. 1 k Dodatku č. 3.  
 Príloha č. 1 k Dodatku č. 3 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 
 
 

                                                 
2 Ak sa nehodí, prečiarknite 
3 Ak sa nehodí, prečiarknite 
4 Ak sa nehodí, prečiarknite 
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6. Časový rámec realizácie Projektu 

Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) Ukončenie realizácie aktivity 
(MM/RRRR) 

Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre 
každú aktivitu) 

  

1.1 Stavebné úpravy priestorov centra 01/2010 09/2010 

1.2 Nákup prístrojového 
a materiálového vybavenia centra 

03/2010 11/2011 

2.1 Špecializované pracovisko pre 
diagnostiku a prevenciu ľudských 
tkanivových helmintóz 

04/2010 03/2012 

2.2 Špecializované pracovisko pre 
diagnostiku a prevenciu helmitozoonóz 

04/2010 03/2012 

2.3 Špecializované pracovisko pre 
diagnostiku a prevenciu parazitóz 
rastlín 

04/2010 03/2012 

Podporné aktivity   

Riadenie projektu 10/2009 03/2012 

Publicita a informovanosť 10/2009 03/2012 
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Názov položky rozpočtu
Číselník 

oprávnených 
výdavkov

Jednotka Počet 
jednotiek

Jednotková 
cena

Celkové oprávnené 
výdavky projektu spolu

Celkové oprávnené 
výdavky projektu spolu 

po finančnej analýze

Komentár k rozpočtu - v komentári uveďte aj člena 
partnerstva, ktorého sa výdavok týka

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 EUR EUR EUR
1.1. Zariadenie a vybavenie 92 830,00 0,00

1.1.1.
Nákup zariadenia, vybavenia, strojov, prístrojov 
a laboratórnych zariadení ks 0 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1 Mikroskop binokulárny 713004 ks 1 2 000,00 2 000,00 0,00

opis: stereomikroskop s alternatívnym pripojením na PC, 
zoom 1-8x, horné dolné podsvietenie
využitie: spracovanie  biologických vzoriek, skúmanie a 
orientačná identifikácia parazitov
cena: stanovená na základe prieskumu trhu 1.2

1.1.1.2 Mikroskop trinokulár 713004 ks 1 17 000,00 17 000,00 0,00

opis: mikroskop na základnú morfologickú identifikáciu 
nematód (trinokulár) bez digitálnej kamery
cena: stanovená na základe prieskumu trhu 1.2

1.1.1.3 Stereomikroskop s fotozariadením 713004 ks 1 13 100,00 13 100,00 0,00

opis: stereomikroskop s prepojením na PC, zoom 1-8x, X-
Y posun, horné dolné podsvietenie, digitálna kamera s 
rozlíšením 3 Mpix využitie: príprava trvalých a natívnych 
preparátov, vedecká fotodokumentácia
cena: stanovená na základe prieskumu trhu 1.2

1.1.1.4 Reader 713004 ks 1 8 000,00 8 000,00 0,00

opis:  mikroplatničkový ELISA reader, rozsah vlnových 
dĺžok 340-850 nm, s napojením na PC.
využitie: odčítanie reakcií
Základný VIS fotometer pre End – point a kinematické 
merania; Spektrálny rozsah: 340 – 740 nm, Požadované 
filtre pre vlnové dĺžky. 405, 450, 49 a 690 nm. Zdroj 
žiarenia: digitálne ovládanie LED lampy obsahujúce LED 
žiarovku, filter, šošovku a digitalizačný snímač – všetko 
zabudované v kompaktnom držiaku, vymeniteľné 
užívateľom;
Možnosť rozšírenia až do 900 nm; 
Detektor: fotodetektor;
Rozsah odčítania: 0,000 – 4 000 Abs;
Rozlíšenie: 0,0001 Abs;
Lineárne miešanie so 4 rýchlosťami;
Reprodukovateľnosť: lepšia ako 0,3% pri každej vlnovej 
dĺžke;
Meracie režimy -meranie pre jednej vlnovej     dĺžke;
                          -meranie pri dvoch       vlnových dĺžkach
                          -lineárne skenovanie (30        
bodov/jamka)
Dodávka vrátane:
Riadiaceho a vyhodnocovacieho softvéru;

1.2

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP - Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR)   PRE HLAVNÉHO PARTNERA A OSTATNÝCH PARTNEROV(ak relevantné) 
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1.1.1.5 Inkubátor 713004 ks 1 7 500,00 7 500,00 0,00

opis: regulácia teploty a chladenie, teplota 20 - 70°C
využitie: kultivácia parazitov, udržiavanie modelových 
helmintov
rozsah teplôt -10 do 100°C
Výchylka nastavenej teploty pri zohrievaní ±0,1°C 
Mikroprocesorová regulácia a digitálny displej
Časovač 1min. – 100 hod., možnosť oneskoreného 
zapnutia a vypnutia (delayed ON/OFF)
Bezpečnostný termostat
Objem aspoň 50 lit.
Vnútorné osvetlenie s automatickým zapínaním pri 
otvorení dverí
Nerezový interiér
Nútená cirkulácia vzduchu
Možnosť nastavenia alarmu neštandardných stavovo 
(napr. pri nezatvorených dverách)
Možnosť pripojenia RS 232 1.2

1.1.1.6 Mikroplatničková premývačka 713004 ks 1 4 000,00 4 000,00 0,00

opis: Mikroplatničková ELISA premývačka
využitie: automatické premývanie platničiek
Automatizované premývanie 96 – jamkových 
mikroplatničiek;
Konštrukcia s koaxiálnou premývacou hlavou;
Nízky zbytkový objem < 5 µl;
Eliminácia krížovej kontaminácie kontinuálnym vákuom;
8-cestná premývacia hlava;
Dodávka s min. 4 predprogramovanými kartami (1-4 
cykly) a 1 programovateľnou kartou pre voliteľné 
premývacie parametre;
Programovateľný objem až 750 µl; cykly 1 – 15;
Automatické vypínanie vákuovej pumpy;
Kapacita premývacej / odpadovej fľaše: 2L + 2L;
Spotreba pri premývaní: 15 – 20 ml;
Zbytkový aspiračný objem: < 5 µl
Doba premývania: 165 s; 3x350 µl.

1.2

1.1.1.8 Parný sterilizátor 713004 ks 1 6 800,00 6 800,00 0,00

opis: 5 sterilizačných cyklov, schopnosť samoprestavenia 
parametrov, bakterilogický filter
využitie: sterilizácia materiál, laboratórnych pomôcok a 
roztokov
cena: stanovená na základe prieskumu trhu 1.2
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1.1.1.9 Termostat vzdušný 713004 ks 1 1 900,00 1 900,00 0,00

opis: vzdušný, teplota 20-70 °C
využitie: temprerovanie roztokov, kultivácia parazitov, 
sušenie trvalých preparátov
mikroprocesorové riadenie teploty
elektronická ochrana proti prehriatiu s s optickým a 
akustickým alarmom 
časovať 0-99 hod
LED displej
Vnútorný povrch s nerezovej ocele
Ventilačný otvor s nastaviteľnou záklopkou
Použiteľný objem aspoň 53 litrov
Vnútorné rozmery min. 400x400x330 mm (šxvxh)
2 police v základnej výbave
Rozsah pracovnej teploty RT +5°C - 100°C
Kolísanie teploty časové < ±0,1°C pri 37°C
RS422 interface
230V/50 Hz 

1.2

1.1.1.10 Termostat s riadenou atmosférou 713004 ks 1 5 000,00 5 000,00 0,00

Opis: termostat s riadenou atmosférou, regulácia teploty 
20-70 °C
Využitie: temperovanie roztokov, kultivácia parazitov, 
sušenie trvalých preparátov
Rozsah teplôt -10 do 100°C
Výchylka nastavenej teploty pri zohrievaní ±0,1°C
Mikroprocesorová regulácia a digitálny displej
Časovač 1min. – 100 hod., možnosť oneskoreného 
zapnutia a vypnutia (delayed ON/OFF)
Bezpečnostný termostat
Objem aspoň 50 lit.
Vnútorné osvetlenie s automatickým zapínaním pri 
otvorení dverí 
Nerezový interiér
Nútená cirkulácia vzduchu
Možnosť nastavenia alarmu neštandardných stavovo 
(napr. pri nezatvorených dverách)
Možnosť pripojenia RS 232

1.2

1.1.1.11 Chladiaca odstredivka 713004 ks 1 4 500,00 4 500,00 0,00

opis: rpm 14000g, chladenie 0 až -20 °C, vymeniteľné 
rotory vrátane skúmaviek 
využitie: príprava vzoriek pre molekulárnu biológiu
cena: stanovená na základe prieskumu trhu 1.2

1.1.1.12 PCR box 713004 ks 1 3 000,00 3 000,00 0,00

opis: UV lampa, vetranie, voda, plyn, elektrika, 
využitie: sterilné prostredie pre izoláciu parazitov a 
manipulácia so vzorkami DNA
týka sa: Parazitologický ústav SAV
cena: stanovená na základe prieskumu trhu 1.2

1.1.1.13 Laminárny box 713004 ks 1 3 000,00 3 000,00 0,00

opis:UV lampa, vetranie, voda, elektrina
využitie:sterilné priostredie pre izoláciu parazitov a 
manipuláciu so vzorkami
cena: stanovená na základe prieskumu trhu 1.2

1.1.1.14 Dokumentačný systém 713004 ks 1 5 000,00 5 000,00 0,00

opis: UV lampa, fotodokumentácia, vyhodnotenie 
koncentrácie produktu, prenos dát na počítač
využitie: vizualizačné a fotodokumentačné zariadenie,pre 
výsledný produkt monekulárnych analýz
cena: stanovená na základe prieskumu trhu 1.2
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1.1.1.15 Centrifúga 713004 ks 1 4 500,00 4 500,00 0,00

opis: Rpm 14 000 g, skúmavky 1,5 ml., nástavce pre 0,5 
ml skúmavky
využitie: izolácia séra z krvných vzoriek
cena: stanovená na základe prieskumu trhu 1.2

1.1.1.17 Ph-meter digitálny 713004 ks 1 2 300,00 2 300,00 0,00

opis:  Rozpätie pH 1 - 14, tepolota do 25 C
využitie: príprava roztokov pre izoláciu parazitov, 
inkubáciu vzoriek a izoláciu DNA
cena: stanovená na základe prieskumu trhu 1.2

1.1.1.19 Mokrý stôl laboratórny - dlhý typ A 713004 ks 1 2 490,00 2 490,00 0,00

opis:prístenný stôl laboratórny mokrý, s plnou 
skrinkovou výbavou, napojenie voda, plyn, elektrina
využitie: vybavenie laboratórií
cena: stanovená na základe prieskumu trhu 1.2

1.1.1.20 Mokrý stôl laboratórny - dlhý typ B 713004 ks 1 2 740,00 2 740,00 0,00

opis:prístenný stôl laboratórny mokrý, s plnou 
skrinkovou výbavou, napojenie voda, plyn, elektrina
využitie: vybavenie laboratórií
cena: stanovená na základe prieskumu trhu 1.2

1.1.2. Software ks 0 0,00 0,00 0,00 1.2
1.1.3. Licencie ks 0 0,00 0,00 0,00 1.2
1.1.4. Vytváranie a udržiavanie počítačových sietí projekt 0 0,00 0,00 0,00 1.2
1.1.5. Nákup IKT ks 0 0,00 0,00 0,00 1.2
1.1.6. Ďalšie položky podľa charakteru projektu ks 0 0,00 0,00 0,00

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

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

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

1.2.3. Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 0 0,00 0,00 0,00
1.3. Prevádzkové výdavky - realizácia projektu 2 660,00 0,00

1.3.1.
Poistenie majetku nadobudnutého z projektu 
počas realizácie projektu 637015 projekt 1 2 660,00 2 660,00 0,00 Využitie: Poistenie nadobudnutého majetku 1.2

1.3.2.
Údržba a opravy majetku nadobudnutého z 
projektu počas realizácie projektu projekt 0 0,00 0,00 0,00

1.4. Stavebné úpravy 36 100,00 0,00

1.4.1.
Nevyhnutné stavebné úpravy spojené s 
inštaláciou zariadenia, strojov a prístrojov 635006 projekt 1 36 100,00 36 100,00 0,00

Podrobné členenie stavebného rozpočtu ponúka 
priložený výkaz/výmer - zhotovil stavebný rozpočtár 
Potreba realizácie stavebných prác vyplýva z aktuálneho 
stavu budovy, v ktorej budeme projekt realizovať. 
Súčasný stav je nevyhovujúci 1.1

1.5. Stavebný dozor 0,00 0,00
1.5.1. Stavebný dozor projekt 0 0,00 0,00 0,00

1.6. Projekčná činnosť 0,00 0,00

1.6.1.
Projektová stavebná dokumentácia pre stavebné 
povolenie projekt 0 0,00 0,00 0,00

1.6.2. Realizačná projektová dokumentácia projekt 0 0,00 0,00 0,00
1.6.3. Autorský dozor projektanta / architekta projekt 0 0,00 0,00 0,00

1.7. Zariadenie a vybavenie - iné 26 316,00 0,00
1.7.1. Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 0 0,00 0,00 0,00

1.7.1.1
Magnetická miešadlo - pracovisko ľudské 
tkanivové helmitózy 633004 ks 1 900,00 900,00 0,00

opis:  miešačka s kontaktným teplomerom
využitie: príprava roztokov pre enzymatické reakcie
cena: stanovená na základe prieskumu trhu 1.2

1.7.1.2
Magnetické miešadlo - pracovisko 
helmitozoonóz 633004 ks 1 670,00 670,00 0,00

opis: magnetické miešadlo s ohrevnou doskou na 
miešanie 15 vzoriek
využitie: tráviaca metóda na vyšetrovanie vzoriek
cena: stanovená na základe prieskumu trhu 1.2
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1.7.1.3
Miešadlo magnetické - pracovisko parazitóz 
rastlín 633004 ks 1 554,00 554,00 0,00

opis: magnetické miešadlo s ohrevom do 300 °C
využitie: na prípravu vzoriek a roztokov
cena: stanovená na základe prieskumu trhu 1.2

1.7.1.4
Chladnička s mrazničkou - pracovisko ľudské 
tkanivové helmitózy 633004 ks 2 700,00 1 400,00 0,00

opis: chladnička, objem 250 l
využitie:uskladnenie vzoriek, diagnostických súprav, 
antigénov
cena: stanovená na základe prieskumu trhu 1.2

1.7.1.5
Chladnička pracovisko - ľudské tkanivové 
helmitózy 633004 ks 2 250,00 500,00 0,00

opis: chladnička 150 l
využitie: uskladnenie prijatých vzoriek
cena: stanovená na základe prieskumu trhu 1.2

1.7.1.6
Mraziaci box - pracovisko ľudské tkanivové 
helmitózy 633004 ks 1 700,00 700,00 0,00

opis: mraziaci box 250 l
využitie: uskladnenie vzoriek sér a materiálu
cena: stanovená na základe prieskumu trhu 1.2

1.7.1.7
Mraznička - pracovisko ľudské tkanivové 
helmitózy 633004 ks 1 700,00 700,00 0,00

opis: mraznička, objem 250 l
využitie:uskladnenie vzoriek, diagnostických súprav, 
antigénov
cena: stanovená na základe prieskumu trhu 1.2

1.7.1.8
Chladnička s mrazničkou - pracovisko 
helmitozoonóz 633004 ks 1 660,00 660,00 0,00

opis: 120/80 l
využitie: uskladnenie vzoriek a chemikálií
cena: stanovená na základe prieskumu trhu 1.2

1.7.1.9 Mraznička - pracovisko parazitóz rastlín 633004 ks 1 325,00 325,00 0,00

opis: mraznička 250 l, 
využitie: na uskladnenie vzoriek, chemikálií a PCR 
produktov
cena: stanovená na základe prieskumu trhu 1.2

1.7.1.10 Výrobník ľadu 633004 ks 1 200,00 200,00 0,00

opis: zariadenie na výrobu ľadu
využitie: na prípravu vzoriek
cena: stanovená na základe prieskumu trhu 1.2

1.7.1.11 Vodný kúpeľ s trepúcou vložkou 633004 ks 1 700,00 700,00 0,00

opis: teplota 20-100°C, trepanie 99/min.
využitie: príprava vzoriek pre molekulárnu biológiu 
cena: stanovená na základe prieskumu trhu 1.2

1.7.1.12 Elektroforéza horizontálna 633004 ks 1 500,00 500,00 0,00

opis: horizontálna elektroforéza s meniteľnými 
hodnotami napätia a prúdu
využitie: vyhodnocovanie PCR a enzymatických reakcií
Veľkosť gélu od 12,8 x 15 cm
UV transparentná nalievacia platnička
2ks hrebeňov
Farebné stripy a necirkulačný port
Zdroj napätia od 300 V 

1.2

1.7.1.13 Laboratórne váhy 633004 ks 1 500,00 500,00 0,00

opis: rozpätie 10 - 0,0001 g
využitie: príprava roztokov a reagencií
týka sa: Parazitologický ústav SAV
cena: stanovená na základe prieskumu trhu 1.2

1.7.1.14 Umývačka skla a plastov 633004 ks 1 1 200,00 1 200,00 0,00

opis: umývačka skla a plastov s piatimy cyklami 
využitie: umývanie laboratórneho skla a plastov 
cena: stanovená na základe prieskumu trhu 1.2
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1.7.1.15 Analytické váhy 633004 ks 1 1 500,00 1 500,00 0,00

opis: rozpätie 100 g - 0,0001 g
využitie: navážky minimálneho množstva materiálu pre 
izoláciu DNA a chemikálií pre prípravu roztokov
cena: stanovená na základe prieskumu trhu 1.2

1.7.1.16 Digitálny fotoaparát s napojením na počítač 633004 ks 1 1 000,00 1 000,00 0,00

opis: digitálny fotoaparát, rozlíšenie 4 Mpix, napojenie 
na PCvyužitie: dokumentácia snímkov z operačných 
nálezov a výskumu pre publikačné účely
cena: stanovená na základe prieskumu trhu 1.2

1.7.1.17 Mokrý stôl laboratórny - krátky  633004 ks 2 1 500,00 3 000,00 0,00

opis: prístenný stôl laboratórny mokrý, plná skrinková 
výbava, 
využitie: vybavenie laboratória
cena: stanovená na základe prieskumu trhu 1.2

1.7.1.18 Stôl prístrojový laboratórny 633004 ks 1 1 477,00 1 477,00 0,00

opis: stôl laboratórny, s plnou skrinkovou výbavou
využitie: vybavenie laboratórií
cena: stanovená na základe prieskumu trhu 1.2

1.7.1.19 Laboratórny stôl pod prístroje 633004 ks 4 1 170,00 4 680,00 0,00

opis: pevné stoly s kovovou konštrukciou, odolný povrch 
voči chemikáliám
využitie: spracovenie biologického materiálu a 
molekulárne analýzy vzoriek
cena: stanovená na základe prieskumu trhu 1.2

1.7.1.20 Počítač s príslušenstvom + software 633002 ks 3 1 000,00 3 000,00 0,00

minimálne požiadavky: 2 jadrový procesor, 2GB RAM, 
500 GB disk, DVD napaľovačka, 22´´LCD monitor, OS, 
balík kancelárskeho software, klávesnica, laserová myš, 
AJ-SK slovník
využitie:vyhonotenie a archivácia dát
cena: stanovená na základe prieskumu trhu 1.2

1.7.1.21 Notebook + software 633002 ks 1 1 500,00 1 500,00 0,00

minimálne požiadavky: 2 jadrový procesor, výdrž batérie 
min. 4 hodiny,  4GB RAM, 250 GB disk, Bluetooth, 
WiFi, OS, balík kanc.software, bezdrôtová laserová myš, 
AJ-SK slovník
využitie:vyhonotenie a archivácia dát
cena: stanovená na základe prieskumu trhu 1.2

1.7.1.22 Tlačiaren 633002 ks 3 100,00 300,00 0,00 využitie:vyhonotenie a archivácia dát 1.2
1.7.1.23 Multifunkčné zariadenie 633002 ks 1 350,00 350,00 0,00 cena: stanovená na základe prieskumu trhu 1.2

1. Spolu 157 906,00 0,00
2.A.* Stavebné úpravy priestorov centra 

2.A.1.
Personálne výdavky interné - odborné 
činnosti 1 000,00 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.1.1.1 Zodpovený pracovník – štatutárny zástupca 610620 osobohodina 100 10,00 1 000,00 0,00

Zodpovedná osoba bude dohliadať nad realizáciou 
stavebných prác - zabezpečenie splnenia podmienok 
akreditácie pracovísk
cena prace určená na základe priemernej mzdy 
povereného pracovníka   1.1

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
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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.
Personálne výdavky externé - odborné 
činnosti 0,00 0,00

2.A.3.1.
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 0,00 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 ks 0 0,00 0,00 0,00

2.A.4.4.
Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou 
aktivity (napr. voda, plyn...) projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.A.4.5.

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

2.A. Celkom 1 000,00 0,00
2.B. Nákup prístrojového a materiálového vybavenia centra  

2.B.1.
Personálne výdavky interné - odborné 
činnosti 1 500,00 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.1.1.1 Zodpovený pracovník – štatutárny zástupca 610620 osobohodina 150 10,00 1 500,00 0,00

Zodpovedná osoba bude dohliadať nad dodávkou a 
správnym zapojením resp. inštaláciou obstaraných 
tovarov 
cena prace určená na základe priemernej mzdy 
povereného pracovníka   1.2

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.
Personálne výdavky externé - 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 0,00 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

2.B.4.3.

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

2.B.4.4.
Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou 
aktivity (napr. voda, plyn...) projekt 0 0,00 0,00 0,00
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2.B.4.5.

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

2.B. Celkom 1 500,00 0,00
2.C. Špecializované pracovisko pre diagnostiku a prevenciu ľudských tkanivových helmitóz 

2.C.1.
Personálne výdavky interné - odborné 
činnosti 44 958,80 0,00

2.C.1.1.

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

2.C.1.1.1
Odborný personál: samostatný vedecký 
pracovník 610620 osobohodina 1 150 8,75 10 062,50 0,00

Pracovnoprávny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
Hodiny sú stanovené odborným odhadom 
Hodinová sadzba vyplýva z priemernej hodinovej mzdy 2.1

2.C.1.1.2
Koordinátor 
Vedecko-výskumný pracovník 610620 osobohodina 970 10,32 10 010,40 0,00

Pracovnoprávny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
Hodiny sú stanovené odborným odhadom 
Hodinová sadzba vyplýva z priemernej hodinovej mzdy 2.1

2.C.1.1.3
Odborný pracovník: 
Doktorandka 637027 osobohodina 670 6,10 4 087,00 0,00

Pracovnoprávny vzťah v zmysle Zákonníka práce - 
dohoda
Hodiny sú stanovené odborným odhadom 
Hodinová sadzba vyplýva z priemernej hodinovej mzdy 2.1

2.C.1.1.4
Odborný pracovník: 
Samostatný odborný pracovník  610620 osobohodina 970 4,49 4 355,30 0,00

Pracovnoprávny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
Hodiny sú stanovené odborným odhadom 
Hodinová sadzba vyplýva z priemernej hodinovej mzdy 2.1

2.C.1.1.5
Odborný pracovník: 
Laborant 610620 osobohodina 3 860 4,26 16 443,60 0,00

Pracovnoprávny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
Hodiny sú stanovené odborným odhadom 
Hodinová sadzba vyplýva z priemernej hodinovej mzdy 2.1

2.C.1.2. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,00 0,00 0,00
2.C.2. Cestovné náhrady ** 2 000,00 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) ** 631001 projekt 1 500,00 500,00 0,00

Pracovné cesty súvisiace so zberom vzoriek, šírením 
poznatkov do praxe. Predpokladaný počet ciest: 5, 
predpokladaný počet zamestnancov: 5, predpokladaný 
počet dní: 3/1cesta 2.1

2.C.2.3.
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v 
súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby 631002 projekt 1 1 500,00 1 500,00 0,00

Zahraničné pracovné cesty spojené s výmenou poznatkov 
v európskom vedecko-výskumnom priestore. 
Predpokladaný počet ciest: 2, predpokladaný počet 
zamestnancov: 2, predpokladaný počet dní: 5/1cesta 2.1

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

2.C.3.
Personálne výdavky externé - 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 41 200,00 0,00
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2.C.4.1.
Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane 
operatívneho lízingu) projekt 0 0,00 0,00 0,00

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

2.C.4.3.

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

2.C.4.4.
Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou 
aktivity (napr. voda, plyn...) projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.C.4.5.

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

2.C.4.5.1 Certifikačné konanie 637005 projekt 1 7 000,00 7 000,00 0,00

Certifikácia sérologických metód
cena: určená na základe podkladov od certifikačnej 
inštitúcie  2.1

2.C.4.5.2 Akreditačné konanie 637005 projekt 1 10 000,00 10 000,00 0,00

Akreditácia pracoviska pre diagnostiku a prevenciu 
ľudských tkanivových helmintóz
cena: určená na základe podkladov od akreditačnej 
inštitúcie  2.1

2.C.4.6. Spotrebný tovar a prevádzkový materiál 0,00

2.C.4.6.1 Pipety a drobný odberný materiál 633004 projekt 1 5 200,00 5 200,00 0,00

základné laboratórne vybavenie na odber vzoriek a 
manipulácius nimi
cena je určená na základe očakávanej spotreby a 
skúsenosti z minulosti 2.1

2.C.4.6.2 Chemikálie 633006 projekt 1 16 400,00 16 400,00 0,00

základné chemické látky potrebné k výkonu 
laboratórnych odberov a ich následnému spracovaniu, 
cena je určená na základe očakávanej spotreby a 
skúsenosti z minulosti 2.1

2.C.4.6.3 Laboratórne sklo a plasty 633004 projekt 1 2 600,00 2 600,00 0,00

základný materiál určený k manipulácii so vzorkami 
cena je určená na základe očakávanej spotreby a 
skúsenosti z minulosti 2.1

2.C. Celkom 88 158,80 0,00
2.D. Špecializované pracovisko pre diagnostiku a prevenciu helmitozoonóz 

2.D.1.
Personálne výdavky interné - odborné 
činnosti 18 191,20 0,00

2.D.1.1.

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

2.D.1.1.1
Koordinátor: 
Vedecko-výskumný pracovník 610620 osobohodina 1 000 7,18 7 180,00 0,00

Pracovnoprávny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
Hodiny sú stanovené odborným odhadom 
Hodinová sadzba vyplýva z priemernej hodinovej mzdy 2.2

2.D.1.1.2
Odborný pracovník: 
Vedecko-výskumný pracovník 610620 osobohodina 970 6,96 6 751,20 0,00

Pracovnoprávny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
Hodiny sú stanovené odborným odhadom 
Hodinová sadzba vyplýva z priemernej hodinovej mzdy 2.2

2.D.1.1.3

Odborný pracovník: 
Samostatný odborný pracovník 

610620 osobohodina 1 000 4,26 4 260,00 0,00

Pracovnoprávny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
Hodiny sú stanovené odborným odhadom 
Hodinová sadzba vyplýva z priemernej hodinovej mzdy 2.2

2.D.1.2. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,00 0,00 0,00
2.D.2. Cestovné náhrady ** 3 000,00 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) ** projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.D.2.3.
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v 
súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby 631002 projekt 1 3 000,00 3 000,00 0,00

Zahraničné cesty spojené s účasťou na medzinárodných 
podujatiach súvisiacich s manažérstvom kvality a 
interným auditom. Predpokladaný počet ciest: 3, 
predpokladaný počet zamestnancov: 3, predpokladaný 
počet dní: 5/1cesta 2.2

2.D.2.4. Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 0 0,00 0,00 0,00
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2.D.3.
Personálne výdavky externé - odborné 
činnosti 0,00 0,00

2.D.3.1.
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 45 800,00 0,00

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

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

2.D.4.3.

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

2.D.4.4.
Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou 
aktivity (napr. voda, plyn...) projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.D.4.5.

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

2.D.4.5.1 Certifikačné konanie 637005 projekt 1 14 000,00 14 000,00 0,00

Certifikácia tráviacej metódy na vyšetrovanie mäsa na 
trichinely a PCR metódy na druhovú identfikáciu 
trichinel
cena: určená na základe podkladov od certifikačnej 2.2

2.D.4.5.2 Akreditačné konanie 637005 projekt 1 10 000,00 10 000,00 0,00

Akreditácia laboratória pre vyšetrovanie trichinel
cena: určená na základe podkladov od akreditačnej 
inštitúcie  2.2

2.D.4.6. Spotrebný tovar a prevádzkový materiál 0,00 0,00 0,00

2.D.4.6.1 Pipety a drobný odberný materiál 633004 projekt 1 4 200,00 4 200,00

základné laboratórne vybavenie na odber vzoriek a 
manipulácius nimi
cena je určená na základe očakávanej spotreby a 
skúsenosti z minulosti 2.2

2.D.4.6.2 Chemikálie 633006 projekt 1 16 100,00 16 100,00 0,00

základné chemické látky potrebné k výkonu 
laboratórnych odberov a ich následnému spracovaniu, 
cena je určená na základe očakávanej spotreby a 
skúsenosti z minulosti 2.2

2.D.4.6.3 Laboratórne sklo a plasty 633004 projekt 1 1 500,00 1 500,00 0,00

základný materiál určený k manipulácii so vzorkami 
cena je určená na základe očakávanej spotreby a 
skúsenosti z minulosti 2.2

2.D. Celkom 66 991,20 0,00
2.E. Špecializované pracovisko pre diagnostiku a prevenciu parazitóz rastlín 

2.E.1.
Personálne výdavky interné - odborné 
činnosti 17 795,10 0,00

2.E.1.1.

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

2.E.1.1.1

Koordinátor: 
Vedecko-výskumný pracovník 

610620 osobohodina 1 000 7,18 7 180,00 0,00

Pracovnoprávny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
Hodiny sú stanovené odborným odhadom 
Hodinová sadzba vyplýva z priemernej hodinovej mzdy 2.3

2.E.1.1.2

Odborný pracovník: 
Vedecko-výskumný pracovník 

610620 osobohodina 970 6,73 6 528,10 0,00

Pracovnoprávny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
Hodiny sú stanovené odborným odhadom 
Hodinová sadzba vyplýva z priemernej hodinovej mzdy 2.3

2.E.1.1.3
Odborný pracovník: 
Doktorand 637027 osobohodina 670 6,10 4 087,00 0,00

Pracovnoprávny vzťah v zmysle Zákonníka práce  - 
dohoda 
Hodiny sú stanovené odborným odhadom 
Hodinová sadzba vyplýva z priemernej hodinovej mzdy 2.3

2.E.1.2. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,00 0,00 0,00
2.E.2. Cestovné náhrady ** 2 000,00 0,00

2.E.2.1. Prevádzka vozidla organizácie*** projekt 0 0,00 0,00 0,00
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2.E.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v 
súlade s platnými limitmi) ** 631001 projekt 1 500,00 500,00 0,00

Pracovné cesty súvisiace so zberom vzoriek, šírením 
poznatkov do praxe. Predpokladaný počet ciest: 5, 
predpokladaný počet zamestnancov: 5, predpokladaný 
počet dní: 3/1cesta 2.3

2.E.2.3.
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v 
súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby 631002 projekt 1 1 500,00 1 500,00 0,00

Zahraničné pracovné cesty spojené s výmneou poznatkov 
v európskom vedecko-výskumnom priestore. 
Predpokladaný počet ciest: 2, predpokladaný počet 
zamestnancov: 2, predpokladaný počet dní: 5 2.3

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

2.E.3.
Personálne výdavky externé - odborné 
činnosti 0,00 0,00

2.E.3.1.
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 26 000,00 0,00

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

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

2.E.4.3.

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

2.E.4.4.
Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou 
aktivity (napr. voda, plyn...) projekt 0 0,00 0,00 0,00

2.E.4.5.

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

2.E.4.5.1. Certifikačné konanie 637005 projekt 1 7 000,00 7 000,00 0,00

Certifikácia metód na identifikáciu parazitov rastlín
cena: určená na základe podkladov od certifikačnej 
inštitúcie  2.3

2.E.4.6. Spotrebný tovar a prevádzkový materiál 0,00 0,00 0,00

2.E.4.6.1 Pipety a drobný odberný materiál 633004 projekt 1 3 600,00 3 600,00 0,00

základné laboratórne vybavenie na odber vzoriek a 
manipulácius nimi
cena je určená na základe očakávanej spotreby a 
skúsenosti z minulosti 2.3

2.E.4.6.2 Chemikálie 633006 projekt 1 13 300,00 13 300,00 0,00

základné chemické látky potrebné k výkonu 
laboratórnych odberov a ich následnému spracovaniu, 
cena je určená na základe očakávanej spotreby a 
skúsenosti z minulosti 2.3

2.E.4.6.3 Laboratórne sklo a plasty 633004 projekt 1 2 100,00 2 100,00 0,00

základný materiál určený k manipulácii so vzorkami 
cena je určená na základe očakávanej spotreby a 
skúsenosti z minulosti 2.3

2.E. Celkom 45 795,10 0,00
2. Spolu 203 445,10 0,00
3. Riadenie projektu a publicita - nepriame výdavky

3.1. Personálne výdavky interné 8 195,50 0,00
3.1.1. Manažér publicity osobohodina 0 0,00 0,00 0,00

3.1.2. Manažér pre verejné obstarávanie 610620 osobohodina 100 11,20 1 120,00 0,00

Pracovnoprávny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
Hodiny sú stanovené odborným odhadom 
Hodinová sadzba vyplýva z odporúčaného limitu pre 
projekt Riadenie projektu

3.1.3. Finančný manažér 610620 osobohodina 200 11,20 2 240,00 0,00

Pracovnoprávny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
Hodiny sú stanovené odborným odhadom 
Hodinová sadzba vyplýva z odporúčaného limitu pre 
projekt Riadenie projektu
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3.1.4. Projektový manažér 610620 osobohodina 200 11,20 2 240,00 0,00

Pracovnoprávny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
Hodiny sú stanovené odborným odhadom 
Hodinová sadzba vyplýva z odporúčaného limitu pre 
projekt Riadenie projektu

3.1.5.
Administratívny pracovník a vykonávateľ 
publicity 610620 osobohodina 150 8,95 1 342,50 0,00

Pracovnoprávny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
Hodiny sú stanovené odborným odhadom 
Hodinová sadzba vyplýva z odporúčaného limitu pre 
projekt Riadenie projektu

3.1.6. Asistent projektového manažéra  610620 osobohodina 140 8,95 1 253,00 0,00

Pracovnoprávny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
Hodiny sú stanovené odborným odhadom 
Hodinová sadzba vyplýva z odporúčaného limitu pre 
projekt Riadenie projektu

3.1.7. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,00 0,00 0,00
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 0,00 0,00

3.3.1. Manažér publicity osobohodina 0 0,00 0,00 0,00
3.3.2. Pracovník pre verejné obstarávanie osobohodina 0 0,00 0,00 0,00
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 0,00 0,00
3.4.1. Spotrebný tovar a prevádzkový materiál projekt 0 0,00 0,00 0,00
3.4.2. Nájom priestorov pre administráciu projektu projekt 0 0,00 0,00 0,00

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

3.4.4.
Energie, údržba, upratovanie v rámci 
administrácie projektu projekt 0 0,00 0,00 0,00

3.4.5.
Právne poradenstvo, notárske poplatky v rámci 
administrácie projektu projekt 0 0,00 0,00 0,00

3.4.6. Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 0 0,00 0,00 0,00
3.5. Publicita a informovanosť 500,00 0,00

3.5.1. Letáky, skladačky projekt 0 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Plagáty projekt 0 0,00 0,00 0,00

3.5.3. Brožúrky 637003 projekt 1 300,00 300,00 0,00

Prezentačné materiály - brožúry v súvislosti so 
zabezpečením publicity v zmysle manuálu o informovaní 
a publicite. Predpokladaný počet výtlačkov je 100 ks, 
cena 1 brožurky 3 Eur. Cena je stanovená na základe 
kvalifikovaného odhadu a skúsenosti z minulosti s 
tvorbou obdobných materiálov Publicita a informovanosť

3.5.4. CDROM projekt 0 0,00 0,00 0,00
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3.5.5.
Označenie projektu (najmä logo EÚ, názov 
príslušného programu) 637003 projekt 1 200,00 200,00 0,00

Využitie: Prezentačné materiály v súvislosti so 
zabezpečením publicity v zmysle manuálu o informovaní 
a publicite. Bude obsahovať označenie objektu, v rámci 
ktorého bude projekt realizovaný, označenie školiacich 
miestností (predpokladaný počet označovacích tabúľ 3 
ks) a 1 pamätnú tabuľu predpokladaná cena 100 Eur. Publicita a informovanosť

3.5.6. Web stránka určená pre publicitu projektu projekt 0 0,00 0,00 0,00
3.5.7. Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 0 0,00 0,00 0,00

3.6. Monitoring a hodnotenie projektu - nepriame výdavky 2 145,00 0,00
3.6.1. Personálne výdavky interné 0,00 0,00

3.6.1.1. Manažér monitoringu osobohodina 0 0,00 0,00 0,00

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 2 145,00 0,00

3.6.3.1. Manažér monitoringu 637004 osobohodina 130 16,50 2 145,00 0,00

zmluvný vzťah v zmysle obchoného zákonníka  
Hodiny sú stanovené odborným odhadom 
Hodinová sadzba vyplýva z odporúčaného limitu pre 
projekt Riadenie projektu

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 10 840,50 0,00

VÝDAVKY PROJEKTU 372 191,60 0,00

Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu
KE1 10 840,50 € 3,00% max. 3%
KE2 36 100,00 € 9,99% max. 10%

KE3 90 445,10 € 25,03% max. 30%
KE4 48 000,00 € 13,28% max. 20%
KE5 2 145,00 € 19,79% max. 20%

Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SORO v odôvodnených prípadoch):
* v prípade, že projekt bude obsahovať iba jednu aktivitu, vtedy je potrebné hlavnú položku rozpočtu označiť - 2. 
** 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

z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu

Celkové oprávnené výdavky projektu spolu po finančnej analýze - stĺpec zahŕňa výšku oprávnených výdavkov vypočítaných na základe finančnej analýzy.

Dodávky (hlavná položka rozpočtu 3.)

z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu
z celkových oprávnených priamych výdavkov projektuStavebné úpravy (položka rozpočtu 1.4.) 

Riadenie projektu a publicita - nepriame výdavky

**** ak zariadenie a vybavenie projektu - hlavná položka rozpočtu 1. je vyššia ako 40,00% celkových oprávnených priamych výdavkov projektu, hlavná položka rozpočtu 3. - Riadenie projektu a publicita  nesmie presiahnuť 3,00% z 
celkových oprávnených priamych výdavkov projektu, inak hlavná položka rozpočtu 3. - Riadenie projektu a publicita nesmie presiahnuť 7,00% z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu.

Personálne výdavky na odborných pracovníkov projektu 
(položka rozpočtu 2.1., 2.2. a 2.3)

Rozpočet vypracuje žiadateľ, tzn. hlavný partner v rámci jedného tlačiva sumárne za všetkých partnerov!

Dodávky (hlavná položka rozpočtu 1. a 2.)
z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu

z celkových oprávnených nepriamych výdavkov projektu

Celkové oprávnené 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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PREHĽAD AKTIVÍT PROJEKTU 
 

Harmonogram realizácie projektu 
Číslo a Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity 

(štvrťrok/rok) 
Ukončenie realizácie aktivity 

(štvrťrok/rok) 
1.1 Stavebné úpravy priestorov 
centra I/2010 III/2010 

1.2 Nákup prístrojového 
a materiálového vybavenia centra  I/2010 IV/2011 

2.1 Certifikácia a akreditácia 
a prevádzka špecializovaného 
pracoviska 

II/2010 I/2012 

2.2 Špecializované pracovisko pre 
diagnostiku a prevencii 
helmitozoonóz 

II/2010 I/2012 

2.3 Špecializované pracovisko pre 
diagnostiku a prevencii parazitóz 
rastlín   

II/2010 I/2012 

Podporné aktivity 
Riadenie projektu1 IV/2009 I/2012 
Publicita a informovanosť IV/2009 I/2012 

                                                 
1 Riadenie projektu pokrýva oblasť projektového riadenia, zúčtovania, realizácie verejného obstarávania, monitorovania 

a kde je to umožnené aj iné zabezpečenie realizácie hlavných aktivít. 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity 1.1 Stavebné úpravy priestorov centra 

 
Cieľ aktivity  

 
 

Termín realizácie aktivity 
(štvrťrok/rok) 

I/2010 - III/2010 

Opis aktivity  
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Metodológia aktivity  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výstupy (výsledky) aktivity  
 
 
 
 
 
 
 
 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity 1.2  Nákup prístrojového a materiálového vybavenia centra  

 
Cieľ aktivity  

 
Termín realizácie aktivity 
(štvrťrok/rok) 

I/2010 - IV/2011 

Opis aktivity  
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Metodológia aktivity  
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Výstupy (výsledky) aktivity  
 
 
 
 
 
 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity 2.1 Špecializované pracovisko pre diagnostiku a prevenciu ľudských 

tkaninových helmintóz  
Cieľ aktivity  

 
 

Termín realizácie aktivity 
(štvrťrok/rok) 

II/2010 - I/2012 

Opis aktivity  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodológia aktivity  
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Výstupy (výsledky) aktivity  
 
 
 
 
 
 
 
 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity 2.2  Špecializované pracovisko pre diagnostiku a prevencii helmitozoonóz  
Cieľ aktivity  

 
Termín realizácie aktivity 
(štvrťrok/rok) 

II/2010 – I/2012 

Opis aktivity  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodológia aktivity  
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Výstupy (výsledky) aktivity  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity 2.3 Špecializované pracovisko pre diagnostiku a prevencii parazitóz 

rastlín   
Cieľ aktivity  

 
 

Termín realizácie aktivity 
(štvrťrok/rok) 

II/2010 – I/2012 

Opis aktivity  
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Metodológia aktivity  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výstupy (výsledky) aktivity  
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