
Príloha č. 3 Podrobný rozpočet projektu

 Brainware s. r. o. 

Názov výdavku Skupina  výdavkov
Zmluvný 

výskum
Merná jednotka

Počet 

jednotiek

Jednotková 

cena 

(EUR)

Oprávnené výdavky 

celkom 

(EUR)

Spôsob stanovenia výšky výdavkov
Vecný popis výdavku

(komentár k rozpočtu)

Licencie - softvér na podporu riadenia procesov 014 Oceniteľné práva nie projekt 1,0 3 700,00 3 700,00 Prieskum trhu 

Licencia k softvéru na dobu realizácie projektu, ktorý poskytuje efektívnu podporu štandardných 

procesov, reportov a zabezpečenie riešenie požiadaviek. Podrobnejšie definovanie parametrov 

je súčasťou dokumentu k prieskumu trhu (PT2).

Licencie - multiplatformový komunikátor 014 Oceniteľné práva nie projekt 1,0 6 750,00 6 750,00 Prieskum trhu 

Licencia k softvéru na dobu realizácie, ktorý plní úlohu multiplatformového komunikátora. 

Softvér umožňujúci komunikáciu v mnohých rôznych vláknach s rôznymi osobami, alebo 

skupinami osôb. Podpora priameho vkladania rôznych dátových súborov. Podrobnejšie 

definovanie parametrov je súčasťou dokumentu k prieskumu trhu (PT3).

Operatívny nájom serverov 518 Ostatné služby nie projekt 1,0 6 850,00 6 850,00 Prieskum trhu 

Operatívny nájom serverov, ktoré budú v projekte využité na realizáciu hlavných aktivít. 

Vzhľadom na finančnú náročnosť zakúpenia serverov a ich údržby sa operatívny nájom javí ako 

najvhodnejšie riešenie, ktorým si žiadateľ dokáže zabezpečiť požadovaný výpočtový výkon. 

Celková suma z prieskumu trhu tejto položky je vo výške 13,700.00 EUR. Percenutálny podiel na 

aktivitu priemyselný výskum je 50 %, t.j. 6,850.00 EUR. Podrobnejšie definovanie parametrov je 

súčasťou dokumentu k prieskumu trhu (PT4).

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 521 Mzdové výdavky

projekt 1,0 31 140,00 31 140,00 Finančný limit

Personálne náklady na jedného interného garanta v rámci hlavnej aktivity priemyselný výskum. 

Jednotková cena a celkové oprávnené výdavky predstavujú celkovú cenu práce vrátane všetkých 

povinných odvodov zamestnávateľa. Predpokladaný počet mesiacov 7.5 x ohodnotenie 4,152 

EUR = 31.140 EUR.

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 521 Mzdové výdavky

projekt 1,0 62 280,00 62 280,00 Finančný limit

Personálne náklady na troch interných výskumných/vývojových pracovníkov v rámci hlavnej 

aktivity priemyselný výskum. Jednotková cena a celkové oprávnené výdavky predstavujú celkovú 

cenu práce vrátane všetkých povinných odvodov zamestnávateľa. Predpokladaný počet 

mesiacov 18 x ohodnotenie 3,460 EUR = 62,280 EUR.

Technický pracovník - odborná činnosť 521 Mzdové výdavky

projekt 1,0 25 950,00 25 950,00 Finančný limit

Personálne náklady na dvoch interných technických pracovníkov v rámci hlavnej aktivity 

priemyselný výskum. Jednotková cena a celkové oprávnené výdavky predstavujú celkovú cenu 

práce vrátane všetkých povinných odvodov zamestnávateľa. Predpokladaný počet mesiacov 15 x 

ohodnotenie 1,730 EUR = 25,950 EUR.

Riadenie aktivity 518 Ostatné služby

projekt 1,0 7 000,00 7 000,00 Finančný limit

Personálne náklady na externého projektového manažéra v rámci hlavnej aktivity priemyselný 

výskum. 1000 x 7 = 7000 EUR. Podrobnejšie definovanie parametrov je súčasťou dokumentu k 

prieskumu trhu (PT6).

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou
902 Paušálna sadzba na nepriame 

výdavky 
% 15 N/A 17 905,50

Paušálna sadzba (%) z oprávnených priamych osobných výdavkov, t.j. z 

výdavkov zaradených v skupine výdavkov 521 Mzdové výdavky  do výšky 

stanoveného percentuálneho limitu.

Nepriame výdavky určené paušálnou sadzbou, ktoré budú využité na podporené aktivity 

súvisiace s realizáciou predkladaného projektu v zmysle kategorizácie oprávnených výdavkov.

161 575,50

Nepriame výdavky

Priame výdavky

Podrobný rozpočet žiadateľa
Názov žiadateľa:

Hlavná aktivita projektu - Priemyselný výskum 

Spolu (oprávnené výdavky za hlavnú aktivitu - Priemyselný výskum a k nej vzťahujúce sa podporné aktivity)
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Podporné aktivity vzťahujúce sa k hlavnej aktivite projektu - Priemyselný výskum
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Názov výdavku Skupina  výdavkov
Zmluvný 

vývoj
Merná jednotka

Počet 

jednotiek

Jednotková 

cena 

(EUR)

Oprávnené výdavky 

celkom 

(EUR)

Spôsob stanovenia výšky výdavkov
Vecný popis výdavku

(komentár k rozpočtu)

Zmluvný vývoj 518 Ostatné služby áno projekt 1,0 33 000,00 33 000,00 Prieskum trhu 

Predmetom položky je dodanie služieb zameraných na realizáciu dvoch podaktivít hlavnej 

aktivity predkladaného projektu, a to: 

- Príprava testovacieho prostredia a testovacích scenárov

- Overenie u zákazníka

Podrobnejšie definovanie parametrov je súčasťou dokumentu k prieskumu trhu (PT5).

Operatívny nájom serverov 518 Ostatné služby nie projekt 1,0 6 850,00 6 850,00 Prieskum trhu 

Operatívny nájom serverov, ktoré budú v projekte využité na realizáciu hlavných aktivít. 

Vzhľadom na finančnú náročnosť zakúpenia serverov a ich údržby sa operatívny nájom javí ako 

najvhodnejšie riešenie, ktorým si žiadateľ dokáže zabezpečiť požadovaný výpočtový výkon. 

Celková suma z prieskumu trhu tejto položky je vo výške 13,700.00 EUR. Percenutálny podiel na 

aktivitu experimentálny vývoj je 50 %, t.j. 6,850.00 EUR. Podrobnejšie definovanie parametrov je 

súčasťou dokumentu k prieskumu trhu (PT4).

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 521 Mzdové výdavky

projekt 1,0 31 140,00 31 140,00 Finančný limit

Personálne náklady na jedného interného garanta v rámci hlavnej aktivity experimentálny vývoj. 

Jednotková cena a celkové oprávnené výdavky predstavujú celkovú cenu práce vrátane všetkých 

povinných odvodov zamestnávateľa. Predpokladaný počet mesiacov 7.5 x ohodnotenie 4,152 

EUR = 31.140 EUR.

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 521 Mzdové výdavky

projekt 1,0 62 280,00 62 280,00 Finančný limit

Personálne náklady na troch interných výskumných/vývojových pracovníkov v rámci hlavnej 

aktivity experimentálny vývoj. Jednotková cena a celkové oprávnené výdavky predstavujú 

celkovú cenu práce vrátane všetkých povinných odvodov zamestnávateľa. Predpokladaný počet 

mesiacov 18 x ohodnotenie 3,460 EUR = 62,280 EUR.

Technický pracovník - odborná činnosť 521 Mzdové výdavky

projekt 1,0 25 950,00 25 950,00 Finančný limit

Personálne náklady na dvoch interných projektových manažérov v rámci hlavnej aktivity 

experimentálny vývoj. Jednotková cena a celkové oprávnené výdavky predstavujú celkovú cenu 

práce vrátane všetkých povinných odvodov zamestnávateľa. Predpokladaný počet mesiacov 15 x 

ohodnotenie 1,730 EUR = 25,950 EUR.

Riadenie aktivity 518 Ostatné služby

projekt 1,00 7 000,00 7 000,00 Finančný limit

Personálne náklady na externého projektového manažéra v rámci hlavnej aktivity 

experimentálny vývoj. 1000 x 7 = 7000 EUR. Podrobnejšie definovanie parametrov je súčasťou 

dokumentu k prieskumu trhu (PT6).

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou
902 Paušálna sadzba na nepriame 

výdavky 
% 15 N/A 17 905,50

Paušálna sadzba (%) z oprávnených priamych osobných výdavkov, t.j. z 

výdavkov zaradených v skupine výdavkov 521 Mzdové výdavky  do výšky 

stanoveného percentuálneho limitu.

Nepriame výdavky určené paušálnou sadzbou, ktoré budú využité na podporené aktivity 

súvisiace s realizáciou predkladaného projektu v zmysle kategorizácie oprávnených výdavkov.

184 125,50

Názov výdavku Skupina  výdavkov Merná jednotka
Počet 

jednotiek

Jednotková 

cena 

(EUR)

Oprávnené výdavky 

celkom 

(EUR)

Spôsob stanovenia výšky výdavkov
Vecný popis výdavku

(komentár k rozpočtu)

Návrh na registráciu ochrannej známky EÚ 568 Ostatné finančné služby Počet 1 1 050,00 1 050,00 Individuálne pomocné nástroje

Administratívne poplatky súvisiace s podaním prihlášky ochrannej známky do troch tried na 

Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO). Administratívny poplatok je poplatok 

potrebný pre formálne spustenie procesu registrácie ochrannej známky prostredníctvom Úrade 

Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO). Administratívny poplatok nám zároveň umožní 

definovať tri triedy služieb, v ktorých bude ochranná známka poskytovať formu ochrany.

1 050,00

346 751,00

Hlavná aktivita projektu - Experimentálny vývoj
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Priame výdavky

Nepriame výdavky

Podporné aktivity vzťahujúce sa k hlavnej aktivite projektu - Experimentálny vývoj

Spolu (oprávnené výdavky za hlavnú aktivitu - Experimentálny vývoj a k nej vzťahujúce sa podporné aktivity)

Spolu (oprávnené výdavky za aktivitu)

Hlavná aktivita projektu - Ochrana práv duševného vlastníctva 

Spolu oprávnené výdavky žiadateľa
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                                                                                  Príloha č. 3 Podrobný rozpočet projektuu

Názov výdavku Skupina  výdavkov
Zmluvný 

výskum
Merná jednotka

Počet 

jednotiek

Jednotková cena 

(EUR)

Oprávnené výdavky 

celkom 

(EUR)

Spôsob stanovenia výšky výdavkov
Vecný popis výdavku

(komentár k rozpočtu)

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 521 Mzdové výdavky

projekt 1,0 12 456,00 12 456,00 Finančný limit

Garant partnera v rozsahu pracovného úväzku 10%, ktorý bude určený na výkon hlavnej aktivity 

priemyselný výskum. Jednotková cena a celkové oprávnené výdavky predstavujú celkovú cenu 

práce vrátane všetkých povinných odvodov zamestnávateľa. Predpokladaný počet mesiacov 3 x 

ohodnotenie 4,152 EUR = 12,456 EUR.

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 521 Mzdové výdavky

projekt 1,0 12 187,62 12 187,62 Finančný limit

Dve osoby v pozícii výskumných/vývojových pracovníkov, každý v rozsahu 20%, t.j. spolu 40% 

pracovný uväzok, ktorý bude určený na výkon hlavnej aktivity priemyselný výskum. Jednotková 

cena a celkové oprávnené výdavky predstavujú celkovú cenu práce vrátane všetkých povinných 

odvodov zamestnávateľa. Predpokladaný počet mesiacov 6 x ohodnotenie 2,031.27 EUR = 

12,187.62 EUR.

Technický pracovník - odborná činnosť 521 Mzdové výdavky projekt 1 0,00

Riadenie aktivity projekt 1 0,00

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou
902 Paušálna sadzba na nepriame 

výdavky  
% 15 N/A 3 696,54

Paušálna sadzba (%) z oprávnených priamych osobných výdavkov, t.j. z 

výdavkov zaradených v skupine výdavkov 521 Mzdové výdavky  do výšky 

stanoveného percentuálneho limitu.

Nepriame výdavky určené paušálnou sadzbou, ktoré budú využité na podporené aktivity 

súvisiace s realizáciou predkladaného projektu v zmysle kategorizácie oprávnených výdavkov.

28 340,16

Názov výdavku Skupina  výdavkov
Zmluvný 

vývoj
Merná jednotka

Počet 

jednotiek

Jednotková cena 

(EUR)

Oprávnené výdavky 

celkom 

(EUR)

Spôsob stanovenia výšky výdavkov
Vecný popis výdavku

(komentár k rozpočtu)

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 521 Mzdové výdavky

projekt 1,0 12 456,00 12 456,00 Finančný limit

Garant partnera v rozsahu pracovného úväzku 10%, ktorý bude určený na výkon hlavnej aktivity 

experimentálny vývoj. Jednotková cena a celkové oprávnené výdavky predstavujú celkovú cenu 

práce vrátane všetkých povinných odvodov zamestnávateľa. Predpokladaný počet mesiacov 3 x 

ohodnotenie 4,152 EUR = 12,456 EUR.

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 521 Mzdové výdavky

projekt 1,0 12 187,62 12 187,62 Finančný limit

Dve osoby v pozícii výskumných/vývojových pracovníkov, každý v rozsahu 20%, t.j. spolu 40% 

pracovný uväzok, ktorý bude určený na výkon hlavnej aktivity experimentálny vývoj. 

Jednotková cena a celkové oprávnené výdavky predstavujú celkovú cenu práce vrátane 

všetkých povinných odvodov zamestnávateľa. Predpokladaný počet mesiacov 6 x ohodnotenie 

2,031.27 EUR = 12,187.62 EUR.

Technický pracovník - odborná činnosť 521 Mzdové výdavky projekt 1 0,00

Riadenie aktivity projekt 1 0,00

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou
902 Paušálna sadzba na nepriame 

výdavky  
% 15 N/A 3 696,54

Paušálna sadzba (%) z oprávnených priamych osobných výdavkov, t.j. z 

výdavkov zaradených v skupine výdavkov 521 Mzdové výdavky  do výšky 

stanoveného percentuálneho limitu.

Nepriame výdavky určené paušálnou sadzbou, ktoré budú využité na podporené aktivity 

súvisiace s realizáciou predkladaného projektu v zmysle kategorizácie oprávnených výdavkov.

28 340,16

Názov výdavku Skupina  výdavkov Merná jednotka
Počet 

jednotiek

Jednotková cena 

(EUR)

Oprávnené výdavky 

celkom 

(EUR)

Spôsob stanovenia výšky výdavkov
Vecný popis výdavku

(komentár k rozpočtu)

0,00

0,00

0,00

0,00

56 680,32

Podrobný rozpočet partnera 1
Názov partnera 1:

Hlavná aktivita projektu - Ochrana práv duševného vlastníctva 

Spolu (oprávnené výdavky za aktivitu)
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Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta informatiky a informačných technológií 

Hlavná aktivita projektu - Priemyselný výskum 

Priame výdavky

Nepriame výdavky

Podporné aktivity vzťahujúce sa k hlavnej aktivite projektu - Priemyselný výskum

Hlavná aktivita projektu - Experimentálny vývoj

Spolu (oprávnené výdavky za hlavnú aktivitu - Experimentálny vývoj a k nej vzťahujúce sa podporné aktivity)

Spolu oprávnené výdavky partnera 1

Spolu (oprávnené výdavky za hlavnú aktivitu - Priemyselný výskum a k nej vzťahujúce sa podporné aktivity)

Priame výdavky

Nepriame výdavky

Podporné aktivity vzťahujúce sa k hlavnej aktivite projektu - Experimentálny vývoj



,

Subjekt

Žiadateľ

Partner 1

Partner 2

Partner 3

Partner 4

Oprávnené 

výdavky 

Podiel z OV 

aktivity 

(%)

Intenzita 

pomoci (%)

NFP Oprávnené 

výdavky 

Podiel z OV 

aktivity

(%)

Intenzita 

pomoci (%)
NFP

Oprávnené 

výdavky 

Podiel z OV 

aktivity

(%)

Intenzita 

pomoci (%)
NFP

Oprávnené 

výdavky 

Podiel z OV 

aktivity

(%)

Intenzita 

pomoci (%)
NFP

Oprávnené 

výdavky 

Podiel z OV 

aktivity

(%)

Intenzita 

pomoci (%)
NFP

Priemyselný výskum 161 575,50 85,08 80,00 129 260,40 28 340,16 14,92 95,00 26 923,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189 915,66

Experimentálny vývoj 184 125,50 86,66 60,00 110 475,33 28 340,16 13,34 95,00 26 923,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212 465,66

Ochrana práv duševného vlastníctva 1 050,00 100,00 50,00 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 050,00

Spolu 346 751,00 240 851,51 56 680,32 53 846,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spolufinancovanie zo zdrojov EU a ŠR (%) 69,4595% 95,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

Podiel subjektu na COV projektu 85,95% 14,05% 0,00% 0,00% 0,00%

Podiel výdavkov subjektu na zmluvný výskum a 

vývoj na celkových výdavkoch subjektu na 

výskum a vývoj 9,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Partner 3 Partner 4

Hlavná aktivita projektu Spolu 

Partner 1Žiadateľ Partner 2

Príloha č. 3 Podrobný rozpočet projektuu

áno

Typ subjektuNázov (obchodné meno)

Podnik

Sektor verejných výskumných 

inštitúcií/verejná vysoká škola
veľký

Existuje partnerský/prepojený podnik v rámci 

realizácie hlavnej aktivity - Experimentálny vývoj 

?

áno

áno

Konsolidovaný rozpočet projektu 

Je zmluvne upravené právo výskumnej organizácie 

voľne šíriť výsledky svojho výskumu a vývoja?

áno

áno

Typ spolupráce

efektívna spolupráca

efektívna spolupráca

Existuje partnerský/prepojený podnik v rámci 

realizácie hlavnej aktivity - Priemyselný 

výskum?

Veľkosť podniku

malý Brainware s. r. o. 

Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta informatiky a informačných technológií 

áno


