
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H1P5 - Technický pracovník 1 

Merná jednotka 

Osobohodina 

Počet jednotiek

480

Jednotková cena 

11,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke 

Technický pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 11,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a predstavuje 
cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Technického pracovníka budú pomocné činnosti vo  výskume a zodpovedá za pomocné činnosti v rámci aktivity. 

Číslo a názov rozpočtovej položky Merná jednotka 

Osobohodina 

Počet jednotiek

400

Jednotková cena 

10,00 € 0H1P6 - Technický pracovník 2 

Komentár k rozpočtovej položke 

1 - 99 

 

Komentáre k rozpočtovým položkám 
 

Kód projektu z ITMS2014+ 
 

313011V336 
 

Názov projektu 
 

Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, Drive4SIFood 
 

 

Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H1P1 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1 

 

Merná jednotka 

Osobohodina 

 

Počet jednotiek 

1160 

 

Jednotková cena 

17,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 17,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov 
zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Kľúčového pracovníka je zodpovedať za výskumné činnosti v rámci aktivity projektu. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H1P2 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

760 

 
Jednotková cena 

15,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 15,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov 
zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Kľúčového pracovníka je zodpovedať za výskumné činnosti v rámci aktivity projektu. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H1P3 - Vedecko-výskumný pracovník 1 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

720 

 
Jednotková cena 

15,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 15,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H1P4 - Vedecko-výskumný pracovník 2 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

560 

 
Jednotková cena 

13,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 



2 - 99 

 

Technický pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 10,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a predstavuje 
cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Technického pracovníka budú pomocné činnosti vo  výskume a zodpovedá za pomocné činnosti v rámci aktivity. 

 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H1P7 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 3 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

520 

 
Jednotková cena 

15,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 15,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov 
zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Kľúčového pracovníka je zodpovedať za výskumné činnosti v rámci aktivity projektu. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H1P8 - Vedecko-výskumný pracovník 3 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

400 

 
Jednotková cena 

13,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H1P9 - Technický pracovník 3 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

350 

 
Jednotková cena 

11,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Technický pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 11,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a predstavuje 
cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Technického pracovníka budú pomocné činnosti vo  výskume a zodpovedá za pomocné činnosti v rámci aktivity. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H1P10 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 4 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

640 

 
Jednotková cena 

15,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 15,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov 
zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Kľúčového pracovníka je zodpovedať za výskumné činnosti v rámci aktivity projektu. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H1P11 - Vedecko-výskumný pracovník 4 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

510 

 
Jednotková cena 

15,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 15,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H1P12 - Technický pracovník 7 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

360 

 
Jednotková cena 

11,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Technický pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 11,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a predstavuje 
cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce pracovníka bude jeho činnosť v rozsahu výskumných aktivít projektu je nositeľom pomocných činností vo  výskume a zodpovedá za pomocné činnosti 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H1P13 - Technický pracovník 4 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

360 

 
Jednotková cena 

11,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    



3 - 99 

 

Technický pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 11,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a predstavuje 
cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Technického pracovníka budú pomocné činnosti vo  výskume a zodpovedá za pomocné činnosti v rámci aktivity. 

 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H1P14 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 5 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

680 

 
Jednotková cena 

17,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 17,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov 
zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Kľúčového pracovníka je zodpovedať za výskumné činnosti v rámci aktivity projektu. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H1P15 - Vedecko-výskumný pracovník 5 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

520 

 
Jednotková cena 

15,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 15,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H1P16 - Vedecko-výskumný pracovník 6 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

520 

 
Jednotková cena 

13,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H1P17 - Vedecko-výskumný pracovník 7 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

500 

 
Jednotková cena 

13,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H1P18 - Technický pracovník 5 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

440 

 
Jednotková cena 

11,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Technický pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 11,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a predstavuje 
cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Technického pracovníka budú pomocné činnosti vo  výskume a zodpovedá za pomocné činnosti v rámci aktivity. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H1P19 - Technický pracovník 6 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

440 

 
Jednotková cena 

11,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Technický pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 11,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a predstavuje 
cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Technického pracovníka budú pomocné činnosti vo  výskume a zodpovedá za pomocné činnosti v rámci aktivity. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H1P20 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 6 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

720 

 
Jednotková cena 

15,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    



4 - 99 

 

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 15,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov 
zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Kľúčového pracovníka je zodpovedať za výskumné činnosti v rámci aktivity projektu. 

 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H1P21 - Vedecko-výskumný pracovník 8 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

520 

 
Jednotková cena 

15,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 15,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H1P22 - Vedecko-výskumný pracovník 9 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

520 

 
Jednotková cena 

15,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 15,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H1P23 - Vedecko-výskumný pracovník 10 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

7837,5 

 
Jednotková cena 

5,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje štipendium pre doktoranda, ktorý bude na základe prijímacích skúšok zobratý na doktorandské štúdium počas realizácie projektu po dobu realizácie projektu. Osoba bude interným doktorandom SPU, bude dostávať štipendium. Náplňou 
práce doktoranda bude odborná činnosť v rámci svojho štúdia a zapájanie sa do aktivít žiadateľa. Výška štipendia bude určená na základe zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 553/2003 Z. z., 
ktorý upravuje platové pomery učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov, jeho doplnení a nariadení vlády. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H1P24 - Vedecko-výskumný pracovník 11 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

7837,5 

 
Jednotková cena 

13,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania. Rozpočtová položka VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H1P25 - Zahraničný výskumný pracovník 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

90 

 
Jednotková cena 

140,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Zahraničný výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 140 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe primeranej hodinovej sadzby zahraničného odborníka vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Odborník bude pracovať na dohodu o VP. Náplňou práce zahraničného výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H1P27 - Open access 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

579,20 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje 1 open access v rámci aktivity Zachovanie zdravej pôdy pre produkciu zdravých potravín v sume 579,20 eur.    

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H1P29 - All in One PC 

 
Merná jednotka 

 

Kus 

 
Počet jednotiek 

 

1 

 
Jednotková cena 

 

1 251,60 € 
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Komentár k rozpočtovej položke 

 
Min. parametre: All In One PC – 23.8" LED 1920×1080 IPS, AMD Ryzen 5 2600H, RAM 8GB DDR4 SDRAM, grafická karta RADEON Vega 8 s 2GB GDDR5, M.2 PCIe NVMe 128GB SSD, DVD, WiFi 802.11ac, Bluetooth , webkamera s mikrofonom s možnosťou 
zasunutia po použití, HDMI, čítačka kariet, USB klávesnica a myš, Náklon +5 -25°, Disk SATA 1 TB 7 200 ot./min,Repro 2× 2W, Windows 10 Home 64bit SK, záruka 24 mesiacov. Rozpočtová položka VC. 

 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H1P30 - Laboratórne sklo a pomôcky na vedecké  účely 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

43 282,99 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup laboratórneho skla a príslušenstva, pomôcok na výskum a vedecké účely v rámci aktivity. Z toho suma 35 000,00 eur je položka v rámci VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H1P31 - Drobné laboratórne prístroje 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

47 073,67 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup drobných laboratórnych prístrojov a laboratórneho vybavenia na výskum a vedecké účely v rámci aktivity. Z toho suma 5 000,00 eur je položka v rámci VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H1P32 - Deionizátor vody 

 
Merná jednotka 

Súbor 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

2 487,90 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Min. parametre: Deionizátor vody, na prípravu laboratórnej vody, oplach, analytiku a pre výskum. Získaný permeát s vodivosťou max. 0,1 μS.cm-1, výkon 4-6 litr./hod., automatická prevádzka so zásobným barelom min. 30L a zabudovaný dvojbodový 
konduktometer. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H1P33 - Zariadenie na presné váženie, do 4000 g 

 
Merná jednotka 

Kus 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

2 325,30 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Min. parametre: digitálne váhy, horná medza váživosti min. 4000g, zobraziteľný dielik 0,01 g, úradné  overenie, kalibrácia s certifikátom    

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H1P34 - Stolný inkubátor s trepačkou 

 
Merná jednotka 

Kus 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

2 395,13 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Min. parametre: pracovná teplota 25-42 °C, nastavit. Frekvencia 50-250 RPM, časovač 1min -96 hod., roysah výkzv 10 mm, nosnosť 25 kg, v dodávke je plošina s pružnými valcami 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky  Merná jednotka Počet jednotiek Jednotková cena 

0H1P35 - Trepací kúpeľ Kus 1 2 762,87 € 

 
Komentár k rozpočtovej položke 

 
Min. parametre: Vodný kúpeľ s trepaním, objem 18 l, amplitúda kmitov 20 - 200 min-1 , teplota od okolia+5 až 99 °C 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky  Merná jednotka Počet jednotiek Jednotková cena 

0H1P36 - Trepačka pre banky, skúmavky s univerzálnym nástavcom  Kus 1 2 298,07 € 

 
Komentár k rozpočtovej položke 

 
Min. parametre: 
- max. nosnosť 5 kg, rozmery nástavcov 29 x 25 cm 
- trepačka s pohybom do strán 30 až 500/min, orbit 10 mm 
- časovač 0 až 999 min a nepretržite, digitálny displej pre frekvenciu a čas 
, s univerzálnym nástavcom s dvoma až tromi valcami, pre upínanie baniek, valcov, kadičiek, s dvomi náhradnými upínacími valcami 
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Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H1P37 - Trepačka pre Erlenmayerove banky, skúmavky s univerzálnym nástavcom 

Merná jednotka 

Kus 

Počet jednotiek 

1 

Jednotková cena 

2 298,03 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Min. parametre: 
- max. nosnosť 5 kg, rozmery nástavcov 29 x 25 cm 
- trepačka s pohybom do strán 30 až 500/min, orbit 10 mm 
- časovač 0 až 999 min a nepretržite, digitálny displej pre frekvenciu a čas 
, s univerzálnym nástavcom s dvoma až tromi valcami, pre upínanie baniek, valcov, kadičiek, s dvomi náhradnými upínacími valcami 

   

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

 
Merná jednotka 

 
Počet jednotiek 

 
Jednotková cena 

0H1P38 - Laboratórna sušiareň Súbor 1 2 970,17 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Min. parametre: s prirodzeným prúdením vzduchu, 72 L pracujúca v rozsahu 20 až 300°C    

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

 
Merná jednotka 

 
Počet jednotiek 

 
Jednotková cena 

0H1P39 - GNSS  prijímač Trimble R2 Kus 1 5 616,40 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Min. parametre: 220 kanalov, 4 kanálový SBAS, frekvenčný rozsah L1/L2 (GPS, GLONASS, Galileo,BeiDou, QZSS), MSS (RTX), L1 SBAS, 2x batéria, 1x nabíjačka batérii, 1x textilná taška na GNSS  prijímač, Plne kompatibilný s kontrolnou jednotkou TSC3 a 
poľným softvérom Trimble Access 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

 
Merná jednotka 

 
Počet jednotiek 

 
Jednotková cena 

0H1P40 - Chemikálie a analytické súpravy Projekt 1 58 077,48 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup analytických súprav a chemikálií na vedecké  účely v rámci aktivity. Z toho suma 46 500,00 eur je položka v rámci VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

 
Merná jednotka 

 
Počet jednotiek 

 
Jednotková cena 

0H1P41 - STATISTICA Standard Kus 1 1 976,40 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup softwaru - štatistický program    

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

 
Merná jednotka 

 
Počet jednotiek 

 
Jednotková cena 

0H1P42 - Statgraphics Kus 3 950,40 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup softwaru - Software na štatistické spracovanie biometrických údajov    

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

 
Merná jednotka 

 
Počet jednotiek 

 
Jednotková cena 

0H1P43 - Zahraničné cestovné náhrady v rámci krajín V4, Rakúsko Projekt 1 6 608,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje min. 8x Cesty zahraničné EÚ- krajiny ČR, Maďarsko, PL, Rakúsko predpokladaný počet dní min. 5, priemerný počet osôb na jednu cestu 1, doprava (autobus, vlak, auto), stravné podľa § 5 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. 
Ide o cesty, ktoré súvisia s realizáciou aktivity, sú nutné pre dosiahnutie cieľov projektu a sú vykonávané osobami, ktoré participujú na realizácii aktivity ako odborníci. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

 
Merná jednotka 

 
Počet jednotiek 

 
Jednotková cena 

0H1P44 - Zahraničné cestovné náhrady v rámci EÚ Projekt 1 5 100,00 € 



7 - 99 

 

Komentár k rozpočtovej položke 

 
Položka obsahuje min. 4x Cesty zahraničné EÚ, predpokladaný počet dnímin. 5, priemerný počet osôb na jednu cestu 1, doprava( lietadlo, vlak), stravné podľa § 5 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. Ide o cesty, ktoré súvisia s realizáciou 
aktivity, sú nutné pre dosiahnutie cieľov projektu a sú vykonávané osobami, ktoré participujú na realizácii aktivity ako odborníci. 

 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H1P45 - Zahraničné cestovné náhrady mimo EÚ 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

11 701,32 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje min. 4x Cesty zahraničné mimo EÚ, predpokladaný počet dní min. 5, priemerný počet osôb na jednu cestu 1, doprava (lietadlo), stravné. Ide o cesty, ktoré súvisia s realizáciou aktivity, sú nutné pre dosiahnutie cieľov projektu a sú 
vykonávané osobami, ktoré participujú na realizácii aktivity ako odborníci. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H1P46 - Cestovné a stravné na územi SR 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

2 841,60 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje min. 32x Cestovné a stravné na územi SR, za účelom odberu vzoriek, konzultácie či iných aktivít súvisiacich s realizáciou projektu (vlak, autobus, auto).4 ľudia na jednu cestu stravné podľa § 5 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných 
náhradách. Ide o cesty, ktoré súvisia s realizáciou aktivity, sú nutné pre dosiahnutie cieľov projektu a sú vykonávané osobami, ktoré participujú na realizácii aktivity ako odborníci. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H1P47 - Cestovné a stravné na uzemí krajín V4, Rakúsko 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

768,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje min. 6x Cestovné a stravné na uzemí krajín V4,Rakúsko Za účelom odberu vzoriek, konzultácie či iných aktivít súvisiacich s realizáciou projektu (vlak, autobus, auto). Počet ľudí na 1 cestu, 1 osobam, stravné podľa § 5 zákona č. 283/2002 
Z.z. o cestovných náhradách. Ide o cesty, ktoré súvisia s realizáciou aktivity, sú nutné pre dosiahnutie cieľov projektu a sú vykonávané osobami, ktoré participujú na realizácii aktivity ako odborníci. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H1P48 - Tonery 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

2 000,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup tonerov v cene 2000 eur pre účely výskumných činností v rámci aktivity.Rozpočtová položka VC.    

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H1P49 - Papier 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

800,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup papieru v cene 800 eur pre účely výskumných činností v rámci aktivity.Rozpočtová položka VC.    

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H1P50 - Plyny 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

3 000,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup plynov v cene 3000 eur pre účely výskumných činností v rámci aktivity.Rozpočtová položka VC.    

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H1P51 - Čistiace 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

1 000,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup čistiacich prostriedkov v cene 1000 eur pre účely výskumných činností v rámci aktivity.Rozpočtová položka VC. 
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Číslo a názov rozpočtovej položky 
 

0H1P52 - Kancelárske potreby 

Merná jednotka 
 

Projekt 

Počet jednotiek 
 

1 

Jednotková cena 
 

500,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup kancelárskych potrieb v cene 500 eur pre účely výskumných činností v rámci aktivity.Rozpočtová položka VC.    

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H1P53 - Projektový manažér 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

500 

 
Jednotková cena 

14,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Osoba bude v rámci projektu pracovať na hodinovej sadzbe 14,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je 
interným zamestnancom, bude pracovať na pracovnú zmluvu vrátane jej dodatkov. Osoba bude pracovať na TPP - trvalý pracovný pomer. Náplňou práce zamestnanca bude komplexne dohliadať na úspešnú implementáciu projektu, propagáciu, 
administráciu a zúčtovanie projektu. Nezanedbateľnou úlohou je aj vedenie projektového tímu pracujúceho na projekte.Rozpočtová položka VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H1P54 - Asistent projektového manažéra 1 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

229 

 
Jednotková cena 

10,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Osoba bude v rámci projektu pracovať na hodinovú sadzbu 10,00 eur. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca . Osoba bude 
interným zamestnancom, bude pracovať na pracovnú zmluvu. Osoba bude pracovať na TPP - na plný pracovný pomer pre projekt. Náplňou práce zamestnanca bude zabezpečovať podporné činnosti pre riadnu implementáciu a pomoc pri čiastkových 
činnostiach projektovému manažérovi. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H1P55 - Asistent projektového manažéra 2 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

714 

 
Jednotková cena 

10,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Osoba bude v rámci projektu pracovať na hodinovú sadzbu 10,00 eur. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca . Osoba bude 
interným zamestnancom, bude pracovať na pracovnú zmluvu. Osoba bude pracovať na TPP - na plný pracovný pomer pre projekt. Náplňou práce zamestnanca bude zabezpečovať podporné činnosti pre riadnu implementáciu a pomoc pri čiastkových 
činnostiach projektovému manažérovi. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H1P56 - Asistent projektového manažéra 3 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

286 

 
Jednotková cena 

10,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Osoba bude v rámci projektu pracovať na hodinovú sadzbu 10,00 eur. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca . Osoba bude 
interným zamestnancom, bude pracovať na pracovnú zmluvu. Osoba bude pracovať na TPP - na plný pracovný pomer pre projekt. Náplňou práce zamestnanca bude zabezpečovať podporné činnosti pre riadnu implementáciu a pomoc pri čiastkových 
činnostiach projektovému manažérovi. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H1P57 - Finančný manažér 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

286 

 
Jednotková cena 

15,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Osoba bude v rámci projektu pracovať za hodinovú sadzbu 15,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je 
interným zamestnancom, bude pracovať na pracovnú zmluvu vrátane jej dodatkov. Osoba bude pracovať na TPP - trvalý pracovný pomer. Náplňou práce bude zabezpečenie finančného manažmentu projektu, kontrolu podkladov k žiadostiam o platbu, 
kontrola projektu a čerpanie výdavkov po finančnej stránke. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H1P58 - Manažér monitorovania 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

429 

 
Jednotková cena 

12,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Osoba bude v rámci projektu pracovať na hodinovú sadzbu 12,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným 
zamestnancom, bude pracovať na pracovnú zmluvu vrátane jej dodatkov. Osoba bude pracovať na TPP - trvalý pracovný pomer. Náplňou práce bude spracovávanie priebežných a záverečnej monitorovacej správy a vykonávanie aktivít súvisiacich s 
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monitoringom projektu, sledovanie dopadov projektu. 
 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H1P59 - Vložné konferencie 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

3 330,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje vložné na domáce a zahraničné konferencie vo  výške 3330 eur na aktivitu, ktoré bude nutné absolvovať pre vedecko výskumné zameranie projektu. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H2P1 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

800 

 
Jednotková cena 

15,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 15,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov 
zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Kľúčového pracovníka je zodpovedať za výskumné činnosti v rámci aktivity projektu. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H2P2 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

400 

 
Jednotková cena 

15,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 15,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov 
zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Kľúčového pracovníka je zodpovedať za výskumné činnosti v rámci aktivity projektu. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H2P3 - Vedecko-výskumný pracovník 1 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

400 

 
Jednotková cena 

15,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 15,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H2P4 - Vedecko-výskumný pracovník 2 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

400 

 
Jednotková cena 

13,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H2P5 - Vedecko-výskumný pracovník 3 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

200 

 
Jednotková cena 

13,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H2P6 - Vedecko-výskumný pracovník 4 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

200 

 
Jednotková cena 

13,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
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zamerania. 
 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H2P7 - Vedecko-výskumný pracovník 5 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

400 

 
Jednotková cena 

13,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H2P8 - Vedecko-výskumný pracovník 6 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

400 

 
Jednotková cena 

13,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H2P9 - Vedecko-výskumný pracovník 7 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

400 

 
Jednotková cena 

17,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 17,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H2P10 - Vedecko-výskumný pracovník 8 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

400 

 
Jednotková cena 

15,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 15,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H2P11 - Vedecko-výskumný pracovník 9 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

400 

 
Jednotková cena 

13,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H2P12 - Vedecko-výskumný pracovník 10 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

400 

 
Jednotková cena 

13,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H2P13 - Vedecko-výskumný pracovník 11 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

6000 

 
Jednotková cena 

5,00 € 
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Komentár k rozpočtovej položke 

 
Položka obsahuje štipendium pre doktoranda, ktorý bude na základe prijímacích skúšok zobratý na doktorandské štúdium počas realizácie projektu po dobu realizácie projektu. Osoba bude interným doktorandom SPU, bude dostávať štipendium. Náplňou 
práce doktoranda bude odborná činnosť v rámci svojho štúdia a zapájanie sa do aktivít žiadateľa. Výška štipendia bude určená na základe zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 553/2003 Z. z., 
ktorý upravuje platové pomery učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov, jeho doplnení a nariadení vlády. 

 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H2P14 - Vedecko-výskumný pracovník 12 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

6000 

 
Jednotková cena 

5,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje štipendium pre doktoranda, ktorý bude na základe prijímacích skúšok zobratý na doktorandské štúdium počas realizácie projektu po dobu realizácie projektu. Osoba bude interným doktorandom SPU, bude dostávať štipendium. Náplňou 
práce doktoranda bude odborná činnosť v rámci svojho štúdia a zapájanie sa do aktivít žiadateľa. Výška štipendia bude určená na základe zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 553/2003 Z. z., 
ktorý upravuje platové pomery učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov, jeho doplnení a nariadení vlády. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H2P15 - Vedecko-výskumný pracovník 13 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

6000 

 
Jednotková cena 

5,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje štipendium pre doktoranda, ktorý bude na základe prijímacích skúšok zobratý na doktorandské štúdium počas realizácie projektu po dobu realizácie projektu. Osoba bude interným doktorandom SPU, bude dostávať štipendium. Náplňou 
práce doktoranda bude odborná činnosť v rámci svojho štúdia a zapájanie sa do aktivít žiadateľa. Výška štipendia bude určená na základe zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 553/2003 Z. z., 
ktorý upravuje platové pomery učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov, jeho doplnení a nariadení vlády. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H2P16 - Vedecko-výskumný pracovník 14 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

7837,5 

 
Jednotková cena 

5,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje štipendium pre doktoranda, ktorý bude na základe prijímacích skúšok zobratý na doktorandské štúdium počas realizácie projektu po dobu realizácie projektu. Osoba bude interným doktorandom SPU, bude dostávať štipendium. Náplňou 
práce doktoranda bude odborná činnosť v rámci svojho štúdia a zapájanie sa do aktivít žiadateľa. Výška štipendia bude určená na základe zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 553/2003 Z. z., 
ktorý upravuje platové pomery učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov, jeho doplnení a nariadení vlády. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H2P17 - Vedecko-výskumný pracovník 15 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

7837,5 

 
Jednotková cena 

11,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 11,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania . Rozpočtová položka VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H2P18 - Vedecko-výskumný pracovník 16 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

7837,5 

 
Jednotková cena 

13,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania. Rozpočtová položka VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H2P19 - Zahraničný výskumný pracovník 1 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

40 

 
Jednotková cena 

140,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Zahraničný výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 140 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe primeranej hodinovej sadzby zahraničného odborníka vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Odborník bude pracovať na dohodu o VP. Náplňou práce Zahraničného výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania. 
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Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H2P20 - Zahraničný výskumný pracovník 2 

Merná jednotka 

Osobohodina 

Počet jednotiek 

300 

Jednotková cena 

50,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Zahraničný výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 50 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe primeranej hodinovej sadzby zahraničného odborníka vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Odborník bude pracovať na dohodu o VP. Náplňou práce Zahraničného výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H2P21 - Open access 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

548,89 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje 1 open access v rámci aktivity Molekulárno-genetické hodnotenie potravinových zdrojov a potravín na podporu inteligentných riešení personalizácie výživových požiadaviek v sume 548,89 eur. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H2P22 - All in One PC 

 
Merná jednotka 

Kus 

 
Počet jednotiek 

2 

 
Jednotková cena 

1 251,60 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Min. parametre: All In One PC – 23.8" LED 1920×1080 IPS, AMD Ryzen 5 2600H, RAM 8GB DDR4 SDRAM, grafická karta RADEON Vega 8 s 2GB GDDR5, M.2 PCIe NVMe 128GB SSD, DVD, WiFi 802.11ac, Bluetooth , webkamera s mikrofonom s možnosťou 
zasunutia po použití, HDMI, čítačka kariet, USB klávesnica a myš, Náklon +5 -25°, Disk SATA 1 TB 7 200 ot./min,Repro 2× 2W, Windows 10 Home 64bit SK, záruka 24 mesiacov. Rozpočtová položka VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H2P23 - NAS Dátové úložisko 

 
Merná jednotka 

Kus 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

2 324,40 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

min. parametre: CPU 1,6 GHz, 4 GB DDR3, 4x 3,5" (osadené 4× 6 TB) SATA III HDD, 3x USB 3.0, 2x GLAN , cloudové úložisko na firemné použitie, prístup k dátam odkiaľkoľvek. Trojica USB 3.0 a funkcia zálohovania externých diskov. 256-bitové AES 
šifrovanie. Portál My Cloud NAS s možnosťou inštalácie ďalších aplikácií. Záloha do cloudových úložísk Dropbox, OneDrive aj Google Drive. Rozpočtová položka VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H2P24 - Laboratórne sklo a pomôcky na vedecké  účely 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

10 056,61 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup laboratórneho skla a príslušenstva, pomôcok na výskum a vedecké účely v rámci aktivity.Z toho suma 8 000,00 eur je položka v rámci VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H2P25 - Drobné laboratórne prístroje 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

18 917,53 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup drobných laboratórnych prístrojov a laboratórneho vybavenia na výskum a vedecké účely v rámci aktivity.Z toho suma 5000,00 eur je položka v rámci VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H2P26 - Univerzálny držiak Petriho misiek 

 
Merná jednotka 

Kus 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

2 916,13 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Min. parametre: univerzálny držiak Petriho misiek s rôznymi priemermi a skíčok 75x25mm pre ZEISS  motorizovaný stolík stereomikroskopu STEREO Discovery.V20 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

 

0H2P27 - Chemikálie a analytické súpravy 

 
Merná jednotka 

 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

 

1 

 
Jednotková cena 

116 904,82 € 

 

Komentár k rozpočtovej položke    
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Položka obsahuje nákup analytických súprav a chemikálií na vedecké  účely v rámci aktivity.Z toho suma 93 500,00 eur je položka v rámci VC. 
 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H2P28 - GeneSprong GX standalone 

 
Merná jednotka 

Kus 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

21 406,80 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup softwaru - Bioštatistický softvérový nástroj pre rýchlu vizualizáciu a integrovanú analýzu microarray výsledkov a dát z génovej expresie v biologickom kontexte. Interaktívne, intuitívne grafické zobrazenie (2D, 3D, Volcano plot, box 
plot, 2D dendrogramy, chromozómové mapy, QT-clustering, PCA a iné), využitie jednocestných aj dvojcestných ANOVA techník. Aplikácie: génová expresia, mRNA, miRNA, QPCR, SNPs. 3 roky licencia 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H2P29 - Pathway Architect subscription standalone 

 
Merná jednotka 

Kus 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

3 111,20 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup softwaru - Pathway Architect subscription standalone 3 year,Softvérový modul pre GeneSpring a MPP, vizualizačný nástroj na prepojenie metabolomických, proteomických, genomických a transkriptomických dát. Databázy: KEGG, 
WikiPathways, BioCyc, GMPL, BioPAX. 3 roky licencia 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky  Merná jednotka Počet jednotiek Jednotková cena 

0H2P30 - Upgrade ZEISS  EVO 15 LS pomocou KIT EVO10/15/18/25/Sigma Basic PC s príslušenstvom 
zabezpečujúcim funkčný chod 

 

Kus 1 34 605,20 € 

 

Komentár k rozpočtovej položke 

 
Položka obsahuje nákup softwaru - Upgrade ovládacieho počítača ZEISS  EVO 15 LS na aktuálnu verziu operačného systému WIN 10 so zabezpečením konektivity s existujúcim ovládacím počítačom pre EDS systém. Počítač je vybavený všetkými potrebnými 
konektormi pre ovládací panel a externý ovládací počítač EDS detektoru spolu s funkčnou verziou ovládacieho softvéru pre SEM elektrónový mikroskop ZEISS  EVO 15 LS s príslušenstvom - vyhrievací a chladiaci stolík s rozsahom teplót -30 az +50 stupňov C. 
Systém umožňuje aktívne ovládanie zmeny teplôt integrované v ovládacom softvéry ZEISS  pre elektrónový mikroskop EVO15LS. Ovládanie teploty počas skenovania umožňuje stabilizáciu prostredia v pevnej a kvapalnej fáze počas skenovania v nízkom 
vákuu. Vrátane ovládacieho panelu s multimodálnou kontrolou ovládacích prvkov elektrónového mikroskopu ZEISS  EVO15 LS. Ovládací panel má tlačítka a otočné ovládacie prvky na plynulé ladenie parametrov skenovania pomocou SEM elektrónového 
mikroskopu ZEISS. 

 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H2P31 - Upgrade do AxioVision Rel 4x so softvérovým prepojením na balík ZEN 

 
Merná jednotka 

Kus 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

9 761,73 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup softwaru - upgrade softvérovej verzie AxioVision 1/2/3  na aktuálnu verziu AxioVsion 4.x, ktorú je možné prepojiť s aktuálnym softvérom ZEN a voľne využívať nové funkcie softvérového prostredia ZEN vrátane záruky, inštalácie. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H2P32 - WD My Cloud PR4100 24 TB so ZEN Module Extended Focus Hardware Licence Key 

 
Merná jednotka 

Kus 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

5 200,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup softwaru - WD My Cloud PR4100 24 TB (4x 6 TB). Spoľahlivé cloudové úložisko na firemné použitie. Prístup k dátam odkiaľkoľvek. Štyri SATA III HDD v 4× 6 TB konfigurácii. Trojica USB 3.0 a funkcia zálohovania externých diskov. 
256-bitové AES šifrovanie. Portál My Cloud NAS s možnosťou inštalácie ďalších aplikácií. Záloha do cloudových úložísk Dropbox, OneDrive aj Google Drive 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H2P33 - Vedecko-výskumný pracovník 17 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

6000 

 
Jednotková cena 

11,50 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 11,50 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania. 
Rozpočtová položka VC. 

 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

 
Merná jednotka 

 
Počet jednotiek 

 
Jednotková cena 

0H2P34 - Vedecko-výskumný pracovník 18 Osobohodina 6000 11,50 € 
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Komentár k rozpočtovej položke 

 
Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 11,50 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania. 
Rozpočtová položka VC. 

 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H2P35 - Vedecko-výskumný pracovník 19 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

6000 

 
Jednotková cena 

9,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 9,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania. 
Rozpočtová položka VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H2P36 - Vedecko-výskumný pracovník 20 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

6000 

 
Jednotková cena 

9,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 9,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania. 
Rozpočtová položka VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H2P37 - Tuzemské cestovné náhrady 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

2 270,40 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje min. 4x Cesty domáce predpokladaný počet dní na jednu cestu 3, priemerný počet osôb na jednu cestu 1, doprava(autobus, vlak, auto), stravné podľa § 5 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. Ide o cesty, ktoré súvisia s 
realizáciou aktivity, sú nutné pre dosiahnutie cieľov projektu a sú vykonávané osobami, ktoré participujú na realizácii aktivity ako odborníci. Rozpočtová položka VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H2P38 - Zahraničné cestovné náhrady v rámci krajín V4, Rakúsko 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

3 304,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje min. 4x Cesty zahraničné EÚ- krajiny ČR, Maďarsko, PL, Rakúsko predpokladaný počet dní min. 5, priemerný počet osôb na jednu cestu 1, doprava (autobus, vlak, auto), stravné podľa § 5 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. 
Ide o cesty, ktoré súvisia s realizáciou aktivity, sú nutné pre dosiahnutie cieľov projektu a sú vykonávané osobami, ktoré participujú na realizácii aktivity ako odborníci.Rozpočtová položka VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H2P39 - Zahraničné cestovné náhrady v rámci EÚ 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

10 200,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje min. 8x Cesty zahraničné EÚ, predpokladaný počet dnímin. 5, priemerný počet osôb na jednu cestu 1, doprava( lietadlo, vlak), stravné podľa § 5 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. Ide o cesty, ktoré súvisia s realizáciou 
aktivity, sú nutné pre dosiahnutie cieľov projektu a sú vykonávané osobami, ktoré participujú na realizácii aktivity ako odborníci. Suma vo  výške 2550,00 eur je rozpočtová položka VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H2P40 - Zahraničné cestovné náhrady mimo EÚ 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

5 620,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje min. 4x Cesty zahraničné mimo EÚ- Švajčiarsko, predpokladaný počet dní 5, priemerný počet osôb na jednu cestu 1, doprava(lietadlo, vlak), stravné podľa § 5 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. Ide o cesty, ktoré súvisia s 
realizáciou aktivity, sú nutné pre dosiahnutie cieľov projektu a sú vykonávané osobami, ktoré participujú na realizácii aktivity ako odborníci. 
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Merná jednotka Počet jednotiek Jednotková cena 

Projekt 1 8 775,99 € 

 

 

Číslo a názov rozpočtovej položky 
 

0H2P41 - Zahraničné cestovné náhrady mimo EÚ II. 
 

Komentár k rozpočtovej položke 

 
Položka obsahuje min. 3x Cesty zahraničné mimo EÚ, predpokladaný počet dní min. 5, priemerný počet osôb na jednu cestu 1, doprava(lietadlo), stravné. Ide o cesty, ktoré súvisia s realizáciou aktivity, sú nutné pre dosiahnutie cieľov projektu a sú 
vykonávané osobami, ktoré participujú na realizácii aktivity ako odborníci. Rozpočtová položka VC vo  váške 2925,33 eur. 

 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H2P42 - Cestovné a stravné na územi SR 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

710,40 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje min. 8x Cestovné a stravné na územi SR, za účelom odberu vzoriek, konzultácie či iných aktivít súvisiacich s realizáciou projektu (vlak, autobus, auto).4 ľudia na jednu cestu stravné podľa § 5 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných 
náhradách. Ide o cesty, ktoré súvisia s realizáciou aktivity, sú nutné pre dosiahnutie cieľov projektu a sú vykonávané osobami, ktoré participujú na realizácii aktivity ako odborníci.Rozpočtová položka VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H2P43 - Tonery 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

2 000,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup tonerov v cene 2000 eur pre účely výskumných činností v rámci aktivity.Rozpočtová položka VC.    

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H2P44 - Papier 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

200,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup papieru v cene 200 eur pre účely výskumných činností v rámci aktivity.Rozpočtová položka VC.    

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H2P45 - Plyny 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

3 000,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup plynov v cene 3000 eur pre účely výskumných činností v rámci aktivity.Rozpočtová položka VC.    

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H2P46 - Čistiace 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

2 000,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup čistiacich prostriedkov v cene 2000 eur pre účely výskumných činností v rámci aktivity.Rozpočtová položka VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H2P47 - Kancelárske potreby 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

500,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup kancelárskych potrieb v cene 500 eur pre účely výskumných činností v rámci aktivity.Rozpočtová položka VC.    

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H2P48 - Projektový manažér 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

500 

 
Jednotková cena 

14,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Osoba bude v rámci projektu pracovať na hodinovej sadzbe 14,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je 
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interným zamestnancom, bude pracovať na pracovnú zmluvu vrátane jej dodatkov. Osoba bude pracovať na TPP - trvalý pracovný pomer. Náplňou práce zamestnanca bude komplexne dohliadať na úspešnú implementáciu projektu, propagáciu, 
administráciu a zúčtovanie projektu. Nezanedbateľnou úlohou je aj vedenie projektového tímu pracujúceho na projekte.Rozpočtová položka VC. 

 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H2P49 - Asistent projektového manažéra 1 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

229 

 
Jednotková cena 

10,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Osoba bude v rámci projektu pracovať na hodinovú sadzbu 10,00 eur. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca . Osoba bude 
interným zamestnancom, bude pracovať na pracovnú zmluvu. Osoba bude pracovať na TPP - na plný pracovný pomer pre projekt. Náplňou práce zamestnanca bude zabezpečovať podporné činnosti pre riadnu implementáciu a pomoc pri čiastkových 
činnostiach projektovému manažérovi. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H2P50 - Asistent projektového manažéra 2 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

714 

 
Jednotková cena 

10,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Osoba bude v rámci projektu pracovať na hodinovú sadzbu 10,00 eur. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca . Osoba bude 
interným zamestnancom, bude pracovať na pracovnú zmluvu. Osoba bude pracovať na TPP - na plný pracovný pomer pre projekt. Náplňou práce zamestnanca bude zabezpečovať podporné činnosti pre riadnu implementáciu a pomoc pri čiastkových 
činnostiach projektovému manažérovi. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H2P51 - Asistent projektového manažéra 3 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

286 

 
Jednotková cena 

10,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Osoba bude v rámci projektu pracovať na hodinovú sadzbu 10,00 eur. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca . Osoba bude 
interným zamestnancom, bude pracovať na pracovnú zmluvu. Osoba bude pracovať na TPP - na plný pracovný pomer pre projekt. Náplňou práce zamestnanca bude zabezpečovať podporné činnosti pre riadnu implementáciu a pomoc pri čiastkových 
činnostiach projektovému manažérovi. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H2P52 - Finančný manažér 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

286 

 
Jednotková cena 

15,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Osoba bude v rámci projektu pracovať za hodinovú sadzbu 15,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je 
interným zamestnancom, bude pracovať na pracovnú zmluvu vrátane jej dodatkov. Osoba bude pracovať na TPP - trvalý pracovný pomer. Náplňou práce bude zabezpečenie finančného manažmentu projektu, kontrolu podkladov k žiadostiam o platbu, 
kontrola projektu a čerpanie výdavkov po finančnej stránke. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H2P53 - Manažér monitorovania 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

429 

 
Jednotková cena 

12,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Osoba bude v rámci projektu pracovať na hodinovú sadzbu 12,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným 
zamestnancom, bude pracovať na pracovnú zmluvu vrátane jej dodatkov. Osoba bude pracovať na TPP - trvalý pracovný pomer. Náplňou práce bude spracovávanie priebežných a záverečnej monitorovacej správy a vykonávanie aktivít súvisiacich s 
monitoringom projektu, sledovanie dopadov projektu. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H2P54 - Vložné konferencie 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

3 330,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje vložné na domáce a zahraničné konferencie vo  výške 3330 eur na aktivitu, ktoré bude nutné absolvovať pre vedecko výskumné zameranie projektu. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky  Merná jednotka 

 
Počet jednotiek 

 
Jednotková cena 

0H3P1 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1 Osobohodina 600 17,00 € 
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Komentár k rozpočtovej položke 

 
Kľúčový vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 17,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov 
zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Kľúčového pracovníka je zodpovedať za výskumné činnosti v rámci aktivity projektu. 

 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H3P2 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

600 

 
Jednotková cena 

17,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 17,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov 
zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Kľúčového pracovníka je zodpovedať za výskumné činnosti v rámci aktivity projektu. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H3P3 - Vedecko-výskumný pracovník 1 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

600 

 
Jednotková cena 

17,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 17,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H3P4 - Vedecko-výskumný pracovník 2 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

400 

 
Jednotková cena 

13,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H3P5 - Vedecko-výskumný pracovník 3 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

400 

 
Jednotková cena 

13,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H3P6 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 3 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

400 

 
Jednotková cena 

17,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 17,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov 
zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Kľúčového pracovníka je zodpovedať za výskumné činnosti v rámci aktivity projektu. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H3P7 - Vedecko-výskumný pracovník 4 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

400 

 
Jednotková cena 

15,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 15,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H3P8 - Vedecko-výskumný pracovník 5 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

400 

 
Jednotková cena 

15,00 € 
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Komentár k rozpočtovej položke 

 
Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 15,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H3P9 - Vedecko-výskumný pracovník 6 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

200 

 
Jednotková cena 

13,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H3P10 - Vedecko-výskumný pracovník 7 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

400 

 
Jednotková cena 

17,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 17,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H3P11 - Vedecko-výskumný pracovník 8 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

200 

 
Jednotková cena 

13,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H3P12 - Vedecko-výskumný pracovník 9 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

320 

 
Jednotková cena 

13,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H3P13 - Vedecko-výskumný pracovník 10 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

320 

 
Jednotková cena 

13,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H3P14 - Vedecko-výskumný pracovník 11 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

200 

 
Jednotková cena 

13,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 
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Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H3P15 - Technický pracovník 

Merná jednotka 

Osobohodina 

Počet jednotiek 

200 

Jednotková cena 

11,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Technický pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 11,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a predstavuje 
cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce pracovníka bude jeho činnosť v rozsahu výskumných aktivít projektu je nositeľom pomocných činností vo  výskume a zodpovedá za pomocné činnosti 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H3P16 - Vedecko-výskumný pracovník 12 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

7837,5 

 
Jednotková cena 

5,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje štipendium pre doktoranda, ktorý bude na základe prijímacích skúšok zobratý na doktorandské štúdium počas realizácie projektu po dobu realizácie projektu. Osoba bude interným doktorandom SPU, bude dostávať štipendium. Náplňou 
práce doktoranda bude odborná činnosť v rámci svojho štúdia a zapájanie sa do aktivít žiadateľa. Výška štipendia bude určená na základe zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 553/2003 Z. z., 
ktorý upravuje platové pomery učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov, jeho doplnení a nariadení vlády. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H3P17 - Vedecko-výskumný pracovník 13 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

7837,5 

 
Jednotková cena 

11,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 11,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania. Rozpočtová položka VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H3P18 - Vedecko-výskumný pracovník 14 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

7837,5 

 
Jednotková cena 

13,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania. Rozpočtová položka VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H3P19 - Zahraničný výskumný pracovník 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

90 

 
Jednotková cena 

140,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Zahraničný výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 140 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe primeranej hodinovej sadzby zahraničného odborníka vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Odborník bude pracovať na dohodu o VP. Náplňou práce Zahraničného výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H3P20 - All in One PC 

 
Merná jednotka 

Kus 

 
Počet jednotiek 

2 

 
Jednotková cena 

1 251,60 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Min. parametre: All In One PC – 23.8" LED 1920×1080 IPS, AMD Ryzen 5 2600H, RAM 8GB DDR4 SDRAM, grafická karta RADEON Vega 8 s 2GB GDDR5, M.2 PCIe NVMe 128GB SSD, DVD, WiFi 802.11ac, Bluetooth , webkamera s mikrofonom s možnosťou 
zasunutia po použití, HDMI, čítačka kariet, USB klávesnica a myš, Náklon +5 -25°, Disk SATA 1 TB 7 200 ot./min,Repro 2× 2W, Windows 10 Home 64bit SK, záruka 24 mesiacov. Rozpočtová položka VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H3P21 - Laboratórne sklo a pomôcky na vedecké  účely 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

63 423,24 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup laboratórneho skla a príslušenstva, pomôcok na výskum a vedecké účely v rámci aktivity. Z toho suma 50 000,00 eur je položka v rámci VC. 
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Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H3P22 - Drobné laboratórne prístroje 

Merná jednotka 

Projekt 

Počet jednotiek 

1 

Jednotková cena 

50 175,17 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup drobných laboratórnych prístrojov a laboratórneho vybavenia na výskum a vedecké účely v rámci aktivity.Z toho suma 20 000,00 eur je položka v rámci VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H3P23 - Deionizátor vody 

 
Merná jednotka 

Súbor 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

2 487,93 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Min. parametre: Deionizátor vody, na prípravu laboratórnej vody, oplach, analytiku a pre výskum. Získaný permeát s vodivosťou max. 0,1 μS.cm-1, výkon 4-6 litr./hod., automatická prevádzka so zásobným barelom min. 30L a zabudovaný dvojbodový 
konduktometer. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H3P24 - Automatické počítadlo buniek NanoEn Tek EVE 

 
Merná jednotka 

Kus 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

3 350,50 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Min. parametre: automatické počítadlo buniek navrhnuté pre výpočet celkového počtu buniek a viability (živé bunky, mrtve bunky, bunky celkovo) použitím trypan blue techniky 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H3P25 - Inkubátor chladený Memmert IPP 55plus/TwinDisplay 

 
Merná jednotka 

Súbor 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

4 375,57 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Min. parametre: aktívne chladenie Peltierovým článkom, ovládanie regulátorom TwinDISPLAY, vnútorné sklenené dvere, regulovateľný ventilátor, teplotný rozsah od 0°C do +70°C (pri zapnutom internom osvetlení len +10 až +40°C), objem 53 litrov 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H3P26 - Laboratorna mraznička 

 
Merná jednotka 

Kus 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

2 486,70 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Min. parametre: mraznička A+++, objem 300-350l,    

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H3P27 - Sterilizátor 

 
Merná jednotka 

Kus 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

2 676,67 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Min. parametre: Sterilizátory s nútenám prúdením vzduchu v komore (s ventilátorom); teplotný rozsah od +10°C nad teplotu okolia do +250°C; funkcia SetpointWAIT (sterilizačný proces začne až po dosiahnutí nastavenej teploty); akustický i vizuálny alarm 
prekročenia nastavených hodnôt; ovládanie regulátorom TwinDISPLAY, objem 53 litrov, s 2 policami 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H3P28 - Chemikálie a analytické súpravy 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

109 122,61 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup analytických súprav a chemikálií na vedecké  účely v rámci aktivity. Z toho suma 90 000,00 eur je položka v rámci VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H3P29 - Upgrade SpermVision to AndroVision 

 
Merná jednotka 

Kus 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

4 750,40 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup softwaru - software do prístroja CASA, určený na vyhodnotenie pohyblivosti spermií    
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Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H3P30 - Vedecko-výskumný pracovník 15 

Merná jednotka 

Osobohodina 

Počet jednotiek 

6000 

Jednotková cena 

11,50 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 11,50 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania. Rozpočtová položka VC 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H3P31 - Vedecko-výskumný pracovník 16 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

6000 

 
Jednotková cena 

9,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 9,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania. Rozpočtová položka VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H3P32 - Vedecko-výskumný pracovník 17 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

6000 

 
Jednotková cena 

11,50 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 11,50 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania. Rozpočtová položka VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H3P33 - Tuzemské cestovné náhrady 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

3 405,60 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje min. 6x Cesty domáce predpokladaný počet dní na jednu cestu 3, priemerný počet osôb na jednu cestu 1, doprava(autobus, vlak, auto), stravné podľa § 5 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. Ide o cesty, ktoré súvisia s 
realizáciou aktivity, sú nutné pre dosiahnutie cieľov projektu a sú vykonávané osobami, ktoré participujú na realizácii aktivity ako odborníci.Rozpočtová položka VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H3P34 - Zahraničné cestovné náhrady v rámci krajín V4, Rakúsko 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

8 260,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje min. 10x Cesty zahraničné EÚ- krajiny ČR, Maďarsko, PL, Rakúsko predpokladaný počet dní min. 5, priemerný počet osôb na jednu cestu 1, doprava (autobus, vlak, auto), stravné podľa § 5 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. 
Ide o cesty, ktoré súvisia s realizáciou aktivity, sú nutné pre dosiahnutie cieľov projektu a sú vykonávané osobami, ktoré participujú na realizácii aktivity ako odborníci. Suma 3 304,00 eur je rozpočtová položka VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H3P35 - Zahraničné cestovné náhrady v rámci EÚ 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

12 750,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje min. 10x Cesty zahraničné EÚ, predpokladaný počet dnímin. 5, priemerný počet osôb na jednu cestu 1, doprava( lietadlo, vlak), stravné podľa § 5 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. Ide o cesty, ktoré súvisia s realizáciou 
aktivity, sú nutné pre dosiahnutie cieľov projektu a sú vykonávané osobami, ktoré participujú na realizácii aktivity ako odborníci. Suma 2550,00 eur je rozpočtová položka VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H3P36 - Zahraničné cestovné náhrady mimo EÚ 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

8 775,99 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje min. 3x Cesty zahraničné mimo EÚ, predpokladaný počet dní min. 5, priemerný počet osôb na jednu cestu 1, doprava(lietadlo), stravné.Ide o cesty, ktoré súvisia s realizáciou aktivity, sú nutné pre dosiahnutie cieľov projektu a sú 
vykonávané osobami, ktoré participujú na realizácii aktivity ako odborníci. Suma 2925,33 eur je rozpočtová položka VC. 
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Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H3P37 - Cestovné a stravné na územi SR 

Merná jednotka 

Projekt 

Počet jednotiek 

1 

Jednotková cena 

888,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje min. 10x Cestovné a stravné na územi SR, za účelom odberu vzoriek, konzultácie či iných aktivít súvisiacich s realizáciou projektu (vlak, autobus, auto).4 ľudia na jednu cestu stravné podľa § 5 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných 
náhradách. Ide o cesty, ktoré súvisia s realizáciou aktivity, sú nutné pre dosiahnutie cieľov projektu a sú vykonávané osobami, ktoré participujú na realizácii aktivity ako odborníci.Rozpočtová položka VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H3P38 - Tonery 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

2 000,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup tonerov v cene 2000 eur pre účely výskumných činností v rámci aktivity. Rozpočtová položka VC.    

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H3P39 - Papier 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

500,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup papieru v cene 500 eur pre účely výskumných činností v rámci aktivity.Rozpočtová položka VC.    

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H3P40 - Plyny 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

3 000,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup plynov v cene 3000 eur pre účely výskumných činností v rámci aktivity.Rozpočtová položka VC.    

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H3P41 - Čistiace 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

3 000,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup čistiacich prostriedkov v cene 3000 eur pre účely výskumných činností v rámci aktivity.Rozpočtová položka VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H3P42 - Kancelárske potreby 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

500,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup kancelárskych potrieb v cene 500 eur pre účely výskumných činností v rámci aktivity.Rozpočtová položka VC.    

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H3P43 - Projektový manažér 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

500 

 
Jednotková cena 

14,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Osoba bude v rámci projektu pracovať na hodinovej sadzbe 14,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je 
interným zamestnancom, bude pracovať na pracovnú zmluvu vrátane jej dodatkov. Osoba bude pracovať na TPP - trvalý pracovný pomer. Náplňou práce zamestnanca bude komplexne dohliadať na úspešnú implementáciu projektu, propagáciu, 
administráciu a zúčtovanie projektu. Nezanedbateľnou úlohou je aj vedenie projektového tímu pracujúceho na projekte.Rozpočtová položka VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H3P44 - Asistent projektového manažéra 1 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

229 

 
Jednotková cena 

10,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Osoba bude v rámci projektu pracovať na hodinovú sadzbu 10,00 eur. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca . Osoba bude 
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interným zamestnancom, bude pracovať na pracovnú zmluvu. Osoba bude pracovať na TPP - na plný pracovný pomer pre projekt. Náplňou práce zamestnanca bude zabezpečovať podporné činnosti pre riadnu implementáciu a pomoc pri čiastkových 
činnostiach projektovému manažérovi. 

 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H3P45 - Asistent projektového manažéra 2 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

714 

 
Jednotková cena 

10,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Osoba bude v rámci projektu pracovať na hodinovú sadzbu 10,00 eur. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca . Osoba bude 
interným zamestnancom, bude pracovať na pracovnú zmluvu. Osoba bude pracovať na TPP - na plný pracovný pomer pre projekt. Náplňou práce zamestnanca bude zabezpečovať podporné činnosti pre riadnu implementáciu a pomoc pri čiastkových 
činnostiach projektovému manažérovi. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H3P46 - Asistent projektového manažéra 3 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

286 

 
Jednotková cena 

10,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Osoba bude v rámci projektu pracovať na hodinovú sadzbu 10,00 eur. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca . Osoba bude 
interným zamestnancom, bude pracovať na pracovnú zmluvu. Osoba bude pracovať na TPP - na plný pracovný pomer pre projekt. Náplňou práce zamestnanca bude zabezpečovať podporné činnosti pre riadnu implementáciu a pomoc pri čiastkových 
činnostiach projektovému manažérovi. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H3P47 - Finančný manažér 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

286 

 
Jednotková cena 

15,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Osoba bude v rámci projektu pracovať za hodinovú sadzbu 15,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je 
interným zamestnancom, bude pracovať na pracovnú zmluvu vrátane jej dodatkov. Osoba bude pracovať na TPP - trvalý pracovný pomer. Náplňou práce bude zabezpečenie finančného manažmentu projektu, kontrolu podkladov k žiadostiam o platbu, 
kontrola projektu a čerpanie výdavkov po finančnej stránke. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H3P48 - Manažér monitorovania 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

429 

 
Jednotková cena 

12,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Osoba bude v rámci projektu pracovať na hodinovú sadzbu 12,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným 
zamestnancom, bude pracovať na pracovnú zmluvu vrátane jej dodatkov. Osoba bude pracovať na TPP - trvalý pracovný pomer. Náplňou práce bude spracovávanie priebežných a záverečnej monitorovacej správy a vykonávanie aktivít súvisiacich s 
monitoringom projektu, sledovanie dopadov projektu. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H3P49 - Vložné konferencie 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

4 590,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje vložné na domáce a zahraničné konferencie vo  výške 4590,00 eur na aktivitu, ktoré bude nutné absolvovať pre vedecko výskumné zameranie projektu. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H4P1 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

800 

 
Jednotková cena 

17,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 17,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov 
zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Kľúčového pracovníka je zodpovedať za výskumné činnosti v rámci aktivity projektu. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H4P2 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

600 

 
Jednotková cena 

17,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    
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Kľúčový vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 17,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov 
zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Kľúčového pracovníka je zodpovedať za výskumné činnosti v rámci aktivity projektu. 

 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H4P3 - Vedecko-výskumný pracovník 1 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

400 

 
Jednotková cena 

15,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 15,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H4P4 - Vedecko-výskumný pracovník 2 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

280 

 
Jednotková cena 

13,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,00€. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H4P5 - Vedecko-výskumný pracovník 3 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

280 

 
Jednotková cena 

13,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H4P6 - Vedecko-výskumný pracovník 4 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

600 

 
Jednotková cena 

17,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 17,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H4P7 - Vedecko-výskumný pracovník 5 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

600 

 
Jednotková cena 

15,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 15,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H4P8 - Vedecko-výskumný pracovník 6 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

400 

 
Jednotková cena 

15,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 15,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H4P9 - Vedecko-výskumný pracovník 7 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

280 

 
Jednotková cena 

12,00 € 
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Komentár k rozpočtovej položke 

 
Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 12,00€. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H4P10 - Vedecko-výskumný pracovník 8 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

280 

 
Jednotková cena 

13,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H4P11 - Vedecko-výskumný pracovník 9 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

280 

 
Jednotková cena 

13,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H4P12 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 3 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

100 

 
Jednotková cena 

15,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 15,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov 
zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Kľúčového pracovníka je zodpovedať za výskumné činnosti v rámci aktivity projektu. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H4P13 - Vedecko-výskumný pracovník 10 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

280 

 
Jednotková cena 

13,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H4P14 - Vedecko-výskumný pracovník 11 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

400 

 
Jednotková cena 

15,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 15,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H4P15 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 4 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

600 

 
Jednotková cena 

15,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 15,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov 
zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Kľúčového pracovníka je zodpovedať za výskumné činnosti v rámci aktivity projektu. 
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Merná jednotka Počet jednotiek Jednotková cena 

Osobohodina 600 15,00 € 

 

 

Číslo a názov rozpočtovej položky 
 

0H4P16 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 5 
 

Komentár k rozpočtovej položke 

 
Kľúčový vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 15,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov 
zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Kľúčového pracovníka je zodpovedať za výskumné činnosti v rámci aktivity projektu. 

 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H4P17 - Vedecko-výskumný pracovník 12 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

280 

 
Jednotková cena 

13,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H4P18 - Vedecko-výskumný pracovník 13 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

280 

 
Jednotková cena 

13,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H4P19 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 6 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

600 

 
Jednotková cena 

17,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 17,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov 
zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Kľúčového pracovníka je zodpovedať za výskumné činnosti v rámci aktivity projektu. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H4P20 - Vedecko-výskumný pracovník 14 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

280 

 
Jednotková cena 

13,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H4P21 - Vedecko-výskumný pracovník 15 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

280 

 
Jednotková cena 

13,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H4P22 - Vedecko-výskumný pracovník 16 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

280 

 
Jednotková cena 

13,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 



Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H4P29 - Vedecko-výskumný pracovník 23 

Merná jednotka 

Osobohodina 

Počet jednotiek 

7837,5 

Jednotková cena 

5,00 € 
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predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H4P23 - Vedecko-výskumný pracovník 17 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

280 

 
Jednotková cena 

13,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H4P24 - Vedecko-výskumný pracovník 18 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

280 

 
Jednotková cena 

13,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H4P25 - Vedecko-výskumný pracovník 19 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

400 

 
Jednotková cena 

12,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 12,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H4P26 - Vedecko-výskumný pracovník 20 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

400 

 
Jednotková cena 

11,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 11,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H4P27 - Vedecko-výskumný pracovník 21 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

400 

 
Jednotková cena 

12,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 12,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H4P28 - Vedecko-výskumný pracovník 22 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

7837,5 

 
Jednotková cena 

5,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje štipendium pre doktoranda, ktorý bude na základe prijímacích skúšok zobratý na doktorandské štúdium počas realizácie projektu po dobu realizácie projektu. Osoba bude interným doktorandom SPU, bude dostávať štipendium. Náplňou 
práce doktoranda bude odborná činnosť v rámci svojho štúdia a zapájanie sa do aktivít žiadateľa. Výška štipendia bude určená na základe zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 553/2003 Z. z., 
ktorý upravuje platové pomery učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov, jeho doplnení a nariadení vlády. 
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Komentár k rozpočtovej položke 

 
Položka obsahuje štipendium pre doktoranda, ktorý bude na základe prijímacích skúšok zobratý na doktorandské štúdium počas realizácie projektu po dobu realizácie projektu. Osoba bude interným doktorandom SPU, bude dostávať štipendium. Náplňou 
práce doktoranda bude odborná činnosť v rámci svojho štúdia a zapájanie sa do aktivít žiadateľa. Výška štipendia bude určená na základe zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 553/2003 Z. z., 
ktorý upravuje platové pomery učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov, jeho doplnení a nariadení vlády. 

 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H4P30 - Vedecko-výskumný pracovník 24 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

7837,5 

 
Jednotková cena 

13,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania. Rozpočtová položka VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H4P31 - Vedecko-výskumný pracovník 25 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

7837,5 

 
Jednotková cena 

11,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 11,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania. Rozpočtová položka VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H4P32 - Zahraničný výskumný pracovník 1 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

300 

 
Jednotková cena 

50,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Zahraničný výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 50,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe primeranej hodinovej sadzby zahraničného odborníka vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Odborník bude pracovať na dohodu o VP. Náplňou práce Zahraničného výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H4P33 - Zahraničný výskumný pracovník 2 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

45 

 
Jednotková cena 

140,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Zahraničný výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 140 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe primeranej hodinovej sadzby zahraničného odborníka vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Odborník bude pracovať na dohodu o VP. Náplňou práce Zahraničného výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H4P34 - Open access 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

1 402,27 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje 1 open access v rámci aktivity Progresívne technológie pre potraviny s vysokou pridanou hodnotou a pozitívnym účinkom na ľudské zdravie v sume 1402,27 eur. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H4P35 - All in One PC 

 
Merná jednotka 

Kus 

 
Počet jednotiek 

2 

 
Jednotková cena 

1 251,60 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

min. parametre: All In One PC – 23.8" LED 1920×1080 IPS, AMD Ryzen 5 2600H, RAM 8GB DDR4 SDRAM, grafická karta RADEON Vega 8 s 2GB GDDR5, M.2 PCIe NVMe 128GB SSD, DVD, WiFi 802.11ac, Bluetooth , webkamera s mikrofonom s možnosťou 
zasunutia po použití, HDMI, čítačka kariet, USB klávesnica a myš, Náklon +5 -25°, Disk SATA 1 TB 7 200 ot./min,Repro 2× 2W, Windows 10 Home 64bit SK, záruka 24 mesiacov. Rozpočtová položka VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H4P36 - Laboratórne sklo a pomôcky na vedecké  účely 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

88 515,79 € 
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Komentár k rozpočtovej položke 

 
Položka obsahuje nákup laboratórneho skla a príslušenstva, pomôcok na výskum a vedecké účely v rámci aktivity. Z toho suma 70 000,00 eur je položka v rámci VC. 

 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H4P37 - Drobné laboratórne prístroje 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

72 171,83 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup drobných laboratórnych prístrojov a laboratórneho vybavenia na výskum a vedecké účely v rámci aktivity.Z toho suma 30 000,00 eur je položka v rámci VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H4P38 - Deionizátor vody 

 
Merná jednotka 

Súbor 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

2 488,07 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Min. parametre: Deionizátor vody, na prípravu laboratórnej vody, oplach, analytiku a pre výskum. Získaný permeát s vodivosťou max. 0,1 μS.cm-1, výkon 4-6 litr./hod., automatická prevádzka so zásobným barelom min. 30L a zabudovaný dvojbodový 
konduktometer. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H4P39 - Sada na meranie konzistencie - rozťažnosti taveného syra 

 
Merná jednotka 

Kus 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

2 884,03 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Min. parametre: Sonda k textúrometru TA.XT Plus, Výrobca: SMS, Katal. č.: A/CE    

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H4P40 - Laboratorna mraznička 

 
Merná jednotka 

Kus 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

2 486,77 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Min. parametre: mraznička A+++, objem 300-350l,    

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H4P41 - Chemikálie a analytické súpravy 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

98 247,18 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup analytických súprav a chemikálií na vedecké  účely v rámci aktivity. Z toho suma 80 000,00 eur je položka v rámci VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H4P42 - Contract Essential Care MBT 

 
Merná jednotka 

Kus 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

5 646,80 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup softwaru - Doplnenie databázy kmeňov mikroorganizmov pre Maldi Tof ms biotyper. Rozpočtová položka VC.    

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H4P43 - MBT Library Update 

 
Merná jednotka 

Kus 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

2 541,20 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup softwaru - Update databázy. Rozpočtová položka VC.    

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H4P44 - Vedecko-výskumný pracovník 26 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

6000 

 
Jednotková cena 

11,50 € 
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Komentár k rozpočtovej položke 

 
Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 11,50 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania. 
Rozpočtová položka VC. 

 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H4P45 - Vedecko-výskumný pracovník 27 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

6000 

 
Jednotková cena 

9,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 9,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania. 
Rozpočtová položka VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H4P46 - Vedecko-výskumný pracovník 28 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

6000 

 
Jednotková cena 

9,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 9,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania. Rozpočtová položka VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H4P47 - Vedecko-výskumný pracovník 29 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

6000 

 
Jednotková cena 

11,50 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 11,50 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania. Rozpočtová položka VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H4P48 - Tuzemské cestovné náhrady 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

4 540,80 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje min. 8x Cesty domáce predpokladaný počet dní na jednu cestu 3, priemerný počet osôb na jednu cestu 1, doprava(autobus, vlak, auto), stravné podľa § 5 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. Ide o cesty, ktoré súvisia s 
realizáciou aktivity, sú nutné pre dosiahnutie cieľov projektu a sú vykonávané osobami, ktoré participujú na realizácii aktivity ako odborníci. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H4P49 - Zahraničné cestovné náhrady v rámci krajín V4, Rakúsko 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

5 782,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje min. 7x Cesty zahraničné EÚ- krajiny ČR, Maďarsko, PL, Rakúsko predpokladaný počet dní min. 5, priemerný počet osôb na jednu cestu 1, doprava (autobus, vlak, auto), stravné podľa § 5 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. 
Ide o cesty, ktoré súvisia s realizáciou aktivity, sú nutné pre dosiahnutie cieľov projektu a sú vykonávané osobami, ktoré participujú na realizácii aktivity ako odborníci. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H4P50 - Zahraničné cestovné náhrady v rámci EÚ 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

7 650,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje min. 6x Cesty zahraničné EÚ, predpokladaný počet dnímin. 5, priemerný počet osôb na jednu cestu 1, doprava( lietadlo, vlak), stravné podľa § 5 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. Ide o cesty, ktoré súvisia s realizáciou 
aktivity, sú nutné pre dosiahnutie cieľov projektu a sú vykonávané osobami, ktoré participujú na realizácii aktivity ako odborníci. 
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Merná jednotka Počet jednotiek Jednotková cena 

Projekt 1 46 805,28 € 

 

 

Číslo a názov rozpočtovej položky 
 

0H4P51 - Zahraničné cestovné náhrady mimo EÚ 
 

Komentár k rozpočtovej položke 

 
Položka obsahuje min. 16x Cesty zahraničné mimo EÚ, predpokladaný počet dní min. 5, priemerný počet osôb na jednu cestu 1, doprava(lietadlo), stravné. Ide o cesty, ktoré súvisia s realizáciou aktivity, sú nutné pre dosiahnutie cieľov projektu a sú 
vykonávané osobami, ktoré participujú na realizácii aktivity ako odborníci. 

 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H4P52 - Cestovné a stravné na územi SR 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

1 776,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje min. 20x Cestovné a stravné na územi SR, za účelom odberu vzoriek, konzultácie či iných aktivít súvisiacich s realizáciou projektu (vlak, autobus, auto).4 ľudia na jednu cestu stravné podľa § 5 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných 
náhradách.Ide o cesty, ktoré súvisia s realizáciou aktivity, sú nutné pre dosiahnutie cieľov projektu a sú vykonávané osobami, ktoré participujú na realizácii aktivity ako odborníci. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H4P53 - Tonery 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

2 000,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup tonerov v cene 2000 eur pre účely výskumných činností v rámci aktivity.Rozpočtová položka VC.Rozpočtová položka VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H4P54 - Papier 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

500,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup papieru v cene 500 eur pre účely výskumných činností v rámci aktivity.Rozpočtová položka VC.    

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H4P55 - Plyny 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

4 000,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup plynov v cene 4000 eur pre účely výskumných činností v rámci aktivity.Rozpočtová položka VC.    

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H4P56 - Čistiace 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

3 800,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup čistiacich prostriedkov v cene 3800 eur pre účely výskumných činností v rámci aktivity.Rozpočtová položka VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H4P57 - Kancelárske potreby 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

2 000,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup kancelárskych potrieb v cene 2000 eur pre účely výskumných činností v rámci aktivity.Rozpočtová položka VC.    

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H4P58 - Projektový manažér 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

500 

 
Jednotková cena 

14,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Osoba bude v rámci projektu pracovať na hodinovej sadzbe 14,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je 
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interným zamestnancom, bude pracovať na pracovnú zmluvu vrátane jej dodatkov. Osoba bude pracovať na TPP - trvalý pracovný pomer. Náplňou práce zamestnanca bude komplexne dohliadať na úspešnú implementáciu projektu, propagáciu, 
administráciu a zúčtovanie projektu. Nezanedbateľnou úlohou je aj vedenie projektového tímu pracujúceho na projekte.Rozpočtová položka VC. 

 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H4P59 - Asistent projektového manažéra 1 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

229 

 
Jednotková cena 

10,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Osoba bude v rámci projektu pracovať na hodinovú sadzbu 10,00 eur. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca . Osoba bude 
interným zamestnancom, bude pracovať na pracovnú zmluvu. Osoba bude pracovať na TPP - na plný pracovný pomer pre projekt. Náplňou práce zamestnanca bude zabezpečovať podporné činnosti pre riadnu implementáciu a pomoc pri čiastkových 
činnostiach projektovému manažérovi. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H4P60 - Asistent projektového manažéra 2 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

714 

 
Jednotková cena 

10,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Osoba bude v rámci projektu pracovať na hodinovú sadzbu 10,00 eur. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca . Osoba bude 
interným zamestnancom, bude pracovať na pracovnú zmluvu. Osoba bude pracovať na TPP - na plný pracovný pomer pre projekt. Náplňou práce zamestnanca bude zabezpečovať podporné činnosti pre riadnu implementáciu a pomoc pri čiastkových 
činnostiach projektovému manažérovi. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H4P61 - Asistent projektového manažéra 3 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

286 

 
Jednotková cena 

10,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Osoba bude v rámci projektu pracovať na hodinovú sadzbu 10,00 eur. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca . Osoba bude 
interným zamestnancom, bude pracovať na pracovnú zmluvu. Osoba bude pracovať na TPP - na plný pracovný pomer pre projekt. Náplňou práce zamestnanca bude zabezpečovať podporné činnosti pre riadnu implementáciu a pomoc pri čiastkových 
činnostiach projektovému manažérovi. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H4P62 - Finančný manažér 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

286 

 
Jednotková cena 

15,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Osoba bude v rámci projektu pracovať za hodinovú sadzbu 15,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je 
interným zamestnancom, bude pracovať na pracovnú zmluvu vrátane jej dodatkov. Osoba bude pracovať na TPP - trvalý pracovný pomer. Náplňou práce bude zabezpečenie finančného manažmentu projektu, kontrolu podkladov k žiadostiam o platbu, 
kontrola projektu a čerpanie výdavkov po finančnej stránke. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H4P63 - Manažér monitorovania 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

429 

 
Jednotková cena 

12,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Osoba bude v rámci projektu pracovať na hodinovú sadzbu 12,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným 
zamestnancom, bude pracovať na pracovnú zmluvu vrátane jej dodatkov. Osoba bude pracovať na TPP - trvalý pracovný pomer. Náplňou práce bude spracovávanie priebežných a záverečnej monitorovacej správy a vykonávanie aktivít súvisiacich s 
monitoringom projektu, sledovanie dopadov projektu 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H4P64 - Vložné konferencie 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

19 116,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje vložné na domáce a zahraničné konferencie vo  výške 19 116,00 eur na aktivitu, ktoré bude nutné absolvovať pre vedecko výskumné zameranie projektu. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky  Merná jednotka 

 
Počet jednotiek 

 
Jednotková cena 

0H4P65 - Prihláška - medzinárodný patent  Projekt 1 66,00 € 
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Komentár k rozpočtovej položke 

 
Položka obsahuje medzinárodnú prihlášku. Ide o medzinárodnú prihlášku podaná podľa Zmluvy o patentovej spolupráci t. j. Patent Cooperation Treaty (PCT), ktorú spravuje Svetová organizácia duševného vlastníctva (World Intellectual Property Organization 
- WIPO) so sídlom v Ženeve. Jedná sa o výdavky spojené s registráciou práv ochrany duševného vlastníctva, taktiež správne poplatky týkajúce sa získania, registrácie, schválenia a ochrany národných, európskych a medzinárodných patentov, resp. iných 
práv duševného vlastníctva, a s tým spojené výdavky na zabezpečenie služieb patentových zástupcov spojených so získaním (prihlásením), registráciou, schválením a ochranou patentov a iných práv duševného vlastníctva (napr. služby patentového 
právnika). 

 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H5P1 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

520 

 
Jednotková cena 

17,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastnovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 17,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov 
zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Kľúčového pracovníka je zodpovedať za výskumné činnosti v rámci aktivity projektu. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H5P2 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

600 

 
Jednotková cena 

17,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 17,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov 
zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Kľúčového pracovníka je zodpovedať za výskumné činnosti v rámci aktivity projektu. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H5P3 - Vedecko-výskumný pracovník 1 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

440 

 
Jednotková cena 

15,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 15,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H5P4 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 3 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

440 

 
Jednotková cena 

15,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 15,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov 
zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Kľúčového pracovníka je zodpovedať za výskumné činnosti v rámci aktivity projektu 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H5P5 - Vedecko-výskumný pracovník 2 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

320 

 
Jednotková cena 

15,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 15,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H5P6 - Vedecko-výskumný pracovník 3 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

320 

 
Jednotková cena 

15,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 15,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 
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Merná jednotka Počet jednotiek Jednotková cena 

Osobohodina 320 13,00 € 

 

 

Číslo a názov rozpočtovej položky 
 

0H5P7 - Vedecko-výskumný pracovník 4 
 

Komentár k rozpočtovej položke 

 
Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H5P8 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 4 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

320 

 
Jednotková cena 

17,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 17,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov 
zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Kľúčového pracovníka je zodpovedať za výskumné činnosti v rámci aktivity projektu. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H5P9 - Vedecko-výskumný pracovník 5 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

320 

 
Jednotková cena 

15,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 15,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H5P10 - Vedecko-výskumný pracovník 6 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

320 

 
Jednotková cena 

15,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 15,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H5P11 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 5 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

320 

 
Jednotková cena 

15,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 15,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov 
zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Kľúčového pracovníka je zodpovedať za výskumné činnosti v rámci aktivity projektu. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H5P12 - Vedecko-výskumný pracovník 7 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

320 

 
Jednotková cena 

15,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 15,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H5P13 - Vedecko-výskumný pracovník 8 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

320 

 
Jednotková cena 

15,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 15,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
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predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H5P14 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 6 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

440 

 
Jednotková cena 

15,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 15,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov 
zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Kľúčového pracovníka je zodpovedať za výskumné činnosti v rámci aktivity projektu. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H5P15 - Vedecko-výskumný pracovník 9 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

320 

 
Jednotková cena 

15,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 15,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H5P16 - Vedecko-výskumný pracovník 10 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

320 

 
Jednotková cena 

15,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 15,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H5P17 - Vedecko-výskumný pracovník 11 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

320 

 
Jednotková cena 

13,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H5P18 - Vedecko-výskumný pracovník 12 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

320 

 
Jednotková cena 

13,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H5P19 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 7 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

420 

 
Jednotková cena 

15,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 15,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov 
zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Kľúčového pracovníka je zodpovedať za výskumné činnosti v rámci aktivity projektu. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky  Merná jednotka 

 
Počet jednotiek 

 
Jednotková cena 

0H5P20 - Vedecko-výskumný pracovník 13  Osobohodina 420 17,00 € 
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Komentár k rozpočtovej položke 

 
Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 17,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H5P21 - Vedecko-výskumný pracovník 14 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

320 

 
Jednotková cena 

13,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H5P22 - Vedecko-výskumný pracovník 15 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

320 

 
Jednotková cena 

13,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H5P23 - Vedecko-výskumný pracovník 16 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

320 

 
Jednotková cena 

13,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H5P24 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 8 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

440 

 
Jednotková cena 

15,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 15,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov 
zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Kľúčového pracovníka je zodpovedať za výskumné činnosti v rámci aktivity projektu. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H5P25 - Vedecko-výskumný pracovník 17 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

320 

 
Jednotková cena 

13,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H5P26 - Vedecko-výskumný pracovník 18 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

440 

 
Jednotková cena 

15,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 15,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy pracovníka na dohodu vrátane odvodov 
zamestnávateľa a predstavuje cenu práce. Osoba bude pracovať na Dohodu. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 
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Merná jednotka Počet jednotiek Jednotková cena 

Osobohodina 280 13,00 € 

 

 

Číslo a názov rozpočtovej položky 
 

0H5P27 - Vedecko-výskumný pracovník 19 
 

Komentár k rozpočtovej položke 

 
Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy pracovníka na dohodu vrátane odvodov 
zamestnávateľa a predstavuje cenu práce. Osoba bude pracovať na Dohodu. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania. 

 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H5P28 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 9 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

700 

 
Jednotková cena 

13,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov 
zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Kľúčového pracovníka je zodpovedať za výskumné činnosti v rámci aktivity projektu. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H5P29 - Vedecko-výskumný pracovník 20 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

200 

 
Jednotková cena 

15,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 15,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H5P30 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 10 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

560 

 
Jednotková cena 

15,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 15,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov 
zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Kľúčového pracovníka je zodpovedať za výskumné činnosti v rámci aktivity projektu. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H5P31 - Vedecko-výskumný pracovník 21 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

440 

 
Jednotková cena 

13,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H5P32 - Vedecko-výskumný pracovník 22 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

440 

 
Jednotková cena 

13,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H5P33 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 11 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

400 

 
Jednotková cena 

17,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 17,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov 
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zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Kľúčového pracovníka je zodpovedať za výskumné činnosti v rámci aktivity projektu. 
 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H5P34 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 12 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

360 

 
Jednotková cena 

17,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 17,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov 
zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Kľúčového pracovníka je zodpovedať za výskumné činnosti v rámci aktivity projektu. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H5P35 - Vedecko-výskumný pracovník 23 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

480 

 
Jednotková cena 

13,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H5P36 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 13 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

480 

 
Jednotková cena 

13,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov 
zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Kľúčového pracovníka je zodpovedať za výskumné činnosti v rámci aktivity projektu. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H5P37 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 14 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

480 

 
Jednotková cena 

13,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov 
zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Kľúčového pracovníka je zodpovedať za výskumné činnosti v rámci aktivity projektu. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H5P38 - Vedecko-výskumný pracovník 24 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

480 

 
Jednotková cena 

13,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H5P39 - Vedecko-výskumný pracovník 25 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

480 

 
Jednotková cena 

13,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H5P40 - Vedecko-výskumný pracovník 26 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

336 

 
Jednotková cena 

13,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
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predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H5P41 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 15 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

360 

 
Jednotková cena 

17,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 17,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov 
zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Kľúčového pracovníka je zodpovedať za výskumné činnosti v rámci aktivity projektu. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H5P42 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 16 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

400 

 
Jednotková cena 

15,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 15,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov 
zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Kľúčového pracovníka je zodpovedať za výskumné činnosti v rámci aktivity projektu. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H5P43 - Vedecko-výskumný pracovník 27 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

440 

 
Jednotková cena 

13,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H5P44 - Vedecko-výskumný pracovník 28 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

440 

 
Jednotková cena 

13,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H5P45 - Vedecko-výskumný pracovník 29 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

440 

 
Jednotková cena 

13,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H5P46 - Vedecko-výskumný pracovník 30 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

336 

 
Jednotková cena 

13,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky  Merná jednotka 

 
Počet jednotiek 

 
Jednotková cena 

0H5P47 - Vedecko-výskumný pracovník 31  Osobohodina 440 13,00 € 
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Komentár k rozpočtovej položke 

 
Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H5P48 - Vedecko-výskumný pracovník 32 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

7837,5 

 
Jednotková cena 

11,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 11,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania. Rozpočtová položka VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H5P49 - Vedecko-výskumný pracovník 33 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

6000 

 
Jednotková cena 

5,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje štipendium pre doktoranda, ktorý bude na základe prijímacích skúšok zobratý na doktorandské štúdium počas realizácie projektu po dobu realizácie projektu. Osoba bude interným doktorandom SPU, bude dostávať štipendium. Náplňou 
práce doktoranda bude odborná činnosť v rámci svojho štúdia a zapájanie sa do aktivít žiadateľa. Výška štipendia bude určená na základe zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 553/2003 Z. z., 
ktorý upravuje platové pomery učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov, jeho doplnení a nariadení vlády. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H5P50 - Zahraničný výskumný pracovník 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

90 

 
Jednotková cena 

140,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Zahraničný výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 140 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe primeranej hodinovej sadzby zahraničného odborníka vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Odborník bude pracovať na dohodu o VP. Náplňou práce Zahraničného výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H5P52 - All in One PC 

 
Merná jednotka 

Kus 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

1 251,60 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Min. parametre: All In One PC – 23.8" LED 1920×1080 IPS, AMD Ryzen 5 2600H, RAM 8GB DDR4 SDRAM, grafická karta RADEON Vega 8 s 2GB GDDR5, M.2 PCIe NVMe 128GB SSD, DVD, WiFi 802.11ac, Bluetooth , webkamera s mikrofonom s možnosťou 
zasunutia po použití, HDMI, čítačka kariet, USB klávesnica a myš, Náklon +5 -25°, Disk SATA 1 TB 7 200 ot./min,Repro 2× 2W, Windows 10 Home 64bit SK, záruka 24 mesiacov. Rozpočtová položka VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H5P53 - Laboratórne sklo a pomôcky na vedecké  účely 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

2 025,48 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup laboratórneho skla a príslušenstva, pomôcok na výskum a vedecké účely v rámci aktivity.Z toho suma 1500,00 eur je položka v rámci VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H5P54 - Drobné laboratórne prístroje 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

4 015,53 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup drobných laboratórnych prístrojov a laboratórneho vybavenia na výskum a vedecké účely v rámci aktivity.    

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H5P55 - Meranie zrnitosti pôdy 

 
Merná jednotka 

 

Kus 

 
Počet jednotiek 

 

1 

 
Jednotková cena 

 

3 875,63 € 



41 - 99 
 

Komentár k rozpočtovej položke 

 
Min. parametre: Pario analyzátor zrnitostného zloženia pôdy 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky  Merná jednotka Počet jednotiek Jednotková cena 

0H5P56 - Licencia ANSYS Academic Research CFD  Kus 1 19 905,73 € 

 
Komentár k rozpočtovej položke 

 
Položka obsahuje nákup softwaru - softver ANSYS Academic Research CFD slúži k modelovaniu procesov. Cena je vrátane 4 ročnej servisovej podpory 

 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H5P57 - Analýza kompostu 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

3 960,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje analýzu kvality kompostu v cene 3960 eur s DPH v rámci výskumných činností aktivity projektu.    

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H5P58 - Tuzemské cestovné náhrady 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

11 352,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje min. 20x Cesty domáce predpokladaný počet dní na jednu cestu 3, priemerný počet osôb na jednu cestu 1, doprava(autobus, vlak, auto), stravné podľa § 5 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. Ide o cesty, ktoré súvisia s 
realizáciou aktivity, sú nutné pre dosiahnutie cieľov projektu a sú vykonávané osobami, ktoré participujú na realizácii aktivity ako odborníci. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H5P59 - Zahraničné cestovné náhrady v rámci krajín V4, Rakúsko 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

14 868,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje min. 18x Cesty zahraničné EÚ- krajiny ČR, Maďarsko, PL, Rakúsko predpokladaný počet dní min. 5, priemerný počet osôb na jednu cestu 1, doprava (autobus, vlak, auto), stravné podľa § 5 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. 
Ide o cesty, ktoré súvisia s realizáciou aktivity, sú nutné pre dosiahnutie cieľov projektu a sú vykonávané osobami, ktoré participujú na realizácii aktivity ako odborníci. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H5P60 - Zahraničné cestovné náhrady v rámci EÚ 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

15 300,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje min. 12x Cesty zahraničné EÚ, predpokladaný počet dnímin. 5, priemerný počet osôb na jednu cestu 1, doprava( lietadlo, vlak), stravné podľa § 5 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. Ide o cesty, ktoré súvisia s realizáciou 
aktivity, sú nutné pre dosiahnutie cieľov projektu a sú vykonávané osobami, ktoré participujú na realizácii aktivity ako odborníci. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H5P61 - Zahraničné cestovné náhrady mimo EÚ 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

5 850,66 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje min. 2x Cesty zahraničné mimo EÚ, predpokladaný počet dní min. 5, priemerný počet osôb na jednu cestu 1, doprava(lietadlo), stravné.Ide o cesty, ktoré súvisia s realizáciou aktivity, sú nutné pre dosiahnutie cieľov projektu a sú 
vykonávané osobami, ktoré participujú na realizácii aktivity ako odborníci. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H5P62 - Cestovné a stravné na územi SR 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

3 552,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje min. 40x Cestovné a stravné na územi SR, za účelom odberu vzoriek, konzultácie či iných aktivít súvisiacich s realizáciou projektu (vlak, autobus, auto).4 ľudia na jednu cestu stravné podľa § 5 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných 
náhradách.Ide o cesty, ktoré súvisia s realizáciou aktivity, sú nutné pre dosiahnutie cieľov projektu a sú vykonávané osobami, ktoré participujú na realizácii aktivity ako odborníci. 
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Číslo a názov rozpočtovej položky 
 

0H5P63 - Cestovné a stravné na uzemí krajín V4, Rakúsko 

 

Merná jednotka 
 

Projekt 

 

Počet jednotiek 
 

1 

 

Jednotková cena 
 

2 048,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje min. 16x Cestovné a stravné na uzemí krajín V4,Rakúsko Za účelom odberu vzoriek, konzultácie či iných aktivít súvisiacich s realizáciou projektu (vlak, autobus, auto). Počet ľudí na 1 cestu, 1 osobam, stravné podľa § 5 zákona č. 283/2002 
Z.z. o cestovných náhradách. Ide o cesty, ktoré súvisia s realizáciou aktivity, sú nutné pre dosiahnutie cieľov projektu a sú vykonávané osobami, ktoré participujú na realizácii aktivity ako odborníci. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H5P64 - Tonery 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

2 000,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup tonerov v cene 2000 eur pre účely výskumných činností v rámci aktivity.Rozpočtová položka VC.    

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H5P65 - Papier 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

700,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup papieru v cene 700 eur pre účely výskumných činností v rámci aktivity.Rozpočtová položka VC.    

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H5P66 - Plyny 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

1 000,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup plynov v cene 1000 eur pre účely výskumných činností v rámci aktivity.Rozpočtová položka VC.    

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H5P67 - Čistiace 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

2 000,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup čistiacich prostriedkov v cene 2000 eur pre účely výskumných činností v rámci aktivity.Rozpočtová položka VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H5P68 - Kancelárske potreby 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

2 000,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup kancelárskych potrieb v cene 2000 eur pre účely výskumných činností v rámci aktivity.Rozpočtová položka VC .   

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H5P69 - Projektový manažér 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

500 

 
Jednotková cena 

14,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Osoba bude v rámci projektu pracovať na hodinovej sadzbe 14,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je 
interným zamestnancom, bude pracovať na pracovnú zmluvu vrátane jej dodatkov. Osoba bude pracovať na TPP - trvalý pracovný pomer. Náplňou práce zamestnanca bude komplexne dohliadať na úspešnú implementáciu projektu, propagáciu, 
administráciu a zúčtovanie projektu. Nezanedbateľnou úlohou je aj vedenie projektového tímu pracujúceho na projekte.Rozpočtová položka VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H5P70 - Asistent projektového manažéra 1 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

229 

 
Jednotková cena 

10,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    
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Osoba bude v rámci projektu pracovať na hodinovú sadzbu 10,00 eur. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca . Osoba bude 
interným zamestnancom, bude pracovať na pracovnú zmluvu. Osoba bude pracovať na TPP - na plný pracovný pomer pre projekt. Náplňou práce zamestnanca bude zabezpečovať podporné činnosti pre riadnu implementáciu a pomoc pri čiastkových 
činnostiach projektovému manažérovi. 

 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H5P71 - Asistent projektového manažéra 2 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

714 

 
Jednotková cena 

10,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Osoba bude v rámci projektu pracovať na hodinovú sadzbu 10,00 eur. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca . Osoba bude 
interným zamestnancom, bude pracovať na pracovnú zmluvu. Osoba bude pracovať na TPP - na plný pracovný pomer pre projekt. Náplňou práce zamestnanca bude zabezpečovať podporné činnosti pre riadnu implementáciu a pomoc pri čiastkových 
činnostiach projektovému manažérovi. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H5P72 - Asistent projektového manažéra 3 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

286 

 
Jednotková cena 

10,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Osoba bude v rámci projektu pracovať na hodinovú sadzbu 10,00 eur. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca . Osoba bude 
interným zamestnancom, bude pracovať na pracovnú zmluvu. Osoba bude pracovať na TPP - na plný pracovný pomer pre projekt. Náplňou práce zamestnanca bude zabezpečovať podporné činnosti pre riadnu implementáciu a pomoc pri čiastkových 
činnostiach projektovému manažérovi. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H5P73 - Finančný manažér 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

286 

 
Jednotková cena 

15,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Osoba bude v rámci projektu pracovať za hodinovú sadzbu 15,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je 
interným zamestnancom, bude pracovať na pracovnú zmluvu vrátane jej dodatkov. Osoba bude pracovať na TPP - trvalý pracovný pomer. Náplňou práce bude zabezpečenie finančného manažmentu projektu, kontrolu podkladov k žiadostiam o platbu, 
kontrola projektu a čerpanie výdavkov po finančnej stránke. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H5P74 - Manažér monitorovania 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

429 

 
Jednotková cena 

12,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Osoba bude v rámci projektu pracovať na hodinovú sadzbu 12,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným 
zamestnancom, bude pracovať na pracovnú zmluvu vrátane jej dodatkov. Osoba bude pracovať na TPP - trvalý pracovný pomer. Náplňou práce bude spracovávanie priebežných a záverečnej monitorovacej správy a vykonávanie aktivít súvisiacich s 
monitoringom projektu, sledovanie dopadov projektu 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H5P75 - Vložné konferencie 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

25 776,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje vložné na domáce a zahraničné konferencie vo  výške 25 776,00 eur na aktivitu, ktoré bude nutné absolvovať pre vedecko výskumné zameranie projektu. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H6P1 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

720 

 
Jednotková cena 

17,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 17,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov 
zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Kľúčového pracovníka je zodpovedať za výskumné činnosti v rámci aktivity projektu. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H6P2 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2 

 
Merná jednotka 

 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

 

640 

 
Jednotková cena 

 

15,00 € 
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Komentár k rozpočtovej položke 

 
Kľúčový vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 15,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov 
zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Kľúčového pracovníka je zodpovedať za výskumné činnosti v rámci aktivity projektu. 

 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H6P3 - Vedecko-výskumný pracovník 1 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

640 

 
Jednotková cena 

13,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H6P4 - Vedecko-výskumný pracovník 2 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

460 

 
Jednotková cena 

15,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 15,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H6P5 - Vedecko-výskumný pracovník 3 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

460 

 
Jednotková cena 

15,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 15,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H6P6 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 3 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

640 

 
Jednotková cena 

17,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 17,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov 
zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Kľúčového pracovníka je zodpovedať za výskumné činnosti v rámci aktivity projektu. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H6P7 - Vedecko-výskumný pracovník 4 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

460 

 
Jednotková cena 

13,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H6P8 - Vedecko-výskumný pracovník 5 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

460 

 
Jednotková cena 

13,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 
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Merná jednotka Počet jednotiek Jednotková cena 

Osobohodina 460 15,00 € 

 

 

Číslo a názov rozpočtovej položky 
 

0H6P9 - Vedecko-výskumný pracovník 6 
 

Komentár k rozpočtovej položke 

 
Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 15,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H6P10 - Vedecko-výskumný pracovník 7 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

460 

 
Jednotková cena 

15,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 15,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H6P11 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 4 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

640 

 
Jednotková cena 

17,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 17,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov 
zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Kľúčového pracovníka je zodpovedať za výskumné činnosti v rámci aktivity projektu. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H6P12 - Vedecko-výskumný pracovník 8 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

460 

 
Jednotková cena 

15,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 15,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H6P13 - Vedecko-výskumný pracovník 9 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

460 

 
Jednotková cena 

15,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 15,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H6P14 - Vedecko-výskumný pracovník 10 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

460 

 
Jednotková cena 

13,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

 

0H6P15 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 5 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

640 

 
Jednotková cena 

15,00 € 

 

Komentár k rozpočtovej položke    
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Kľúčový vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 15,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov 
zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Kľúčového pracovníka je zodpovedať za výskumné činnosti v rámci aktivity projektu. 

 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H6P16 - Vedecko-výskumný pracovník 11 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

460 

 
Jednotková cena 

17,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 17,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H6P17 - Vedecko-výskumný pracovník 12 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

460 

 
Jednotková cena 

13,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H6P18 - Vedecko-výskumný pracovník 13 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

7837,5 

 
Jednotková cena 

5,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje štipendium pre doktoranda, ktorý bude na základe prijímacích skúšok zobratý na doktorandské štúdium počas realizácie projektu po dobu realizácie projektu. Osoba bude interným doktorandom SPU, bude dostávať štipendium. Náplňou 
práce doktoranda bude odborná činnosť v rámci svojho štúdia a zapájanie sa do aktivít žiadateľa. Výška štipendia bude určená na základe zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 553/2003 Z. z., 
ktorý upravuje platové pomery učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov, jeho doplnení a nariadení vlády. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H6P19 - Vedecko-výskumný pracovník 14 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

7837,5 

 
Jednotková cena 

11,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 11,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania. Rozpočtová položka VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H6P20 - Vedecko-výskumný pracovník 15 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

7837,5 

 
Jednotková cena 

13,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania. Rozpočtová položka VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H6P21 - Zahraničný výskumný pracovník 1 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

300 

 
Jednotková cena 

50,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Zahraničný výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 50,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe primeranej hodinovej sadzby zahraničného odborníka vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Odborník bude pracovať na dohodu o VP. Náplňou práce Zahraničného výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H6P22 - Zahraničný výskumný pracovník 2 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

90 

 
Jednotková cena 

140,00 € 
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Komentár k rozpočtovej položke 

 
Zahraničný výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 140 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe primeranej hodinovej sadzby zahraničného odborníka vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Odborník bude pracovať na dohodu o VP. Náplňou práce Zahraničného výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania. 

 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H6P23 - Zahraničný výskumný pracovník 3 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

90 

 
Jednotková cena 

140,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Zahraničný výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 140 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe primeranej hodinovej sadzby zahraničného odborníka vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Odborník bude pracovať na dohodu o VP. Náplňou práce Zahraničného výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H6P24 - Zahraničný výskumný pracovník 4 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

90 

 
Jednotková cena 

140,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Zahraničný výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 140 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe primeranej hodinovej sadzby zahraničného odborníka vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Odborník bude pracovať na dohodu o VP. Náplňou práce Zahraničného výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H6P25 - All in One PC 

 
Merná jednotka 

Kus 

 
Počet jednotiek 

2 

 
Jednotková cena 

1 251,60 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

min. parametre: All In One PC – 23.8" LED 1920×1080 IPS, AMD Ryzen 5 2600H, RAM 8GB DDR4 SDRAM, grafická karta RADEON Vega 8 s 2GB GDDR5, M.2 PCIe NVMe 128GB SSD, DVD, WiFi 802.11ac, Bluetooth , webkamera s mikrofonom s možnosťou 
zasunutia po použití, HDMI, čítačka kariet, USB klávesnica a myš, Náklon +5 -25°, Disk SATA 1 TB 7 200 ot./min,Repro 2× 2W, Windows 10 Home 64bit SK, záruka 24 mesiacov. Rozpočtová položka VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H6P26 - The Observer XT 

 
Merná jednotka 

Kus 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

12 564,80 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup softwaru - synchronizačný softvér pre Facereader 8    

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H6P27 - All-in-One Human  Behavior Research SW 

 
Merná jednotka 

Kus 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

14 750,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup softwaru - iMotions 7.1    

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H6P28 - Vedecko-výskumný pracovník 16 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

6000 

 
Jednotková cena 

11,50 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 11,50 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania. Rozpočtová položka VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H6P29 - Vedecko-výskumný pracovník 17 

 
Merná jednotka 

 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

 

300 

 
Jednotková cena 

 

50,00 € 
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Komentár k rozpočtovej položke 

 
Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 50,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe primeranej hodinovej sadzby zahraničného odborníka vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Odborník bude pracovať na dohodu o VP. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania. Rozpočtová položka VC. Ide o reintegrovaného slovenského odborníka 

 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H6P30 - Zahraničné cestovné náhrady v rámci krajín V4, Rakúsko 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

1 652,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje min. 2x Cesty zahraničné EÚ- krajiny ČR, Maďarsko, PL, Rakúsko predpokladaný počet dní min. 5, priemerný počet osôb na jednu cestu 1, doprava (autobus, vlak, auto), stravné podľa § 5 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. 
Ide o cesty, ktoré súvisia s realizáciou aktivity, sú nutné pre dosiahnutie cieľov projektu a sú vykonávané osobami, ktoré participujú na realizácii aktivity ako odborníci. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H6P31 - Zahraničné cestovné náhrady v rámci EÚ 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

61 200,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje min. 48x Cesty zahraničné EÚ, predpokladaný počet dnímin. 5, priemerný počet osôb na jednu cestu 1, doprava( lietadlo, vlak), stravné podľa § 5 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. Ide o cesty, ktoré súvisia s realizáciou 
aktivity, sú nutné pre dosiahnutie cieľov projektu a sú vykonávané osobami, ktoré participujú na realizácii aktivity ako odborníci. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H6P32 - Zahraničné cestovné náhrady mimo EÚ 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

20 477,31 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje min. 7x Cesty zahraničné mimo EÚ, predpokladaný počet dní min. 5, priemerný počet osôb na jednu cestu 1, doprava(lietadlo), stravné.Ide o cesty, ktoré súvisia s realizáciou aktivity, sú nutné pre dosiahnutie cieľov projektu a sú 
vykonávané osobami, ktoré participujú na realizácii aktivity ako odborníci. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H6P33 - Cestovné a stravné na územi SR 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

4 617,60 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje min. 52x Cestovné a stravné na územi SR, za účelom odberu vzoriek, konzultácie či iných aktivít súvisiacich s realizáciou projektu (vlak, autobus, auto).4 ľudia na jednu cestu stravné podľa § 5 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných 
náhradách.Ide o cesty, ktoré súvisia s realizáciou aktivity, sú nutné pre dosiahnutie cieľov projektu a sú vykonávané osobami, ktoré participujú na realizácii aktivity ako odborníci. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H6P34 - Cestovné a stravné na uzemí krajín V4,Rakúsko 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

2 048,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje min. 16x Cestovné a stravné na uzemí krajín V4,Rakúsko Za účelom odberu vzoriek, konzultácie či iných aktivít súvisiacich s realizáciou projektu (vlak, autobus, auto). Počet ľudí na 1 cestu, 1 osobam, stravné podľa § 5 zákona č. 283/2002 
Z.z. o cestovných náhradách. Ide o cesty, ktoré súvisia s realizáciou aktivity, sú nutné pre dosiahnutie cieľov projektu a sú vykonávané osobami, ktoré participujú na realizácii aktivity ako odborníci. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H6P35 - Tonery 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

2 000,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup tonerov v cene 2000 eur pre účely výskumných činností v rámci aktivity.Rozpočtová položka VC.    

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H6P36 - Papier 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

200,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    
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Položka obsahuje nákup papieru v cene 200 eur pre účely výskumných činností v rámci aktivity.Rozpočtová položka VC. 
 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H6P37 - Čistiace 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

2 000,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup čistiacich prostriedkov v cene 2000 eur pre účely výskumných činností v rámci aktivity.Rozpočtová položka VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H6P38 - Kancelárske potreby 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

500,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup kancelárskych potrieb v cene 500 eur pre účely výskumných činností v rámci aktivity.Rozpočtová položka VC.    

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H6P39 - Projektový manažér 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

500 

 
Jednotková cena 

14,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Osoba bude v rámci projektu pracovať na hodinovej sadzbe 14,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je 
interným zamestnancom, bude pracovať na pracovnú zmluvu vrátane jej dodatkov. Osoba bude pracovať na TPP - trvalý pracovný pomer. Náplňou práce zamestnanca bude komplexne dohliadať na úspešnú implementáciu projektu, propagáciu, 
administráciu a zúčtovanie projektu. Nezanedbateľnou úlohou je aj vedenie projektového tímu pracujúceho na projekte.Rozpočtová položka VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H6P40 - Asistent projektového manažéra 1 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

229 

 
Jednotková cena 

10,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Osoba bude v rámci projektu pracovať na hodinovú sadzbu 10,00 eur. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca . Osoba bude 
interným zamestnancom, bude pracovať na pracovnú zmluvu. Osoba bude pracovať na TPP - na plný pracovný pomer pre projekt. Náplňou práce zamestnanca bude zabezpečovať podporné činnosti pre riadnu implementáciu a pomoc pri čiastkových 
činnostiach projektovému manažérovi. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H6P41 - Asistent projektového manažéra 2 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

714 

 
Jednotková cena 

10,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Osoba bude v rámci projektu pracovať na hodinovú sadzbu 10,00 eur. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca . Osoba bude 
interným zamestnancom, bude pracovať na pracovnú zmluvu. Osoba bude pracovať na TPP - na plný pracovný pomer pre projekt. Náplňou práce zamestnanca bude zabezpečovať podporné činnosti pre riadnu implementáciu a pomoc pri čiastkových 
činnostiach projektovému manažérovi. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H6P42 - Asistent projektového manažéra 3 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

286 

 
Jednotková cena 

10,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Osoba bude v rámci projektu pracovať na hodinovú sadzbu 10,00 eur. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca . Osoba bude 
interným zamestnancom, bude pracovať na pracovnú zmluvu. Osoba bude pracovať na TPP - na plný pracovný pomer pre projekt. Náplňou práce zamestnanca bude zabezpečovať podporné činnosti pre riadnu implementáciu a pomoc pri čiastkových 
činnostiach projektovému manažérovi. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H6P43 - Finančný manažér 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

286 

 
Jednotková cena 

15,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Osoba bude v rámci projektu pracovať za hodinovú sadzbu 15,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je 
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interným zamestnancom, bude pracovať na pracovnú zmluvu vrátane jej dodatkov. Osoba bude pracovať na TPP - trvalý pracovný pomer. Náplňou práce bude zabezpečenie finančného manažmentu projektu, kontrolu podkladov k žiadostiam o platbu, 
kontrola projektu a čerpanie výdavkov po finančnej stránke. 

 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H6P44 - Manažér monitorovania 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

429 

 
Jednotková cena 

12,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Osoba bude v rámci projektu pracovať na hodinovú sadzbu 12,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným 
zamestnancom, bude pracovať na pracovnú zmluvu vrátane jej dodatkov. Osoba bude pracovať na TPP - trvalý pracovný pomer. Náplňou práce bude spracovávanie priebežných a záverečnej monitorovacej správy a vykonávanie aktivít súvisiacich s 
monitoringom projektu, sledovanie dopadov projektu. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H6P45 - Vložné konferencie 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

13 698,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje vložné na domáce a zahraničné konferencie vo  výške 13 698,00 eur na aktivitu, ktoré bude nutné absolvovať pre vedecko výskumné zameranie projektu. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H7P1 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

800 

 
Jednotková cena 

17,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 17,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov 
zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Kľúčového pracovníka je zodpovedať za výskumné činnosti v rámci aktivity projektu. Rozpočtová položka VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H7P2 - Vedecko-výskumný pracovník 1 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

400 

 
Jednotková cena 

15,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 15,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania. Rozpočtová položka VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H7P3 - Vedecko-výskumný pracovník 2 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

400 

 
Jednotková cena 

15,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 15,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania. Rozpočtová položka VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H7P4 - Vedecko-výskumný pracovník 3 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

400 

 
Jednotková cena 

13,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania. Rozpočtová položka VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H7P5 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

800 

 
Jednotková cena 

15,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    
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Kľúčový vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 15,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov 
zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Kľúčového pracovníka je zodpovedať za výskumné činnosti v rámci aktivity projektu.Rozpočtová položka VC. 

 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H7P6 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 3 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

800 

 
Jednotková cena 

17,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 17,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov 
zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Kľúčového pracovníka je zodpovedať za výskumné činnosti v rámci aktivity projektu.Rozpočtová položka VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H7P7 - Vedecko-výskumný pracovník 4 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

400 

 
Jednotková cena 

13,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania. Rozpočtová položka VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H7P8 - Vedecko-výskumný pracovník 5 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

7837,5 

 
Jednotková cena 

5,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje štipendium pre doktoranda, ktorý bude na základe prijímacích skúšok zobratý na doktorandské štúdium počas realizácie projektu po dobu realizácie projektu. Osoba bude interným doktorandom SPU, bude dostávať štipendium. Náplňou 
práce doktoranda bude odborná činnosť v rámci svojho štúdia a zapájanie sa do aktivít žiadateľa. Výška štipendia bude určená na základe zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 553/2003 Z. z., 
ktorý upravuje platové pomery učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov, jeho doplnení a nariadení vlády.Rozpočtová položka VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H7P9 - Vedecko-výskumný pracovník 6 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

7837,5 

 
Jednotková cena 

13,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom SPU. Náplňou práce  Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania. Rozpočtová položka VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H7P10 - Zahraničný výskumný pracovník 1 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

90 

 
Jednotková cena 

140,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Zahraničný výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 140 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe primeranej hodinovej sadzby zahraničného odborníka vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Odborník bude pracovať na dohodu o VP. Náplňou práce Zahraničného výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania. Rozpočtová položka VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H7P11 - Zahraničný výskumný pracovník 2 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

90 

 
Jednotková cena 

140,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Zahraničný výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 140 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe primeranej hodinovej sadzby zahraničného odborníka vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Odborník bude pracovať na dohodu o VP. Náplňou práce Zahraničného výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania. Rozpočtová položka VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H7P12 - Potravinový inkubátor - 001 Architektúra a stavebno technické riešenie 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

204 284,54 € 
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Komentár k rozpočtovej položke 

 
Jedná sa o stavebnú položku v rámci výkazu výmer. Ide o nutné stavebné úpravy v rámci existujúcej budovy Katedry hygieny a bezpečnosti potravín SPU v Nitre. Potravinový inkubátor umožní overiť získané laboratórne výskumné poznatky v podmienkach 
simulujúcich výrobný proces. Vybudovanie potravinového inkubátora podporí prenos poznatkov a technológií do praxe a obohatí nehmotné duševné vlastníctvo univerzity. Originálnosť predkladaného projektového zámeru ďalej spočíva v potenciáli 
aplikovateľnosti plánovaných výsledkov do hospodárskej praxe, a to prostredníctvom vybudovania funkčného Potravinového inkubátora, ktorý je jedinečný v krajinách strednej Európy.Rozpočtová položka VC. 

 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H7P13 - Potravinový inkubátor - 002 Zdravotechnika 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

42 459,89 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Jedná sa o stavebnú položku v rámci výkazu výmer. Ide o nutné stavebné úpravy v rámci existujúcej budovy Katedry hygieny a bezpečnosti potravín SPU v Nitre. Potravinový inkubátor umožní overiť získané laboratórne výskumné poznatky v podmienkach 
simulujúcich výrobný proces. Vybudovanie potravinového inkubátora podporí prenos poznatkov a technológií do praxe a obohatí nehmotné duševné vlastníctvo univerzity. Originálnosť predkladaného projektového zámeru ďalej spočíva v potenciáli 
aplikovateľnosti plánovaných výsledkov do hospodárskej praxe, a to prostredníctvom vybudovania funkčného Potravinového inkubátora, ktorý je jedinečný v krajinách strednej Európy. Položka je v rámci VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H7P14 - Potravinový inkubátor - 003 Vzduchotechnika 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

131 904,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Jedná sa o stavebnú položku v rámci výkazu výmer. Ide o nutné stavebné úpravy v rámci existujúcej budovy Katedry hygieny a bezpečnosti potravín SPU v Nitre. Potravinový inkubátor umožní overiť získané laboratórne výskumné poznatky v podmienkach 
simulujúcich výrobný proces. Vybudovanie potravinového inkubátora podporí prenos poznatkov a technológií do praxe a obohatí nehmotné duševné vlastníctvo univerzity. Originálnosť predkladaného projektového zámeru ďalej spočíva v potenciáli 
aplikovateľnosti plánovaných výsledkov do hospodárskej praxe, a to prostredníctvom vybudovania funkčného Potravinového inkubátora, ktorý je jedinečný v krajinách strednej Európy.Rozpočtová položka VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H7P15 - Potravinový inkubátor - 004 Elektroinštalácia 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

71 288,88 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Jedná sa o stavebnú položku v rámci výkazu výmer. Ide o nutné stavebné úpravy v rámci existujúcej budovy Katedry hygieny a bezpečnosti potravín SPU v Nitre. Potravinový inkubátor umožní overiť získané laboratórne výskumné poznatky v podmienkach 
simulujúcich výrobný proces. Vybudovanie potravinového inkubátora podporí prenos poznatkov a technológií do praxe a obohatí nehmotné duševné vlastníctvo univerzity. Originálnosť predkladaného projektového zámeru ďalej spočíva v potenciáli 
aplikovateľnosti plánovaných výsledkov do hospodárskej praxe, a to prostredníctvom vybudovania funkčného Potravinového inkubátora, ktorý je jedinečný v krajinách strednej Európy.Rozpočtová položka VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H7P16 - Potravinový inkubátor - 005 Vykurovanie 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

18 720,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Jedná sa o stavebnú položku v rámci výkazu výmer. Ide o nutné stavebné úpravy v rámci existujúcej budovy Katedry hygieny a bezpečnosti potravín SPU v Nitre. Potravinový inkubátor umožní overiť získané laboratórne výskumné poznatky v podmienkach 
simulujúcich výrobný proces. Vybudovanie potravinového inkubátora podporí prenos poznatkov a technológií do praxe a obohatí nehmotné duševné vlastníctvo univerzity. Originálnosť predkladaného projektového zámeru ďalej spočíva v potenciáli 
aplikovateľnosti plánovaných výsledkov do hospodárskej praxe, a to prostredníctvom vybudovania funkčného Potravinového inkubátora, ktorý je jedinečný v krajinách strednej Európy.Rozpočtová položka VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H7P17 - Potravinový inkubátor - 006 Vodovodná a kanalizačná prípojka 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

25 212,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Jedná sa o stavebnú položku v rámci výkazu výmer. Ide o nutné stavebné úpravy v rámci existujúcej budovy Katedry hygieny a bezpečnosti potravín SPU v Nitre. Potravinový inkubátor umožní overiť získané laboratórne výskumné poznatky v podmienkach 
simulujúcich výrobný proces. Vybudovanie potravinového inkubátora podporí prenos poznatkov a technológií do praxe a obohatí nehmotné duševné vlastníctvo univerzity. Originálnosť predkladaného projektového zámeru ďalej spočíva v potenciáli 
aplikovateľnosti plánovaných výsledkov do hospodárskej praxe, a to prostredníctvom vybudovania funkčného Potravinového inkubátora, ktorý je jedinečný v krajinách strednej Európy.Rozpočtová položka VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H7P19 - All in One PC 

 
Merná jednotka 

Kus 

 
Počet jednotiek 

4 

 
Jednotková cena 

1 251,60 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

min. parametre: All In One PC – 23.8" LED 1920×1080 IPS, AMD Ryzen 5 2600H, RAM 8GB DDR4 SDRAM, grafická karta RADEON Vega 8 s 2GB GDDR5, M.2 PCIe NVMe 128GB SSD, DVD, WiFi 802.11ac, Bluetooth , webkamera s mikrofonom s možnosťou 
zasunutia po použití, HDMI, čítačka kariet, USB klávesnica a myš, Náklon +5 -25°, Disk SATA 1 TB 7 200 ot./min,Repro 2× 2W, Windows 10 Home 64bit SK, záruka 24 mesiacov 



53 - 99 
 

Číslo a názov rozpočtovej položky  Merná jednotka Počet jednotiek Jednotková cena 
 

0H7P20 - USB kľúč  Kus 10 27,24 € 

 
Komentár k rozpočtovej položke 

 
Min. parametre: USB 3.1 64 GB Flash disk, rýchlosť čítania až 200 MB/s 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky  Merná jednotka Počet jednotiek Jednotková cena 

0H7P21 - Externý disk Kus 10 186,09 € 

 
Komentár k rozpočtovej položke 

 
Min. parametre: Externý disk 4 TB – 2.5", USB 3.0 (spätne kompatibilné s USB 2.0) 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky  Merná jednotka Počet jednotiek Jednotková cena 

0H7P22 - Interaktívny LCD dotykový displej Kus 2 8 540,40 € 

 
Komentár k rozpočtovej položke 

 
Min. parametre: Veľkosť uhlopriečky min 163,9 cm  s rozlíšením 1 920 × 1 080 pixelov,Jas :350cd/m2, infračervený (IR) systém s 10-bodovým dotykom, Počet zobrazovaných farieb : 16,77 milion,Rozostup bodov 0,744 x 0,744 mm, počet užívateľov, ktorý 
môžu súčasne písať ... Min. 4, Kontrastný pomer: 5000 : 1, Dva vstavané predné stereo reproduktory s výkonom min 2x10W, Tlačidlá na prednom  panely : ovládanie hlasitosti, voľba vstupu (HDMI/D-SUB),Zapnutie/vypnutie, zamrznutie obrazu. Hrúbka 
bezpečnostného skla min. 4,1 mm, Zobrazovací uhol (H a V ) min. 178°, Technológia obrazovky: a-Si TFT LCD, pasívne chladenie- bez ventilátora, Doba prevádzky v štandarde 24/7 ( 24 hodín denne 7 dní v týždni), Montáž: VESA (4 body), 400 × 400 mm, 
pohyblivý vertikálne nastaviteľný stojan s integroavanými držiakmni na káble na kolieskach pre displeje 60" až 80", Vstavané PC s pasívnym chladením: 4 jadrový procesor N3160, TDP 6W, Pamäť RAM4GB , SSD  64GB, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise, 
Integrovaná grafická karta HD400, WiFi Modul podporujúci počítače s OS Windows a MAC,Podporovaný štandard : 2.4GH, IEEE802.11b/g/n; 5GHz, IEEE802.11a/n, softvérová výbava: sw pre maľovanie na panely s možnosťou exportu do pdf a odosielania 
emailom, sw pre kreslenie cez zobrazený obsah, sw pre prezentáciu a kolaboráciu viacerých používateľov, sw pre pripojenie viacerých (až 50) učastníkov s vlastnými zariadeniami s možnosťou aktívne vstupovať do prezentácie ,možnosť ukladať 
zobrazované údaje aj s poznámkami prednášajúceho na USB flash disk, sw pre zrkadlenie obrazovky  (MirrorOP) počítača na panely,možnosť vytláčať zobrazované údaje na tlačiarni, PC/AV -HDMI vstup min. 4x, LAN(10BASEe-T/100BASE-TX)...min 1x, Pasívne 
pero ....... min 1x, Diaľkový ovládač..... min1x, miniOPS vstup...min1x, záruka na Big Pad 5rokov 

 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H7P23 - Laboratórne sklo a pomôcky na vedecké  účely 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

23 547,95 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup laboratórneho skla a príslušenstva, pomôcok na výskum a vedecké účely v rámci aktivity. Celá suma je položka v rámci VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H7P24 - Drobné laboratórne prístroje 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

7 817,23 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup drobných laboratórnych prístrojov a laboratórneho vybavenia na výskum a vedecké účely v rámci aktivity.Rozpočtová položka VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H7P25 - Konvektomat s príslušenstvom 

 
Merná jednotka 

Kus 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

15 013,20 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Min. parametre: Konvektomat el. 6xGN1/1, bojlerový , AOS-61EBA2/268200, Air-O-Steam level B s príslušenstvom, rozmer: 898x915x808mm(šxhxv), príkon elektro: 10,1kW/400V, kapacita: 6 x GN1/1, tvorba pary: v bojleri, teplotná sonda, funkcie: horúci 
vzduch 25-300°C, para 100°C 
para s nízkou teplotou 25-99°C, prehriata para 101-130°C, kombi cyklus 25-250°C, regenerácia 25-250°C.  Cook&Hold, Eco-delta T pečenie, manuálne privlhčenie, nízkoteplotné pečenie varenie v dvoch fázach s oddeleným nastavením, pauza - odsunutý 
štart 1/2 otáčky ventilátora, 1/2 výkon ohrevu, ovládanie odvetrávacej klapky, vypúšťanie generátora pary, 4 automatické umývacie programy + 1 poloautomatický 
meranie a regulácia vlhkosti pomocou technológie BY-PASS, rýchle schladenie komory 
HACCP výstup / monitoring, automatická kontrola zavápnenia bojlera, Vrátane príslušenstva: 
Podstavec pod konvektomat 061, 101, EASY rozmer: 845x680x755mm(šxhxv) polica s vedením pre GN, Filter tukový pre el./plyn.konvektomat 061/922177/, rozmer: 450x360x60mm(šxhxv) 
nerezové prevedenie, Sprcha umývacia ku  konvektomatu, DL-1, sprcha pre umývanie varnej komory konvektomatov, hlavica + držiak + hadica 2m. Oven Cleaner Power, 5l/9019640/, Čistiaci prostriedok pre konvertomaty s automatickým čistiacim 
systémom. Výnimočné zloženie prípravku zabezpečuje čistenie konvertomatov pri nízkych aj vysokých teplotách. Odstaňuje aj najodolnejšie nečistoty, zvyšky jedál a nečistoty po grilovaní v jednom cykle. Rýchle čistenie znižuje spotrebu vody a nároky na 
pracovnú silu. 
Oven Rinse Power, 5l/9021430/, Oplachové aditívum pre konvektomaty s automatickým čistiacim, systémom. Výnimočné zloženie prípravku neutralizuje alkalické, prostredie, ktoré vzniká v priestore kde prebieha pečenie, a odstraňuje nánosy nečistôt 
vznikajúcich počas procesu pečenia. Prípravok zanechá povrchy suché, hygienicky a žiarivo čisté. 
Zmäkčovač vody automatický, 8l, AL-8/AAL07/ rozmer: 245x450x440mm (šxhxv), príkon elektro: 4 W/230V, objem: 8 l, max. odporúčaný  prietok: 1400 l/h. vstupná  teplota vody 8 - 25°C, elektronická riadiaca LCD jednotka s opticko-akustickou, signalizáciou 
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nedostatku soli 
regenerácia tabletovou soľou, nastavenie regenerácie na dni v týždni / týždne, automatický program dezinfekcie živice, zabudovaný by-pass mixer 
Soľ tabletová 25kg , vhodná na regeneráciu automatických katexových zmäkčovačov pitnej a úžitkovej vody, NaCl chlorid sodný - kuchynská soľ balenie 25 kg." 
Rozpočtová položka VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky  Merná jednotka Počet jednotiek Jednotková cena 

0H7P26 - Pasírovač Robo cupe C80 s príslušenstvom Kus 1 5 368,87 € 

 
Komentár k rozpočtovej položke 

 
Min. parametre: Pasírovač Robot Coupe C80 s príslušenstvom 
Hodinový výkon: od 40 kg do 60 kg 
Non-stop proces spracovania: až 30 min. 
Princíp odstredivej sily špeciáleího bubnového otočného sita. 
Model C 80 je vybavený nerezovými nožičkami. 
Materiál: nerezová oceľ 
Sito: nerez v tvare valca s otvormi 1 mm (v štadnarnej výbave 1 kus) 
Umožňuje súvislé dávkovanie pre jednoduché použitie a úsporu času. 
Je vybavený ľahko zostaviteľnými lopatkami 
rýchlosť otáčania lopatiek: min 1500 ot./min. 
materiál lopatky: guma 
magnetická bezpečnostná poistka zabraňuje prístupu k situ počas prevádzky 
Rozmery(Š x H x V): 610 x 360 x 540 mm Napojenie: 230 V 
Hmotnosť: 21 kg, Vrátane príslušenstva: sitá 0,5 , 3 a 5 mm 
Rozpočtová položka VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky  Merná jednotka Počet jednotiek Jednotková cena 

0H7P27 - Pastér s priamym plnením - elektrický Kus 1 5 990,50 € 

 
Komentár k rozpočtovej položke 

 
Min. parametre: Pasterizátor s priamym plnením – elektrický Súčasťou setu je : stojan, pasterizačná nádrž 150 litrov, ohrevné teleso 13,5 kW s automatickou reguláciou teploty, plnička bag in box, držiak bagov. Skladovacia nádrž, plnička bag in box 
termostat pre riadenie nastavenej teploty doba zahrievania pre 150 litrov : max 45 min., doba plnenia: od 10 do 15 min. 
hodinové zaťaženie od 150 l do 300 l, pasterizátor: ohrevné teleso 13,5 kW / 400 V s automatickou reguláciou teploty. Napojenie: 400V, Rozmery: Ø 60 cm, 85 cm  výška, Hmotnosť: 40 kg" 
Rozpočtová položka VC. 

 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

 
Merná jednotka 

 
Počet jednotiek 

 
Jednotková cena 

0H7P28 - Sporák s digestorom 

 
Komentár k rozpočtovej položke 

Kus 2 2 486,60 € 

Min. parametre: Sporák s digestorom (BEZ BUDOVANIA VZDUCHOTECHNIKY), Sporák el. s rúrou, 4xplatňa, 
660/600, SPT-60ELS, rozmer: 660x600x860mm(šxhxv), príkon elektro: 11,13kW/400V, elektrický príkon platní: 4x2kW, počet platní: 4ks, priemer platne: 180mm, elektrický príkon rúry: 3,13kW, vnútorný rozmer rúry: 545x380x340mm(šxhxv)/ GN1/1, 
regulácia teploty rúry: 50-300°C, prevedenie rúry: multifunkčná konvekčná, základné príslušenstvo: -rošt rúry GN1/1 
Vrátane digestora: Nerezový digestor / odsavač pár - 600 mm - 550 m³ / h, Špecifikácie: 
Materiál: Nerezová oceľ, Farba: Strieborná, Celkové rozmery: 600 x 470 x (580 - 820) mm (Š x D x V), Odvzdušnenie priemer: 155 mm, Prietok vzduchu: 550 m³ / h, Rozmery komína: 224 x 221 x (300 - 540) mm (Š x D x V), Osvetlenie: 1 x maximálne 1,5 W, 
Napätie: 220-240 V~, 50 Hz 
Výkon: 180 W, 3 úrovne rýchlosti, Dodávka obsahuje: 1 x digestor, 1 x Vent. potrubie, 1 x uhlíkový filter, Energetický štítek: F, Značka: vidaXL, SKU: 241213,EAN: 8718475885498" 
Rozpočtová položka VC. 

 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

 
Merná jednotka 

 
Počet jednotiek 

 
Jednotková cena 

0H7P29 - Stolný šľahač 

 
Komentár k rozpočtovej položke 

Kus 1 11 705,87 € 

Min. parametre: Stolný šľahač REGO HERLITZIUS model SM 10, plynule nastaviteľná rýchlosť, tlačidlo pre prepínanie činnosti stroja na „šľahanie“ a „vyšľahávanie“, objem dieže: 10litr., automaticky počítačom riadený štart stroja, tlačidlo na prepínanie 
rýchlosti miešania, Štandardná dodávka obsahuje: 1 ks dieža, 1 ks šľahacia metla, 1 ks vyšľahávacia metla, 1 ks dávkovač mazacieho tuku, 1 ks plechovka mazacieho tuku, Technické parametre: Príkon: 0,75 kW, 230V 
Otáčky (ot/min.): 50 – 650, Hladina hluku: 54 dB, Hmotnosť: 70 Kg, Rozmery (š x h x v):  530 x 550 x 810 mm, Cesto (min./max. Kg): 0,25Kg/2kg, Hmoty (min./max. Kg): 0,25Kg/8Kg, Krém (min./max. Kg): 0,25Kg/6Kg " 
Rozpočtová položka VC. 

 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

 
Merná jednotka 

 
Počet jednotiek 

 
Jednotková cena 

0H7P30 - Stroj na oblátky jednomiestny Kus 2 1 916,87 € 
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Komentár k rozpočtovej položke 

 
Min. parametre: Stroj na oblátky jednomiestny - SD1-R - ručne ovládaný spekací stroj určený na ohrev alebo spekanie dvoch korpusov oblátok, medzi ktorými je posyp s vysokým obsahom cukru. Materiál : potravinárský bronz. 
Parametre: príkon-1 kW, rozmery( Š x H x V): 245x400x220 mm, hmotnosť: 11kg 
Rozpočtová položka VC. 

 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

 
Merná jednotka 

 
Počet jednotiek 

 
Jednotková cena 

0H7P31 - Stroj na sušienky čajové č.2 

 
Komentár k rozpočtovej položke 

Kus 1 43 427,97 € 

Min. parametre: Stroj na čajové sušenky – trezírka ABM DROP TF 400, Konštrukcia stroja z hliníkového materiálu, krycie plechy stroja z nerezu, Ovládanie pomocou PLC (farebný ovládací panel), možnosť uloženia 100 programov, Programovanie podľa IEC 
noriem, Dávkovacie válce z nerezovej ocele s variabilnou rýchlosťou (riadené frekvenčným meničom), Šírka plechov 400mm, automatický obojsmerný elektronicky riadený posun plechov s variabilnou rýchlosťou (riadené frekvenčným meničom), Ľahko 
demontovateľná dávkovacia hlava z hliníkového materiálu pre rýchlu výmenu foriem (bez potreby použitia náradia). Dávkovacie valce a rotačné trysky s variabilnou rýchlosťou (riadené frekvenčným meničom). Systém rezania strunou/ pretlačovaných 
výrobkov s variabilnou rýchlosťou (riadené frekvenčným meničom). Rám systému rezania strunou z nerezového/hliníkového materiálu so 6 výstupnými otvormi. Rozmery: 950 x 1370 x 1430 mm (šxvxh), Hmotnosť: 304 kg, Príkon: 1,66 kW, Napätie: 
400x3+T+N, Štandardné príslušenstvo: dávkovacia hlava valcov 400 mm pre tuhé a jemné cestá (zmesi), 6 riadková rotačná šablóna šírky 400 mm, 4 sety trysiek (každý set obsahuje 6 ks), 6 riadkový rám pre systém odrezávania strunou, 6 riadková 
šablóna pre odrezávanie strunou (štandard: tvar výrobkov podľa výberu zákazníka), nástroje pre údržbu. 
Rozpočtová položka VC. 

 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H7P32 - Sušička ovocia 

 
Merná jednotka 

Kus 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

6 597,30 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Min. parametre: Sušička ovocia - nerezová oceľ, elektronický časovač a displej na zobrazenie teploty kapacita až 12 kg. Materiál nerezová oceľ. Počet políc 6 na sušenie a jedna odkvapová misa 
rozmery mriežky: 52 cm  široká, 47 cm  hlboká. Mobilná na kolieskach. 
Vvýkon 2 kW. Rozmery (v x š x h):  50 x 77 x 50 cm, Napojenie: 230V. Hmotnosť: 60 kg 
Rozpočtová položka VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H7P33 - Šokový schladzovač/zmrazovač 

 
Merná jednotka 

Kus 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

3 611,43 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Min. parametre: Šokový schladzovač/zmrazovač 5xGN1/1, SHF-0511, rozmery: 760x700x850mm(šxhxv), príkon elektro: 0,45kW/230V, kapacita: 5 x GN1/1 - 40mm alebo 5 x EN600x400mm(šxh), schladzovač - 15kg/cyklus, zmrazovač - 10kg/cyklus, 
pokrmová sonda: jednobodová, elektronická riadiaca jednotka, dotykový ovládací panel s LED displejom, možnosť voľby manuálnych / automatických programov, program riadeného rozmrazovania pokrmov 
zabudovaný USB port pre stiahnutie HACCP dát, s chladiacim agregátom, chladivo: R452a" 
Rozpočtová položka VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H7P34 - Zostava pece MIWE CUBE - FRESH FOOD SYSTÉM č.2 

 
Merná jednotka 

Kus 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

14 572,33 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Min. parametre: Zostava pece zložená z elektrickej konvekčnej pece AIR s programovým ovládaním MIWE FP 9 (možnosť predvoľby 30 programov). Do pece je možné vložiť  5 plechov á 60 x 40 cm. V zostave je ďalej medzifoch, šuplík, skrinka, digestor s 
ventilátorom a pojazdné kolieska. Rozmery celej zostavy sú: v x š x h = 1945 x 800 x 805 mm. Príkon pece je cca 8,1 kW. 
Rozpočtová položka VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H7P35 - Chemikálie a analytické súpravy 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

546,03 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup analytických súprav a chemikálií na vedecké  účely v rámci aktivity. Suma položka v rámci VC.    

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H7P36 - Zahraničné cestovné náhrady v rámci krajín V4, Rakúsko 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

1 652,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    
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Položka obsahuje min. 2x Cesty zahraničné EÚ- krajiny ČR, Maďarsko, PL, Rakúsko predpokladaný počet dní min. 5, priemerný počet osôb na jednu cestu 1, doprava (autobus, vlak, auto), stravné podľa § 5 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. 
Ide o cesty, ktoré súvisia s realizáciou aktivity, sú nutné pre dosiahnutie cieľov projektu a sú vykonávané osobami, ktoré participujú na realizácii aktivity ako odborníci.Rozpočtová položka VC. 

 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H7P37 - Zahraničné cestovné náhrady v rámci EÚ 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

5 100,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje min. 4x Cesty zahraničné EÚ, predpokladaný počet dnímin. 5, priemerný počet osôb na jednu cestu 1, doprava( lietadlo, vlak), stravné podľa § 5 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. Ide o cesty, ktoré súvisia s realizáciou 
aktivity, sú nutné pre dosiahnutie cieľov projektu a sú vykonávané osobami, ktoré participujú na realizácii aktivity ako odborníci.Rozpočtová položka VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H7P38 - Zahraničné cestovné náhrady mimo EÚ 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

11 701,32 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje min. 4x Cesty zahraničné mimo EÚ, predpokladaný počet dní min. 5, priemerný počet osôb na jednu cestu 1, doprava(lietadlo), stravné.Ide o cesty, ktoré súvisia s realizáciou aktivity, sú nutné pre dosiahnutie cieľov projektu a sú 
vykonávané osobami, ktoré participujú na realizácii aktivity ako odborníci.Rozpočtová položka VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H7P39 - Cestovné a stravné na územi SR 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

1 776,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje min. 20x Cestovné a stravné na územi SR, za účelom odberu vzoriek, konzultácie či iných aktivít súvisiacich s realizáciou projektu (vlak, autobus, auto).4 ľudia na jednu cestu stravné podľa § 5 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných 
náhradách.Ide o cesty, ktoré súvisia s realizáciou aktivity, sú nutné pre dosiahnutie cieľov projektu a sú vykonávané osobami, ktoré participujú na realizácii aktivity ako odborníci.Rozpočtová položka VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H7P40 - Cestovné a stravné na uzemí krajín V4, Rakúsko 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

768,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje min. 6x Cestovné a stravné na uzemí krajín V4,Rakúsko Za účelom odberu vzoriek, konzultácie či iných aktivít súvisiacich s realizáciou projektu (vlak, autobus, auto). Počet ľudí na 1 cestu, 1 osobam, stravné podľa § 5 zákona č. 283/2002 
Z.z. o cestovných náhradách. Ide o cesty, ktoré súvisia s realizáciou aktivity, sú nutné pre dosiahnutie cieľov projektu a sú vykonávané osobami, ktoré participujú na realizácii aktivity ako odborníci.Rozpočtová položka VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H7P41 - Tonery 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

2 000,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup tonerov v cene 2000 eur pre účely výskumných činností v rámci aktivity.Rozpočtová položka VC.    

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H7P42 - Papier 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

200,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup papieru v cene 200 eur pre účely výskumných činností v rámci aktivity.Rozpočtová položka VC.    

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H7P43 - Plyny 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

1 000,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup plynov v cene 1000 eur pre účely výskumných činností v rámci aktivity.Rozpočtová položka VC.    

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

 
Merná jednotka 

 
Počet jednotiek 

 
Jednotková cena 
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0H7P44 - Čistiace Projekt 1 3 000,00 € 

 
Komentár k rozpočtovej položke 

 
Položka obsahuje nákup čistiacich prostriedkov v cene 3000 eur pre účely výskumných činností v rámci aktivity.Rozpočtová položka VC. 

 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H7P45 - Kancelárske potreby 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

500,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup kancelárskych potrieb v cene 500 eur pre účely výskumných činností v rámci aktivity.Rozpočtová položka VC.    

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H7P46 - Projektový manažér 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

500 

 
Jednotková cena 

14,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Osoba bude v rámci projektu pracovať na hodinovej sadzbe 14,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je 
interným zamestnancom, bude pracovať na pracovnú zmluvu vrátane jej dodatkov. Osoba bude pracovať na TPP - trvalý pracovný pomer. Náplňou práce zamestnanca bude komplexne dohliadať na úspešnú implementáciu projektu, propagáciu, 
administráciu a zúčtovanie projektu. Nezanedbateľnou úlohou je aj vedenie projektového tímu pracujúceho na projekte.Rozpočtová položka VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H7P47 - Asistent projektového manažéra 1 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

229 

 
Jednotková cena 

10,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Osoba bude v rámci projektu pracovať na hodinovú sadzbu 10,00 eur. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca . Osoba bude 
interným zamestnancom, bude pracovať na pracovnú zmluvu. Osoba bude pracovať na TPP - na plný pracovný pomer pre projekt. Náplňou práce zamestnanca bude zabezpečovať podporné činnosti pre riadnu implementáciu a pomoc pri čiastkových 
činnostiach projektovému manažérovi. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H7P48 - Asistent projektového manažéra 2 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

714 

 
Jednotková cena 

10,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Osoba bude v rámci projektu pracovať na hodinovú sadzbu 10,00 eur. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca . Osoba bude 
interným zamestnancom, bude pracovať na pracovnú zmluvu. Osoba bude pracovať na TPP - na plný pracovný pomer pre projekt. Náplňou práce zamestnanca bude zabezpečovať podporné činnosti pre riadnu implementáciu a pomoc pri čiastkových 
činnostiach projektovému manažérovi. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H7P49 - Asistent projektového manažéra 3 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

286 

 
Jednotková cena 

10,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Osoba bude v rámci projektu pracovať na hodinovú sadzbu 10,00 eur. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca . Osoba bude 
interným zamestnancom, bude pracovať na pracovnú zmluvu. Osoba bude pracovať na TPP - na plný pracovný pomer pre projekt. Náplňou práce zamestnanca bude zabezpečovať podporné činnosti pre riadnu implementáciu a pomoc pri čiastkových 
činnostiach projektovému manažérovi. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H7P50 - Finančný manažér 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

286 

 
Jednotková cena 

15,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Osoba bude v rámci projektu pracovať za hodinovú sadzbu 15,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je 
interným zamestnancom, bude pracovať na pracovnú zmluvu vrátane jej dodatkov. Osoba bude pracovať na TPP - trvalý pracovný pomer. Náplňou práce bude zabezpečenie finančného manažmentu projektu, kontrolu podkladov k žiadostiam o platbu, 
kontrola projektu a čerpanie výdavkov po finančnej stránke. 
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Číslo a názov rozpočtovej položky 
 

0H7P51 - Manažér monitorovania 

Merná jednotka 
 

Osobohodina 

Počet jednotiek 
 

429 

Jednotková cena 
 

12,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Osoba bude v rámci projektu pracovať na hodinovú sadzbu 12,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným 
zamestnancom, bude pracovať na pracovnú zmluvu vrátane jej dodatkov. Osoba bude pracovať na TPP - trvalý pracovný pomer. Náplňou práce bude spracovávanie priebežných a záverečnej monitorovacej správy a vykonávanie aktivít súvisiacich s 
monitoringom projektu, sledovanie dopadov projektu. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H7P52 - Vložné konferencie 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

3 924,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje vložné na domáce a zahraničné konferencie vo  výške 3 924,00 eur na aktivitu, ktoré bude nutné absolvovať pre vedecko výskumné zameranie projektu. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0H7P53 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 4 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

800 

 
Jednotková cena 

15,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 15,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov 
zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Kľúčového pracovníka je zodpovedať za výskumné činnosti v rámci aktivity projektu.Rozpočtová položka VC. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

0P1N1 - Paušálne výdavky 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

526 643,80 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Paušálne financovanie ostatných výdavkov projektu určené na základe nákladov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68b). Z toho suma 294 150,00 € je súčasťou výskumného centra (VC). 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

1H16P1 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

800 

 
Jednotková cena 

21,09 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 21,09 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov 
zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Kľúčového pracovníka je zodpovedať za výskumné činnosti v rámci aktivity projektu. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

1H16P2 - Projektový manažér 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

800 

 
Jednotková cena 

13,46 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Osoba bude v rámci projektu pracovať za hodinovú sadzbu je 13,46 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Náplňou práce 
zamestnanca bude komplexne dohliadať na úspešnú implementáciu projektu, propagáciu, administráciu a zúčtovanie projektu. Nezanedbateľnou úlohou je aj vedenie projektového tímu pracujúceho na projekte 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

1H16P3 - Asistent projektového manažéra 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

6400 

 
Jednotková cena 

6,62 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Osoba bude v rámci projektu pracovať za hodinovú sadzbu je 6,62€. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Náplňou práce 
bude zabezpečovať podporné činnosti pre riadnu implementáciu a pomoc pri čiastkových činnostiach projektovému manažérovi. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

1H16P4 - Vedecko-výskumný pracovník 1 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1600 

 
Jednotková cena 

6,04 € 
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Komentár k rozpočtovej položke 

 
Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 6,04 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

1H16P5 - Vedecko-výskumný pracovník 2 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1600 

 
Jednotková cena 

6,62 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 6,62 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

1H16P6 - Technický pracovník 1 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1600 

 
Jednotková cena 

10,71 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Technický pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 10,71 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a predstavuje 
cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce pracovníka bude jeho činnosť v rozsahu výskumných aktivít projektu je nositeľom pomocných činností vo  výskume a zodpovedá za pomocné činnosti 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

1H16P7 - Vedecko-výskumný pracovník 3 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1600 

 
Jednotková cena 

9,24 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 9,24 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

1H16P8 - Technický pracovník 2 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

800 

 
Jednotková cena 

11,60 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Technický pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 11,60 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a predstavuje 
cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce pracovníka bude jeho činnosť v rozsahu výskumných aktivít projektu je nositeľom pomocných činností vo  výskume a zodpovedá za pomocné činnosti 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

1H16P9 - Technický pracovník 3 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

800 

 
Jednotková cena 

9,13 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Technický pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 9,13 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a predstavuje 
cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce pracovníka bude jeho činnosť v rozsahu výskumných aktivít projektu je nositeľom pomocných činností vo  výskume a zodpovedá za pomocné činnosti 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

1H16P10 - Vedecko-výskumný pracovník 4 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1600 

 
Jednotková cena 

6,33 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 6,33 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

1H16P11 - Vedecko-výskumný pracovník 5 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

800 

 
Jednotková cena 

8,62 € 
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Komentár k rozpočtovej položke 

 
Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 8,62 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

1H16P12 - Vedecko-výskumný pracovník 6 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1600 

 
Jednotková cena 

9,38 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 9,38 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

1H16P13 - Šťavy, ovocie, zelenina 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

74 060,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup šťavy, ovocia a zeleniny min. jablká, karotka, pomarančová šťava, cviklová šťava pre potreby výskumu a vývoja v rámci aktivity partnera. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

1H16P14 - Laboratórne sklo a pomôcky na vedecké  účely 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

64 757,05 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup laboratórneho skla a príslušenstva, pomôcok na výskum a vedecké účely v rámci aktivity    

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

1P3N1 - Paušálne výdavky 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

25 620,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Paušálne financovanie ostatných výdavkov projektu určené na základe nákladov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68b)    

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H8P1 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1600 

 
Jednotková cena 

14,20 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 14,20 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov 
zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Kľúčového pracovníka je zodpovedať za výskumné činnosti v rámci aktivity projektu. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H8P2 - FLX Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1600 

 
Jednotková cena 

14,20 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 14,20 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov 
zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Kľúčového pracovníka je zodpovedať za výskumné činnosti v rámci aktivity projektu. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H8P3 - Vedecko-výskumný pracovník 1 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1200 

 
Jednotková cena 

16,60 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 16,60 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
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predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H8P4 - FLX Vedecko-výskumný pracovník 2 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1200 

 
Jednotková cena 

16,60 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 16,60 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H8P5 - Vedecko-výskumný pracovník 3 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1400 

 
Jednotková cena 

13,20 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,20 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H8P6 - FLX Vedecko-výskumný pracovník 4 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1400 

 
Jednotková cena 

13,20 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,20 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H8P7 - Vedecko-výskumný pracovník 5 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1200 

 
Jednotková cena 

13,80 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,80 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H8P8 - FLX Vedecko-výskumný pracovník 6 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1200 

 
Jednotková cena 

13,80 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,80 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H8P9 - Vedecko-výskumný pracovník 7 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1400 

 
Jednotková cena 

10,70 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 10,70 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H8P10 - FLX FLX Vedecko-výskumný pracovník 8 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1400 

 
Jednotková cena 

10,70 € 



62 - 99 
 

Komentár k rozpočtovej položke 

 
Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 10,70 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H8P11 - Technický pracovník 1 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

2000 

 
Jednotková cena 

6,50 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Technický pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 6,50 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a predstavuje 
cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce pracovníka bude jeho činnosť v rozsahu výskumných aktivít projektu je nositeľom pomocných činností vo  výskume a zodpovedá za pomocné činnosti 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H8P12 - FLX Technický pracovník 2 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

2000 

 
Jednotková cena 

6,50 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Technický pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 6,50 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a predstavuje 
cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce pracovníka bude jeho činnosť v rozsahu výskumných aktivít projektu je nositeľom pomocných činností vo  výskume a zodpovedá za pomocné činnosti 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H8P13 - Vedecko-výskumný pracovník 9 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1200 

 
Jednotková cena 

14,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 14,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H8P14 - FLX Vedecko-výskumný pracovník 10 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1200 

 
Jednotková cena 

14,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 14,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H8P15 - Vedecko-výskumný pracovník 11 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

600 

 
Jednotková cena 

13,90 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,90 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H8P16 - FLX Vedecko-výskumný pracovník 12 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

600 

 
Jednotková cena 

13,90 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,90 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 
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Merná jednotka Počet jednotiek Jednotková cena 

Osobohodina 400 14,60 € 

 

 

Číslo a názov rozpočtovej položky 
 

2H8P17 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 3 
 

Komentár k rozpočtovej položke 

 
Kľúčový vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 14,60 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov 
zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Kľúčového pracovníka je zodpovedať za výskumné činnosti v rámci aktivity projektu. 

 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H8P18 - FLX Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 4 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

400 

 
Jednotková cena 

14,60 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 14,60 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov 
zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Kľúčového pracovníka je zodpovedať za výskumné činnosti v rámci aktivity projektu. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H8P19 - Vedecko-výskumný pracovník 13 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

800 

 
Jednotková cena 

12,20 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 12,20 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H8P20 - FLX Vedecko-výskumný pracovník 14 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

800 

 
Jednotková cena 

12,20 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 12,20 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H8P21 - Vedecko-výskumný pracovník 15 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1200 

 
Jednotková cena 

10,20 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 10,200 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H8P22 - FLX Vedecko-výskumný pracovník 16 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1200 

 
Jednotková cena 

10,20 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 10,20 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H8P23 - Vedecko-výskumný pracovník 17 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

800 

 
Jednotková cena 

13,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
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predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H8P24 - FLX Vedecko-výskumný pracovník 18 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

800 

 
Jednotková cena 

13,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H8P25 - Vedecko-výskumný pracovník 19 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1000 

 
Jednotková cena 

12,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 12,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H8P26 - FLX Vedecko-výskumný pracovník 20 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1000 

 
Jednotková cena 

12,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 12,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H8P27 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 5 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

280 

 
Jednotková cena 

16,90 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 16,90 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov 
zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Kľúčového pracovníka je zodpovedať za výskumné činnosti v rámci aktivity projektu. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H8P28 - FLX Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 6 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

280 

 
Jednotková cena 

16,90 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 16,90 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov 
zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Kľúčového pracovníka je zodpovedať za výskumné činnosti v rámci aktivity projektu. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H8P29 - Vedecko-výskumný pracovník 21 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1000 

 
Jednotková cena 

12,90 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 12,90 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky  Merná jednotka 

 
Počet jednotiek 

 
Jednotková cena 

2H8P30 - FLX Vedecko-výskumný pracovník 22  Osobohodina 1000 12,90 € 
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Komentár k rozpočtovej položke 

 
Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 12,90 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H8P31 - Vedecko-výskumný pracovník 23 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1000 

 
Jednotková cena 

8,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 8,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H8P32 - FLX Vedecko-výskumný pracovník 24 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1000 

 
Jednotková cena 

8,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 8,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H8P33 - Vedecko-výskumný pracovník 25 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

800 

 
Jednotková cena 

8,40 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 8,40 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H8P34 - FLX Vedecko-výskumný pracovník 26 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

800 

 
Jednotková cena 

8,40 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 8,40 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H8P35 - Vedecko-výskumný pracovník 27 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

4000 

 
Jednotková cena 

6,90 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 6,90 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H8P36 - FLX Vedecko-výskumný pracovník 28 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

4000 

 
Jednotková cena 

6,90 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 6,90 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 
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Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H8P37 - Vedecko-výskumný pracovník 29 

Merná jednotka 

Osobohodina 

Počet jednotiek 

4000 

Jednotková cena 

6,90 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 6,90 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H8P38 - FLX Vedecko-výskumný pracovník 30 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

4000 

 
Jednotková cena 

6,90 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 6,90 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H8P39 - Notebook 

 
Merná jednotka 

Kus 

 
Počet jednotiek 

3 

 
Jednotková cena 

1 249,80 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Min. parametre: Procesor: Intel Core i5-7200U (3M Cache, až do 3.1 GHz),Pamäť 8GB (1x8GB) 2400MHz DDR4, Harddisk: 256GB SSD, Monitor: 15.6" FHD (1920x1080) Antireflexný, Grafika: Intel HD 620,Intel Dual Band Wireless-AC 3165, Bluetooth, porty 3x 
USB 3.0, čítačka pamäťových kariet, webkamera, 2x reproduktor, SK klávesnica podsvietená ,čítačka odtlačkov prstov- FPR, bezpečnostný zámok, Windows 10 Professional 64-bit, záruka 3 roky na mieste 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H8P40 - USB kľúč 

 
Merná jednotka 

Kus 

 
Počet jednotiek 

10 

 
Jednotková cena 

27,24 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Min. parametre: SB 3.1 64 GB Flash disk, rýchlosť čítania až 200 MB/s    

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H8P41 - Externý disk 

 
Merná jednotka 

Kus 

 
Počet jednotiek 

3 

 
Jednotková cena 

186,09 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Min. parametre: Externý disk 4 TB – 2.5", USB 3.0 (spätne kompatibilné s USB 2.0)    

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H8P42 - Tlačiareň 

 
Merná jednotka 

Kus 

 
Počet jednotiek 

2 

 
Jednotková cena 

2 430,40 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Min. parametre: Laserová tlačiareň farebná, multifunkčná, A4 tlačiareň/skener/kopírka/fax, rýchlosť tlače: 30str/min., rozlíšenie tlače 9600x600dpi, rozlíšenie skenovania 600 x 600 dpi farebne, štandardná vstupná kapacita papiera 300 listov, bočný vstup na 
50 listov, výstupný rošt na 150 listov, obojstranný podávač originálov na 50 listov, rýchlosť podávača originálov 35 str./min, doba prvej kópie: 6,3 s, Tlačový jazyk: PCL6 a PS3, Konektivita: ŠTAND. 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T , WiFi, predný USB port 
pre priamu tlač súborov  PDF, pamäť zariadenia 3GB + HDD 250GB, farebný dotykový displej v slovenskom jazyku s veľkosťou uhlopriečky 17,75 cm, funkcia pre zmazanie všetkých užívateľských dát po ukončení prevádzky, samostané tlačidlá pre 
čiernobiele a farebné kopírovanie, ciele skenovania: email, FTP,sieťový priečinok, pamäť USB, plocha, zariadenie na veľkokapcitné tonery s výťažnosťou min.: 6000 strán pre každú farbu, 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H8P43 - Vedecko-výskumný pracovník 31 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

4000 

 
Jednotková cena 

6,90 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 6,90 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 
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Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H8P44 - FLX Vedecko-výskumný pracovník 32 

Merná jednotka 

Osobohodina 

Počet jednotiek 

4000 

Jednotková cena 

6,90 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 6,90 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H8P45 - Drobné laboratórne prístroje 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

2 829,22 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup drobných laboratórnych prístrojov a laboratórneho vybavenia na výskum a vedecké účely v rámci aktivity.    

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H8P46 - Chemikálie a analytické súpravy 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

15 002,21 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup analytických súprav a chemikálií na vedecké  účely v rámci aktivity.    

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H8P47 - FLX Chemikálie a analytické súpravy 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

10 001,47 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup analytických súprav a chemikálií na vedecké  účely v rámci aktivity.    

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H8P48 - FLX Drobné laboratórne prístroje 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

1 886,15 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup drobných laboratórnych prístrojov a laboratórneho vybavenia na výskum a vedecké účely v rámci aktivity.    

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H8P49 - HAVER - CSA - SOFTWARE 

 
Merná jednotka 

Kus 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

1 764,80 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup softwaru - "Normované znázorňuje podľa ISO 2591-1 eliminácia chýb pri prenose dát a vyhodnotenia skrátenie doby skúšok, viac analýz za rovnakú dobu možnost rýchlejšie reagovať na prípadné odchýlky dokumentácia výsledkov 
merania pre zaistenie akosti podľa DIN ISO 9000 výpočet strednej hodnoty zo  sitových analýz" 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H8P50 - MS OFFICE 365 Business Premium 

 
Merná jednotka 

Kus 

 
Počet jednotiek 

11 

 
Jednotková cena 

176,80 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup softwaru - Elektronická licencia pre komerčné použitie, 1 užívateľ - až 5 PC/MAC, dostupné rôzne jazykové verzie, 1TB OneDrive pre firmy, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Skype pre firmy, Exchange Online, 
SharePoint Online, Yammer, predplatné na 1 rok 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H8P51 - Notebook 2 

 
Merná jednotka 

Kus 

 
Počet jednotiek 

2 

 
Jednotková cena 

999,83 € 

Komentár k rozpočtovej položke    
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Min. parametre: Notebook – Intel Core i5 8250U Kaby Lake Refresh, 17.3" LED IPS 1920×1080 antireflexný, RAM 8GB DDR4, Intel UHD Graphics 620, SSD  256GB, WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.1, HD webkamera, HDMI, USB-C 3.1 Gen 1, USB 3.1 Gen 1, čítačka 
kariet, 2- článková batéria, Windows 10 Pro  64bit 

 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H8P52 - Zahraničné cestovné náhrady v rámci krajín V4, Rakúsko 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

1 652,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje min. 2 cesty zahraničné EÚ- krajiny ČR, Maďarsko, PL, Rakúsko predpokladaný počet dní min. 5, priemerný počet osôb na jednu cestu 1, doprava (autobus, vlak, auto), stravné podľa § 5 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. Ide o 
cesty, ktoré súvisia s realizáciou aktivity, sú nutné pre dosiahnutie cieľov projektu a sú vykonávané osobami, ktoré participujú na realizácii aktivity ako odborníci. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H8P53 - Zahraničné cestovné náhrady v rámci EÚ 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

2 550,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje min. 2 Cesty zahraničné EÚ, predpokladaný počet dnímin. 5, priemerný počet osôb na jednu cestu 1, doprava( lietadlo, vlak), stravné podľa § 5 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. Ide o cesty, ktoré súvisia s realizáciou 
aktivity, sú nutné pre dosiahnutie cieľov projektu a sú vykonávané osobami, ktoré participujú na realizácii aktivity ako odborníci. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H8P54 - Cestovné a stravné na územi SR 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

888,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje min. 10 Cestovné a stravné na územi SR, za účelom odberu vzoriek, konzultácie či iných aktivít súvisiacich s realizáciou projektu (vlak, autobus, auto).4 ľudia na jednu cestu stravné podľa § 5 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných 
náhradách.Ide o cesty, ktoré súvisia s realizáciou aktivity, sú nutné pre dosiahnutie cieľov projektu a sú vykonávané osobami, ktoré participujú na realizácii aktivity ako odborníci. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H8P55 - Cestovné a stravné na uzemí krajín V4, Rakúsko 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

768,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

položka obsahuje min. 6x Cestovné a stravné na uzemí krajín V4,Rakúsko Za účelom odberu vzoriek, konzultácie či iných aktivít súvisiacich s realizáciou projektu (vlak, autobus, auto). Počet ľudí na 1 cestu, 1 osobam, stravné podľa § 5 zákona č. 283/2002 
Z.z. o cestovných náhradách. Ide o cesty, ktoré súvisia s realizáciou aktivity, sú nutné pre dosiahnutie cieľov projektu a sú vykonávané osobami, ktoré participujú na realizácii aktivity ako odborníci. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H8P56 - Vložné konferencie 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

1 332,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje vložné na domáce a zahraničné konferencie vo  výške 1 332,00 eur na aktivitu, ktoré bude nutné absolvovať pre vedecko výskumné zameranie projektu. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H9P1 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1400 

 
Jednotková cena 

16,20 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 16,20 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov 
zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Kľúčového pracovníka je zodpovedať za výskumné činnosti v rámci aktivity projektu. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H9P2 - FLX Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1400 

 
Jednotková cena 

16,20 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 16,20 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov 
zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Kľúčového pracovníka je zodpovedať za výskumné činnosti v rámci aktivity projektu. 
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Číslo a názov rozpočtovej položky 
 

2H9P3 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 3 

 

Merná jednotka 
 

Osobohodina 

 

Počet jednotiek 
 

800 

 

Jednotková cena 
 

14,60 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 14,60 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov 
zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Kľúčového pracovníka je zodpovedať za výskumné činnosti v rámci aktivity projektu. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H9P4 - FLX Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 4 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

800 

 
Jednotková cena 

14,60 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 14,60 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov 
zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Kľúčového pracovníka je zodpovedať za výskumné činnosti v rámci aktivity projektu. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H9P5 - Vedecko-výskumný pracovník 1 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

120 

 
Jednotková cena 

16,90 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 16,90 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H9P6 - FLX Vedecko-výskumný pracovník 2 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

120 

 
Jednotková cena 

16,90 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 16,90 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H9P7 - Vedecko-výskumný pracovník 3 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1400 

 
Jednotková cena 

12,90 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 12,90 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H9P8 - FLX Vedecko-výskumný pracovník 4 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1400 

 
Jednotková cena 

12,90 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 12,90 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H9P9 - Vedecko-výskumný pracovník 5 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1000 

 
Jednotková cena 

16,60 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 16,60 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
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zamerania 
 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H9P10 - FLX Vedecko-výskumný pracovník 6 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1000 

 
Jednotková cena 

16,60 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 16,60 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H9P11 - Vedecko-výskumný pracovník 7 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1000 

 
Jednotková cena 

14,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 14,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H9P12 - FLX Vedecko-výskumný pracovník 8 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1000 

 
Jednotková cena 

14,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 14,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H9P13 - Vedecko-výskumný pracovník 9 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

400 

 
Jednotková cena 

13,90 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,90 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H9P14 - FLX Vedecko-výskumný pracovník 10 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

400 

 
Jednotková cena 

13,90 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,90 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H9P15 - Vedecko-výskumný pracovník 11 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

800 

 
Jednotková cena 

12,20 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 12,20 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H9P16 - FLX Vedecko-výskumný pracovník 12 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

800 

 
Jednotková cena 

12,20 € 
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Komentár k rozpočtovej položke 

 
Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 12,20 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H9P17 - Vedecko-výskumný pracovník 13 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1000 

 
Jednotková cena 

10,20 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 10,20 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H9P18 - FLX Vedecko-výskumný pracovník 14 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1000 

 
Jednotková cena 

10,20 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 10,20 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H9P19 - Vedecko-výskumný pracovník 15 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1000 

 
Jednotková cena 

13,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H9P20 - FLX Vedecko-výskumný pracovník 16 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1000 

 
Jednotková cena 

13,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H9P21 - Vedecko-výskumný pracovník 17 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1000 

 
Jednotková cena 

12,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 12,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H9P22 - FLX Vedecko-výskumný pracovník 18 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1000 

 
Jednotková cena 

12,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 12,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 
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Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H9P23 - Vedecko-výskumný pracovník 19 

Merná jednotka 

Osobohodina 

Počet jednotiek 

1200 

Jednotková cena 

8,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 8,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H9P24 - FLX Vedecko-výskumný pracovník 20 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1200 

 
Jednotková cena 

8,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 8,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H9P25 - Vedecko-výskumný pracovník 21 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1600 

 
Jednotková cena 

8,40 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 8,40 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H9P26 - FLX Vedecko-výskumný pracovník 22 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1600 

 
Jednotková cena 

8,40 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 8,40 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H9P27 - Vedecko-výskumný pracovník 23 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1200 

 
Jednotková cena 

11,50 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 11,50 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H9P28 - FLX Vedecko-výskumný pracovník 24 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1200 

 
Jednotková cena 

11,50 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 11,50 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

 

2H9P29 - Vedecko-výskumný pracovník 25 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1200 

 
Jednotková cena 

10,00 € 

 

Komentár k rozpočtovej položke    
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Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 10,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H9P30 - FLX Vedecko-výskumný pracovník 26 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1200 

 
Jednotková cena 

10,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 10,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H9P31 - Vedecko-výskumný pracovník 27 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1200 

 
Jednotková cena 

10,70 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 10,70 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H9P32 - FLX Vedecko-výskumný pracovník 28 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1200 

 
Jednotková cena 

10,70 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 10,70 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H9P33 - Vedecko-výskumný pracovník 29 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1600 

 
Jednotková cena 

10,90 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 10,90 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H9P34 - FLX Vedecko-výskumný pracovník 30 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1600 

 
Jednotková cena 

10,90 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 10,90 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H9P35 - Vedecko-výskumný pracovník 31 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1600 

 
Jednotková cena 

10,10 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 10,10 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky  Merná jednotka Počet jednotiek Jednotková cena 
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2H9P36 - FLX Vedecko-výskumný pracovník 32  Osobohodina 1600 10,10 € 

 
Komentár k rozpočtovej položke 

 
Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 10,10 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H9P38 - Vedecko-výskumný pracovník 33 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1000 

 
Jednotková cena 

10,30 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 10,30 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H9P39 - FLX Vedecko-výskumný pracovník 34 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1000 

 
Jednotková cena 

10,30 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 10,30 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H9P40 - Vedecko-výskumný pracovník 35 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

4000 

 
Jednotková cena 

6,90 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 6,90 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H9P41 - FLX Vedecko-výskumný pracovník 36 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

4000 

 
Jednotková cena 

6,90 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 6,90 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H9P42 - Vedecko-výskumný pracovník 37 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

4000 

 
Jednotková cena 

6,90 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 6,90 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H9P43 - FLX Vedecko-výskumný pracovník 38 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

4000 

 
Jednotková cena 

6,90 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 6,90 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
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zamerania 
 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H9P44 - Vedecko-výskumný pracovník 39 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1600 

 
Jednotková cena 

15,40 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 15,40 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H9P45 - Vedecko-výskumný pracovník 40 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1600 

 
Jednotková cena 

13,70 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,70 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H9P46 - Vedecko-výskumný pracovník 41 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1600 

 
Jednotková cena 

15,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 15,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H9P47 - Vedecko-výskumný pracovník 42 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1600 

 
Jednotková cena 

14,30 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 14,30 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H9P48 - Vedecko-výskumný pracovník 43 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1600 

 
Jednotková cena 

12,10 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 12,10 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H9P49 - Vedecko-výskumný pracovník 44 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1600 

 
Jednotková cena 

13,60 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,60 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H9P50 - Vedecko-výskumný pracovník 45 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1600 

 
Jednotková cena 

13,20 € 
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Komentár k rozpočtovej položke 

 
Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,20 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H9P51 - Vedecko-výskumný pracovník 46 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1600 

 
Jednotková cena 

12,90 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 12,90 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H9P52 - Vedecko-výskumný pracovník 47 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1600 

 
Jednotková cena 

7,60 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 7,60 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H9P53 - Vedecko-výskumný pracovník 48 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1600 

 
Jednotková cena 

7,60 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 7,60 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H9P54 - Vedecko-výskumný pracovník 49 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1600 

 
Jednotková cena 

6,80 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 6,80 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H9P55 - Vedecko-výskumný pracovník 50 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1600 

 
Jednotková cena 

13,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H9P56 - Vedecko-výskumný pracovník 51 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1600 

 
Jednotková cena 

10,10 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 10,10 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 
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Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H9P57 - Vedecko-výskumný pracovník 52 

Merná jednotka 

Osobohodina 

Počet jednotiek 

1600 

Jednotková cena 

12,10 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 12,10 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H9P58 - Technický pracovník 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1600 

 
Jednotková cena 

6,80 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Technický pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 6,80 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a predstavuje 
cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce pracovníka bude jeho činnosť v rozsahu výskumných aktivít projektu je nositeľom pomocných činností vo  výskume a zodpovedá za pomocné činnosti 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H9P59 - Zhotovenie prototypu zariadenia 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

62 184,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Zhotovenie prototypu zariadení pre extrakciu zložiek z odpadov pri spracovaní potravín a prototypu na sterilizáciu odpadov z jedálenských zariadení. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H9P60 - Notebook 

 
Merná jednotka 

Kus 

 
Počet jednotiek 

8 

 
Jednotková cena 

1 249,80 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Min. parametre: Procesor: Intel Core i5-7200U (3M Cache, až do 3.1 GHz),Pamäť 8GB (1x8GB) 2400MHz DDR4, Harddisk: 256GB SSD, Monitor: 15.6" FHD (1920x1080) Antireflexný, Grafika: Intel HD 620,Intel Dual Band Wireless-AC 3165, Bluetooth, porty 3x 
USB 3.0, čítačka pamäťových kariet, webkamera, 2x reproduktor, SK klávesnica podsvietená ,čítačka odtlačkov prstov- FPR, bezpečnostný zámok, Windows 10 Professional 64-bit, záruka 3 roky na mieste 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H9P61 - FLX Lieh osobitne denaturovaný 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

18 288,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Nákup - Lieh 96% osobitne denaturovaný 1 % lekárenským benzínom. Na dehydratáciu rastlinných a hubových materiálov.    

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H9P62 - Vedecko-výskumný pracovník 53 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

4000 

 
Jednotková cena 

6,90 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 6,90 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H9P63 - FLX Vedecko-výskumný pracovník 54 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

4000 

 
Jednotková cena 

6,90 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 6,90 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky  Merná jednotka Počet jednotiek Jednotková cena 
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2H9P64 - Vedecko-výskumný pracovník 55  Osobohodina 4000 6,90 € 

 
Komentár k rozpočtovej položke 

 
Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 6,90 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H9P65 - FLX Vedecko-výskumný pracovník 56 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

4000 

 
Jednotková cena 

6,90 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 6,90 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H9P66 - Zahraničný výskumný pracovník 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1200 

 
Jednotková cena 

16,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Zahraničný výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 16,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe primeranej hodinovej sadzby zahraničného odborníka vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Odborník bude pracovať na dohodu o VP. Náplňou práce Zahraničného výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H9P67 - Drobné laboratórne prístroje 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

12 481,66 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup drobných laboratórnych prístrojov a laboratórneho vybavenia na výskum a vedecké účely v rámci aktivity.    

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H9P68 - Chemikálie a analytické súpravy 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

5 279,82 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup analytických súprav a chemikálií na vedecké  účely v rámci aktivity.    

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H9P69 - FLX Chemikálie a analytické súpravy 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

3 519,87 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup analytických súprav a chemikálií na vedecké  účely v rámci aktivity.    

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H9P70 - FLX Drobné laboratórne prístroje 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

8 321,11 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup drobných laboratórnych prístrojov a laboratórneho vybavenia na výskum a vedecké účely v rámci aktivity.    

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H9P71 - Zahraničné cestovné náhrady v rámci krajín V4, Rakúsko 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

1 652,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    
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položka obsahuje min. 2 Cesty zahraničné EÚ- krajiny ČR, Maďarsko, PL, Rakúsko predpokladaný počet dní min. 5, priemerný počet osôb na jednu cestu 1, doprava (autobus, vlak, auto), stravné podľa § 5 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. 
Ide o cesty, ktoré súvisia s realizáciou aktivity, sú nutné pre dosiahnutie cieľov projektu a sú vykonávané osobami, ktoré participujú na realizácii aktivity ako odborníci. 

 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H9P72 - Zahraničné cestovné náhrady v rámci EÚ 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

2 550,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje min. 2 Cesty zahraničné EÚ, predpokladaný počet dnímin. 5, priemerný počet osôb na jednu cestu 1, doprava( lietadlo, vlak), stravné podľa § 5 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. Ide o cesty, ktoré súvisia s realizáciou 
aktivity, sú nutné pre dosiahnutie cieľov projektu a sú vykonávané osobami, ktoré participujú na realizácii aktivity ako odborníci. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H9P73 - Cestovné a stravné na územi SR 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

888,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje 10x Cestovné a stravné na územi SR, za účelom odberu vzoriek, konzultácie či iných aktivít súvisiacich s realizáciou projektu (vlak, autobus, auto).4 ľudia na jednu cestu stravné podľa § 5 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. 
Ide o cesty, ktoré súvisia s realizáciou aktivity, sú nutné pre dosiahnutie cieľov projektu a sú vykonávané osobami, ktoré participujú na realizácii aktivity ako odborníci. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H9P74 - Cestovné a stravné na uzemí krajín V4, Rakúsko 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

768,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje min. 6x Cestovné a stravné na uzemí krajín V4,Rakúsko Za účelom odberu vzoriek, konzultácie či iných aktivít súvisiacich s realizáciou projektu (vlak, autobus, auto). Počet ľudí na 1 cestu, 1 osobam, stravné podľa § 5 zákona č. 283/2002 
Z.z. o cestovných náhradách. Ide o cesty, ktoré súvisia s realizáciou aktivity, sú nutné pre dosiahnutie cieľov projektu a sú vykonávané osobami, ktoré participujú na realizácii aktivity ako odborníci. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2H9P75 - Vložné konferencie 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

1 332,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje vložné na domáce a zahraničné konferencie vo  výške 1 332,00 eur na aktivitu, ktoré bude nutné absolvovať pre vedecko výskumné zameranie projektu. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

2P1N1 - Paušálne výdavky 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

239 010,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Paušálne financovanie ostatných výdavkov projektu určené na základe nákladov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68b)    

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

3H12P1 - FLX Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

250 

 
Jednotková cena 

24,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 24,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov 
zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Kľúčového pracovníka je zodpovedať za výskumné činnosti v rámci aktivity projektu. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

3H12P2 - FLX Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

3501 

 
Jednotková cena 

16,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 24,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov 
zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Kľúčového pracovníka je zodpovedať za výskumné činnosti v rámci aktivity projektu. 
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Číslo a názov rozpočtovej položky 
 

3H12P3 - FLX Vedecko-výskumný pracovník 1 

Merná jednotka 
 

Osobohodina 

Počet jednotiek 
 

300 

Jednotková cena 
 

20,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 20,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

3H12P4 - FLX Technický pracovník 1 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

400 

 
Jednotková cena 

15,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Technický pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 15,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a predstavuje 
cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce pracovníka bude jeho činnosť v rozsahu výskumných aktivít projektu je nositeľom pomocných činností vo  výskume a zodpovedá za pomocné činnosti 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

3H12P5 - FLX Vedecko-výskumný pracovník 2 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

300 

 
Jednotková cena 

20,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 20,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

3H12P6 - FLX Vedecko-výskumný pracovník 3 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

750 

 
Jednotková cena 

8,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 8,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby za obdobnú činnosť a je vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce. Osoba bude pracovať na dohodu o vykonaní práce. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

3H12P7 - FLX Vedecko-výskumný pracovník 4 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

300 

 
Jednotková cena 

20,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 20,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

3H12P8 - FLX Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 3 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

700 

 
Jednotková cena 

24,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 24,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov 
zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Kľúčového pracovníka je zodpovedať za výskumné činnosti v rámci aktivity projektu. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

3H12P9 - FLX Vedecko-výskumný pracovník 5 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1000 

 
Jednotková cena 

10,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 10,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
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zamerania 
 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

3H12P10 - FLX Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 4 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

417 

 
Jednotková cena 

24,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 24,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov 
zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Kľúčového pracovníka je zodpovedať za výskumné činnosti v rámci aktivity projektu. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

3H12P11 - FLX Vedecko-výskumný pracovník 6 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

725 

 
Jednotková cena 

8,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 8,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

3H12P12 - FLX Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 5 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

292 

 
Jednotková cena 

24,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 24,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov 
zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Kľúčového pracovníka je zodpovedať za výskumné činnosti v rámci aktivity projektu. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

3H12P13 - FLX Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 6 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

319 

 
Jednotková cena 

22,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 22,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov 
zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Kľúčového pracovníka je zodpovedať za výskumné činnosti v rámci aktivity projektu. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

3H12P14 - FLX Vedecko-výskumný pracovník 7 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

537 

 
Jednotková cena 

18,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 18,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

3H12P15 - FLX Vedecko-výskumný pracovník 8 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

500 

 
Jednotková cena 

20,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 20,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky  Merná jednotka 

3H12P16 - FLX Vedecko-výskumný pracovník 9 Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

358 

 
Jednotková cena 

14,00 € 

 

Komentár k rozpočtovej položke 
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Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 14,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

3H12P17 - FLX Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 7 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

327 

 
Jednotková cena 

24,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 24,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov 
zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Kľúčového pracovníka je zodpovedať za výskumné činnosti v rámci aktivity projektu. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

3H12P18 - FLX Vedecko-výskumný pracovník 10 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

393 

 
Jednotková cena 

20,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 20,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

3H12P19 - FLX Vedecko-výskumný pracovník 11 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

393 

 
Jednotková cena 

20,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 20,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

3H12P21 - FLX Technický pracovník 2 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

467 

 
Jednotková cena 

15,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Technický pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 15,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a predstavuje 
cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce pracovníka bude jeho činnosť v rozsahu výskumných aktivít projektu je nositeľom pomocných činností vo  výskume a zodpovedá za pomocné činnosti 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

3H12P22 - FLX Technický pracovník 3 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

467 

 
Jednotková cena 

15,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Technický pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 15,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a predstavuje 
cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce pracovníka bude jeho činnosť v rozsahu výskumných aktivít projektu je nositeľom pomocných činností vo  výskume a zodpovedá za pomocné činnosti 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

3H12P23 - FLX Vedecko-výskumný pracovník 12 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

6000 

 
Jednotková cena 

7,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 7,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

3H12P25 - FLX Laboratórne sklo a pomôcky na vedecké  účely 

 
Merná jednotka 

 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

 

1 

 
Jednotková cena 

 

46 567,80 € 
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Komentár k rozpočtovej položke  

Položka obsahuje nákup laboratórneho skla a príslušenstva, pomôcok na výskum a vedecké účely v rámci aktivity. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

3H12P26 - FLX Drobné laboratórne prístroje 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

60 570,13 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup drobných laboratórnych prístrojov a laboratórneho vybavenia na výskum a vedecké účely v rámci aktivity.    

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

3H12P27 - FLX Chemikálie a analytické súpravy 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

41 859,59 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup analytických súprav a chemikálií na vedecké  účely v rámci aktivity.    

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

3H12P28 - FLX Zahraničné cestovné náhrady v rámci krajín V4, Rakúsko 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

4 130,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje min. 5 ciest zahraničné EÚ- krajiny ČR, Maďarsko, PL, Rakúsko predpokladaný počet dní min. 5, priemerný počet osôb na jednu cestu 1, doprava (autobus, vlak, auto), stravné podľa § 5 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. Ide o 
cesty, ktoré súvisia s realizáciou aktivity, sú nutné pre dosiahnutie cieľov projektu a sú vykonávané osobami, ktoré participujú na realizácii aktivity ako odborníci. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

3H12P29 - FLX Tuzemské cestovné náhrady 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

3 889,60 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje min. 17 ciest domáce predpokladaný počet dní na jednu cestu 3, priemerný počet osôb na jednu cestu 1, doprava(autobus, vlak, auto), stravné podľa § 5 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. Ide o cesty, ktoré súvisia s 
realizáciou aktivity, sú nutné pre dosiahnutie cieľov projektu a sú vykonávané osobami, ktoré participujú na realizácii aktivity ako odborníci. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

3H12P30 - FLX Cestovné a stravné na územi SR 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

1 065,60 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje min. 12 - cestovné a stravné na územi SR, za účelom odberu vzoriek, konzultácie či iných aktivít súvisiacich s realizáciou projektu (vlak, autobus, auto). min. 4 ľudia na jednu cestu stravné podľa § 5 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných 
náhradách. Ide o cesty, ktoré súvisia s realizáciou aktivity, sú nutné pre dosiahnutie cieľov projektu a sú vykonávané osobami, ktoré participujú na realizácii aktivity ako odborníci. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

3H12P31 - FLX Vložné konferencie 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

14 040,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje vložné na domáce a zahraničné konferencie vo  výške 14 040,00 eur na aktivitu, ktoré bude nutné absolvovať pre vedecko výskumné zameranie projektu. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

4H11P1 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

900 

 
Jednotková cena 

24,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 24,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov 
zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Kľúčového pracovníka je zodpovedať za výskumné činnosti v rámci aktivity projektu. 
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Číslo a názov rozpočtovej položky 
 

4H11P2 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2 

Merná jednotka 
 

Osobohodina 

Počet jednotiek 
 

900 

Jednotková cena 
 

20,37 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 20,37€. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov 
zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Kľúčového pracovníka je zodpovedať za výskumné činnosti v rámci aktivity projektu. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

4H11P3 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 3 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1440 

 
Jednotková cena 

20,09 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 20,09 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov 
zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Kľúčového pracovníka je zodpovedať za výskumné činnosti v rámci aktivity projektu. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

4H11P4 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 4 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

880 

 
Jednotková cena 

16,71 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 16,71€. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov 
zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Kľúčového pracovníka je zodpovedať za výskumné činnosti v rámci aktivity projektu. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

4H11P5 - Vedecko-výskumný pracovník 1 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1330 

 
Jednotková cena 

8,85 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 8,85 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

4H11P6 - Vedecko-výskumný pracovník 2 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1330 

 
Jednotková cena 

8,85 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 8,85 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

4H11P7 - Vedecko-výskumný pracovník 3 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1330 

 
Jednotková cena 

9,85 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 9,85 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

4H11P8 - Vedecko-výskumný pracovník 4 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

800 

 
Jednotková cena 

11,70 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 11,70 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 
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Číslo a názov rozpočtovej položky 

4H11P9 - Vedecko-výskumný pracovník 5 

Merná jednotka 

Osobohodina 

Počet jednotiek 

880 

Jednotková cena 

7,66 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 7,66€. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

4H11P10 - Vedecko-výskumný pracovník 6 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1660 

 
Jednotková cena 

9,63 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 9,63€. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

4H11P11 - Vedecko-výskumný pracovník 7 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

2220 

 
Jednotková cena 

10,26 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 10,26 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

4H11P12 - Vedecko-výskumný pracovník 8 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1660 

 
Jednotková cena 

7,99 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 7,99 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

4H11P13 - Vedecko-výskumný pracovník 9 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1330 

 
Jednotková cena 

7,40 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 7,40 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

4H11P14 - Projektový manažér 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

525 

 
Jednotková cena 

15,86 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Osoba bude v rámci projektu pracovať na hodinovej sadzbe 15,86 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je 
interným zamestnancom, bude pracovať na pracovnú zmluvu vrátane jej dodatkov. Osoba bude pracovať na TPP - trvalý pracovný pomer. Náplňou práce zamestnanca bude komplexne dohliadať na úspešnú implementáciu projektu, propagáciu, 
administráciu a zúčtovanie projektu. Nezanedbateľnou úlohou je aj vedenie projektového tímu pracujúceho na projekte. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

4H11P15 - Finančný manažér 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

500 

 
Jednotková cena 

14,50 € 

 

Komentár k rozpočtovej položke    
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Osoba bude v rámci projektu pracovať za hodinovú sadzbu 14,50 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je 
interným zamestnancom, bude pracovať na pracovnú zmluvu vrátane jej dodatkov. Osoba bude pracovať na TPP - trvalý pracovný pomer. Náplňou práce bude zabezpečenie finančného manažmentu projektu, kontrolu podkladov k žiadostiam o platbu, 
kontrola projektu a čerpanie výdavkov po finančnej stránke. 

 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

4H11P16 - Manažér monitorovania 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

300 

 
Jednotková cena 

10,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Osoba bude v rámci projektu pracovať na hodinovú sadzbu 10,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným 
zamestnancom, bude pracovať na pracovnú zmluvu vrátane jej dodatkov. Osoba bude pracovať na TPP - trvalý pracovný pomer. Náplňou práce bude spracovávanie priebežných a záverečnej monitorovacej správy a vykonávanie aktivít súvisiacich s 
monitoringom projektu, sledovanie dopadov projektu. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

4H11P17 - Asistent projektového manažéra 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

300 

 
Jednotková cena 

11,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Osoba bude v rámci projektu pracovať na hodinovú sadzbu 11,00 eur. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca . Osoba bude 
interným zamestnancom, bude pracovať na pracovnú zmluvu. Osoba bude pracovať na TPP - na plný pracovný pomer pre projekt. Náplňou práce zamestnanca bude zabezpečovať podporné činnosti pre riadnu implementáciu a pomoc pri čiastkových 
činnostiach projektovému manažérovi. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

4H11P18 - PC 

 
Merná jednotka 

Kus 

 
Počet jednotiek 

6 

 
Jednotková cena 

1 085,20 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Min. parametre: Počítač - Intel Core i5 7500 Kaby Lake, RAM 8GB DDR4, Intel HD Graphics 630, SSD  256GB, DVD, USB klávesnica a myš, Windows 10 Pro  64bit SK, záruka 3 roky 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

4H11P19 - Monitor k PC 

 
Merná jednotka 

Kus 

 
Počet jednotiek 

6 

 
Jednotková cena 

226,40 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Min. parametre: 24 "LCD monitor full HD 1920 x 1080, Pomer strán 16:9, Jas 200cd/m2, Povrch- matný, Doba odozvy 5ms, VESA, naklápanie monitory, nastaviteňá výška stojanu, otočný čap monitora, 3 roky záruka 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

4H11P20 - Monitor k PC 1 

 
Merná jednotka 

Kus 

 
Počet jednotiek 

2 

 
Jednotková cena 

735,60 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Min. parametre: LCD monitor WQHD 2560x1440, VA, LED, 4ms, 300cd/m2, 3000:1, Farebná hĺbka 10 bit,Display Port, HDMI, 4x USB, D-SUB(VGA), DVI-D, Pivot, Flicker-free, Low Blue Light, VESA, Repro 2x 5W, záruka 3 roky 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

4H11P21 - Notebook 

 
Merná jednotka 

Kus 

 
Počet jednotiek 

2 

 
Jednotková cena 

1 198,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Min. parametre: Procesor: Intel Core i5-7200U (3M Cache, až do 3.1 GHz),Pamäť 8GB (1x8GB) 2400MHz DDR4, Harddisk: 256GB SSD, Monitor: 15.6" FHD (1920x1080) Antireflexný, Grafika: Intel HD 620,Intel Dual Band Wireless-AC 3165, Bluetooth, porty 3x 
USB 3.0, čítačka pamäťových kariet, webkamera, 2x reproduktor, SK klávesnica podsvietená ,čítačka odtlačkov prstov- FPR, bezpečnostný zámok, Windows 10 Professional 64-bit, záruka 3 roky na mieste 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

4H11P22 - Laboratórne sklo a pomôcky na vedecké  účely 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

54 274,14 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup laboratórneho skla a príslušenstva, pomôcok na výskum a vedecké účely v rámci aktivity.    



87 - 99 
 

 

Číslo a názov rozpočtovej položky 
 

4H11P23 - Drobné laboratórne prístroje 

 

Merná jednotka 
 

Projekt 

 

Počet jednotiek 
 

1 

 

Jednotková cena 
 

33 745,50 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup drobných laboratórnych prístrojov a laboratórneho vybavenia na výskum a vedecké účely v rámci aktivity.    

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

4H11P24 - Homogenizátor 

 
Merná jednotka 

Súbor 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

2 725,47 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Min. parametre: Ručný homogenizátor je potrebný na homogenizáciu biologických vzoriek. Pre použitie s mikroskúmavkami, pre vzorky od 100 ul až po 250 ml, s dvoma nástavcami 5 mm a 7 mm, rozsah rýchlosti 8 500-30 000 rpm, teplotné rozpätie +4 až 
+65°C. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

4H11P25 - Integrovaný chladiaci systém, rozsah -20 až +40◦C 

 
Merná jednotka 

Kus 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

1 700,33 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Min. parametre: C-320R, integrovaný chladiaci systém pre U-320R.    

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

4H11P26 - Laboratórne predvážky 

 
Merná jednotka 

Kus 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

2 300,43 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Min. parametre: Predvážky s internou kalibráciou. Rozlíšenie 0,01g, max. zaťaženie 4500g, metrologické overenie.    

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

4H11P27 - Laboratórny inkubátor s trepačkou 

 
Merná jednotka 

Kus 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

2 355,47 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Min. parametre: Laboratórny inkubátor s trepačkou je určený na inkubáciu a kultiváciu v kontrolovaných tepelných podmienkach. Zabudovaný systém cirkulácie vzduchu vo  vnútri komory, programovanie teploty, rýchlosti a času. Teplotný rozsah +25až+ 
42°C. Frekvencia trepania 50-250/min. Časovač 1 min. až 96 hodín alebo nepretržite. Vrátane platforiem potrebných pre upevnenie rôznych veľkostí skúmaviek a baniek, viacjamkových platničiek. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

4H11P28 - Research grade pH/ISE/ORP Meter s CAL CheckTM, 230V 

 
Merná jednotka 

Kus 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

2 518,93 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Min. parametre: Výkonný multimeter na meranie pH, ORP a konc.iónov, min.rozsah pH :-2.000 … +19.999, teplota -5.0 … +105.0°C, pamäť, USB rozhranie, dvojkanálový, farebný displej, pH sonda s teplotným senzorom. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

4H11P29 - Centrifúga 

 
Merná jednotka 

Kus 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

1 700,27 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Min. parametre: U-320R univerzálna stolová laboratórna centrifúga    

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

4H11P30 - Chemikálie a analytické súpravy 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

95 958,31 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup analytických súprav a chemikálií na vedecké  účely v rámci aktivity.    
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Číslo a názov rozpočtovej položky 

4H11P31 - Open access 

Merná jednotka 

Projekt 

Počet jednotiek 

1 

Jednotková cena 

1 293,72 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje open access v rámci aktivity v sume 1293,72 eur.    

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

4H11P32 - Upgrade Resolution Life Science PC Software to Resolution Lite 

 
Merná jednotka 

                  Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

1 364,80 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

 

PC softvér pre ovládanie spektrofotometrov Biochrom Libra. Pre všetky rutinné merania plus pre meranie nukleových kyselín, proteínov a 
bunkovej hustoty (koncentrácia a čistota DNA, RNA a oligo; CyDye kvantifikácia; výpočet Tm; koncentrácia proteínov priamym meraním 
alebo kolorimetrickými metódami ako Bradford, Biuret, Lowry alebo BCA; meranie hustoty buniek). Ide o upgrade existujúcej licencie pre 
softvér Resolution Lite, ktorý sa používa s prístrojom Biochrom Libra S50PC Referenčná vzorka spĺňajúca požadovanú špecifikáciu:  
Položka obsahuje nákup softvéru Resolution Life Science 1 ks. 

 

   

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

4H11P33 - Bioinformatický softvér 

 
Merná jednotka 

                        Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

1 412,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

  Komplexný balík nástrojov molekulárnej biológie: analýza dát z NGS sekvenovania (Illumina, PacBio or Ion Torrent), sekvenčná a chromatogramová analýza, molekulárne klonovanie, dizajn primerov, integrovaný BLAST, porovnávanie sekvencií (MSA) s vlastným 
algoritmom , konštrukcia dendrogramov. Kompatibilita s Genbank, SnapGene, FASTQ, FASTA, BAM, VCF, GFF súbormi. Referenčná vzorka spĺňajúca špecifikáciu: Geneious Prime, Licencia pre akademického zamestnanca na 1 rok (licencia pre akademického 
zamestnanca). 3 ks 

 
 

Číslo a názov rozpočtovej položky 

4H11P34 - Bioinformatický softvér - licencia pre študentov 

 
Merná jednotka 

                        Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

706,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Komplexný balík nástrojov molekulárnej biológie: analýza dát z NGS sekvenovania (Illumina, PacBio or Ion Torrent), sekvenčná a chromatogramová analýza, molekulárne klonovanie, dizajn primerov, integrovaný BLAST, porovnávanie sekvencií (MSA) s vlastným 
algoritmom , konštrukcia dendrogramov. Kompatibilita s Genbank, SnapGene, FASTQ, FASTA, BAM, VCF, GFF súbormi. Referenčná vzorka spĺňajúca špecifikáciu: Geneious Prime, Licencia pre študenta na 1 rok (licencia pre študenta), 3 ks. 

 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

4H11P35 - Bioštatistický softvér 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

1 411,60 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Obsahuje rozsiahlu knižnicu analýz: nelineárnu regresiu, t-testy, neparametrické porovnania, jedno-, dvoj- a trojcestný ANOVA, analýzu tabuľky kontingenčných tabuliek, analýzu prežitia. Referenčná vzorka spĺňajúca špecifikáciu: Geneious Prime, Licencia pre 
akademického zamestnanca na 1 rok (akademická ročná licencia) 3 ks. 

 
 

Číslo a názov rozpočtovej položky 

4H11P36 - Tuzemské cestovné náhrady 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

2 270,40 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Ide o min. 4 pracovné cesty tuzemské predpokladaný počet dní na jednu cestu min. 3, priemerný počet osôb na jednu cestu 1, doprava (autobus, vlak, auto), stravné podľa § 5 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. Ide o cesty, ktoré súvisia s 
realizáciou aktivity, sú nutné pre dosiahnutie cieľov projektu a sú vykonávané osobami, ktoré participujú na realizácii aktivity ako odborníci. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

4H11P37 - Zahraničné cestovné náhrady v rámci krajín V4, Rakúsko 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

6 608,00 € 
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Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje min. 8 zahraničných ciest EÚ- krajiny V4 a Rakúsko  predpokladaný počet dní min. 5, priemerný počet osôb na jednu cestu 1, doprava (autobus, vlak, auto), stravné podľa § 5 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. Ide o cesty, 
ktoré súvisia s realizáciou aktivity, sú nutné pre dosiahnutie cieľov projektu a sú vykonávané osobami, ktoré participujú na realizácii aktivity ako odborníci. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

4H11P38 - Zahraničné cestovné náhrady v rámci EÚ 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

2 550,00 € 

    Komentár k rozpočtovej položke 

 
Položka obsahuje min. 2 cesty zahraničné v rámci EÚ, predpokladaný počet dní min. 5, priemerný počet osôb na jednu cestu 1, doprava (lietadlo, vlak), stravné podľa § 5 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. Ide o cesty, ktoré súvisia s 
realizáciou aktivity, sú nutné pre dosiahnutie cieľov projektu a sú vykonávané osobami, ktoré participujú na realizácii aktivity ako odborníci. 

 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

4H11P39 - Zahraničné cestovné náhrady mimo EÚ 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

2 810,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje min. 2 cesty zahraničné mimo EÚ- Švajčiarsko, predpokladaný počet dní min. 5, priemerný počet osôb na jednu cestu min. 1, doprava (lietadlo, vlak), stravné podľa § 5 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. Ide o cesty, ktoré 
súvisia s realizáciou aktivity, sú nutné pre dosiahnutie cieľov projektu a sú vykonávané osobami, ktoré participujú na realizácii aktivity ako odborníci. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

4H11P40 - Vložné konferencie 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

6 450,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje vložné na domáce a zahraničné konferencie vo  výške 6 450,00 eur na aktivitu, ktoré bude nutné absolvovať pre vedecko výskumné zameranie projektu. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

4P1N1 - Paušálne výdavky 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

20 000,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Paušálne financovanie ostatných výdavkov projektu určené na základe nákladov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68b)    

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

5H10P1 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1600 

 
Jednotková cena 

11,57 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 11,57 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov 
zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Kľúčového pracovníka je zodpovedať za výskumné činnosti v rámci aktivity projektu. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

5H10P2 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1000 

 
Jednotková cena 

13,55 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,55 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov 
zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Kľúčového pracovníka je zodpovedať za výskumné činnosti v rámci aktivity projektu. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

5H10P3 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 3 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1050 

 
Jednotková cena 

19,21 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 19,21 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov 
zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Kľúčového pracovníka je zodpovedať za výskumné činnosti v rámci aktivity projektu. 
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Číslo a názov rozpočtovej položky 

5H10P4 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 4 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1100 

 
Jednotková cena 

15,30 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 15,30 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov 
zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Kľúčového pracovníka je zodpovedať za výskumné činnosti v rámci aktivity projektu. 

 

Číslo a názov rozpočtovej položky 

5H10P5 - Vedecko-výskumný pracovník 1 

Merná jednotka 

Osobohodina 

Počet jednotiek 

800 

Jednotková cena 

20,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 20,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

5H10P6 - Vedecko-výskumný pracovník 2 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1000 

 
Jednotková cena 

13,33 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 13,33 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

5H10P7 - Vedecko-výskumný pracovník 3 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

900 

 
Jednotková cena 

12,97 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 12,97 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

5H10P8 - Vedecko-výskumný pracovník 4 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1100 

 
Jednotková cena 

10,09 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 10,09 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

5H10P9 - Vedecko-výskumný pracovník 5 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1120 

 
Jednotková cena 

20,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 20,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

5H10P10 - Vedecko-výskumný pracovník 6 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1150 

 
Jednotková cena 

11,38 € 

Komentár k rozpočtovej položke    
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Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 11,38 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

5H10P11 - Vedecko-výskumný pracovník 7 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1100 

 
Jednotková cena 

12,04 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 12,04 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

5H10P12 - Vedecko-výskumný pracovník 8 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1100 

 
Jednotková cena 

12,55 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 12,55 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

5H10P13 - Vedecko-výskumný pracovník 9 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1100 

 
Jednotková cena 

11,83 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 11,83 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

5H10P14 - Vedecko-výskumný pracovník 10 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

950 

 
Jednotková cena 

12,55 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 12,55 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

5H10P15 - Vedecko-výskumný pracovník 11 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1050 

 
Jednotková cena 

10,02 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 10,02 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

5H10P16 - Zahraničný výskumný pracovník 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

300 

 
Jednotková cena 

50,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Zahraničný výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 50 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe primeranej hodinovej sadzby zahraničného odborníka vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Odborník bude pracovať na dohodu. Náplňou práce Zahraničného výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

5H10P17 - Vedecko-výskumný pracovník 12 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

7495 

 
Jednotková cena 

5,00 € 
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Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje štipendium pre doktoranda, ktorý bude na základe prijímacích skúšok zobratý na doktorandské štúdium počas realizácie projektu po dobu realizácie projektu. Osoba bude interným doktorandom, bude dostávať štipendium. Náplňou práce 
doktoranda bude odborná činnosť v rámci svojho štúdia a zapájanie sa do aktivít žiadateľa. Výška štipendia bude určená na základe zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 553/2003 Z. z., ktorý 
upravuje platové pomery učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov, jeho doplnení a nariadení vlády. 

Číslo a názov rozpočtovej položky  Merná jednotka Počet jednotiek Jednotková cena 

 

5H10P18 - Vedecko-výskumný pracovník 13  Osobohodina 7495 6,75 € 

 
Komentár k rozpočtovej položke 

 
Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 6,75 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je postdoktorandom partnera. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

5H10P19 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 5 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1300 

 
Jednotková cena 

11,86 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 11,86 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov 
zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Kľúčového pracovníka je zodpovedať za výskumné činnosti v rámci aktivity projektu. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

5H10P20 - Hydina - sliepky 

 
Merná jednotka 

Kus 

 
Počet jednotiek 

60 

 
Jednotková cena 

6,50 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Nákup 60 kusov 16-týždňových sliepok pre účely výskumu.    

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

5H10P21 - Hydina - brojleri 

 
Merná jednotka 

Kus 

 
Počet jednotiek 

299 

 
Jednotková cena 

0,50 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Nákup 299 kusov 1-dňových brojlerových kurčiat pre účely výskumu.    

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

5H10P22 - FT-NIR analyzátor potravín 

 
Merná jednotka 

Kus 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

60 800,20 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Min. parametre: Robustný FT NIR spektrometer určený pre kontrolu kvality potravín (mäso, mlieko a výrobky) v laboratóriu, vysoká presnosť a opakovateľnosť meraní, automatické nastavenie pozadia, kalibrácie sú k dispozícii pri inštalácii prístroja, možnosť 
dokalibrovania nových parametrov pomocou kalibračného inžiniera, event. rozšírenie špecifických kalibrácii pre jednotlivé druhy mäsa a mäsových výrobkov podľa skupín (napr. varené, fermentované, šunky.....) resp. 
ďalších potravín. Pre stanovenie tuku, bielkovín, sušiny resp. obsahu vody, soli, pH...., doba analýzy do 30 s. Jednoduchá obsIuha pomocou dotykovej obrazovky monitora, ktorý je súčasťou dodávky. Ana1yzátor vybavený zabudovaným PC s dátovým 
systémom, s dotykovým displejom a potrebným softvérom. Napájanie: 100-240 VAC, 50-60 Hz. Prevádzková teplota: 5 - 35 °C, relatívna vlhkosť: 

 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

5H10P23 - Laboratórne sklo a pomôcky na vedecké  účely 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

20 210,23 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup laboratórneho skla a príslušenstva, pomôcok na výskum a vedecké účely v rámci aktivity.    

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

5H10P24 - Drobné laboratórne prístroje 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

12 200,77 € 

Komentár k rozpočtovej položke    
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Položka obsahuje nákup drobných laboratórnych prístrojov a laboratórneho vybavenia na výskum a vedecké účely v rámci aktivity.    

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

5H10P25 - Chemikálie a analytické súpravy 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

116 547,26 € 

Komentár k rozpočtovej položke 

 
Položka obsahuje nákup analytických súprav a chemikálií na vedecké  účely v rámci aktivity. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky  Merná jednotka Počet jednotiek Jednotková cena 

6H13P1 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1 Osobohodina 320 18,80 € 

 
Komentár k rozpočtovej položke 

 
Kľúčový vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 18,80 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov 
zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Kľúčového pracovníka je zodpovedať za výskumné činnosti v rámci aktivity projektu. 

 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

6H13P2 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1280 

 
Jednotková cena 

10,60 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 10,60 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov 
zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Kľúčového pracovníka je zodpovedať za výskumné činnosti v rámci aktivity projektu. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

6H13P3 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 3 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1200 

 
Jednotková cena 

10,60 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 10,60 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov 
zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Kľúčového pracovníka je zodpovedať za výskumné činnosti v rámci aktivity projektu. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

6H13P4 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 4 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

320 

 
Jednotková cena 

12,20 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 12,20 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov 
zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Kľúčového pracovníka je zodpovedať za výskumné činnosti v rámci aktivity projektu. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

6H13P5 - Vedecko-výskumný pracovník 1 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1200 

 
Jednotková cena 

12,60 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 12,60 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

6H13P6 - Vedecko-výskumný pracovník 2 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1280 

 
Jednotková cena 

10,30 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 10,30 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 
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Číslo a názov rozpočtovej položky 

6H13P7 - Vedecko-výskumný pracovník 3 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1200 

 
Jednotková cena 

8,80 € 

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 8,80 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

6H13P8 - Vedecko-výskumný pracovník 4 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1280 

 
Jednotková cena 

9,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 9,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

6H13P9 - Projektový manažér 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

200 

 
Jednotková cena 

12,60 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Osoba bude v rámci projektu pracovať za hodinovú sadzbu je 12,60 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Náplňou práce 
zamestnanca bude komplexne dohliadať na úspešnú implementáciu projektu, zopodpovedá za riadenie a koordináciu projektu. Nezanedbateľnou úlohou je aj vedenie projektového tímu pracujúceho na projekte. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

6H13P10 - Finančný manažér 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

400 

 
Jednotková cena 

9,60 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Osoba bude v rámci projektu pracovať za hodinovú sadzbu je 9,60€. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Náplňou práce 
bude zabezpečenie finančného manažmentu projektu, kontrolu podkladov a príprava žiadostí o platbu, kontrola projektu a čerpanie výdavkov po finančnej stránke. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

6H13P11 - Manažér monitorovania 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

200 

 
Jednotková cena 

10,60 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Osoba bude v rámci projektu pracovať za hodinovú sadzbu je 10,60 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Zodpovedá za 
zabezpečenie monitovania projektu a výstupov ohľadom MU. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

6H13P12 - Asistent projektového manažéra 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

280 

 
Jednotková cena 

7,30 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Osoba bude v rámci projektu pracovať za hodinovú sadzbu je 7,30 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Zabezpečovať 
podporné činnosti pre riadnu implementáciu a pomoc pri čiastkových činnostiach projektovému manažérovi. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

6H13P13 - Vedecko-výskumný pracovník 5 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

7837,5 

 
Jednotková cena 

7,80 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 7,80 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 
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Číslo a názov rozpočtovej položky 

 

6H13P14 - Ilumina sekvenovanie 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

11 185,42 € 

Položka obsahuje službu ilumina sekvenovanie v počte 2x v jednotkovej sume 5 592,71 eur. Celkovo je suma za službu vo  výške 11 185,42 eur. 
Ide o Amplikónové sekvenovanie pre metabarcoding vzoriek. 
Illumina sekvenovanie predstavuje tieto kroky: 
kontrola kvality vzoriek(quality control) 
príprava knižnice (library prep(aration, normalization a pooling vzoriek) 
purifikácia knižnice (cleanup, purification) 
samotná analýzu (analysis, read, run) 

 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

6H13P15 - Syntéza oligonukleotidov 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

1 584,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje službu v počte 1800x v jednotkovej sume 0,88 eur. Celkovo za službu Syntéza oligonukleotidov je 1584 eur. Ide o syntézu oligonukleotidov pre amplifikáciu DNA. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

6H13P16 - Sekvenovanie 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

1 678,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje službu sekvenovanie v počte 200x za jednotkovú sumu 8,39 eur. Celkovo to je 1678 eur. Ide o určenie poradia nukleotidov v reťazci DNA. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

6H13P17 - Laboratórne sklo a pomôcky na vedecké  účely 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

2 046,78 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup laboratórneho skla a príslušenstva, pomôcok na výskum a vedecké účely v rámci aktivity.    

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

6H13P18 - Drobné laboratórne prístroje 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

7 718,17 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup drobných laboratórnych prístrojov a laboratórneho vybavenia na výskum a vedecké účely v rámci aktivity.    

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

6H13P19 - Chemikálie a analytické súpravy 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

26 304,87 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup analytických súprav a chemikálií na vedecké  účely v rámci aktivity.    

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

6H13P20 - Právna ochrana odrody Láskavca 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

6 920,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje právnu ochranu odrody Láskavca - online prihlášku, právnu ochranu, testy, zaevidovanie právnej ochrany.    

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

6H13P22 - Zahraničné cestovné náhrady v rámci krajín V4, Rakúsko 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

4 956,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    
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Položka obsahuje min. 6 ciest zahraničné EÚ- krajiny ČR, Maďarsko, PL, Rakúsko predpokladaný počet dní min. 5, priemerný počet osôb na jednu cestu 1, doprava (autobus, vlak, auto), stravné podľa § 5 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. Ide o 
cesty, ktoré súvisia s realizáciou aktivity, sú nutné pre dosiahnutie cieľov projektu a sú vykonávané osobami, ktoré participujú na realizácii aktivity ako odborníci. 

 

Číslo a názov rozpočtovej položky 
 

6H13P23 - Zahraničné cestovné náhrady v rámci EÚ 

 

Merná jednotka 
 

Projekt 

 

Počet jednotiek 
 

1 

 

Jednotková cena 
 

5 100,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje min. 4 cesty zahraničné EÚ, predpokladaný počet dnímin. 5, priemerný počet osôb na jednu cestu 1, doprava( lietadlo, vlak), stravné podľa § 5 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. Ide o cesty, ktoré súvisia s realizáciou 
aktivity, sú nutné pre dosiahnutie cieľov projektu a sú vykonávané osobami, ktoré participujú na realizácii aktivity ako odborníci. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

6H13P24 - Zahraničné cestovné náhrady mimo EÚ 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

2 810,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položksa obsahuje min. 2 cesty zahraničné mimo EÚ- Švajčiarsko, predpokladaný počet dní 5, priemerný počet osôb na jednu cestu 1, doprava(lietadlo, vlak), stravné podľa § 5 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. Ide o cesty, ktoré súvisia s 
realizáciou aktivity, sú nutné pre dosiahnutie cieľov projektu a sú vykonávané osobami, ktoré participujú na realizácii aktivity ako odborníci. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

6H13P25 - Vložné konferencie 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

3 924,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje vložné na domáce a zahraničné konferencie vo  výške 3 924,00 eur na aktivitu, ktoré bude nutné absolvovať pre vedecko výskumné zameranie projektu 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

6P1N1 - Paušálne výdavky 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

23 737,27 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Paušálne financovanie ostatných výdavkov projektu určené na základe nákladov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68b)    

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

7H15P1 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

900 

 
Jednotková cena 

18,32 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 18,32 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov 
zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Kľúčového pracovníka je zodpovedať za výskumné činnosti v rámci aktivity projektu. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

7H15P2 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

900 

 
Jednotková cena 

17,28 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 17,28 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov 
zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Kľúčového pracovníka je zodpovedať za výskumné činnosti v rámci aktivity projektu. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

7H15P3 - Vedecko-výskumný pracovník 1 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1550 

 
Jednotková cena 

18,91 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 18,91 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 
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Číslo a názov rozpočtovej položky 

7H15P4 - Vedecko-výskumný pracovník 2 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

1500 

 
Jednotková cena 

11,09 € 

Komentár k rozpočtovej položke 

 
Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 11,09 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

7H15P5 - Vedecko-výskumný pracovník 3 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

800 

 
Jednotková cena 

11,25 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 11,25 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

7H15P6 - Vedecko-výskumný pracovník 4 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

600 

 
Jednotková cena 

8,96 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 8,96 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

7H15P7 - Vedecko-výskumný pracovník 5 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

900 

 
Jednotková cena 

9,99 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 9,99 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

7H15P8 - Vedecko-výskumný pracovník 6 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

600 

 
Jednotková cena 

15,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Vedecko-výskumný pracovník sa bude zúčastňovať na aktivite po dobu realizácie projektu. Hodinová sadzba  je 16,00 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a 
predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je interným zamestnancom. Náplňou práce Vedecko-výskumného pracovníka bude jeho činnosť a aktivity ako nositeľa výskumu a vývoja, zodpovedá za čiastkové ciele a činnosti v rámci svojej pozície a 
zamerania 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

7H15P9 - Projektový manažér 

 
Merná jednotka 

Osobohodina 

 
Počet jednotiek 

750 

 
Jednotková cena 

12,70 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Osoba bude v rámci projektu pracovať za hodinovú sadzbu je 12,70 €. Táto sadzba bola vypočítaná na základe priemernej hodinovej sadzby hrubej mzdy zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa a predstavuje cenu práce zamestnanca. Osoba je 
interným zamestnancom. Náplňou práce zamestnanca bude komplexne dohliadať na úspešnú implementáciu projektu, propagáciu, administráciu a zúčtovanie projektu. Nezanedbateľnou úlohou je aj vedenie projektového tímu pracujúceho na projekte. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

7H15P10 - Služby - analýzy produktov 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

24 604,96 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje službu, ktorá je zameraná na analýzy produktov v rámci aktivity pre potreby výskumu a vývoja. Jednotková suma za 1 súbor analýz je 1 537,81 €. Súbor analýz sa bude vykonávať 16x t.j. celková suma je 1537,81 x 16 = 24 604,96 eur bez 
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DPH. 

Číslo a názov rozpočtovej položky  Merná jednotka Počet jednotiek Jednotková cena 

 

7H15P11 - Open access  Projekt 1 971,43 € 

 
Komentár k rozpočtovej položke 

 
Položka obsahuje 1 open access v rámci aktivity v sume 971,43 eur. Suma je bez DPH. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky  Merná jednotka Počet jednotiek Jednotková cena 

7H15P12 - Osobný počítač Kus 2 1 203,67 € 

 
Komentár k rozpočtovej položke 

 
Min. parametre: Intel Core i7 8700 Coffee Lake, RAM 8GB DDR4, Intel UHD Graphics 630, SSD  128GB + HDD 1TB 7200 otáčok, DVD, WiFi, Bluetooth, čítačka kariet, USB klávesnica a myš, Windows 10 Pro  64-bit, záruka 3 roky 

 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

7H15P13 - Monitor k PC 

 
Merná jednotka 

Kus 

 
Počet jednotiek 

2 

 
Jednotková cena 

369,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Min. parametre: 27,0" FHD 1920x1080px (16:9) 60 Hz IPS WLED LCD / HDMI / DP / USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.1 Typ-C / Low Blue Light / Flicker-Free / VESA 100x100mm / PIVOT / Výškovo nastaviteľný 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

7H15P14 - Laboratórne sklo a pomôcky na vedecké  účely 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

6 414,49 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup laboratórneho skla a príslušenstva, pomôcok na výskum a vedecké účely v rámci aktivity.    

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

7H15P15 - Drobné laboratórne prístroje 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

869,13 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup drobných laboratórnych prístrojov a laboratórneho vybavenia na výskum a vedecké účely v rámci aktivity.    

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

7H15P16 - Funkčné zložky 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

2 357,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Nákup funkčných zložiek, ktoré patria k surovinám , ktoré sú používané v produktoch ako donori zabezpečujúce pridanú hodnotu produktu – funkčnú zložku. Každá položka zabezpečuje špecifický efekt v produkte. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

7H15P17 - Ovocie a lieskovce 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

3 440,02 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Nákup tovaru ovocie a lieskovce pre potreby výskumu v rámci aktivity projektu. Ovocie a orechy predstavujú suroviny používané predovšetkým ako zdroj energie vo  výrobkoch. V sušenom ovocí je energia zabezpečená pomerne vysokým obsahom cukrov a v 
orechoch vysokým obsahom tukov. Významným prínosom v orechoch je aj vhodné zastúpenie mastných kyselín a obsah bielkovín. Ďalšími významnými živinami nachádzajúcimi sa v sušenom ovocí sú vláknina, vitamíny a minerálne látky, rôzne antioxidanty 
a iné. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

7H15P18 - Proteiny 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

6 665,23 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup proteínov, ktoré budú využívané v rámci aktivity na vedecké a výskumné účely. Požadované živočíšne ( Srvátkový proteínový koncentrát a Mliečny proteín) a rastlinné (Sójový proteínový izolát) zdroje proteínov sú nevyhnutné ako 
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komponenty pri výrobe produktov s vyšším obsahom  bielkovín - sú donormi bielkovín a aminokyselín do výrobkov. 
 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

7H15P19 - Sirupy 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

3 208,08 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup sirupov, ktoré budú využité na vedecko výskumné činnosti v rámci aktivity. Sirupy slúžia ako plnidlo vo  výrobkoch – to znamená, že zabezpečujú vzájomné prepojenie všetkých použitých surovín, čiže sú nevyhnutné z 
technologického hľadiska na správne vyformovanie korpusu tyčinky. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

7H15P20 - OS MS OFFICE 

 
Merná jednotka 

Kus 

 
Počet jednotiek 

2 

 
Jednotková cena 

294,33 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje nákup softwaru - Minimálne parametre: operačný systém a kancelársky balík obsahujúci textový graficky a prezentačný editor najnovšia verzia v čase obstarávania, plná verzia na existujúce PC (Sp. využ.): zaistenie kompatibility s 
aktuálnymi verziami software pri výmene dát s inými subjektami 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

7H15P21 - Zahraničné cestovné náhrady v rámci krajín V4, Rakúsko 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

4 956,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Poožka obsahuje min. 6 ciest zahraničné EÚ- krajiny ČR, Maďarsko, PL, Rakúsko predpokladaný počet dní min. 5, priemerný počet osôb na jednu cestu 1, doprava (autobus, vlak, auto), stravné podľa § 5 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. Ide o 
cesty, ktoré súvisia s realizáciou aktivity, sú nutné pre dosiahnutie cieľov projektu a sú vykonávané osobami, ktoré participujú na realizácii aktivity ako odborníci. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

7H15P22 - Zahraničné cestovné náhrady v rámci EÚ 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

7 650,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje min. 6 ciest zahraničné EÚ, predpokladaný počet dnímin. 5, priemerný počet osôb na jednu cestu 1, doprava( lietadlo, vlak), stravné podľa § 5 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. Ide o cesty, ktoré súvisia s realizáciou 
aktivity, sú nutné pre dosiahnutie cieľov projektu a sú vykonávané osobami, ktoré participujú na realizácii aktivity ako odborníci. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

7H15P23 - Zahraničné cestovné náhrady mimo EÚ 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

4 215,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje min. 3 cesty zahraničné mimo EÚ- Švajčiarsko, predpokladaný počet dní 5, priemerný počet osôb na jednu cestu 1, doprava(lietadlo, vlak), stravné podľa § 5 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. Ide o cesty, ktoré súvisia s 
realizáciou aktivity, sú nutné pre dosiahnutie cieľov projektu a sú vykonávané osobami, ktoré participujú na realizácii aktivity ako odborníci. 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

7H15P24 - Vložné konferencie 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

3 258,00 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Položka obsahuje vložné na domáce a zahraničné konferencie vo  výške 3258,00 eur na aktivitu, ktoré bude nutné absolvovať pre vedecko výskumné zameranie projektu 

 
Číslo a názov rozpočtovej položky 

7P2N2 - Paušálne výdavky 

 
Merná jednotka 

Projekt 

 
Počet jednotiek 

1 

 
Jednotková cena 

17 981,62 € 

Komentár k rozpočtovej položke    

Paušálne financovanie ostatných výdavkov projektu určené na základe nákladov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68b)    

 


