
 

 

 

 
         ITMS2014+ kód Projektu: 313011T570 

 

 

DODATOK Č. 1 

K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

č. 005/2019/OPII/VA (ďalej aj ako „Dodatok“) 

 

 

Registračné číslo dodatku: 005/2019/OPII/VA/D01 

 

 

Tento Dodatok je uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku 

poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 

523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi zmluvnými stranami: 

 

Poskytovateľ 

 

názov:  Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

sídlo:   Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, Slovenská republika 

IČO:   30 416 094 

konajúci:  PaedDr. Arpád Érsek 

 

v zastúpení   

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

sídlo:   Stromová 1, 813 30 Bratislava, Slovenská republika 

IČO:   00 164 381 

konajúci:  JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD. 

 

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu pre operačný 

program Integrovaná infraštruktúra sprostredkovateľským orgánom č. 845/AE30/2019 zo dňa 19. decembra 

2019 v platnom znení, ktorý svoju pôsobnosť vykonáva prostredníctvom 

 

názov:   Výskumná agentúra 

sídlo:  Sliačska 1, 831 02 Bratislava 

  Slovenská republika 

IČO:  31 819 494 

konajúci:  Ing. Stanislav Sipko 

 

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Dohode o plnomocenstve na vykonávanie časti úloh 

sprostredkovateľského orgánu v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra  

č. 1279/2019 zo dňa 20. decembra 2019 v platnom znení 

 

(ďalej len „Poskytovateľ“)  

 

 

a 
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Prijímateľ 

 

názov: Slovenská technická univerzita v Bratislave 

sídlo: Vazovova 5, 812 43  Bratislava – mestská časť Staré Mesto 

zapísaný v: registri organizácií Štatistického úradu SR 

konajúci: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. 

 prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. na základe plnomocenstva zo dňa 19.12.2019 

IČO: 00397687 

DIČ: 2020845255 

poštová adresa1: - 

e-mail: miroslav.fikar@stuba.sk 

banka: Štátna pokladnica 

 refundácia2:   

   

 

(ďalej len „Prijímateľ“) 

 

 

Článok 1 

 

Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na zmenách Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

č. 005/2019/OPII/VA zo dňa 27.12.2019, kód ITMS2014+ Projektu 313011T570 (ďalej len „Zmluva 

o poskytnutí NFP“). 

 

Článok 2 

 
 
Prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP 
 
 

 (1)    Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP „Rozpočet Projektu“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 3 

Zmluvy o poskytnutí NFP „Rozpočet Projektu“. 

 

 Nová príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP je prílohou č. 1 Dodatku. 

 Príloha č. 1 k Dodatku sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. 

 

  

Článok 3 

 

  
(1) Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP. 
 
(2) Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto Dodatkom nezmenené. 
 
(3) Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po 

dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. 
 
(4) Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym 

účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité 
a zrozumiteľné, vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu vôľu. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu 
tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali. 

 

                                                 
1 Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla 
2 Ak sa nehodí,  vymažte 
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(5) Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku si Prijímateľ ponecháva 1 
rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami sa bude 
postupovať podľa rovnopisu tohto Dodatku uloženého u Poskytovateľa. 

 
(6) Všetky prílohy uvedené v tomto Dodatku sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí 

NFP. 
 

 

Prílohy: 

  

Príloha č. 1 Rozpočet projektu 
 

 

 

Za  Poskytovateľa v Bratislave, dňa: ................. 

 

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

Ing. Stanislav Sipko 

generálny riaditeľ Výskumnej agentúry 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu Poskytovateľa 

 

 

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa: ..................... 

 

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

prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. na základe plnomocenstva zo dňa 20.12.2019 

dekan Materiálovotechnologickej fakulty v Trnave 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu Prijímateľa 

 

 



Rozpočet č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP - Rozpočet Projektu

Č.R.P.
 Kód 

Aktivity 
Názov položky Komentár k rozpočtovej položke Skupina výdavkov Merná jednotka  Jednotková cena 

Počet 

jednotiek
Flexibilita

Žiadateľ

 (názov subjektu)

1 H1 Mzdové náklady aktivita 1 / oprávnené územie

mzdový výdavok na kľúčového vedecko-výskumného 

pracovníka počas celej doby riešenia projektu, 

vrátane odvodov pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                      13,00 € 3838,75 Nie                               49 903,75 € 

2 H1 Mzdové náklady aktivita 1 / oprávnené územie

mzdový výdavok na kľúčového vedecko-výskumného 

pracovníka počas celej doby riešenia projektu, 

vrátane odvodov pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                      12,00 € 3838,75 Nie                               46 065,00 € 

3 H1 Mzdové náklady aktivita 1 / oprávnené územie

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                         9,00 € 3838,75 Nie                               34 548,75 € 

4 H1 Mzdové náklady aktivita 1 / oprávnené územie

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                         7,00 € 3838,75 Nie                               26 871,25 € 

5 H1 Mzdové náklady aktivita 1 / oprávnené územie

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                         6,00 € 3838,75 Nie                               23 032,50 € 

6 H1 Mzdové náklady aktivita 1 / oprávnené územie

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                         7,00 € 3838,75 Nie                               26 871,25 € 

7 H1 Mzdové náklady aktivita 1 / oprávnené územie

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                         9,00 € 3838,75 Nie                               34 548,75 € 

8 H1 Mzdové náklady aktivita 1 / oprávnené územie

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                      10,00 € 3838,75 Nie                               38 387,50 € 

9 H1 Mzdové náklady aktivita 1 / oprávnené územie

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                         7,00 € 3838,75 Nie                               26 871,25 € 

10 H1 Mzdové náklady aktivita 1 / oprávnené územie

mzdový výdavok na nového vedecko-výskumného 

pracovníka počas určenej doby riešenia projektu, 

vrátane odvodov pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                      10,00 € 1000,00 Nie                               10 000,00 € 

11 H1 Mzdové náklady aktivita 1 / oprávnené územie

mzdový výdavok na nového vedecko-výskumného 

pracovníka počas určenej doby riešenia projektu, 

vrátane odvodov pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                      10,00 € 1000,00 Nie                               10 000,00 € 

12 H1 Mzdové náklady aktivita 1 / oprávnené územie

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                      10,00 € 3838,75 Nie                               38 387,50 € 

13 H1 Mzdové náklady aktivita 1 / oprávnené územie

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                         6,00 € 3838,75 Nie                               23 032,50 € 

14 H1 Mzdové náklady aktivita 1 / oprávnené územie

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                         6,00 € 3838,75 Nie                               23 032,50 € 

15 H1 Mzdové náklady aktivita 1 / oprávnené územie

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                         8,00 € 3838,75 Nie                               30 710,00 € 

Príloha č. 1 Dodatku č.1  

PRIAME OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

NEZÁVISLÝ VÝSKUM a VÝVOJ
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Č.R.P.
 Kód 

Aktivity 
Názov položky Komentár k rozpočtovej položke Skupina výdavkov Merná jednotka  Jednotková cena 

Počet 

jednotiek
Flexibilita

Žiadateľ

 (názov subjektu)

16 H1 Mzdové náklady aktivita 1 / oprávnené územie

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                         8,00 € 3838,75 Nie                               30 710,00 € 

17 H1 Mzdové náklady aktivita 1 / oprávnené územie

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                         8,00 € 3838,75 Nie                               30 710,00 € 

18 H1 Mzdové náklady aktivita 1 / oprávnené územie

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                         8,00 € 3838,75 Nie                               30 710,00 € 

19 H1 Mzdové náklady aktivita 1 / oprávnené územie

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                         7,00 € 3838,75 Nie                               26 871,25 € 

20 H1 Mzdové náklady aktivita 1 / oprávnené územie

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                         9,00 € 3838,75 Nie                               34 548,75 € 

21 H1 Mzdové náklady aktivita 1 / oprávnené územie

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                         5,00 € 3838,75 Nie                               19 193,75 € 

22 H1 Mzdové náklady aktivita 1 / oprávnené územie

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                      12,00 € 3838,75 Nie                               46 065,00 € 

23 H1 Mzdové náklady aktivita 1 / oprávnené územie

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                         9,00 € 3838,75 Nie                               34 548,75 € 

24 H1 Mzdové náklady aktivita 1 / oprávnené územie

mzdový výdavok na kľúčového vedecko-výskumného 

pracovníka počas celej doby riešenia projektu, 

vrátane odvodov pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                      13,00 € 3838,75 Nie                               49 903,75 € 

25 H1 Mzdové náklady aktivita 1 / oprávnené územie

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                         9,00 € 3838,75 Nie                               34 548,75 € 

26 H1 Mzdové náklady aktivita 1 / oprávnené územie

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                         7,00 € 4000,00 Nie                               28 000,00 € 

27 H1 Mzdové náklady aktivita 1 / oprávnené územie

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                         7,00 € 4000,00 Nie                               28 000,00 € 

28 H1 Mzdové náklady aktivita 1 / oprávnené územie

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                         7,00 € 4000,00 Nie                               28 000,00 € 

29 H1 Mzdové náklady aktivita 1 / oprávnené územie

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                         7,00 € 3838,75 Nie                               26 871,25 € 

30 H1 Mzdové náklady aktivita 1 / oprávnené územie

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                         7,00 € 4000,00 Nie                               28 000,00 € 

31 H1 Mzdové náklady aktivita 1 / oprávnené územie

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                         7,00 € 3838,75 Nie                               26 871,25 € 

32 H1 Mzdové náklady aktivita 1 / oprávnené územie

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                         7,00 € 4000,00 Nie                               28 000,00 € 
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Č.R.P.
 Kód 

Aktivity 
Názov položky Komentár k rozpočtovej položke Skupina výdavkov Merná jednotka  Jednotková cena 

Počet 

jednotiek
Flexibilita

Žiadateľ

 (názov subjektu)

33 H1 Mzdové náklady aktivita 1 / oprávnené územie

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                         7,00 € 3838,75 Nie                               26 871,25 € 

34 H1 Mzdové náklady aktivita 1 / oprávnené územie

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                         8,00 € 4000,00 Nie                               32 000,00 € 

35 H1 Mzdové náklady aktivita 1 / oprávnené územie

mzdový výdavok na kľúčového vedecko-výskumného 

pracovníka počas celej doby riešenia projektu, 

vrátane odvodov pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                      15,00 € 3838,75 Nie                               57 581,25 € 

36 H1 Mzdové náklady aktivita 1 / oprávnené územie

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                         9,00 € 3838,75 Nie                               34 548,75 € 

37 H1 Mzdové náklady aktivita 1 / oprávnené územie

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                         9,00 € 3838,75 Nie                               34 548,75 € 

38 H1 Mzdové náklady aktivita 1 / oprávnené územie

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                         9,00 € 3838,75 Nie                               34 548,75 € 

39 H1 Mzdové náklady aktivita 1 / oprávnené územie

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                         8,00 € 3838,75 Nie                               30 710,00 € 

40 H1 Mzdové náklady aktivita 1 / oprávnené územie

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                         7,00 € 4000,00 Nie                               28 000,00 € 

41 H1 Mzdové náklady aktivita 1 / oprávnené územie

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                         6,00 € 4000,00 Nie                               24 000,00 € 

42 H1 Mzdové náklady aktivita 1 / oprávnené územie

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                         7,00 € 4000,00 Nie                               28 000,00 € 

43 H1 Mzdové náklady aktivita 1 / oprávnené územie

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                         7,00 € 3838,75 Nie                               26 871,25 € 

44 H1 Mzdové náklady aktivita 1 / oprávnené územie

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                         7,00 € 3838,75 Nie                               26 871,25 € 

45 H1 Mzdové náklady aktivita 1 / oprávnené územie

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                         6,00 € 3838,75 Nie                               23 032,50 € 

46 H1 Mzdové náklady aktivita 1 / oprávnené územie

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                         8,00 € 3838,75 Nie                               30 710,00 € 

47 H1 Mzdové náklady aktivita 1 / oprávnené územie

mzdový výdavok na zahraničného vedecko-

výskumného pracovníka za obdobie riešenia 

projektu, vrátane odvodov pracovníka

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                      60,00 € 1000,00 Nie                               60 000,00 € 

48 H1 Mzdové náklady aktivita 1 / oprávnené územie

mzdový výdavok na zahraničného vedecko-

výskumného pracovníka za obdobie riešenia 

projektu, vrátane odvodov pracovníka

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                      60,00 € 1000,00 Nie                               60 000,00 € 

49 H1 Mzdové náklady aktivita 1 / oprávnené územie

mzdový výdavok na zahraničného vedecko-

výskumného pracovníka za obdobie riešenia 

projektu, vrátane odvodov pracovníka

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                      60,00 € 1000,00 Nie                               60 000,00 € 
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Č.R.P.
 Kód 

Aktivity 
Názov položky Komentár k rozpočtovej položke Skupina výdavkov Merná jednotka  Jednotková cena 

Počet 

jednotiek
Flexibilita

Žiadateľ

 (názov subjektu)

50 H1 Mzdové náklady aktivita 1 / oprávnené územie

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                         7,00 € 3838,75 Nie                               26 871,25 € 

51 H2
Mzdové náklady aktivita 2 / mimo oprávneného 

územia

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                         9,00 € 1100,00 Nie                                  9 900,00 € 

52 H2
Mzdové náklady aktivita 2 / mimo oprávneného 

územia

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                         9,00 € 2900,00 Nie                               26 100,00 € 

53 H2
Mzdové náklady aktivita 2 / mimo oprávneného 

územia

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                         9,00 € 2900,00 Nie                               26 100,00 € 

54 H2
Mzdové náklady aktivita 2 / mimo oprávneného 

územia

mzdový výdavok na kľúčového vedecko-výskumného 

pracovníka počas celej doby riešenia projektu, 

vrátane odvodov pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                      20,00 € 3500,00 Nie                               70 000,00 € 

55 H2
Mzdové náklady aktivita 2 / mimo oprávneného 

územia

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                      11,00 € 800,00 Nie                                  8 800,00 € 

56 H2
Mzdové náklady aktivita 2 / mimo oprávneného 

územia

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                         8,00 € 2500,00 Nie                               20 000,00 € 

57 H2
Mzdové náklady aktivita 2 / mimo oprávneného 

územia

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                      16,00 € 3500,00 Nie                               56 000,00 € 

58 H2
Mzdové náklady aktivita 2 / mimo oprávneného 

územia

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                         8,00 € 3338,75 Nie                               26 710,00 € 

59 H2
Mzdové náklady aktivita 2 / mimo oprávneného 

územia

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                         9,00 € 3338,75 Nie                               30 048,75 € 

60 H2
Mzdové náklady aktivita 2 / mimo oprávneného 

územia

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                         8,00 € 3500,00 Nie                               28 000,00 € 

61 H2
Mzdové náklady aktivita 2 / mimo oprávneného 

územia

mzdový výdavok na kľúčového vedecko-výskumného 

pracovníka počas celej doby riešenia projektu, 

vrátane odvodov pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                      11,00 € 3338,75 Nie                               36 726,25 € 

62 H2
Mzdové náklady aktivita 2 / mimo oprávneného 

územia

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                         9,00 € 3338,75 Nie                               30 048,75 € 

63 H2
Mzdové náklady aktivita 2 / mimo oprávneného 

územia

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                      12,00 € 3338,75 Nie                               40 065,00 € 

64 H2
Mzdové náklady aktivita 2 / mimo oprávneného 

územia

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                      12,00 € 800,00 Nie                                  9 600,00 € 

65 H2
Mzdové náklady aktivita 2 / mimo oprávneného 

územia

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                         9,00 € 1300,00 Nie                               11 700,00 € 

66 H2
Mzdové náklady aktivita 2 / mimo oprávneného 

územia

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                         8,00 € 3500,00 Nie                               28 000,00 € 
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Č.R.P.
 Kód 

Aktivity 
Názov položky Komentár k rozpočtovej položke Skupina výdavkov Merná jednotka  Jednotková cena 
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67 H2
Mzdové náklady aktivita 2 / mimo oprávneného 

územia

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                      10,00 € 800,00 Nie                                  8 000,00 € 

68 H2
Mzdové náklady aktivita 2 / mimo oprávneného 

územia

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                      20,00 € 3500,00 Nie                               70 000,00 € 

69 H2
Mzdové náklady aktivita 2 / mimo oprávneného 

územia

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                      12,00 € 3338,75 Nie                               40 065,00 € 

70 H2
Mzdové náklady aktivita 2 / mimo oprávneného 

územia

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                      10,00 € 1600,00 Nie                               16 000,00 € 

71 H2
Mzdové náklady aktivita 2 / mimo oprávneného 

územia

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                         8,00 € 2000,00 Nie                               16 000,00 € 

72 H2
Mzdové náklady aktivita 2 / mimo oprávneného 

územia

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                         8,00 € 3500,00 Nie                               28 000,00 € 

73 H2
Mzdové náklady aktivita 2 / mimo oprávneného 

územia

mzdový výdavok na kľúčového vedecko-výskumného 

pracovníka počas celej doby riešenia projektu, 

vrátane odvodov pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                      12,00 € 3338,75 Nie                               40 065,00 € 

74 H2
Mzdové náklady aktivita 2 / mimo oprávneného 

územia

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                         6,00 € 3500,00 Nie                               21 000,00 € 

75 H2
Mzdové náklady aktivita 2 / mimo oprávneného 

územia

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                         9,00 € 2500,00 Nie                               22 500,00 € 

76 H2
Mzdové náklady aktivita 2 / mimo oprávneného 

územia

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                         9,00 € 3338,75 Nie                               30 048,75 € 

77 H2
Mzdové náklady aktivita 2 / mimo oprávneného 

územia

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                      12,00 € 3338,75 Nie                               40 065,00 € 

78 H2
Mzdové náklady aktivita 2 / mimo oprávneného 

územia

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                      11,00 € 3338,75 Nie                               36 726,25 € 

79 H2
Mzdové náklady aktivita 2 / mimo oprávneného 

územia

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                      12,00 € 3338,75 Nie                               40 065,00 € 

80 H2
Mzdové náklady aktivita 2 / mimo oprávneného 

územia

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                      11,00 € 600,00 Nie                                  6 600,00 € 

81 H2
Mzdové náklady aktivita 2 / mimo oprávneného 

územia

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                      11,00 € 3500,00 Nie                               38 500,00 € 

82 H2
Mzdové náklady aktivita 2 / mimo oprávneného 

územia

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                         6,00 € 3500,00 Nie                               21 000,00 € 

83 H2
Mzdové náklady aktivita 2 / mimo oprávneného 

územia

mzdový výdavok na kľúčového vedecko-výskumného 

pracovníka počas celej doby riešenia projektu, 

vrátane odvodov pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                      20,00 € 2600,00 Nie                               52 000,00 € 
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84 H2
Mzdové náklady aktivita 2 / mimo oprávneného 

územia

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                         6,00 € 3500,00 Nie                               21 000,00 € 

85 H2
Mzdové náklady aktivita 2 / mimo oprávneného 

územia

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                         6,00 € 3500,00 Nie                               21 000,00 € 

86 H2
Mzdové náklady aktivita 2 / mimo oprávneného 

územia

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                         8,00 € 3338,75 Nie                               26 710,00 € 

87 H2
Mzdové náklady aktivita 2 / mimo oprávneného 

územia

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                      15,00 € 3338,75 Nie                               50 081,25 € 

88 H2
Mzdové náklady aktivita 2 / mimo oprávneného 

územia

mzdový výdavok na kľúčového vedecko-výskumného 

pracovníka počas celej doby riešenia projektu, 

vrátane odvodov pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                      15,00 € 3338,75 Nie                               50 081,25 € 

89 H2
Mzdové náklady aktivita 2 / mimo oprávneného 

územia

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                      10,00 € 3338,75 Nie                               33 387,50 € 

90 H2
Mzdové náklady aktivita 2 / mimo oprávneného 

územia

mzdový výdavok na kľúčového vedecko-výskumného 

pracovníka počas celej doby riešenia projektu, 

vrátane odvodov pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                      14,00 € 3500,00 Nie                               49 000,00 € 

91 H2
Mzdové náklady aktivita 2 / mimo oprávneného 

územia

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                      15,00 € 3500,00 Nie                               52 500,00 € 

92 H2
Mzdové náklady aktivita 2 / mimo oprávneného 

územia

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                      10,00 € 1100,00 Nie                               11 000,00 € 

93 H2
Mzdové náklady aktivita 2 / mimo oprávneného 

územia

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                      10,00 € 3338,75 Nie                               33 387,50 € 

94 H2
Mzdové náklady aktivita 2 / mimo oprávneného 

územia

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                         9,00 € 3338,75 Nie                               30 048,75 € 

95 H2
Mzdové náklady aktivita 2 / mimo oprávneného 

územia

mzdový výdavok na kľúčového vedecko-výskumného 

pracovníka počas celej doby riešenia projektu, 

vrátane odvodov pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                      11,00 € 1750,00 Nie                               19 250,00 € 

96 H2
Mzdové náklady aktivita 2 / mimo oprávneného 

územia

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                      11,00 € 1000,00 Nie                               11 000,00 € 

97 H2
Mzdové náklady aktivita 2 / mimo oprávneného 

územia

mzdový výdavok na vedecko-výskumného pracovníka 

počas celej doby riešenia projektu, vrátane odvodov 

pracovníka 

521 - Mzdové výdavky Osobohodina                         8,00 € 3338,75 Nie                               26 710,00 € 

Spolu                          3 038 570,00 € 
% intenzity pomoci (% NFP) 95%
Spolu NFP                          2 886 641,50 € 

         3 038 570,00 € Celkom priame oprávnené výdavky projektu

PAUŠÁLNE FINANCOVANIE OSTATNÝCH VÝDAVKOV PROJEKTU

NEZÁVISLÝ VÝSKUM a VÝVOJ
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Č.R.P.
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Názov položky Komentár k rozpočtovej položke Skupina výdavkov Merná jednotka

Žiadateľ

 (názov subjektu)

98 H1

Paušálne financovanie ostatných výdavkov projektu 

určené na základe nákladov na zamestnancov 

(nariadenie 1303/2013, čl. 68b)

Paušálne financovanie ostatných výdavkov projektu 

určené na základe nákladov na zamestnancov 

(nariadenie 1303/2013, čl. 68b)

903 - Paušálna sadzba na 

ostatné výdavky projektu 

určené na základe nákladov 

na zamestnancov 

(nariadenie 1303/2013, čl. 

68b)

Projekt                          1 215 428,00 € 

Spolu                          1 215 428,00 € 
% intenzity pomoci (% NFP) 95%
Spolu NFP                          1 154 656,60 € 

Celkové výdavky financované paušálom          1 215 428,00 € 

Spolu NFP projektu          4 041 298,10 € 

Spolu COV projektu          4 253 998,00 € 

Flexibilita

Nie
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