
P. č. Aktivita / podaktivita Názov položky Skupina výdavkov Merná jednotka Jednotková cena Počet jednotiek   Celkom Podrobný komentár k položke a k spôsobu výpočtu položky

1

aktivita 3/ podaktivita 3a) 
Profesijný rozvoj sektorových 
zručností zamestnancov vrátane 
IKT zručností zamestnancov/ 
Výber a príprava

Odborný pracovník 
zamestnávateľa pre oblasť 

vzdelávania a rozvoja 
pracovníkov

521 - Mzdové výdavky hodina 18,66 € 40,00 746,30 €

Odborný pracovník pre oblasť vzdelávania a rozvoja bude vykonávať činnosti 
prípravy a výberu pre všetkých 94 účastníkov  podaktivity 3b)  v rozsahu 40 hod. 
na projekt.= počet jednotiek.                                                    Činnosti bude 
vykonávať PaedDr. Lubica Nováková na základe dohody o vykonaní práce 
uzavretej pred začatím projektu.                                         Jednotková cena je 
vypočítaná ako maximálna oprávnená suma hrubej hodinovej odmeny 13,80 €, čo 
predstavuje celkovú hodinovú cenu práce 18,6576 €.

2

aktivita 3/ podaktivita 3b) 
Profesijný rozvoj sektorových 
zručností vrátane IKT zručností 
zamestnancov/ Cielené získavanie 
pracovných zručností 

Inštruktor/Majster 521 - Mzdové výdavky hodina 15,17 € 455,00 6 901,99 €

MODUL: "Zvyšovanie odborných zručností pri príprave, štarte a prevádzke 

plynových zapaľovacích horákov a v riadiacom systéme kotla K1."     Školených 
15 zamestnancov, rozdelených do 5 skupín po 3 zamestnancov v skupine.  
Inštruktor/majster 1 (Technológ energetických zariadení) pre 2 skupiny a 
inštruktor /majster 6 (Technológ vedúci oddelenia výroby tepla) pre 3 skupiny. 
Každá skupina absolvuje 91 hodín praktickej prípravy., 5 skupín spolu  455 
hodín = počet jednotiek.                                                                                               
Jednotková cena je určená vzhľadom na mzdovú politiku zamestnávateľa a limity 
stanovené vo výzve. Hrubá hodinová mzda 11,22 x 1,352% = 15,1694 
EUR/hodina = jednotková cena.                                                                            
Činnosti budú inštruktor/majster  1, inštruktor/majster 6 vykonávať na základe 
dohody o vykonaní práce uzavretej pred začatím projektu.

3

aktivita 3/ podaktivita 3b) 
Profesijný rozvoj sektorových 
zručností vrátane IKT zručností 
zamestnancov/ Cielené získavanie 
pracovných zručností 

Lektor 521 - Mzdové výdavky hodina 15,17 € 195,00 2 957,99 €

MODUL: "Zvyšovanie odborných zručností pri príprave, štarte a prevádzke 

plynových zapaľovacích horákov a v riadiacom systéme kotla K1."    Školených 
15 zamestnancov, rozdelených do 5 skupín po 3 zamestnancov v skupine. 
Lektor 1  (Technológ energetických zariadení) pre 2 skupiny a Lektor 6  

(Technológ vedúci oddelenia výroby tepla) pre 3 skupiny. Každá skupina 
absolvuje 39 hodín teoretickej prípravy., 5 skupín spolu  195 hodín = počet 
jednotiek.                                                                                               
Jednotková cena je určená vzhľadom na mzdovú politiku zamestnávateľa a limity 
stanovené vo výzve. Hrubá hodinová mzda 11,22 x 1,352% = 15,1694 
EUR/hodina = jednotková cena.                                                                            
Činnosti budú inštruktor/majster  1, inštruktor/majster 6 vykonávať na základe 
dohody o vykonaní práce uzavretej pred začatím projektu.

Názov projektu: Rozvoj odborných zručností zamestnancov spoločnosti BUKÓZA ENERGO, a.s.

Rozpočet projektu s podrobným komentárom 

špecifický cieľ 3.1.2

typ aktivity: Programy súvisiace so zvyšovaním zručností zamestnancov pre žiadané alebo avizované prispôsobenie na zmenené podmienky



P. č. Aktivita / podaktivita Názov položky Skupina výdavkov Merná jednotka Jednotková cena Počet jednotiek   Celkom Podrobný komentár k položke a k spôsobu výpočtu položky

4

aktivita 3/ podaktivita 3b) 
Profesijný rozvoj sektorových 
zručností vrátane IKT zručností 
zamestnancov/ Cielené získavanie 
pracovných zručností 

Inštruktor/Majster 521 - Mzdové výdavky hodina 15,17 € 280,00 4 247,38 €

MODUL: "Zvyšovanie odborných zručností pri uvedení do prevádzky a 

prevádzkovaní nízkotlakej a vysokotlakej regenerácie tepla."                       

Školených 18 zamestnancov, rozdelených do 5 skupín po 4 -5 zamestnancov v 
skupine, pre 2 skupiny inštruktor/majster 1 (Technológ energetických 
zariadení) a pre 3 skupiny inštruktor/majster 8 (vedúci oddelenia výroby 
elektriny). Každá skupina absolvuje 56 hodín praktickej prípravy, 5 skupín spolu 
280 hodín = počet jednotiek.                                                                                                       
Jednotková cena je určená vzhľadom na mzdovú politiku zamestnávateľa a limity 
stanovené vo výzve a princíp nediskriminácia. Hrubá hodinová mzda 
11,22x1,352%=15,1694 EUR/hodina = jednotková cena.                                     
Činnosti budú inštruktor/majster  1, inštruktor/majster  8 vykonávať na základe 
dohody o vykonaní práce uzavretej pred začatím projektu.

5

aktivita 3/ podaktivita 3b) 
Profesijný rozvoj sektorových 
zručností vrátane IKT zručností 
zamestnancov/ Cielené získavanie 
pracovných zručností 

Lektor 521 - Mzdové výdavky hodina 15,17 € 120,00 1 820,30 €

MODUL: "Zvyšovanie odborných zručností pri uvedení do prevádzky a 

prevádzkovaní nízkotlakej a vysokotlakej regenerácie tepla."                       

Školených 18 zamestnancov, rozdelených do 5 skupín po 4 -5 zamestnancov v 
skupine, pre 2 skupiny Lektor 1 (Technológ energetických zariadení) a pre 3 
skupiny Lektor 8 (vedúci oddelenia výroby elektriny). Každá skupina absolvuje 
24 hodín teoretickej prípravy, 5 skupín spolu 120 hodín = počet jednotiek.                                                                                                       
Jednotková cena je určená vzhľadom na mzdovú politiku zamestnávateľa a limity 
stanovené vo výzve a princíp nediskriminácia. Hrubá hodinová mzda 
11,22x1,352%=15,1694 EUR/hodina = jednotková cena.                                     
Činnosti budú inštruktor/majster  1, inštruktor/majster  8 vykonávať na základe 
dohody o vykonaní práce uzavretej pred začatím projektu.

6

aktivita 3/ podaktivita 3b) 
Profesijný rozvoj sektorových 
zručností vrátane IKT zručností 
zamestnancov/ Cielené získavanie 
pracovných zručností 

Inštruktor/Majster 521 - Mzdové výdavky hodina 12,77 € 336,00 4 290,72 €

MODUL: "Zvyšovanie odborných zručností pri príprave a kontrole 

technologických zariadení pred a po montáži, rekonštrukcii, oprave a údržbe. "                                                                                                                       
Školených 57 zamestnancov, rozdelených do 8 skupín po 7-8 zamestnancov v 
skupine, pre 4 slupiny inštruktor/majster 2 (Vedúci prevádzky Nová 
energetika) a pre 4 skupiny inštruktor/majster 7 (Vedúci oddelenia údržby). 
Každá skupina absolvuje 42 hodín praktickej prípravy. Spolu  336 hodín = počet 
jednotiek.  Jednotková cena je určená vzhľadom na mzdovú politiku 
zamestnávateľa a princíp nediskriminácia. Plánovaná hrubá hodinová mzda 9,45 
x 1,352% odvody zamestnávateľa = 12,77 EUR = jednotková cena.                               
Činnosti budú inštruktor/majster  2, inštruktor/majster  7 vykonávať na základe 
dohody o vykonaní práce uzavretej pred začatím projektu.

7

aktivita 3/ podaktivita 3b) 
Profesijný rozvoj sektorových 
zručností vrátane IKT zručností 
zamestnancov/ Cielené získavanie 
pracovných zručností 

Lektor 521 - Mzdové výdavky hodina 12,77 € 144,00 1 838,88 €

MODUL: "Zvyšovanie odborných zručností pri príprave a kontrole 

technologických zariadení pred a po montáži, rekonštrukcii, oprave a údržbe. "                                                                                                                             
Školených 57 zamestnancov, rozdelených do 8 skupín po 7-8 zamestnancov v 
skupine, pre 4 slupiny Lektor 2 (Vedúci prevádzky Nová energetika) a pre 4 
skupiny Lektor 7 (Vedúci oddelenia údržby). Každá skupina absolvuje 18 hodín. 
teoretickej prípravy. Spolu  144 hodín = počet jednotiek.  Jednotková cena je 
určená vzhľadom na mzdovú politiku zamestnávateľa a princíp nediskriminácia. 
Plánovaná hrubá hodinová mzda 9,45 x 1,352% odvody zamestnávateľa = 12,77 
EUR = jednotková cena.                                                                           
Činnosti budú inštruktor/majster  2, inštruktor/majster  7 vykonávať na základe 
dohody o vykonaní práce uzavretej pred začatím projektu.
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8

aktivita 3/ podaktivita 3b) 
Profesijný rozvoj sektorových 
zručností vrátane IKT zručností 
zamestnancov/ Cielené získavanie 
pracovných zručností 

Inštruktor/Majster 521 - Mzdové výdavky hodina 10,66 € 70,00 746,20 €

MODUL: "Zvyšovanie odborných zručností pri kontrole a evidencii dokladov 

po montáži, rekonštrukcii, oprave a údržbe technologických zariadení."                                                                                                                                   

Školených 17 zamestnancov, rozdelených do 2 skupín po 8-9 zamestnancov v 
skupine, pre 2 slupiny inštruktor/majster 7 (Vedúci oddelenia údržby) . Každá 
skupina absolvuje 35 hodín praktickej prípravy, 2 skupiny spolu  70 hodín = 
počet jednotiek.                                                                                                  
Jednotková cena je určená vzhľadom na mzdovú politiku zamestnávateľa. 
Plánovaná hrubá hodinová mzda 7,89 x 1,352% odvody zamestnávateľa = 10,66 
EUR = jednotková cena.                                                                                 
Činnosti bude inštruktor/majster  7 vykonávať na základe dohody o vykonaní 
práce uzavretej pred začatím projektu.

9

aktivita 3/ podaktivita 3b) 
Profesijný rozvoj sektorových 
zručností vrátane IKT zručností 
zamestnancov/ Cielené získavanie 
pracovných zručností 

Lektor 521 - Mzdové výdavky hodina 10,66 € 30,00 319,80 €

MODUL: "Zvyšovanie odborných zručností pri kontrole a evidencii dokladov 

po montáži, rekonštrukcii, oprave a údržbe technologických zariadení."                                                                                                                                   

Školených 17 zamestnancov, rozdelených do 2 skupín po 8-9 zamestnancov v 
skupine, pre 2 slupiny lektor 7 (Vedúci oddelenia údržby) . Každá skupina 
absolvuje 15 hodín teoretickej prípravy, 2 skupiny spolu  30 hodín = počet 
jednotiek.                                                                                                  
Jednotková cena je určená vzhľadom na mzdovú politiku zamestnávateľa. 
Plánovaná hrubá hodinová mzda 7,89 x 1,352% odvody zamestnávateľa = 10,66 
EUR = jednotková cena.                                                                                 
Činnosti bude inštruktor/majster  7 vykonávať na základe dohody o vykonaní 
práce uzavretej pred začatím projektu.

10

aktivita 3/ podaktivita 3b) 
Profesijný rozvoj sektorových 
zručností vrátane IKT zručností 
zamestnancov/ Cielené získavanie 
pracovných zručností 

Inštruktor/Majster 521 - Mzdové výdavky hodina 15,17 € 70,00 1 061,84 €

MODUL: "Zvyšovanie odborných zručností zamestnanca pri riadení výroby na 

kotloch a turbogenerátoroch. "                                                                       
Školených 5 zamestnancov v 1 skupíne.,  pre skupinu  inštruktor/majster 2 

(Vedúci prevádzky Nová energetika).  Skupina absolvuje 70 hodín praktickej 
prípravy = počet jednotiek.                                                                                                                        
Jednotková cena je určená vzhľadom na mzdovú politiku zamestnávateľa a limity 
stanovené vo výzve.                                                                                           
Hrubá hodinová mzda 11,22x1,352% = 15,16944 EUR/hodina = jednotková 
cena. Činnosti bude inštruktor/majster  2, vykonávať na základe dohody o 
vykonaní práce uzavretej pred začatím projektu.

11

aktivita 3/ podaktivita 3b) 
Profesijný rozvoj sektorových 
zručností vrátane IKT zručností 
zamestnancov/ Cielené získavanie 
pracovných zručností 

Lektor 521 - Mzdové výdavky hodina 15,17 € 30,00 455,08 €

MODUL: "Zvyšovanie odborných zručností zamestnanca pri riadení výroby na 

kotloch a turbogenerátoroch. "                                                                       
Školených 5 zamestnancov v 1 skupíne.,  pre skupinu  lektor 2 (Vedúci 
prevádzky Nová energetika).  Skupina absolvuje 30 hodín  teoretickej prípravy= 
počet jednotiek.  Jednotková cena je určená vzhľadom na mzdovú politiku 
zamestnávateľa a limity stanovené vo výzve.                                                                                         
Hrubá hodinová mzda 11,22x1,352% = 15,16944 EUR/hodina = jednotková 
cena. Činnosti bude inštruktor/majster  2, vykonávať na základe dohody o 
vykonaní práce uzavretej pred začatím projektu.
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12

aktivita 3/ podaktivita 3b) 
Profesijný rozvoj sektorových 
zručností vrátane IKT zručností 
zamestnancov/ Cielené získavanie 
pracovných zručností 

Inštruktor/Majster 521 - Mzdové výdavky hodina 13,59 € 210,00 2 853,90 €

MODUL: "Zvyšovanie odborných kompetencií pri manipulácii rozvodniach 

vysokého napätia a veľmi vysokého napätia."                                                 

Školených 10 zamestnancov, rozdelených do 3 skupín po 3-4 zamestnancov v 
skupine, inštruktor/majster 8 (Vedúci výroby výroby elektriny) pre 2 skupiny a 
inštruktor /majster 3 (Zástupca vedúceho oddelenia výroby elektriny)  pre 1 
skupinu. Každá skupina absolvuje 70 hodín praktickej prípravy, 3 skupiny spolu 
210 hodín = počet jednotiek.                                                                            
Jednotková cena je určená vzhľadom na mzdovú politiku zamestnávateľa a 
princíp nediskriminácia. Plánovaná hrubá hodinová mzda 10,05 x 1,352% 
odvody zamestnávateľa = 13,59 EUR = jednotková cena.                                 
Činnosti budú inštruktor/majster  8, inštruktor/majster  3 vykonávať na základe 
dohody o vykonaní práce uzavretej pred začatím projektu.

13

aktivita 3/ podaktivita 3b) 
Profesijný rozvoj sektorových 
zručností vrátane IKT zručností 
zamestnancov/ Cielené získavanie 
pracovných zručností 

Lektor 521 - Mzdové výdavky hodina 13,59 € 90,00 1 223,10 €

MODUL: "Zvyšovanie odborných kompetencií pri manipulácii rozvodniach 

vysokého napätia a veľmi vysokého napätia."                                                 

Školených 10 zamestnancov, rozdelených do 3 skupín po 3-4 zamestnancov v 
skupine, Lektor 8 (Vedúci výroby výroby elektriny) pre 2 skupiny a Lektor 3 

(Zástupca vedúceho oddelenia výroby elektriny)  pre 1 skupinu. Každá skupina 
absolvuje 30 hodín teoretickej prípravy, 3 skupiny spolu 90 hodín = počet 
jednotiek.                                                                                          Jednotková 
cena je určená vzhľadom na mzdovú politiku zamestnávateľa a princíp 
nediskriminácia. Plánovaná hrubá hodinová mzda 10,05 x 1,352% odvody 
zamestnávateľa = 13,59 EUR = jednotková cena.                                 Činnosti 
budú inštruktor/majster  8, inštruktor/majster  3 vykonávať na základe dohody o 
vykonaní práce uzavretej pred začatím projektu.

14

aktivita 3/ podaktivita 3b) 
Profesijný rozvoj sektorových 
zručností vrátane IKT zručností 
zamestnancov/ Cielené získavanie 
pracovných zručností 

Inštruktor/Majster 521 - Mzdové výdavky hodina 10,85 € 98,00 1 063,30 €

MODUL: "Zvyšovanie odborných zručností pri riadení procesov prípravy 

paliva, postupov vzorkovania palív, posudzovania ich kvality a zručností pri 

obsluhe technologických zariadení prípravy a dávkovania paliva" .                   
Školených 10 zamestnancov, rozdelených do 2 skupín po 5 zamestnancov v 
skupine, inštruktor/majster 4 (Vedúci oddelenia prípravy paliva) pre 2 skupiny. 
Každá skupina absolvuje 49 hodín praktickej prípravy, 2 skupiny spolu 98 hodín.                                                                                                                  
Jednotková cena je určená vzhľadom na mzdovú politiku zamestnávateľa. 
Plánovaná hrubá hodinová mzda 8,02 x 1,352% odvody zamestnávateľa = 10,85 
EUR = jednotková cena.                                                                                 
Činnosti bude inštruktor/majster  4, vykonávať na základe dohody o vykonaní 
práce uzavretej pred začatím projektu.

15

aktivita 3/ podaktivita 3b) 
Profesijný rozvoj sektorových 
zručností vrátane IKT zručností 
zamestnancov/ Cielené získavanie 
pracovných zručností 

Lektor 521 - Mzdové výdavky hodina 10,85 € 42,00 455,70 €

MODUL: "Zvyšovanie odborných zručností pri riadení procesov prípravy 

paliva, postupov vzorkovania palív, posudzovania ich kvality a zručností pri 

obsluhe technologických zariadení prípravy a dávkovania paliva".                   

Školených 10 zamestnancov, rozdelených do 2 skupín po 5 zamestnancov v 
skupine, Lektor 4 (Vedúci oddelenia prípravy paliva) pre 2 skupiny. Každá 
skupina absolvuje 21 hodín teoretickej prípravy, 2 skupiny spolu 42 hodín.                                                                                                                  
Jednotková cena je určená vzhľadom na mzdovú politiku zamestnávateľa. 
Plánovaná hrubá hodinová mzda 8,02 x 1,352% odvody zamestnávateľa = 10,85 
EUR = jednotková cena.                                                                                 
Činnosti bude inštruktor/majster  4, vykonávať na základe dohody o vykonaní 
práce uzavretej pred začatím projektu.
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16

aktivita 3/ podaktivita 3b) 
Profesijný rozvoj sektorových 
zručností vrátane IKT zručností 
zamestnancov/ Cielené získavanie 
pracovných zručností 

Inštruktor/Majster 521 - Mzdové výdavky hodina 11,56 € 70,00 809,20 €

MODUL: "Zvyšovanie odborných zručností pri prevádzke miestnej distribučnej 

siete".                                                                                                 Školených 
10 zamestnancov, rozdelených do 2 skupín po 5 zamestnancov v skupine,  
inštruktor/majster 5 ( Technik riadenia obchodu výroby energie a podporných 
služieb) pre 2 skupiny. Každá skupina absolvuje 35 hodín, praktickej prípravy, 2 
skupiny spolu 70 hodín praktickej prípravy = počet jednotiek.                                                                                                                      
Jednotková cena je určená vzhľadom na mzdovú politiku zamestnávateľa. 
Plánovaná hrubá hodinová mzda 8,55 x 1,352% odvody zamestnávateľa = 11,56 
EUR = jednotková cena.                                                                               
Činnosti budú inštruktor/majster  5, inštruktor/majster  8 vykonávať na základe 
dohody o vykonaní práce uzavretej pred začatím projektu.

17

aktivita 3/ podaktivita 3b) 
Profesijný rozvoj sektorových 
zručností vrátane IKT zručností 
zamestnancov/ Cielené získavanie 
pracovných zručností 

Lektor 521 - Mzdové výdavky hodina 11,56 € 30,00 346,80 €

MODUL: "Zvyšovanie odborných zručností pri prevádzke miestnej distribučnej 

siete".                                                                                                 Školených 
10 zamestnancov, rozdelených do 2 skupín po 5 zamestnancov v skupine,  
Lektor 5 ( Technik riadenia obchodu výroby energie a podporných služieb) pre 2 
skupiny. Každá skupina absolvuje 15 hodín teoretickej prípravy, 2 skupiny spolu 
30 hodín = počet jednotiek.                                                                                 
Jednotková cena je určená vzhľadom na mzdovú politiku zamestnávateľa. 
Plánovaná hrubá hodinová mzda 8,55 x 1,352% odvody zamestnávateľa = 11,56 
EUR = jednotková cena.                                                                               
Činnosti budú inštruktor/majster  5, inštruktor/majster  8 vykonávať na základe 
dohody o vykonaní práce uzavretej pred začatím projektu.
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aktivita 3/ podaktivita 3b) 
Profesijný rozvoj sektorových 
zručností vrátane IKT zručností 
zamestnancov/ Cielené získavanie 
pracovných zručností 

Inštruktor/Majster 521 - Mzdové výdavky hodina 12,77 € 140,00 1 787,80 €

MODUL: "Zvyšovanie odborných zručností pri údržbe a opravách 

technologických zariadení v prevádzke Nová energetika".                        

Školených 7 zamestnancov, rozdelených do 2 skupín po 3-4 zamestnanci v 
skupine,  pre 1 skupinu inštruktor/majster 2 (Vedúci prevádzky Nová 
energetika) a pre 1 skupinu  inštruktor/majster 7 (Vedúci oddelenia údžby).  
Každá skupina absolvuje 70 hodín praktickej prípravy, 2 skupiny spolu 140 
hodín = počet jednotiek.                                                                                                               
Jednotková cena je určená vzhľadom na mzdovú politiku zamestnávateľa a 
princíp nediskriminácia. Plánovaná hrubá hodinová mzda 9,45 x 1,352% odvody 
zamestnávateľa = 12,77 EUR = jednotková cena.                                                                                   
Činnosti budú inštruktor/majster  2, inštruktor/majster  7 vykonávať na základe 
dohody o vykonaní práce uzavretej pred začatím projektu.
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aktivita 3/ podaktivita 3b) 
Profesijný rozvoj sektorových 
zručností vrátane IKT zručností 
zamestnancov/ Cielené získavanie 
pracovných zručností 

Lektor 521 - Mzdové výdavky hodina 12,77 € 60,00 766,20 €

MODUL: "Zvyšovanie odborných zručností pri údržbe a opravách 

technologických zariadení v prevádzke Nová energetika".                        

Školených 7 zamestnancov, rozdelených do 2 skupín po 3-4 zamestnanci v 
skupine,  pre 1 skupinu lektor 2 (Vedúci prevádzky Nová energetika) a pre 1 
skupinu  lektor 7 (Vedúci oddelenia údžby).  Každá skupina absolvuje 30 hodín 
teoretickej prípravy, 2 skupiny spolu 60 hodín = počet jednotiek.                                                                                                               
Jednotková cena je určená vzhľadom na mzdovú politiku zamestnávateľa a 
princíp nediskriminácia. Plánovaná hrubá hodinová mzda 9,45 x 1,352% odvody 
zamestnávateľa = 12,77 EUR = jednotková cena.                                                                                   
Činnosti budú inštruktor/majster  2, inštruktor/majster  7 vykonávať na základe 
dohody o vykonaní práce uzavretej pred začatím projektu.
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aktivita 3/ podaktivita 3b) 
Profesijný rozvoj sektorových 
zručností vrátane IKT zručností 
zamestnancov/ Cielené získavanie 
pracovných zručností 

Zamestnanec - účastník          521 - Mzdové výdavky hodina 3,98 € 1950,00 7 758,66 €

Pre 1 účastníka modulu "Zvyšovanie odborných zručností pri príprave, štarte a 
prevádzke plynových zapaľovacích horákov a v riadiacom systéme kotla K1" je 
plánovaných 130 hodín, 15 účastníkov aktivity/modulu absolvuje spolu 1950 
hodín = počet jednotiek.                                                                      Minimálna 
hodinová cena práce za rok 2018 u zamestnávateľa pri 37,5 hodinovom 
pracovnom týždni je 2,9429 x 1,352% odvody zamestnávateľa =  3,9788  EUR.  



P. č. Aktivita / podaktivita Názov položky Skupina výdavkov Merná jednotka Jednotková cena Počet jednotiek   Celkom Podrobný komentár k položke a k spôsobu výpočtu položky

21

aktivita 3/ podaktivita 3b) 
Profesijný rozvoj sektorových 
zručností vrátane IKT zručností 
zamestnancov/ Cielené získavanie 
pracovných zručností 

Zamestnanec - účastník          521 - Mzdové výdavky hodina 3,98 € 1440,00 5 729,47 €

Pre 1 účastníka modulu  "Zvyšovanie odborných zručností pri uvedení do 
prevádzky a prevádzkovaní nízkotlakej a vysokotlakej regenerácie tepla"  je 
plánovaných 80 hodín, 18 účastníkov  aktivity/modulu absolvuje spolu 1 440 
hodín = počet jednotiek.  Minimálna hodinová cena práce za rok 2018 u 
zamestnávateľa pri 37,5 hodinovom pracovnom týždni je 2,9429 x 1,352% 
odvody zamestnávateľa =  3,9788  EUR. 
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aktivita 3/ podaktivita 3b) 
Profesijný rozvoj sektorových 
zručností vrátane IKT zručností 
zamestnancov/ Cielené získavanie 
pracovných zručností 

Zamestnanec - účastník          521 - Mzdové výdavky hodina 3,98 € 3420,00 13 607,50 €

1 účastník modulu "Zvyšovanie odborných zručností pri príprave a kontrole 
technologických zariadení pred a po montáži, rekonštrukcii, oprave a údržbe" 
absolvuje 60 hodín, 57 účastníkov vzdelávania absolvuje spolu 3420 hodín = 
počet jednotiek.                                                                                                       
Minimálna hodinová cena práce za rok 2018 u zamestnávateľa pri 37,5 
hodinovom pracovnom týždni je 2,9429 x 1,352% odvody zamestnávateľa =  
3,9788  EUR. 
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aktivita 3/ podaktivita 3b) 
Profesijný rozvoj sektorových 
zručností vrátane IKT zručností 
zamestnancov/ Cielené získavanie 
pracovných zručností 

Zamestnanec - účastník          521 - Mzdové výdavky hodina 3,98 € 850,00 3 381,98 €

Pre 1 účastník modulu "Zvyšovanie odborných zručností pri kontrole a evidencii 
dokladov po montáži, rekonštrukcii, oprave a údržbe technologických zariadení" 
je plánovaných 50 hodín, 17 účastníkov vzdelávania absolvuje spolu 850 hodín = 
počet jednotiek.                         Minimálna hodinová cena práce za rok 2018 u 
zamestnávateľa pri 37,5 hodinovom pracovnom týždni je 2,9429 x 1,352% 
odvody zamestnávateľa =  3,9788  EUR. 

24

aktivita 3/ podaktivita 3b) 
Profesijný rozvoj sektorových 
zručností vrátane IKT zručností 
zamestnancov/ Cielené získavanie 
pracovných zručností 

Zamestnanec - účastník          521 - Mzdové výdavky hodina 3,98 € 500,00 1 989,40 €
Pre 1 účastníka modulu "Zvyšovanie odborných zručností zamestnanca pri 
riadení výroby na kotloch a turbogenerátoroch" je plánovaných 100 hodín, 5 
účastníkov vzdelávania absolvuje spolu 500 hodín = počet jednotiek.   Minimálna 
hodinová cena práce za rok 2018 u zamestnávateľa pri 37,5 hodinovom 
pracovnom týždni je 2,9429 x 1,352% odvody zamestnávateľa =  3,9788  EUR. 
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aktivita 3/ podaktivita 3b) 
Profesijný rozvoj sektorových 
zručností vrátane IKT zručností 
zamestnancov/ Cielené získavanie 
pracovných zručností 

Zamestnanec - účastník          521 - Mzdové výdavky hodina 3,98 € 1000,00 3 978,80 €
Pre 1 účastníka modulu "Zvyšovanie odborných kompetencií pri manipulácii 
rozvodniach vysokého napätia a veľmi vysokého napätia" je plánovaných 100 
hodín, 10 účastníkov aktivity/modulu absolvuje spolu 1 000 hodín. Minimálna 
hodinová cena práce za rok 2018 u zamestnávateľa pri 37,5 hodinovom 
pracovnom týždni je 2,9429 x 1,352% odvody zamestnávateľa =  3,9788  EUR. 
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aktivita 3/ podaktivita 3b) 
Profesijný rozvoj sektorových 
zručností vrátane IKT zručností 
zamestnancov/ Cielené získavanie 
pracovných zručností 

Zamestnanec - účastník          521 - Mzdové výdavky hodina 3,98 € 700,00 2 785,16 €

Pre 1 účastníka modulu "Zvyšovanie odborných zručností pri riadení procesov 
prípravy paliva, postupov vzorkovania palív, posudzovania ich kvality a zručností 
pri obsluhe technologických zariadení prípravy a dávkovania paliva" je 
plánovaných 70 hodín, 10 účastníkov aktivity/modulu absolvuje spolu 700 hodín.                                                                                
Minimálna hodinová cena práce za rok 2018 u zamestnávateľa pri 37,5 
hodinovom pracovnom týždni je 2,9429 x 1,352% odvody zamestnávateľa =  
3,9788  EUR. 
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aktivita 3/ podaktivita 3b) 
Profesijný rozvoj sektorových 
zručností vrátane IKT zručností 
zamestnancov/ Cielené získavanie 
pracovných zručností 

Zamestnanec - účastník          521 - Mzdové výdavky hodina 3,98 € 500,00 1 989,40 €
Pre 1 účastníka modulu "Zvyšovanie odborných zručností pri prevádzke miestnej 
distribučnej siete" je plánovaných 50 hodín, 10 účastníkov aktivity/modulu 
absolvuje spolu 500 hodín = počet jednotiek.                      Minimálna hodinová 
cena práce za rok 2018 u zamestnávateľa pri 37,5 hodinovom pracovnom týždni 
je 2,9429 x 1,352% odvody zamestnávateľa =  3,9788  EUR. 



P. č. Aktivita / podaktivita Názov položky Skupina výdavkov Merná jednotka Jednotková cena Počet jednotiek   Celkom Podrobný komentár k položke a k spôsobu výpočtu položky
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aktivita 3/ podaktivita 3b) 
Profesijný rozvoj sektorových 
zručností vrátane IKT zručností 
zamestnancov/ Cielené získavanie 
pracovných zručností 

Zamestnanec - účastník          521 - Mzdové výdavky hodina 3,98 € 700,00 2 785,16 €

Pre 1 účastníka modulu  "Zvyšovanie odborných zručností pri údržbe a opravách 
technologických zariadení v prevádzke Nová energetika" je plánovaných 100 
hodín, 7 účastníkov aktivity/modulu absolvuje spolu 700 hodín = počet jednotiek.                                                                                                                                                                          
Minimálna hodinová cena práce za rok 2018 u zamestnávateľa pri 37,5 
hodinovom pracovnom týždni je 2,9429 x 1,352% odvody zamestnávateľa =  
3,9788  EUR. 

29
905 - Ostatné spôsoby paušálneho 

financovania
paušál 78 698,00 € 8,32% 6 547,67 € Boli určené ako paušálna sadzba. 

30

902 - Paušálna sadzba na nepriame 
výdavky určené na základe nákladov 

na zamestnancov (nariadenie 
1303/2013, čl. 68 ods. 1, písm. b)

paušál 41 240,15 15,00% 6 186,02 €

Boli určené ako paušálna sadzba. Budú použité na nevyhnutné výdavky, ktoré 
vzniknú z dôvodu realizovania projektu (napr. výdavky spojené s osobitnou 
evidenciou projektu v účtovníctve žiadateľa, kancelárske potreby a iné).

91 431,69 € XSpolu za projekt

Nepriame oprávenené výdavky 

Riadenie projektu


