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ODPORÚČANÉ FINANČNÉ LIMITY NIEKTORÝCH VÝDAVKOV 
 

1.1 MZDOVÉ VÝDAVKY A VYBRANÉ SLUŽBY 

Výdavok Odporúčaný limit1  

Koordinátor projektu, finančný manažér a účtovník, manažér publicity 
30 EUR/h 

2000 eur/mesiac 

Odborné činnosti – experti, právnici, lektori, konzultanti, audítori, 
tlmočníci – prax v odbore najmenej 5 rokov 

40 EUR/h 
3500 eur/mesiac 

Odborné činnosti – experti, právnici,  lektori, konzultanti, audítori, 
tlmočníci - prax v odbore menej ako 5 rokov 

25 EUR/h 
3000 eur/mesiac 

Obslužný personál – organizátori, upratovanie, pomocné sily 
10 EUR/h 

1000 eur/mesiac 

Verejné obstarávanie - zadávanie nadlimitnej zákazky 3000 EUR/zákazka 

Verejné obstarávanie - zadávanie podlimitnej zákazky 1500 EUR/zákazka 

Programovanie webstránok, portálov a údržba informačných 
systémov 

50 EUR/h 
150 eur/mesiac 

Prekladateľ 20 eur/ns 

Tlmočník 30 eur/hod 

Korektori v pôvodnom jazyku 4 eur/ns 

Korektori v cudzom jazyku 8 eur/ns 

Stavebný dozor 
Max 2,5% z oprávnených 

výdavkov na stavbu 

 
  

                                                
1 Pri výdavkoch na zamestnancov je limit určený ako hrubá mzda. Oprávneným výdavkom je celková cena 
práce. Limity sa nevzťahujú na zahraničných partnerov! 
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1.2 FINANČNÉ LIMITY CESTOVNÝCH NÁHRAD A NÁKLADOV 

Cestovné náhrady Odporúčaný limit 

Paušálna náhrada pokrýva náhradu za ubytovanie, 
stravu, cestovné poistenie, miestnu dopravu v 
rámci miesta pracovnej cesty a potrebné 
dodatočné výdavky 

Podľa prílohy č. 2 k príručke 

Letenky spiatočné podľa miesta určenia 

Nórsko, Lichtenštajnsko2 - 340 eur 
Island – 450 eur 

Island mimo sezónu3 – 675 eur 
Odľahlé regióny Nórska 4– 510 eur 
Odľahlé regióny Islandu5 – 675 eur 

Odľahlé regióny Islandu mimo sezónu – 900 
eur 

Preprava v rámci SR Podľa prílohy č. 2 k príručke 

Preprava autobusom (mimo SR) 
Celá cena cestovného lístka 

(vrátane ceny miestenky a poplatku za 
batožinu) 

Preprava vlakom (mimo SR) 
Celá cena cestovného lístka 2. triedy 

(vrátane ceny miestenky) 

Použitie iného ako služobného motorového vozidla 
na prepravu (mimo SR) 

Neoprávnené 

 

1.3 FINANČNÉ LIMITY POČÍTAČOVÉHO VYBAVENIA6 

 

Položka Odporúčaný limit 

Notebook 600 eur/kus vrátane príslušenstva 

Stolový počítač 

700 eur/kus, z toho: 
Počítač - 500 eur/kus, Monitor – 100 eur/kus 
Príslušenstvo (myš, klávesnica, reproduktory 
a pod.) – 50 eur, Operačný systém – 100 eur 

Dátové úložisko 300 eur/kus 

                                                
2 Lety do Švajčiarska 
3 Za lety na Island mimo sezónu sa považujú všetky lety s výnimkou letov počas hlavnej turistickej sezóny (jún – august) 
4 Všetky oblasti Nórska okrem Trøndelag, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder, Akershus, Oslo 
5 Všetky oblasti Islandu okrem regiónu hlavného mesta a južný polostrov 
6 Uvedené položky väčšinou predstavujú drobný hmotný majetok a v rozpočte projektu by nemali byť zahrnuté medzi 
vybavenie, ale medzi náklady na materiál a zásoby. Berúc do úvahy všeobecne zaužívanú terminológiu, sú uvedené v tejto 
časti.  
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Dataprojektor 500 eur/kus 

Fotoaparát 120 eur/kus 

Kamera 200 eur/kus 

Multifunkčné zariadenie 200 eur/kus 

Tlačiareň čiernobiela A4 120 eur/kus 

Tlačiareň farebná A47 350 eur/kus 

Skener 70 eur/kus 

USB kľúč 8 eur/kus 

Softvér na editovanie a písanie textu, na prácu 
s tabuľkami a na prípravu prezentácií 

120 eur/licencia 

Antivírový softvér 40 eur/licencia 

1.4 LIMITY VÝDAVKOV NA PRENÁJOM 

 

1. Prenájom priestorov prijímateľa alebo partnera 

(vrátane dataprojektora a iných pomôcok) 
Odporúčaný limit 

Prenájom priestorov na podujatia a školenia                                    100 eur/deň 

2. Prenájom externých priestorov (vrátane 

dataprojektora a iných pomôcok) 
Odporúčaný limit 

Prenájom priestorov na podujatia a školenia na 

Slovensku a v iných ako prispievateľských krajinách - 

úvodná a záverečná konferencia 

350 eur/deň 

Prenájom priestorov na podujatia a školenia na 

Slovensku a v iných ako prispievateľských krajinách - 

workshopy a iné podujatia 

150 eur/deň 

Prenájom priestorov na podujatia a školenia v Nórsku, na 

Islande alebo v Lichtenštajnsku 
550 eur/deň 

                                                
7 Je nevyhnutné predložiť zdôvodnenie potreby farebnej tlačiarne 
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1.5 LIMITY VÝDAVKOV NA PUBLICITU 

 

Typ propagačného / informačného materiálu / 
opatrenia 

Odporúčaný limit 

Tvorba a tlač propagačných dokumentov (vrátane 
grafického návrhu – brožúry, letáky) 

do 10 strán max. 2,00 EUR/ 1 ks 

nad 10 strán max. 4,00 EUR/ 1 ks 

Tvorba a tlač plagátov (vrátane grafického návrhu) 10 EUR / 1ks 

Rollupy 

Vytvorenie (grafický návrh) –120 EUR 

Výroba – 85 EUR / 1ks 

Perá (vrátane potlače) 0,9 EUR / 1ks 

Ceruzky 0,5 EUR / 1ks 

USB Kľúče (vrátane potlače) 8 EUR / 1ks 

PE Tašky (vrátane potlače) 3 EUR / 1ks 

Iné tašky (nákupné, na dokumenty atď.) 5 EUR / 1ks 

Dáždniky (vrátane potlače) 7 EUR / 1ks 

Tričká, polokošele, mikiny (vrátane potlače) 10 EUR / 1ks 

Šály, šatky (vrátane potlače) 5 EUR / 1ks 

Kalendáre (vrátane potlače) 3,5 EUR / 1ks 

Poznámkové bloky (vrátane potlače) 1,5 EUR / 1ks 

Obaly na dokumenty (vrátane potlače) 1 EUR / 1ks 

Diáre (vrátane potlače) 9 EUR / 1ks 

Šálky (vrátane potlače) 3,8 EUR/ 1ks 

Vizitky  0,3 EUR / 1ks 

Kľúčenky (vrátane potlače) 1 EUR / 1ks 
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Termosky (vrátane potlače) 20 EUR / 1ks 

Lampáše, lampy (vrátane potlače) 4 EUR / 1ks 

Vizitkáre (vrátane potlače) 3 EUR / 1ks 

Štítky a nálepky na označovanie majetku 0,4 EUR / 1ks 

Inzercia (vrátane grafických úprav) Podľa aktuálnych cenníkov 

Rozhovory a spoty v rádiu 

Výroba – max. 1500 EUR / spot 

Podľa aktuálnych cenníkov 

TV spoty - regionálne 

Výroba – max. 2000 EUR / spot 

Podľa aktuálnych cenníkov 

TV spoty - celoštátne 

Výroba – max. 3000 EUR / spot 

Podľa aktuálnych cenníkov 

Registrácia domény 15 eur / doména/rok 

Webová stránka projektu - aktívna 
Vytvorenie (architektúra, dizajn, flash animácie, 

bannery, licencia, redakčný systém atď.) – 2000 EUR 

Webová stránka projektu - pasívna 
Vytvorenie (architektúra, dizajn, licencia, redakčný 

systém atď.) -  1000 EUR 

Webhosting pre účely bežnej publicity (napr. 
prevádzkovanie jednoduchej webstránky) 

10 eur / mesiac 

 

 

 


