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Cenník prác DSI DATA, a. s. 
určený pre poskytovanie služieb mimo telekomunikačných služieb. 
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1 Montážne práce  
Názov cena bez DPH cena s DPH 
Práce vykonávané servisným technikom (hodinová sadzba / jedného 
pracovníka, zaokrúhľuje sa na polhodiny smerom nahor) 15,83 € 19,00 € 

Práce so zlaňovaním alebo v sťažených podmienkach 24,17 € 29,00 € 

 

2 Úkolové práce 
Názov cena bez DPH cena s DPH 
Diagnostika v rámci inej servisnej služby/úkonu  0,00 € 0,00 € 
Diagnostika nad rámec inej servisnej služby/úkonu 8,33 € 10,00 € 
Inštalácia eth alebo optickej zásuvky na /pod omietku 8,33 € 10,00 € 
Inštalácia a konfigurácia koncového zariadenia (AP, WBR, BR, WISP), IP 
telefónu, VoIP brány 8,33 € 10,00 € 

optika zváranie (s ochranou zvaru ) 1 zvar 8,33 € 10,00 € 
optika káblový management 12 vlákien 8,33 € 10,00 € 
zapojenie patch panela do 12 káblov 15,83 € 19,00 € 
zapojenie patch panela do 24 káblov 24,17 € 29,00 € 
zafukovanie optického kábla do priemeru 3,9mm / 1m 0,80 € 0,96 € 

 

3 IT práce 
Názov cena bez DPH cena s DPH 
projektovanie telekomunikačnej siete / hod 
(obhliadky, konzultácie, projektovanie, kreslenie, inžinierska činnosť) 36,00 € 43,20 € 

práca junior systémového administrátora / hod 
(samostatná diagnostika, konfigurácia, inštalácia pracovných staníc 
a sieťových zariadení, školenia) 

36,00 € 43,20 € 

práca senior systémového administrátora / hod 
(samostatná diagnostika, konfigurácia, inštalácia serverov, návrh 
komplexných IT riešení, riadenie externej správy IT) 

52,00 € 62,40 € 

práca junior programátora / hod 
(programátorské práce na základe určeného zadania, školenia 
užívateľa) 

36,00 € 43,20 € 

práca senior programátora / hod 
(analytické a konzultačné práce, návrh SW riešení, samostatné 
programovanie) 

52,00 € 62,40 € 

 

4 Príplatky a zľavy 
Názov Príplatok 
zvýšenie jednotkovej sadzby za prácu mimo pracovnej doby a v sobotu + 50% 
zvýšenie jednotkovej sadzby za prácu v noci od 22:00 do 6:00 a prácu 
počas štátnych sviatkov a nedieľ + 100% 

zníženie jednotkovej sadzby za práce vykonávané v rámci zmluvného 
vzťahu externej správy IT/SW s pravidelnými mesačnými výkonmi - 25% 
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5 Doprava 
Názov cena bez DPH cena s DPH 
doprava osobným autom / km 0,25 € 0,30 € 
doprava osobným autom s vozíkom / km 0,37 € 0,45 € 
preprava vysokozdvižnej plošiny /km 
(pracovná výška do 10m) 0,87 € 1,04 € 

práca vysokozdvižnej plošiny (pracovná výška do 10m) so servisným 
technikom / km 19,00 € 22,80 € 

doprava osoby nad 50km za každých začatých 50km 10 € 12 € 
 


