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Metodický pokyn ku kalkulácii nákladov na riešenie projektu v rámci 
slovensko-talianskej bilaterálnej spolupráce 

 
 
 
Tento metodický pokyn stanovuje nasledovné pravidlá na základe Vykonávacieho protokolu 

k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky o kultúrnej, 

technickej, vzdelávacej a vedeckej spolupráci zo dňa 30. novembra 1990. 

 
TALIANSKA STRANA  hradí: 

 

Pre talianskych riešiteľov: 
• cestovné výdavky pri ceste do Slovenskej republiky 

 

Pre Slovenských riešiteľov: 
• zdravotné poistenie pri pobyte v Taliansku (na pracovné úrazy, choroby, vynímajúc 

existujúce a chronické choroby) v trvaní max. 20 dní za rok 

• pobytové náklady a ubytovanie pri pobyte v Taliansku formou denného stravného v trvaní 

max. 20 dní za rok, v zmysle platných predpisov v Taliansku. 

 

 

SLOVENSKÁ STRANA  hradí (max. 7966,54 € (240 000,- Sk) na celú dobu riešenia pri 
dodržaní limitu na ročný rozpočet max. 2655,51 € (80 000,- Sk) za rok): 
(Oprávnené náklady, ktoré na projekt v rámci SR-IT bilaterálnej spolupráce poskytuje APVV 

musia byť v súlade so zákonom č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v platnom znení. 

Riešiteľská organizácia pri ich uplatňovaní voči APVV musí vychádzať zo znenia citovaného 

zákona.) 

 

Pre talianskych riešiteľov: 
• zdravotné poistenie pri pobyte na Slovensku (na pracovné úrazy, choroby, vynímajúc 

existujúce a chronické choroby) v trvaní max. 20 dní/rok 

• pobytové náklady a ubytovanie pri pobyte na Slovensku: 

- stravné + vreckové (max. 20 dní/rok) (v súčasnosti je to max. 32,07 € (966,-Sk)/deň) 

- ubytovanie max. 66,39 € (2000,- Sk)/deň (v trvaní max. 20 dní/rok) 

- cestovné výdavky po Slovensku počas krátkodobého pobytu (max. 20 dní/rok). 

 

 

Pre Slovenských riešiteľov: 
• cestovné výdavky pri ceste do Talianska (max. 2 spiatočné cesty/rok pri dodržaní 

ekonomickej výšky cestovného) 

• stravné počas cestovania (t.j. bez pobytových nákladov, ktoré hradí talianska strana) 

• preukázané potrebné vedľajšie výdavky počas cestovania 

• zdravotné poistenie počas cestovania do Talianska a späť (max. 2x do roka) 

• ako sprievodca talianskeho riešiteľa po Slovensku: 

- stravné 

- ubytovanie max. 66,39 € (2000,- Sk)/deň 

- cestovné po Slovensku 

• pri účasti na konferenciách, seminároch alebo na iných podobných aktivitách na území SR 

týkajúcich sa riešeného projektu: 
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- stravné 

- ubytovanie max. 66,39 € (2000,- Sk)/deň 

- cestovné po Slovensku 

- nie je prípustné si z prostriedkov APVV uplatniť konferenčné poplatky 

 

Upozornenie: 
  
Zodpovedný riešiteľ je povinný: 

- písomne požiadať APVV o súhlas so zmenou mobilitných aktivít oproti schváleným 

v projekte 

- písomne informovať APVV o akejkoľvek zmene riešiteľského kolektívu 

(slovenského aj talianskeho) 

 

 

� 1 EUR = 30,126 Sk 

 


