
  
  

 
 

 

 

 Kontrolné zistenia z vykonaných finančných kontrol na mieste v roku 2020  

 VV15 VV16 VV17 Bilaterálne projekty 

Mzdové náklady a OON čerpnie FP po ukončení riešenia projektu, nesprávne uvedené "Obdobie", čerpanie FP pre 

nečlena RK, uplatnenie vyšších nákladov ako zdokladovaných 
nesprávne uvedený "Typ 

financovania" 
nesprávne uvedený "Typ 

financovania"  

ZaSP čerpanie nad rámec platnej legislatívy (35,2%), čerpnie FP po ukončení riešenia projektu, 

uplatnenie vyšších nákladov ako zdokladovaných    

Cestovné náklady / Pobytové náklady 

nesprávne uvedený údaj "Miesto a dátum konania" PC, nesprávne uvedené "Meno a 

priezvisko", nesprávne uvedený "Dátum úhrady", nesprávne uvedená "Pozícia v projekte", 

uskutočnená zahraničná PC nemala priamy súvis s výskumnými činnosťami projektu 

(zasadnutie Redakčnej rady časopisu, prezentácia katedry), prekročený pánovaný počet ČRK 

v pozícii "Ostatný", účasť na PC i keď menovaný nebol ČRK; účasť na konferencii bez 

osobnej účasti, nedeklarovanie uskutočenej PC (nepredložené vyúčtovanie PC), účasť na 

konferencii bez aktívnej účasti, úhrada nákladov mimo zúčtovacieho obdobia, nesprávne 

uvedený "Typ položky", neoprávnená úhrada DPH odvedená na Slovensku pri 

zahraničných PC (vložné), uplatnenie vyšších nákladov ako zdokladovaných 

nesprávne uvedený "Dátum 

úhrady" 

 nesprávne uvedené "Meno a 

priezvisko", nesprávne uvedený 

"Dátum úhrady", nesprávne 

zaradenie nákladov na bankový 

polatok do položky Cestovné 

náklady 

neuvedené "Meno 

a priezvisko" 

Materiál 

nesprávne uvedený "Dátum úhrady", čerpanie FP po ukončení riešenia projektu, 

neoprávnené čerpanie na kapitálové výdavky, čerpanie FP na nákup materiálu pre iný 

projekt (tlačiareň), nepredložený daňový a účtovný doklad k nákladom uplatneným v RS2, 

nejednotné označovanie "Čísla dokladu",  neoprávnené čerpanie na reprezentačné, 

propagačné a reklamné predmety, uplatnenie vyšších nákladov ako zdokladovaných, 

duplicitné čerpanie FP, úhrada nákladu mimo zúčtovacieho obdobia, nesprávne zaradenie 

nákladov s charakterom Služieb do položky Materiál 

nesprávne uvedený "Dátum 

úhrady" 
nesprávne uvedený "Dátum 

úhrady", nejednotné označovanie 

"Čísla dokladu" 
 

Služby 

nesprávne zaradenie nákladov na réžiu do nákladovej položky Služby, nesprávne uvedený 

"Dátum úhrady", náklady spojené s etickou komisiou, ktoré musia byť vysporiadané pred 

začiatkom lehoty na riešenie projektu, čerpanie nákladov vzťahujúcich sa k obdobiu 

nasledujúceho rozpočtového roka bez podania žiadosti (nákup licencie, predplatné v knižnici, 

prenájom plynových filaš), nesprávne zaradenie nákladov na administratívne práce na 

projekte do položky Služby, nesprávne zaradenie nákladov na softvér do položky Služby, 

nesprávne zaradenie nákladov na vložné na seminár a konferenčný poplatok do položky 

Služby, nesprávne zaradenie nákladov na DPH k nákupu knihy obstaranej zo zahraničia do 

položky Služby, nesprávne zaradenie nákladov na mzdy a ZaSP pre ČRK do položky Služby, 

nesprávne zaradenie nákadov na zahraničnú PC pre ČRK do položky Služby, nepredložený 

daňový a účtovný doklad k nákladom uplatneným v RS2,  tlač 100 ks knihy-oprávnený len 

prvý výtklačok, neoprávnené čerpanie FP na nákup alkoholických nápojov, čerpnie FP po 

ukončení riešenia projektu (na DoVP) 

nesprávne uvedený "Dátum 

úhrady", čerpanie nákladov 

vzťahujúcich sa k obdobiu 

nasledujúceho rozpočtového roka 

bez podania žiadosti (predlatné 

časopisu) 

nesprávne zaradenie nákadov na 

poštovné do položky Služby  

Energie, vodné, stočné, komunikácie nesprávne uvedený "Dátum úhrady"    

Bežné nepriame náklady 

nesprávne zaradenie PC zostavy do nákladovej položky Nepriame náklady, nesprávne 

zaradenie nákladov za prenájom oceľových fliaš a prenájom spektrometra do nákladovej 

položky Nepriame náklady, neoprávnené čerpnie FP na tvorbu sociálneho fondu, čerpnie FP 

po ukončení riešenia projektu (na DoVP), nepredložené doklady k tejto položke  
 

nesprávne zaradenie nákladov 

za multifunkčné zariadenia a 

notebook do nákladovej položky 

Nepriame náklady 
 



Skratka Vysvetlenie 
OON ostatné osobné náklady 
ZaSP zdravotné a sociálne poistenie 
PC pracovná cesta 

PHM pohonné hmoty 
RK riešiteľský kolektív 

ČRK člen riešiteľského kolektívu 
DoVP dohoda o vykonaní práce 
DPH daň z pridanej hodnoty 
FP finančné prostriedky 
VV všeobecná výzva 

 


