Kontrolné zistenia z vykonaných finančných kontrol na mieste v roku 2021
VV15
Mzdové náklady a OON

nesprávne uvedené "Obdobie"; uplatnenie vyšších
nákladov ako zdokladovaných; nesprávne uvedený
"Typ financovania"

VV17
nesprávne uvedený "Typ
financovania"; čerpanie FP pred
súhlasným stanoviskom APVV o
zaradení menovaného do RK

VV19

Bilaterálne projekty

PP-COVID-20

nesprávne uvedené "Obdobie";
nesprávne uvedený "Typ
financovania"

uskutočnená tuzemská PC nemala
priamy súvis s výskumnými
nesprávne uvedený "Dátum úhrady"; nesprávne
činnosťami projektu (náklady
uskutočnená zahraničná PC nemala
uvedená "Pozícia v projekte"; uskutočnená
uplatnené pre iný projekt); čerpnie
priamy súvis s výskumnými
zahraničná PC nemala priamy súvis s výskumnými
nesprávne uvedené
činnosťami projektu (náklady
FP na vložné po ukončení riešenia
činnosťami projektu (náklady na kurz osobného
"Meno a priezvisko";
uplatnené pre iný projekt); účasť na PC
Cestovné náklady / Pobytové náklady
projektu; nesprávne uvedená
nesprávne uvedená
rozvoja); účasť na PC i keď menovaný nebol ČRK;
i keď menovaný nebol ČRK (vodič);
"Pozícia v projekte"; uplatnenie
"Pozícia v projekte"
uplatnenie vyšších nákladov ako zdokladovaných;
uplatnené náklady na vložné na
vyšších nákladov ako
duplicitne uplatnené náklady na cestovné a stravné
konferenciu pre Ostatného ČRK
zdokladovaných; uplatnenie
pri PC
neoprávnených nákladov (Tlač
monografie)

Materiál

nesprávne uvedený "Dátum úhrady"

Odpisy

uplatnenie vyšších nákladov ako zdokladovaných

Služby

nesprávne uvedený "Dátum úhrady"

nesprávne uvedený "Dátum úhrady";
čerpanie FP na nákup materiálu pre iný
projekt (PHM); nepredložený daňový
a účtovný doklad k nákladom
uplatneným v RS2; uplatnené náklady
nemali priamy súvis s výskumnými
činnosťami projektu (dezinfekčné
prostriedky, rúška, robotický vysávač);
nesprávne uvedený "Popis položky";
čerpanie FP pred začiatkom riešenia
projektu; neefektívne a nehospodárne
čerpannie FP (nákup čistiacich a
hygienických potrieb vo veľkom
rozsahu)

čerpanie nákladov vzťahujúcich sa k
obdobiu nasledujúceho rozpočtového
roka bez podania žiadosti (predplatné
časopisu); duplicitne uplatnené
náklady na DPH; uplatnené náklady v
položke, ktorá nebola plánovaná a
rozpočtovaná

nesprávne uvedený
"Dátum úhrady"

nesprávne uvedený
"Dátum úhrady";
uplatnené náklady
DPH k materiálu uhradená v
nemali priamy súvis
nasledujúcom rozpočtovom roku
s výskumnými
činnosťami projektu
(rohože)

Bežné nepriame náklady

Použité skratky
OON
ZaSP
PC
PHM
RK
ČRK
DoVP
DPH
FP
VV

nepredložené doklady k tejto položke v plnom
rozsahu

ostatné osobné náklady
zdravotné a sociálne poistenie
pracovná cesta
pohonné hmoty
riešiteľský kolektív
člen riešiteľského kolektívu
dohoda o vykonaní práce
daň z pridanej hodnoty
finančné prostriedky
všeobecná výzva

neoprávnené čerpanie FP na nákup
občerstvenia (reprezentačné účely);
neoprávnené čerpanie FP na vybavenie
pracovných priestorov; neoprávnené
čerpnie FP na šitie a vyšitie rúšok s
logom inštitúcie; neoprávnené čerpnie
FP na úpravy značenia pri vchode do
budovy; nesprávne zaradenie
nákladov na služby do položky
Nepriame náklady (bankové poplatky,
publikačný poplatok, výmena displeja,
preklad do angličtiny, výmena
ventilátora)

nesprávne zaradenie
nákladov za
notebooky vrátane
príslušenstva do
nákladovej položky
Nepriame náklady

