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Mzdové náklady a OON

uplatnenie vyšších nákladov ako 

zdokladovaných; nesprávne uvedený "Typ 

financovania"

uplatnenie vyšších nákladov ako 

zdokladovaných; čerpanie FP po skončení 

riešenia projektu

nesprávne uvedený "Typ financovania"; uplatnenie 

vyšších nákladov ako zdokladovaných; nesprávne 

uvedené "Obdobie"; čerpanie FP pred súhlasným 

stanoviskom APVV o zaradení menovaného do RK

Cestovné náklady / Pobytové náklady

čerpanie FP pred začiatkom riešenia projektu; 

nesprávne uvedené "Meno a priezvisko"; 

uplatnenie vyšších nákladov ako 

zdokladovaných; uskutočnená tuzemská PC 

nemala priamy súvis s výskumnými 

činnosťami projektu (účasť na pohovore, ktorý 

bol podmienkou získania štipendia pre výskumný 

pobyt v zahraničí)

uplatnenie vyšších nákladov ako 

zdokladovaných; čerpanie FP mimo 

zúčtovacieho obdobia

nesprávne uvedené "Meno a priezvisko"; čerpanie FP 

mimo zúčtovacieho obdobia; uplatnenie vyšších 

nákladov ako zdokladovaných; uplatnenie DPH nad 

rámec zákonnej povinnosti; účasť na PC i keď menovaný 

nebol ČRK

nesprávne uvedený "Dátum úhrady"

Materiál

nesprávne uvedený "Dátum úhrady"; 

nejednotné označovanie čísiel dokladov;  

nepredložený daňový a účtovný doklad k 

nákladom uplatneným v RS2; uplatnenie 

vyšších nákladov ako zdokladovaných; 

uplatnené náklady nemali priamy súvis s 

výskumnými činnosťami projektu (stolové 

svietidlo, stojan otočný - organizér)

nesprávne uvedený "Dátum úhrady"

uplatnenie vyšších nákladov ako zdokladovaných; 

čerpanie FP pred začiatkom riešenia projektu; 

nesprávne uvedený "Dátum úhrady"; neoprávnené 

čerpanie FP na vybavenie pracovných priestorov; 

čerpanie FP na iný účel (iný projekt); čerpanie FP mimo 

zúčtovacieho obdobia; uplatnené náklady nemali 

priamy súvis s výskumnými činnosťami projektu (filter 

na kávu); nesprávne uvedený "Popis položky"

čerpanie nákladov vzťahujúcich 

sa k obdobiu nasledujúceho 

rozpočtového roka bez 

podania žiadosti (predplatné 

softvéru, licencie)

nesprávne uvedený "Dátum úhrady"; 

duplicitne uplatnené náklady na 

chemikálie; uplatnenie vyšších nákladov 

ako zdokladovaných; čerpanie FP po 

skončení riešenia projektu (úhrada DPH)

Služby

 neoprávnené čerpanie FP na tlač skrípt; 

nesprávne deklarovaná a uplatnená výška 

DPH; čerpanie FP po skončení riešenia 

projektu; nepredložené doklady k tejto položke 

v plnom rozsahu

nesprávne uvedený "Dátum úhrady"; 

čerpanie FP mimo zúčtovacieho obdobia 

(DPH uhradená v nasledujúcom rozpočtovom 

roku)

čerpanie FP na iný účel (iný projekt); nesprávne 

zaradenie nákladov na komunikácie do nákladovej 

položky Služby (kominikačné služby k náboru 

participantov, telekomunikačné služby a prístup do siete 

internet); uplatnené náklady nemali priamy súvis s 

výskumnými činnosťami projektu (hosting a doména 

webovej stránky, popularizačné a propagačné aktivity); 

nesprávne zaradenie nákladov na materiál do 

nákladovej položky Služby (batéria do motora, interný 

disk); uplatnenie DPH nad rámec zákonnej povinnosti

 duplicitne uplatnené náklady na obstaranie 

služieb; nesprávne uvedený "Dátum 

úhrady";   čerpnie FP za licenciu za obdobie 

po skončení riešenia projektu; čerpanie FP 

po skončení riešenia projektu (úhrada 

DPH, DoVP pre nečlenov RK)

Bežné nepriame náklady

nepredložené doklady k tejto položke v plnom 

rozsahu; nesprávne zaradenie nákladov na 

služby do nákladovej položky Bežné nepriame 

náklady (ekonomické a administratívne 

zabezpečenie projektu, konzultačná činnosť k 

projektu, uverejnenie článku v časopise, 

jazyková korektúra a preklad odborného článku v 

anglickom jazyku);  nesprávne zaradenie 

nákladov na materiál do nákladovej položky 

Bežné nepriame náklady (výpočtová technika, 

DPH k materiálu, nákup chemikálií); 

neoprávnené čerpanie FP na tlač publikácie, 

web stránku a jej upgrade, reklamné a 

marketingové produkty a služby

nepredložené doklady k tejto položke v 

plnom rozsahu; neoprávnené čerpanie FP na 

odmeny pre ČRK; nesprávne zaradenie 

nákladov na cestovné do nákladovej položky 

Bežné nepriame náklady (PHM pri PC)

uplatnenie nákladov nerozpočtovanej položky 

(cestovné náklady pre ČRK) uplatnené v Bežných 

nepriamych nákladoch; uplatnenie vyšších nákladov ako 

zdokladovaných; nesprávne zaradenie nákladov na 

tuzemskú a zahraničnú PC pre ČRK do nákladovej 

položky Bežné nepriame náklady; neoprávnené čerpanie 

FP na zdravotnú prehliadku ČRK, zborník príspevkov, 

tlač, výrobu a dodávku časopisu;  nesprávne 

zaradenie nákladov na služby do nákladovej položky 

Bežné nepriame náklady (servis pristroja); nesprávne 

zaradenie nákladov na materiál do nákladovej položky 

Bežné nepriame náklady (notebooky)

neoprávnené vyplatenie 

mzdových nákladov a ZaSP 

pre ČRK uplatnené v Bežných 

nepriamych nákladoch; 

uplatnené náklady nemali 

priamy súvis s výskumnými 

činnosťami projektu 

(respirátory FFP2, FFP3, 

vysávač)

neoprávnené vyplatenie mzdových nákladov 

a ZaSP pre ČRK uplatnené v Bežných 

nepriamych nákladoch

Použité skratky

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

Kontrolné zistenia z vykonaných finančných kontrol na mieste v roku 2022


