
  
  

 
 

 

 

Kontrolné zistenia z priebežnej kontroly bilaterálnych a výskumných bilaterálnych projektov v roku 2020 

 
Bilaterálne projekty 2017 Bilaterálne projekty 2018 Výskmumné bilaterálne projekty 

Mzdové náklady a OON - - 
Uplatnenie nákladov pred zaradením 

fyzickej osoby do RK 

ZaSP - - 
Uplatnenie nákladov pred zaradením 

fyzickej osoby do RK 

Cestovné náklady / Pobytové náklady 

Uplatnenie nákladov na domácu 

konferenciu bez osobnej účasti Uplatnenie nákladov súvisiaci 

s vyzdvihnutím zahraničného partnera 

na letisku - nesúvisí s riešením projektu 

Uplatnenie nákladov na domácu 

konferenciu, na ktorej ČRK prezentoval  
výsledky iného projektu Uplatenie nákladov na zahraničnú PC do 

inej ako partnerskej krajiny 

Uplatnenie nákladov počas pobytu v 

partnerskej krajine (uvedené náklady mala 

hradiť partnerská organizácia) 

Uplatenie nákladov na zahraničnú PC do 

inej ako partnerskej krajiny Uplatnenie nákladov na domácu 

konferenciu bez zverejneného príspevku 

v zborníku z konferencie 
Uplatnenie duplicitných nákladov  

Uplatnenie nákladov na tlač posterov, ktoré 

neboli súčasťou vyúčtovania cestovných  
náhrad - charakter služieb  

Uplatnenie nákladov na cestovné a stravné 

súvisiace s podaním a prevzatím víz 
Uplatnenie nákladov na PC nesúvisiacu s 

riešením projektu 
Použitie FP na úhradu nákladov mimo 

zúčtovacieho obdobia 
Uplatnenie nákladov na šoféra (diéty) 

Uplatnenie nákladov na mesačnú diaľničnú 

známku - nehospodárnosť postačovala 10  
dňová  

Uplatnenie nákladov na vízový poplatok 

pre zahraničného ČRK, ktorý nevznikol 

na území SR 

bankové poplatky za služby spojené s  
úhradou konferenćného poplatku sa  
nepovažujú za oprávnený náklad vo 

výzvach s jednou nákladovou položkou, 

náklad je možné uplatniť v projektoch 

s nákladovou položkou "Ďalšie náklady";  

- 



Uplatnenie nákladov súvisiacich 

s vyzdvihnutím a odvezením zahraničných  
riešiteľov na letisko - uvedené náklady mala  

hradiť vysielajúca strana 

Uplatnenie nákladov na domácu 

konferenciu, na ktorej ČRK nemal aktívnu  
účasť 

- 

Uplatnenie nákladov  pre zahraničných 

ČRK počas ich pobytu v inej ako 

partnerskej krajine  
- - 

Služby - - Uplatnenie nákladov na etickú komisiu 

Skratka Vysvetlenie 

PC pracovná cesta 

RK riešiteľský kolektív 

ČRK člen riešiteľského kolektívu 

FP finančné prostriedky 

 


