Kontrolné zistenia z priebežnej kontroly projektov VV v roku 2021
VV15

Mzdové náklady a OON

vyplatená mzda osobe bez
riešeiteľskej kapacity

ZaSP

čerpanie ZaSP nad rámec platnej
legislatívy (35,2%)

VV16

VV17

VV19

menovití ČRK vyplatení aj ako
ostatní ČRK; formálne chyby ČRK až od 7/2020, pričom v RS2
formálne chyby - ČRK zaradený uplatnenie mzdových nákladov a ZaSP na
výkaz počas pozastavenia
uplatnené náklady na mzdy od
pred súhlasným stanoviskom
"nových pracovníkov" bez ich
projektu, výkaz ročnej kapacity za
1/2020
APVV
špecifikácie
1 mesiac; ČRK zaradený pred
súhlasným stanoviskom APVV
uplatnenie časti ZaSP pre ČRK v
položke Nepriame náklady

účasť na zahraničnej vedeckej
konferencii bez publikačného
výstupu; vložné na online
cestovné náklady uhradené po
čerpanie cestovných nákladov na
konferencie uplatnené v rámci
skončení riešenia projektu;
ČRK s nulovou riešiteľskou
Cestovných nákladov namiesto
Cestovné náklady / Pobytové čerpanie cestovných nákladov na
kapacitou;
Služieb; vrátenie FP za zrušené,
náklady
vodiča;
dátum úhrady mimo zúčtovacieho presunuté konferencie; služobná
Cestovné náhrady zaradené do
obdobia; príspevok na konferecii
cesta uskutočnená po vyčerpaní
bez zmienky o podpore APVV
Služieb
riešiteľskej kapacity ČRK,
konferenčný poplatok bez aktívnej
účasti

Materiál

VV18

nákup rúšok, respirátorov a
bezkontaktného teplomeru,
ktorých priamy súvis s
nákup materiálu, ktorý nemá
výskumnými
priamy
činnosťami na projekte nebol
súvis s riešením projektu
preukázaný; nákup 2 ks notebook
(skartovačka,
pre potreby ČRK v hodnote nad stojan na hygienické potreby, krém
2000,- EUR 22.12.2020, nákup na ruky); časť členského k softvéru
kancelárskych potrieb pre ČRK v
na obdobie 2021; zakúpenie
hodnote 1500,- EUR 20.11.2020
vlastných
- položky neboli plánované,
publikácií
nezdôvodnené; nákup v
posledných dňoch riešenia
projektu

čerpanie ZaSP nad rámec platnej
legislatívy (35,2%)

účasť ČRK na konferencii mimo
ich obdobia riešiteľskej kapacity;
účel cesty - použitie služobného
motorového vozidla, PHM - z
PC uskutočnená po vyčerpaní kapacity
popisu nevyplýva skutočný účel
ČRK; popularizácia projektu na literárnom
cesty; PC bez súvisu s riešením
festivale
projektu APVV; konferencie výstupy neuvedené vo VPP;
chybné zaradenie poplatkov za
školenie

ochranné pomôcky zakúpené kvôli
pandémii ochorenia Covid-19;
časť
členského k softvéru na obdobie
2021; uplatnená DPH k faktúre,
ktorá nebola uvedená v RS2;
uplatnený kapitálový
uplatnenie nákladových položiek,
výdavok - odlievacia forma 2 270,- ktoré mali charakter kapitálových
výdavkov
EUR; časť dátového hostingu na
obdobie 2021; nákup výpočtovej
techniky - podsvietená herná
klávesnica, herná myš, ktorých
nákup sa nepreukázal ako priamo
súvisiaci s výskumnými
činnosťami na projekte

chybné zaradenie nákladovej položky predplatné odborného časopisu (malo
byť v Službách)

Služby

popularizačné aktivity; oprava
klimatizácie v počítačovej
duplicitné preplatenie nákladov na
miestnosti, ktorej priamy súvis s
webové rozhranie; zmluva o dielo,
výskumnými činnosťami nebol
ktorá nemá priamy súvis s riešením
preukázaný; maľovanie
projektu; prenájom mimo
výstavného priestoru zúčtovacieho obdobia; časť prenájmu
neplánovaná položka za
zariadenia na obdobie 2019;
2000,- EUR mesiac pred
udržiavací poplatok za patent aj na
skončením projektu; poplatky za
obdobie po skončení lehoty na
publikovanie
riešenie projektu; DoVP bez mena
článkov bez zmienky o podpore z
osoby; poplatky za
projektku APVV; viazanie
publikovanie/preklad všobecne, bez
diplomovej práce pre nečlena identifikácie konkrétneho výstupu v
RK,
popise položky alebo odkazu do
náklady na licenciu softvéru mimo
VPP; právne služby, upgrade
zúčtovacieho obdobia; čerpanie
lincencie mimo zúčtovacieho
mzdových nákladov na
obdobia
menovitého
ČRK

Odpisy

uplatnené odpisy na prístroje,
ktoré sa nenachádzali v zozname
prístrojov; odpisy uplatnené na
prístroj, ktorý bol už odpísaný

Nepriame náklady

čerpanie časti odvodov patriacich
do položky Služby; uvádzané
výdavky nespadajú do položky,
z RS2 ich nemožno presne
špecifikovať; nesprávne
zaradenie položiek Nepriame
náklady do
Služieb - prekročenie finančného
limitu položky Nepriame náklady

Energie, vodné, stočné,
komunikácie

poštové služby zaradené do 07,
presun do 08 nebol možný
(nulová
položka)

uplatnené odpisy na prístroje, ktoré
sa nenachádzali v zozname
prístrojov

digitalizácia vedeckých výstupovYoutube - nemá priamy súvis s
riešením projektu; časť prenájmu
fliaš na obdobie 2021; poplatok za
vydanie stanoviska etickej komisie;
uplatnenie DPH u platiteľa DPH;
uplatnené výdavky na "všeobecné
služby" bez bližšej špecifikácie;
školenie MATLAB, online kurzy,
balíček podpory CISCO - nepriamy
súvis s riešením projektu;
komunikačné služby k náboru
participantov (výzva aj za rok 2019
– neoprávnené čerpanie);
konferenčné poplatky na ďalší rok
bez súhlasu APVV; počet
monografií nad rámec pravidiel;
poštovné - neplánovaná nákladová
položka

štipendium vyplatené v položke
čerpanie mzdových nákladov na
Služby; digitalizácia vedeckých
menovitého ČRK; predložený
výstupov- Youtube - nemá priamy
doklad pokrýval výdavok len
súvis s riešením projektu; náklady na
čiastočne;
vydanie odborného časopisu; tlač
poštovné chybne zaradené (malo
zborníka z konferencie nad rámec
byť v
počtu ks akceptovaného zo strany
Energie, vodné, stočné,
APVV; náklady na zverejnenie
komunikácie);
výstupov v špeciálnom čísle
DPH uhradená mimo
časopisu aj pre nečlenov RK; časť
zúčtovacieho obdobia; tlač
členského k softvéru na obdobie
materiálov nesúvisiacich
2021; časť faktúry presahuje do
s riešením projektu; DPH
ďalšieho obdobia, predchádzajúci
uhradená mimo zúčtovacieho
súhlas udelený nebol; tlač publikácie
obdobia; tlač
viac ako 101 ks; úprava podlahy na
materiálov nesúvisiacich s
pracovisku, kde bolo potrebné kvôli
riešením projektu; vložné na
bezpečnosti vymeniť roztrhaný
konferenciu na ďalší rok bez
gumolit; členské, prenájom mimo súhlasu APVV; tlač nekomerčnej
zúčtovacieho obdobia; nesprávne
publikácie viac ako 101
zaradené adminitstratívne práce
ks

uplatnené odpisy na prístroje, ktoré uplatnené odpisy na prístroje, ktoré
sa nenachádzali v zozname
sa nenachádzali v zozname
prístrojov
prístrojov

uplatnená časť FP na obstaranie
kancelárskeho nábytku

úhrady poplatkov za komunikačné
služby mimo zúčtovacieho obdobia; poplatky za komunikačné služby
uhradené v januári 2021; poštové
zaradenie položiek patriacich do
položky Energie chybne zaradených služby zaradené do 07, presun do 08
nebol možný (nulová položka)
do položky Služby

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

RS2

ročná správa

FP

finančné prostriedky

VV

všeobecná výzva

DPH

daň z pridanej hodnoty

