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Mzdové náklady a OON

mzdové náklady pre ČRK uplatnené 

v rôznych spoluriešiteľských 

organizáciách

čerpanie mzdových nákladov pre 

ČRK-Ostatný, pri ktorom bolo 

uvedené len krstné meno osoby

mzdové náklady ČRK uplatnené aj za 

obdobie pred súhlasným stanoviskom 

APVV; neuvedenie mena ČRK-Ostatný; 

uplatnenie mzdových nákladov na "nových 

pracovníkov" bez ich špecifikácie

ZaSP
náklady na ZaSP uplatnené nad 

rámec platnej legislatívy

čerpanie nákladov na ZaSP pre 

ČRK-Ostatný, pri ktorom bolo 

uvedené len krstné meno osoby

náklady na ZaSP uplatnené nad 

rámec platnej legislatívy

náklady na ZaSP za ČRK uplatnené aj za 

obdobie pred súhlasným stanoviskom 

APVV; neuvedenie mena ČRK-Ostatný; 

uplatnenie nákladov na ZaSP na "nových 

pracovníkov" bez ich špecifikácie

Cestovné náklady / Pobytové náklady

čerpanie FP na PC, ktorá bola 

hradená z iného projektu (Vega); 

uplatnené náklady na vložné na 

online konferenciu bez príspevku; 

dátumy úhrad uplatnených výdavkov 

po lehote na riešenie projektu

čerpanie FP na zahraničnú PC bez 

aktívnej účasti; čerpanie FP na 

vodiča pri PC ČRK-Ostatný; 

čerpanie FP na konferenciu pri ČRK-

Ostatný

neoprávnene čerpanie FP na 

konferenčný poplatok pre 

nečlena RK; čerpanie FP na PC 

vzťahujúce sa k nasledujúcemu 

rozpočtovému roku bez podania 

žiadosti; uplatnené výdavky na 

účasť na konferencii bez 

príspevku v zborníku; čerpanie 

FP na popularizačné aktivity

uplatnené výdavky na cestovné 

mimo riešiteľskej kapacity; úhrada 

výdavku žiadateľom za 

spoluriešiteľskú organizáciu; 

neoprávnené čerpanie FP na PC, 

ktorá nemala súvis s riešením 

projektu; neoprávnené čerpanie FP 

pri PC v súvislosti s dopravou 

automobilu na STK; výdavky na PC 

z 11/2021 uplatnené v nasledujúcom 

rozpočtovom roku; čerpanie FP na 

PC pred zaradením osoby do RK; 

konferenčný poplatok pri neúčasti na 

konferencii 

čerpanie FP na PC vzťahujúce sa k 

nasledujúcemu rozpočtovému roku bez 

podania žiadosti; uplatnené cestovné 

výdavky osôb, ktoré v čase konania PC 

neboli ČRK

Materiál

čerpanie FP na obstaranie 

všeobecného materiálu, ktorý nemá 

priamy súvis s riešením projektu 

(smetný kôš)

čerpanie FP na obstaranie 

všeobecného materiálu, ktorý nemá 

priamy súvis s riešením projektu 

(krémy, rúška)

čerpanie FP na výrobu 

náhradných kľúčov od laboratórií; 

uplatnenie nákladov, ktoré mali 

charakter kapitálového výdavku

uplatnenie nákladov, ktoré nemali 

súvis s výskumnými činnosťami 

projektu; Tantalum foil - uplatnenie 

nákladov, ktoré mali charakter 

kapitálového výdavku; čerpanie FP 

na drobný hmotný materiál, ktorý 

nemá súvis s riešením projektu 

(kalendár stolový); nesprávne 

zaradenie položky s možnosťou len 

čiastočného presunu; nákup 

kancelárskeho nábytku a vybavenia

čerpanie FP na obstaranie všeobecného 

materiálu, ktorý nemá priamy súvis s 

výskumnými činnosťami projektu 

(fotoaparát s objektívom); uplatnený 

náklad mal charakter kapitálového 

výdavku 
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Služby

čerpanie FP na predplatné 

poradenského časopisu; DoVP pre 

ČRK, bez možnosti presunu do 

správnej nákladovej položky; 

neoprávnené čerpanie FP na 

kopírovanie a tlač dizertačnej práce; 

uplatnenie výdavku bez bližšej 

špecifikácie,bez možnosti posúdiť 

súvis výdavku s riešením projektu; 

uplatnené výdavky na 

výstup/publikáciu, ktoré neboli 

uvedené v RS1/VPP 

čerpanie FP na vložné na 

konferenciu pre nečlena RK; počet 

účastníkov konferencie 

nekorešponduje s počtom výtlačkov 

zborníka; uplatnené výdavky na 

bankové poplatky, ktoré nesúviseli s 

riešením projektu; čerpanie FP na 

tlač knihy nad stanovený počet 101 

ks (350 ks); DoVP pre ČRK, ktorí 

boli financovaní z položky mzdové 

náklady; čerpanie FP poskytnutej 

služby mimo rozpočtového roka; 

uplatnené výdavky na konferenciu 

pre ČRK-Ostatný; čerpanie FP na 

práce v súvislosti so skartovaním 

písomných materiálov; čerpanie FP 

na potlač obálok, ktoré nemajú súvis 

s riešením projektu

úhrada nákladov týkajúcich sa 

iného rozpočtového roka; úhrada 

výdavku na antivírusový 

program;  uplatnené náklady na 

IT služby - webová stránka; 

neoprávnené čerpanie FP na 

prepravné služby, ktoré súviseli s 

riešením iného projektu; 

uplatnenie výdavku - poplatok za 

zverejnenie výsledkov na 

webovom sídle organizácie; 

nesprávne zaradenie položky 

poštovné,bez možnosti presunu 

do správnej nákladovej položky; 

neoprávnené čerpanie FP v 

súvislosti s DoVP pre ČRK

neoprávnené čerpanie FP na úhradu 

nákladov vzťahujúcich sa k inému 

rozpočtovému roku bez podania 

žiadosti; nesprávne zaradená 

nákladová položka bez možnosti jej 

presunu; neoprávnené čerpanie FP 

na školenie osobného rozvoja;  

uplatnený výdavok na 

telekomunikačné služby (presun do 

správnej položky nebol možný, 

nakoľko položka nebola 

rozpočtovaná); uplatnené výdavky 

za služby, ktoré nemajú priamy súvis 

s riešením projektu; čerpanie FP na 

právne služby; čerpanie FP na 

úhradu vložného žiadateľom za 

spoluriešiteľské organizácie; 

neoprávnené čerpanie FP pri 

prekročení povoleného počtu kusov 

zborníka vzhľadom na počet 

účastníkov konferencie; uplatnené 

náklady za zaradenie prvotných 

licencií; neoprávnené čerpanie FP 

na výrobu kľúčov od skladu; 

uplatnené náklady na webovú 

stránku 

nesprávne zaradenie nákladovej položky 

bez možnosti presunu; uplatnené náklady 

na predĺženie licencie presahujúce 

rozpočtový rok bez podania žiadosti; 

čerpanie FP na úhradu členského 

poplatku vzťahujúca sa k inému 

rozpočtovému roku bez podania žiadosti; 

uplatnené nákladov na odpadové 

hospodárstvo - online prístup - úhrada 

vzťahujúca sa k inému rozpočtovému roku 

bez podania žiadosti; uplatnenie nákladov 

za právne služby; čerpanie FP na úhradu 

cla k materiálu zakúpeného pred 

začiatkom riešania projektu; uplatnené 

výdavky na konferenciu konanú po 

skončení riešenia projektu

Nepriame náklady

neoprávnený výdavok - nákup 

žiariča z dôvodu ochrany pred 

COVID; nesprávne zaradené 

nákladovej položky, jej presun z 

nepriamych nákladov do položky 

materiál nebol možný z dôvodu jej 

prečerpania

Energie, vodné, stočné, komunikácie
neoprávnené uplatnenie výdavku 

súvisiaceho s iným projektom

uplatnené nákladové položky na 

telekomunikačné služby, IT služby (réžia), 

ktoré nemajú priamy súvis s riešením 

projektu

Použité skratky

OON ostatné osobné náklady

ZaSP zdravotné a sociálne poistenie

PC pracovná cesta

RK riešiteľský kolektív

ČRK člen riešiteľského kolektívu

DoVP dohoda o vykonaní práce

RS1 ročná správa

FP finančné prostriedky

VV všeobecná výzva

IT informačné technológie

VPP výstupy a prínosy projektu


