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PRÍLOHA 2A – METODICKÝ POKYN NA KALKULÁCIU NÁKLADOV NA RIEŠENIE 
PROJEKTU 

 

Tento metodický pokyn stanovuje nasledujúce pravidlá na základe Vykonávacieho protokolu 
k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a Federálnou vládou Juhoslovanskej zväzovej 
republiky o vedecko-technickej spolupráci podpísanej dňa 26. februára 2001 v Bratislave. 

SRBSKÁ STRANA HRADÍ 

srbským riešiteľom: 

 cestovné náklady pri ceste do Slovenskej republiky 

 zdravotné poistenie počas ich pobytu na Slovensku 

slovenským riešiteľom: 

 pobytové náklady formou denného stravného a vreckového podľa platnej legislatívy 
a podmienok výzvy na srbskej strane 

 ubytovanie pri pobyte v Srbsku  

SLOVENSKÁ STRANA HRADÍ 

(max. 2 430 €/kalendárny rok/projekt a na celú dobu riešenia projektu 4 860 €/ projekt) 

(Oprávnené náklady, ktoré na projekt v rámci bilaterálnej spolupráce Slovensko – Srbsko 
poskytuje agentúra, musia byť v súlade so zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných 
náhradách v platnom znení. Riešiteľská organizácia pri ich uplatňovaní voči agentúre musí 
vychádzať zo znenia citovaného zákona.) 

srbským riešiteľom: 

 pobytové náklady a ubytovanie pri pobyte na Slovensku 

– pobytové náklady (stravné + vreckové – v súčasnosti je to max. 39,06 €/deň) 
– ubytovanie max. 100 €/noc 
– cestovné náklady po Slovensku v rámci ich pobytu 

slovenským riešiteľom: 

 cestovné výdavky pri ceste do Srbska (pri použití akéhokoľvek dopravného prostriedku 
maximálne do výšky ceny letenky ekonomickej triedy, prevoz taxíkom len v mimoriadnych 
a zdôvodnených prípadoch) 

 zdravotné poistenie počas ich pobytu v Srbsku 

 pri sprevádzaní srbského riešiteľa po Slovensku agentúra uhrádza: 

– pobytové náklady (stravné) 
– ubytovanie max. 100 €/noc 
– cestovné po Slovensku 

 cestovné a pobytové náklady spojené so zberom výskumných materiálov na území 
Slovenska 

 pri účasti na konferenciách, seminároch alebo iných podobných aktivitách na území SR 
týkajúcich sa riešeného projektu a schválených agentúrou: 

– pobytové náklady (stravné) 
– ubytovanie max. 100 €/noc 
– cestovné po Slovensku 

 výdavky spojené so službami zabezpečujúcimi mobilitu (vízové poplatky,...) 

 nie je prípustné si z prostriedkov agentúry uplatniť konferenčné poplatky 


