
Pomôcka pri vypracovaní návrhu rozpočtu 

POLOŽKA ROZPOČTU 
 

POŽADOVANÁ ŠTRUKTÚRA POLOŽKY ZISTENÉ NEDOSTATKY 

Mzdové náklady a ostatné osobné 
náklady 

 výška finančných prostriedkov 

 predpokladaný počet 
menovitých a ostatných členov 
riešiteľského kolektívu 

 členenie podľa foriem 
financovania 

 nesúlad v počte 
členov riešiteľského 
kolektívu v Zozname 
riešiteľov a v Rozpise 
predpokladaných 
nákladov 
 

Zdravotné a sociálne poistenie  nadväznosť na položku 
Mzdové náklady a ostatné 
osobné náklady 

 prekročená výška 
odvodov nad rámec 
platnej legislatívy 
(max. 35,2%)  
 

Cestovné náklady  členenie na tuzemské 
a zahraničné pracovné cesty 

 predpokladaný počet 
pracovných ciest 

 predpokladaný počet 
účastníkov 

 účel pracovnej cesty 

 plánované pracovné 
cesty pre člena 
riešiteľského 
kolektívu, ktorý nemá 
pre príslušné obdobie 
naplánovanú 
riešiteľskú kapacitu 

 čerpanie vreckového 
v rámci pracovnej 
cesty 

 duplicitná špecifikácia 
nákladov 
v jednotlivých 
rozpočtových rokoch 

Materiál  druh materiálu 

 množstvo materiálu 

 výška finančných prostriedkov 
 

 nesúlad súčtu 
jednotlivých 
podpoložiek v rozpise 
predpokladaných 
nákladov s celkovou 
sumou uvedenou pre 
daný rozpočtový rok 
v rámcovom rozpočte 

 nesprávne zaradenie 
nákladu, ktorý svojim 
charakterom 
a obsahom nepatrí 
do položky  

 duplicitná špecifikácia 
nákladov 
v jednotlivých 
rozpočtových rokoch 

Odpisy  výška odpisu podľa odpisových 
plánov 

 počet mesiacov uplatnených 
v položke odpisy 

 opakujúca sa rovnaká  
štruktúra nákladov 
vo všetkých 
rozpočtových rokoch 

 nesprávny počet   
mesiacov odpisovania  

Služby  druh služby 

 výška finančných prostriedkov 

 nesprávne zaradenie 
nákladu, ktorý svojim 
charakterom 



a obsahom nepatrí 
do položky  

 náklady na tlač 
príručiek 
a informačných 
letákov 

 webová stránka 
zriadená za účelom 
zverejnenia výsledkov 
riešenia projektu 

 náklady na reklamné 
a propagačné 
predmety súvisiace 
s organizovaním 
konferencie 

 duplicitná špecifikácia 
nákladov 
v jednotlivých 
rozpočtových rokoch 

Energie, vodné, stočné, komunikácie  kvantifikácia nákladu 

 výška finančných prostriedkov 

 nesprávne zaradenie 
nákladu 
 

Bežné nepriame náklady  uvádzajú sa sumárne 

 špecifikácia sa nevyžaduje 

 prekročené % výšky 
pri   tvorbe 
rámcového rozpočtu 
v jednotlivých 
rozpočtových rokoch 

  


