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POKYNY K VYPLNENIU ZOZNAMU ÚČTOVNÝCH DOKLADOV 
 

Zoznam účtovných dokladov (ďalej len „ZÚD“) je prílohou Priebežnej správy o projekte. ZÚD je 

excelovský dokument, ktorý vypĺňa prijímateľ a partner zo SR v slovenskom jazyku a partner z DŠ 

v anglickom jazyku. Prijímateľ a partneri sú povinní v ZÚD uviesť všetky výdavky, ktoré boli vecne a aj 

finančne zrealizované v rámci daného reportovacieho obdobia. Uvedené hodnoty sa musia 

zhodovať s údajmi uvedenými v Priebežnej správe o projekte.  

Na základe typu organizácie si vyberte formulár ZÚD určený pre: 

a) Vysoké školy  

b) Stredné školy 

 

Prijímateľ/partner vyplní základné identifikačné údaje o projekte a svojej organizácii: 

 Názov programu – toto pole sa nevypĺňa, je predvyplnené.  

 Názov organizácie – vyplňte názov svojej organizácie.  

 Číslo projektu – vyplňte číslo projektu.  

 Číslo PSP – uveďte poradové číslo Priebežnej správy o projekte, ktorá je predkladaná za 

reportovacie obdobie a ktorej súčasťou je ZÚD. Ak sa Priebežná správa o projekte predkladá 

za prvé reportovacie obdobie, uveďte číslo 1.  

 Reportovacie obdobie – uveďte začiatok a koniec reportovacieho obdobia, (viď Príručka pre 

prijímateľa a projektového partnera, kapitola 7 Priebežná správa o projekte, tabuľka č. 1 – 

Harmonogram predloženia a overenia PSP, stĺpec (a) reportovacie obdobia).  

K výdavkom prijímateľ/partner vypĺňa:  

 Poradové číslo – vyplňte poradové číslo výdavku, od 1 po xxx.  

 Názov dokladu – názov dokladu sa skladá z druhu dokladu a čísla dokladu. Uveďte druh 

dokladu, napr. dodávateľská faktúra, výpis z účtu, pokladničný blok z elektronickej 

registračnej pokladnice, výdavkový pokladničný doklad a pod. Uveďte číslo dokladu, pričom 

číslom dokladu sa myslí číslo uvedené na samotnom doklade, ak je uvedené.  

 Číslo účtovného dokladu – uveďte interné číslo dokladu z účtovného systému. V prípade, ak 

je číslo z knihy došlých faktúr (uvedené na krycom liste) a z účtovného systému rozdielne, 

uveďte obe čísla. Prvé číslo bude vždy číslo z knihy došlých faktúr (uvedené na krycom liste), 

druhé číslo z účtovného systému. 

 Účel výdavku – uveďte za akým účelom bol výdavok vynaložený, napr. nákup kancelárskeho 

materiálu.  

 Celková suma výdavku – uveďte celkovú sumu výdavku uvedenú na účtovnom doklade. 

V prípade, ak sa z účtovného dokladu uplatňuje ako oprávnený výdavok len určitá časť z celej 

sumy účtovného dokladu, uveďte len túto nárokovanú sumu. Prijímateľ alebo partner je 

povinný k uplatňovanému výdavku doložiť spôsob výpočtu, resp. zdôvodnenie uplatnenia 

pomernej časti výdavku. 

 Finančné plnenia dňa – finančným plnením výdavku je úhrada dodaných 

tovarov/služieb/prác dodávateľovi/zhotoviteľovi/zamestnancovi (viď kapitola 7.3 Príručky 

pre prijímateľa a projektového partnera). Uveďte dátum úhrady tovarov/služieb/prác.  
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 Vecné plnenia dňa – vecným plnením výdavku je dodanie tovarov/služieb/prác spojených 

s výdavkov (viď kapitola 7.3 Príručky pre prijímateľa a projektového partnera). Uveďte 

dátum, kedy sa uskutočnilo resp. bolo ukončené dodanie tovarov/služieb/prác.  

 Podporné dokumenty – uveďte druh/typ podpornej dokumentácie k vzniknutému výdavku 

(viď kapitola 8.9 Príručky pre prijímateľa a projektového partnera, tabuľka č. 6). 

 Rozpočtová kapitola – vyberte z rolovacieho menu rozpočtovú kapitolu ku ktorej daný 

výdavok prislúcha. Výdavok môže patriť do jednej z troch kategórií: Hlavné aktivity, Riadenie, 

Propagácia. V prípade, ak Vaša verzia MX Excel nepodporuje možnosť výberu z rolovacieho 

menu, vpíšte kód rozpočtovej kapitoly podľa zoznamu v hárku „Kódovník“. 

 Aktivita – vyberte z rolovacieho menu aktivitu, ku ktorej sa viaže vzniknutý výdavok. 

V prípade, ak Vaša verzia MX Excel nepodporuje možnosť výberu z rolovacieho menu, vpíšte 

písmeno príslušnej aktivity (nie je potrebné uvádzať celý názov aktivity). 

 Verejné obstarávanie  

o Číslo obstarávania – identifikačné číslo VO, ak neexistuje, uveďte dátum vyhlásenia VO 

o Celková hodnota zákazky obstaranej daným VO 

o Hodnota zákazky z FM EHP – vyčíslite predpokladanú sumu financií, ktorá má byť 

hradená z finančného mechanizmu EHP poskytnutého Vašej organizácii prostredníctvom 

projektového grantu zo Štipendijného programu EHP Slovensko.1 V prípade, ak je Vaša 

organizácia prijímateľom vo viacerých samostatných projektoch zo ŠP EHP, túto sumu je 

potrebné kumulovať za všetky projekty.  

 Poznámky – v prípade potreby môžete do tohto poľa vpísať poznámku pre Správcu 

programu.  

 

V prípade prijímateľa podpisuje ZÚD koordinátor projektu alebo štatutárny zástupca, ktorý svojím 

podpisom potvrdí správnosť vyplnených údajov. V prípade partnera podpisuje ZÚD kontaktná osoba 

alebo štatutárny zástupca, ktorý svojím podpisom potvrdí správnosť vyplnených údajov. V časti 

„Vypracoval“ uvádzajte údaje tej osoby, ktorá ZÚD podpísala. 

                                                      
1
 Projektový grant tvorí 90% z daného výdavku, pričom príspevok z FM EHP tvorí 85% z projektového grantu. 

Príklad výpočtu:  
celková hodnota výdavku pre projekt = X 
hodnota z FM EHP = X*0,9*0,85 


