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APVV VV2016: USMERNENIE A PRÍKLADY K VYÚČTOVANIU 
 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja zverejnila nové usmernenie pre ročné vyúčtovanie projektov 
z výzvy VV2016, ktoré bude treba odovzdať do 6.4.2018. Naďalej platí, že do 31.3.2018 možno bez 
súhlasu APVV čerpať  finančné prostriedky určené na bežné výdavky s výnimkou bežných výdavkov 
určených (plánovaných) na úhradu miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných 
vyrovnaní. APVV však ponúka niekoľko príkladov, z ktorých je zrejmé, že nie všetky výdavky budú 
uznané: 

 Účasť na konferencii môže byť z finančných prostriedkov roka 2017 uhradená iba vtedy, ak sa 
uskutočnila v roku 2017. Ak sa konferencia uskutočnila v roku 2018, musí byť vyúčtovaná (a teda 
aj uhradená) až z finančných prostriedkov roka 2018. 

 Konferenčný poplatok na konferenciu konanú v roku 2018 možno uhradiť aj z finančných 
prostriedkov roka 2017, ale až na základe žiadosti schválenej APVV pred 31.12.2017. 

 Predplatné časopisov alebo nájomné, ktoré začalo už v roku 2017, možno z finančných 
prostriedkov roka 2017 alikvótne uhradiť  až do 31.3.2018, od 1.4.2018 potom až z finančných 
prostriedkov roka 2018. 

 Predplatné časopisov alebo nájomné, ktoré začína až v roku 2018 možno uhradiť z finančných 
prostriedkov roka 2017 iba na základe žiadosti schválenej APVV pred 31.12.2017. 

Viac informácií nájdete na tomto linku. V prípade nezrovnalostí, prosím, kontaktujte nás alebo Vášho 
manažéra projektu na APVV. 
   

PREZENTÁCIE ZO SEMINÁRA PRE MLADÝCH VEDCOV 
 

STU v Bratislave v spolupráci so SAIA zorganizovali 16.10.2017 akciu pre doktorandov a mladých 
vedeckých pracovníkov pod názvom „Ak chceš robiť svetovú vedu, musíš ísť do sveta!“. Prezentácie 
na témy ako aktuálne informácie o štipendiách a grantoch, Euraxess, Akcie Marie Sklodowska-Curie 
či návod k napísaniu kvalitných podkladových materiálov sú už k dispozícii online na stránke 
podujatia. 
   

H2020/FP7: PORTÁL 
OPENAIRE 

 

Európska komisia financuje 
prevádzku portálu www.openaire.eu, 
na ktorom môžete nájsť širokú 
databázu všetkých projektov 
financovaných (nielen) Európskou 
komisiou, t.j. FP7, Horizont 2020, ERC 
a pod. Na portáli sa dá vyhľadávať 
podľa názvu projektu, inštitúcie či  
riešiteľa. Pridanou hodnotou portálu 
je uvedenie priameho linku na každú 
publikáciu uverejnenú v rámci 
projektu, resp. výskumných dát, ak 
boli zverejnené. 
OpenAire zároveň prevádzkuje 
službu, ktorá financuje publikovanie 
open access článkov výlučne 
z projektov FP. Limit je stanovený na 
3 články na projekt. Viac informácií 
nájdete tu. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: https://i.pinimg.com/originals/95/fe/d4/ 

95fed40408e975b80b34de44c7ef46a7.jpg. 
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