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SPRÁVY APVV – VV2015: NA ČO SI DÁVAŤ POZOR? 
 

Pripomíname riešiteľom niekoľko najčastejších chýb pri zostavovaní finančných správ APVV, ktorých je vhodné 
sa vyvarovať a niekedy sa vyskytujú aj na FCHPT: 

 Nedostatočný opis výdavku, resp. nedostatočné zdôvodnenie jeho súvisu s projektom. Napr. agentúra 
veľmi často žiada dovysvetlenie pri položkách s všeobecným názvom „chemikálie“, príp. „poštové služby“. 

 Čerpanie finančných prostriedkov na službu, ktorá sa vzťahuje na dlhšie časové obdobie. Napr. 
predplatné, prenájom či antivírový softvér na roky 2017-2019 možno z finančných prostriedkov 2017 
uhradiť iba na rok 2017. Roky 2018 a 2019 treba čerpať z iných zákaziek, alebo v ďalších rokoch projektu. 

 Úhrada konferencie na rok 2018 z rozpočtu 2017 bez predchádzajúceho schválenia agentúrou. 

 Čerpanie miezd, odmien a poistenia na zamestnancov, ktorí neboli vopred schválení agentúrou. 

 Nesprávne rozpočítanie poistenia ku mzdám a odmenám zamestnancov. Absolútne maximum stanovené 
našimi zákonmi na každého zamestnanca je 35,2 %. 

 Začlenenie príspevku do sociálneho fondu do nákladov. 

 Akékoľvek navýšene mzdových nákladov v porovnaní s rozpočtom bez predošlého schválenia agentúrou. 

 Presuny medzi hlavnými položkami rozpočtu nad €5000 alebo pridanie novej položky do rozpočtu bez 
predošlého schválenia agentúrou. 

 Úhrada výdavkov vzťahujúcich sa k obdobiu nasledujúceho rozpočtového roka bez predošlého schválenia. 

 Položky ako diaľničná známka alebo vreckové sú neprípustné. 

 Prekročenie 20 % pri nepriamych nákladoch – posudzuje sa samostatne v každom roku riešenia! 
Úplnejší zoznam nájdete tu. Pravidlá pre VV2014 a VV2016 sú pre tento rok v prípade konferencií, 
predplatných či prenájmov mierne odlišné. V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, kontaktuje. 
   

INFORMAČNÝ DEŇ K EURÓPSKYM VÝSKUMNÝM INFRAŠTRUKTÚRAM 
 

V piatok 2.2.2018 sa v budove CVTI SR pri bratislavskej Patrónke uskutoční Informačný deň Európske 
výskumné infraštruktúry, zameraný na nový pracovný program pre roky 2018/2019 ako aj pravidlá a výzvy, 
ktoré sprevádzajú fungovanie a služby, ktoré poskytujú Európske výskumné infraštruktúry. Viac informácií, 
program podujatia a link na registráciu nájdete na tejto stránke. 
 

CENA REKTORA 
O NAJLEPŠIE PUBLIKÁCIE 2018 

Pripomíname zamestnancom FCHPT, že 9.2.2018 má 
uzávierku tohtoročná Cena rektora o najlepšie 
publikácie, dotovaná zaujímavým finančným obnosom. 
Cena sa udeľuje v kategóriách: 
1. Publikácie v časopise NATURE alebo SCIENCE alebo 
autori publikácií s najvyšším počtom citácií 
podľa databázy najcitovanejších publikácií evidovaných 
na stránke Thomson Reuters: http://highlycited.com/. 
2. Publikácie, ktoré vyšli v roku 2017 v časopisoch, 
ktoré spadajú do 10 % percentilu časopisov podľa 
impakt faktorov (IF podľa jednotlivých vedných 
odborov vedených v JCR Thomson Reuters). 
3. Publikácia, ktorá bola publikovaná v rokoch 2015 - 
2017 a mala najvyšší počet ohlasov podľa SCI. 
Návrhy posielajte v súlade s inštrukciami na stránke 
rektorátu na adresu silvia.karatini@stuba.sk. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: http://blog.teachersource.com/wp-

content/uploads/2015/12/smb090220_hi.jpg. 
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