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APVV: PRAVIDLÁ, ČASTÉ CHYBY A TERMÍNY PODÁVANIA SPRÁV 
 

S cieľom uľahčenia prípravy rozpočtov nových projektov APVV, ale aj korektného administrovania 
prebiehajúcich projektov dávame do pozornosti niekoľko najčastejších postupov, pri ktorých sa môže 
vyskytnúť problém: 

 Financie možno čerpať výlučne do 31.12., t.j. všetky úhrady aj zaúčtovania musia mat najneskorší 
dátum 31.12. a musia sa týkať daného roka (mzdu a odvody za december je, samozrejme, možné 
uhradiť i v januári) – výnimkou sú projekty z VV2017 v prvom roku riešenia. 

 Vložné a cestovné náklady na konferenciu na budúci rok možno z tohtoročných prostriedkov hradiť až 
po schválení APVV. 

 Predplatné vedeckých časopisov (a náklady podobného typu) treba vždy uhrádzať alikvótne, t.j. z 
prostriedkov na rok 2018 iba do 31.12.2018 a od 1.1.2019 potom až z prostriedkov na rok 2019. 

 Mzdu, odmenu, ale ani služobnú cestu nemožno uhradiť nikomu, kto nie je menovitým alebo tzv. 
ostatným členom riešiteľského kolektívu. Konferenciu možno uhradiť iba menovitému členovi. 

 Zákonnú výšku odvodov nemožno prekročiť v nijakom mesiaci. 

 Odvody do sociálneho fondu nemôžu byť uvedené v priamych nákladoch. 

 Mzdové náklady nemožno navýšiť nad schválenú sumu. Financie medzi inými nákladovými položkami 
(ktoré sú v schválenom rozpočte nenulové) možno presúvať do výšky 5000 eur bez schválenia vopred. 
Pri vyšších sumách je nutný súhlas APVV. 

 Vreckové pri služobných cestách nie je oprávneným nákladom. 

 Z objednaného materiálu a služieb musí byť jasný súvis s projektom – ak nie je, APVV posiela výzvu na 
vysvetlenie alebo vyhlási daný náklad za neoprávnený. 

 Konferenčné poplatky patria do Cestovných nákladov (nie do Služieb). 
Termíny podávania správ APVV sú nasledovné: 

 Záverečná správa: do 30 dní po skončení projektu. 

 Ročná správa: 
o Projekty z VV2014-VV2016 a väčšiny bilaterálnych výziev: do 31.1.2019 (na PS do 28.1.2019). 
o Projekty z VV2017, PP H2020 a výzvy SVK-KOR: do 5.4.2019 (na PS do 4.4.2019). 

 Monitorovacia správa: ukončených projektov zo všeobecných výziev: do 31.3.2019 (na PS do 
27.3.2019). 

Pre viac informácií nás kedykoľvek kontaktujte. Jednotlivé termíny zodpovedným riešiteľom včas 
pripomenieme e-mailom. 
   

TRAIN THE TRAINER 2018 
 

V októbri a novembri 2018 sa 
uskutoční už ôsmy ročník programu 
Americkej obchodnej komory na 
Slovensku Train the Trainer. Ide o 
sériu interaktívnych workshopov 
určených vysokoškolským pedagógom 
a doktorandom, ktorých cieľom je 
priniesť do výučbového procesu 
súčasné trendy v oblasti mäkkých 
zručností. Program je aj naďalej pre 
pedagógov bezplatný a bude 
prebiehať v slovenskom jazyku. Viac 
informácií nájdete tu. 
Prihlásiť sa môžete do 26.9.2018 do 
12:00 na tomto linku. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: https://s3.amazonaws.com/lowres.cartoonstock.com/children-

history_repeats_itself-history_classes-history_teachers-repeats-school-dcr0018_low.jpg. 
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