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ROČNÉ A ZÁVEREČNÉ SPRÁVY APVV 
 

Január je každoročne obdobím podávania ročných a záverečných správ APVV. Riešiteľov dotknutých 
projektov sme informovali separátnym e-mailom 10.1.2020, aby ročné, príp. záverečné správy odovzdali na 
Projektové stredisko FCHPT do utorka 28.1.2019 a zároveň ich po odoslaní v systéme zaslali na 
jana.zavacka@stuba.sk. Podpisuje sa iba časť RS2/ZS2, ostatné nám postačujú elektronicky. 
V prípade otázok nás, prosím, kontaktujte; radi skonzultujeme najmä finančnú časť správ.  
Medzi najčastejšie prípady neoprávneného čerpania financií (v prípade všeobecných výziev APVV), patria 
nasledovné: 

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

• úhrada platieb za konferenčné poplatky, letenky, atď. na nasledujúci rozpočtový rok (t.j. z financií 2019 na rok 2020) 
bez vopred schválenej žiadosti; 

• úhrada platieb za licencie, prenájmy, energie, predplatné časopisov, atď. ktorých obdobie platnosti spadá aj do 
obdobia nasledujúceho rozpočtového roka bez vopred schválenej žiadosti (t.j. z financií na rok 2019 možno bez 
predošlého schválenia APVV uhradiť iba alikvótnu časť týchto služieb vzťahujúcu sa k r. 2020); 

• čerpanie prostriedkov na zdravotné a sociálne poistenie nad rámec platnej legislatívy; 
• použitie prostriedkov na popularizačné, propagačné alebo vzdelávacie aktivity; 
• použitie prostriedkov na bežnú prevádzku inštitúcie; 
• nesprávne zaradenie výskumných pracovníkov do kategórie „ostatní“; 
• zaradenie výdavkov súvisiacich s tuzemskými alebo zahraničnými pracovnými cestami členov riešiteľského kolektívu 

do položky Služby; 
• náklady na služby poskytované fyzickými osobami (nie členmi riešiteľského kolektívu) inak ako DoVP; 
• nesplnenie podmienky aktívnej účasti menovitého ČRK (osobná účasť na prezentovaní výstupov riešenia projektu) 

na zahraničnej vedeckej konferencii (prezentácia/poster) po zaplatení konferenčného poplatku; 
• úhrada mzdových a/alebo cestovných nákladov pre nového člena riešiteľského kolektívu pred súhlasným 

stanoviskom agentúry s jeho zaradením do riešiteľského kolektívu; 
• presuny medzi hlavnými položkami rozpočtu nad €5000 bez predošlého súhlasu agentúry; 
• čerpanie prostriedkov z „nulovej“ (t. j. v projekte neschválenej) položky bez predošlého súhlasu agentúry; 
• akékoľvek navýšene mzdových nákladov v porovnaní s rozpočtom bez predošlého schválenia agentúrou; 
• použitie cestovných nákladov na pracovné cesty, ktoré nemajú priamy súvis s výskumnými činnosťami projektu 

(príprava iných, vyvolaných projektov; obhajoby záverečných prác; atď.); 
• použitie financií na vreckové a diaľničné nálepky/poplatky; 

• prekročenie 20 % pri nepriamych nákladoch – posudzuje sa samostatne v každom roku riešenia. 
 

SÚŤAŽ L´OREÁL-UNESCO 
PRE ŽENY VO VEDE 

 

L'Oréal v spolupráci s UNESCO, SAV a SOVVA vyhlásili 
4. ročník slovenskej edície programu na podporu 
mladých a nádejných vedkýň L'Oréal-UNESCO For 
Women in Science, ktorý už 20 rokov podporuje 
talentované vedkyne po celom svete. Dve vybrané 
slovenské vedkyne si rozdelia sumu 10 000 EUR na 
podporu ich profesionálnej kariéry. 
Vedkyne musia mať slovenské štátne občianstvo, 
titul PhD., vykonávať výskum v oblasti vied o živej 
alebo neživej prírode či v chemických vedách. Ich 
výskum musí prebiehať v Slovenskej republike a v 
čase uzatvorenia prihlášok musia mať vek do 45 
rokov. Registrácia prebieha elektronicky do 
31.3.2020. Viac informácií nájdete na tejto stránke. 

 
 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 

Prameň: https://static.skepticalscience.com/ 
graphics/north_pole_cartoon.jpg. 
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