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PRIPOMIENKA: UZÁVIERKA PROJEKTOV MLADÝCH 
 

Pripomíname mladým vedeckým pracovníkom FCHPT, vrátane doktorandov, že výzva na predkladanie 
žiadostí v rámci Programu na podporu mladých výskumníkov STU má uzávierku už tento piatok 31.1.2020, 
dokedy treba žiadosť o poskytnutie grantu predložiť v dvoch origináloch spolu s prílohami na Projektovom 
stredisku FCHPT Ing. Jane Závackej, PhD. a samotný dokument žiadosti zároveň zaslať na 
jana.zavacka@stuba.sk. Rovnako ako v minulosti, aj tentokrát musia byť súčasťou odovzdávaných materiálov 
2 oponentské posudky na projekt. 
Viac informácií nájdete priamo na stránke výzvy alebo Vám ich rado poskytne Projektové stredisko FCHPT. 
 

APVV: NAJČASTEJŠIE NEDOSTATKY  
PRI NAKLADANÍ S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI PRI RIEŠENÍ PROJEKTOV 

 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja zverejnila pre riešiteľov projektov prehľad najčastejších nedostatkov 
pri nakladaní s poskytnutými finančnými prostriedkami v roku 2019. Tento prehľad odporúčame naštudovať 
si každému riešiteľovi APVV. Najčastejšie chyby v minulom roku zahŕňali okrem iných: 

 čerpanie finančných prostriedkov bez existencie podkladu k vyplateniu mzdy, 

 čerpanie finančných prostriedkov na odvody nad rámec platnej legislatívy (nad 35,2% z hrubej mzdy), 

 čerpanie finančných prostriedkov na vreckové v rámci pracovnej cesty, 

 čerpanie finančných prostriedkov na reprezentačné účely, 

 uplatnenie nákladov mimo doby riešenia projektu, 

 zaradenie vložného na seminár do nákladovej položky Služby, 

 čerpanie finančných prostriedkov na pracovnú cestu, pričom člen riešiteľského kolektívu nemal 
plánovanú riešiteľskú kapacitu v danom roku, 

 uplatnenie nákladov na pracovnú cestu, ktorej účel nemal súvis s výskumnými činnosťami projektu, 

 použitie finančných prostriedkov na úhradu nákladov vzťahujúcich sa k obdobiu nasledujúceho 
rozpočtového roka bez podania žiadosti, 

 uplatnenie nákladov na alkoholické nápoje ako súčasť občerstvenia organizovanej konferencii. 
Kompletný prehľad je k dispozícii na tomto linku. 
 

AKO SA RÝCHLO VYZNAŤ 
V MAGIONE PRI ZOSTAVOVANÍ 

FINANČNÝCH SPRÁV 
 

Január je obdobie podávania rôznych typov 
finančných správ. Nakoľko vieme, že niekedy 
vie byť ich príprava problematická, po skú-
senostiach z tejto „sezóny“ sme pre Vás pri-
pravili návody, ktoré Vám túto činnosť uľahčia: 

 Ako pripraviť finančnú správu VEGA za 5 
minút. 

 Ako čítať výstup z MAGION-u pre správu 
APVV. 

Všetky návody, ako aj ďalšie užitočné 
dokumenty nájdete na webstránke 
Projektového strediska FCHPT. Veríme, že 
tieto návody Vám pomôžu k rýchlejšiemu 
a správnemu zostavovaniu správ v budúcnosti. 
V prípade problémov sa na nás kedykoľvek 
obráťte. 

 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 

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