
NEWSLETTER PROJEKTOVÉHO STREDISKA FCHPT STU 
R o č n í k   V          č í s l o   2 5          2 9 .   6 .   2 0 2 0 

 
Ing. Martin Grančay, PhD.  martin.grancay@stuba.sk +421-905-960490 NB, blok B, 237 
Ing. Jana Závacká, PhD. jana.zavacka@stuba.sk +421-918-674130 NB, blok B, 238 
Ing. Silvia Karatini silvia.karatini@stuba.sk  +421-905-559413 NB, blok B, 236 

   

APVV: ODPORÚČANIA K BEŽIACIM PROJEKTOM 
 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja zverejnila nové odporúčania k čerpaniu finančných prostriedkov 
z prebiehajúcich projektov v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Medzi najvýznamnejšie z nich patria: 

 Prenos finančných prostriedkov medzi rokmi nie je povolený. 

 Presun finančných prostriedkov medzi položkami v jednom roku je možný podľa podmienok každej 
výzvy (vo väčšine výziev navýšenie o max. 5000 eur, okrem mzdových nákladov). 

 Náklady súvisiace s prezentovaním príspevku na konferencii dištančnou formou v roku 2020 (on-line 
konferencia) sa budú považovať za oprávnené náklady. 

 V roku 2020 sa akceptuje vložné na konferenciu v položke Služby aj vtedy, ak sa na nej riešiteľ 
nezúčastnil. 

 Finančné prostriedky súvisiace s pracovnými cestami neuskutočnenými kvôli koronavírusu, ktoré 
neboli riešiteľovi refundované, sú za určitých podmienok oprávnené. 

 V prípade vrátenia finančných prostriedkov v roku 2020 za náklady v položkách Cestovné náklady 
alebo Služby, ktoré boli uhradené z poskytnutých financií roku 2019, má príjemca povinnosť vrátiť 
APVV. 

 Finančné prostriedky čerpané na cestovné náklady (ubytovanie, vložné, letenka) v rozpočtovom roku 
2020 a vrátené po vysporiadaní na účet príjemcu sa môžu využiť v projekte aj v iných položkách (podľa 
vyššie uvedených podmienok ich presunu). 

Celé znenie odporúčaní nájdete na tomto linku. 
 

UKONČENIE POSKYTOVANIA SLUŽBY SCIFINDER 
 

Od 1. júla 2020 bude pre slovenské univerzity zo strany prevádzkovateľa ukončené poskytovanie služby 
SciFinder. 
 

APVV: OZNÁMENIE 
K BILATERÁLNYM 

A MULTILATERÁLNYM VÝZVAM 
 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja 
oznámila v súvislosti s riešením 
bilaterálnych projektov (výzvy SK-FR 
2019, SK-BY RD 2019, SK-CN RD 2018, 
SK-IL RD 2018, SK-PL 2018, SK-PT 2018 a 
SK-SRB 2018) a multilaterálnych 
projektov (výzva DS 2019), že v 
nadväznosti na situáciu v spojitosti s 
COVID-19 bude umožnené predĺženie 
doby riešenia projektov nad rámce 
jednotlivých výziev, a to v závislosti od 
dohody s jednotlivými partnerskými 
krajinami. 
Agentúra v spolupráci s Ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu SR  
zahájila rokovania na medzinárodnej 
úrovni a o ich výsledku ako aj o ďalšom 
postupe bude informovať 
zodpovedných riešiteľov jednotlivých 
projektov. 

 
 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 

 
Prameň: https://www.glasbergen.com/vacation-cartoons/. 
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