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APVV: NAJČASTEJŠIE CHYBY 
 

Nakoľko sa nám rozbiehajú nové projekty APVV, radi by sme pripomenuli najčastejšie chyby v projektoch, 
ktoré vedú k nutnosti vrátiť finančné prostriedky a s ktorými sa bohužiaľ občas stále stretávame: 

 čerpanie finančných prostriedkov bez existencie podkladu k vyplateniu mzdy (!!!), prípadne snaha 
o ich „ukrytie“ do položky Služby, 

 čerpanie finančných prostriedkov na vreckové v rámci pracovnej cesty, 

 čerpanie finančných prostriedkov na pracovnú cestu pre nečlenov kolektívu alebo členov bez 
plánovanej riešiteľskej kapacity na daný rok, 

 zaradenie vložného na seminár do nákladovej položky Služby (napr. s cieľom skryť nadlimitné 
navýšenie v Cestovných nákladoch, kam vložné správne patrí), 

 uplatnenie nákladov mimo doby riešenia projektu (APVV to posudzuje striktne, zdôvodnenia ich 
nezaujímajú, a to napr. ani v prípade, ak projekt skončil v júni a mzdy boli v súlade so zákonom 
vyplatené v júli – tento postup nepoužívať!), 

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

 uplatnenie nákladov na pracovnú cestu, ktorej účel nemal súvis s výskumnými činnosťami projektu (v 
prípade možných pochybností treba účel cesty vždy detailne zdôvodniť), 

 drobné položky, čo nemajú zjavný súvis s projektom: výmena zámku, výroba náhradných kľúčov... 
V prípade akýchkoľvek pochybností nás kontaktujte pred vykonaním transakcie. 
 

FELLOWSHIPY ACADEMY OF FINLAND 
 

Academy of Finland opäť vyhlasuje svoj každoročný program Academy Research Fellow, ktorý je otvorený aj 
pre zahraničných účastníkov. 
Program Academy Research Fellow držiteľom poskytuje financovanie mzdy na 5 rokov (5100 eur mesačne) 
ako aj prostriedky na samotný výskum v ľubovoľnej oblasti vedy. Žiadateľ musí mať titul PhD. získaný v 
období od 3 do 9 rokov pred uzávierkou výzvy (výnimkou z tohto pravidla môže byť napr. rodičovská 
dovolenka), pričom nemôže zastávať pozíciu profesora. Výskum sa musí uskutočňovať vo Fínsku, a to v 
období 1.9.2021-31.8.2026. 
Tohtoročná uzávierka programu je 30.9.2020 o 16:15 fínskeho času (SEČ + 1). Viac informácií nájdete na 
stránke Academy of Finland. 
 

EUROPEAN RESEARCH AND 
INNOVATION DAYS 2020 

 

Vrcholná konferencia Európskej komisie 
združujúca zástupcov politiky, 
priemyslu, vedy a výskumu sa tento rok 
uskutoční 22.9.2020-24.9.2020, a to 
z dôvodu pretrvávajúcej pandémie 
v online priestore. 
Tento rok sa konferencia zameria 
predovšetkým na udržateľnosť, 
odolnosť a inkluzivitu a možnosť 
dosiahnuť ich prostredníctvom výskumu 
a inovácií. Jednou z kľúčových tém preto 
bude aj budúce zameranie programu 
Horizon Europe. 
Viac informácií o konferencii nájdete na 
tomto linku a predbežný program tu. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
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