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FINANČNÉ UZATVORENIE ROKA: TERMÍNY TÝKAJÚCE SA ČERPANIA FINANCIÍ 
 

Z dôvodu úkonov týkajúcich sa uzatvorenia finančného roka 2020 sa stanovili nasledovné termíny na 
predloženie účtovných dokladov za účtovný rok 2020 Ekonomickému útvaru FCHPT: 
1. Termín na odsúhlasenie kapitálových výdavkov (aj z odpisov): 07.12.2020 
2. Možnosť vystavenia všetkých objednávok (z dotačných aj z mimodotačných prostriedkov) je do 7.12.2020, 

aby sa dali realizovať ešte v roku 2020. 
3. Predloženie faktúr na úhradu bežných výdavkov za tovary a služby prijaté v roku 2020 spolu s priloženými 

dokladmi (likvidačný list faktúry, objednávka, dodací list, prípadne príjemka): 14.12.2020 
4. Posledný termín na zúčtovanie cestovných záloh zo zahraničných a tuzemských pracovných ciest a 

vyúčtovanie pracovných ciest uskutočnených v roku 2020 je do 14.12.2020. Preddavky výnimočne 
poskytnuté po stanovenom termíne treba vyúčtovať ihneď nasledujúci deň po návrate zo služobnej cesty. 

5. Vyúčtovanie stálych preddavkov a tiež jednorazových preddavkov – napr. na materiál, služby, pracovné 
cesty, nákup za hotové (drobný nákup) a čerpanie zo skladu FCHPT: 14.12.2020 

6. Uzatvorenie pokladnice: 17.12.2020 
7. Realizácia fakturácie poskytnutých dodávok prác a služieb jednotlivým odberateľom za práce a služby 

k 31.12.2020 zo Zmlúv o dielo pokiaľ možno do 14.12.2020. 
8. Všetky faktúry, ktoré časovo a vecne súvisia s účtovným rokom 2020 bezodkladne napriek neskoršej 

splatnosti doručiť do učtárne z dôvodu zaregistrovania: ihneď. 
9. Overenie zostatkov finančných prostriedkov – prenos z roku 2020 do roku 2021 na zákazkách, na ktorých 

to je možné – uskutočniť do 16.12.2020 (po dodržaní všetkých predchádzajúcich termínov, aby mohli byť 
uskutočnené úhrady a vystavenia faktúr, zúčtované CÚ a zaúčtované všetky pohyby). 

Odsúhlasenie má dôležitú úlohu z dôvodu, že všetky záverečné práce sa uskutočňujú automaticky systémom 
Magion a prevedú sa zostatky z prostriedkov štátneho rozpočtu na zákazke tak, ako sú zobrazené v module 
rozpočty v roku 2020 a nie je ich možné upravovať v roku 2021  prevodmi medzi zákazkami v nadväznosti na 
zdroje financií, ak sa nachádzajú na rozdielnych bankových účtoch. V prípade akýchkoľvek nejasností 
kontaktujte priamo pracovníčku Ekonomického útvaru FCHPT zodpovednú za danú oblasť. 
 

PODUJATIA EIT MANUFACTURING 
 

EIT Manufacturing, ktorého je STU členom, organizuje v najbližšej dobe nasledovné dve podujatia: 

 MIT.CON 2020 konferencia (30.11.2020 – dnes!) organizovaná EIT Manufacturing CLC East, viac 
informácií a registrácia na: https://mitcon-east.eu/.  

 EIT Manufacturing Summit 2020 (10.-11.12.2020), viac informácií, agenda a registrácia na: 
https://eitmanufacturing.eu/event/eit-manufacturing-summit-2020/. 

Detaily Vám vie poskytnúť Projektové stredisko STU. 
 

SASPRO 2: VÝZVA 
 

Ako sme Vás už informovali, bola vyhlásená prvá 
výzva programu SASPRO 2 s uzávierkou 1.3.2021. 
Program umožňuje v dvoch schémach 
(Reintegrácia a Incoming) zahraničným vedcom 
alebo slovenským vedcom pôsobiacim v 
zahraničí, ktorí získali titul PhD. pred nie viac ako 
15 rokmi uchádzať sa o pracovné miesta vo 
vedeckých organizáciách SAV a na fakultách STU 
a UK. Trvanie pobytu musí byť v rozmedzí 12-36 
mesiacov s predpokladaným nástupom na jeseň 
2021. 
Viac informácií nájdete na stránke programu. 

 
 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 

Prameň: https://i.pinimg.com/originals/28/1e/ 
58/281e586556004bb197876a54b5816399.jpg. 
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