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APVV: ZISTENIA AUDITU 
 

V súvislosti s nedávnym auditom projektu APVV na FCHPT zaslala APVV fakulte Správu o výsledku finančnej 
kontroly na mieste. Všetkých riešiteľov si dovoľujeme upozorniť na nasledovné chyby, ktorých sa je nutné 
vyvarovať pri čerpaní finančných prostriedkov a v ročných a záverečných správach: 

 V časti Mzdové náklady a ostatné osobné náklady treba dbať o správne uvedenie typu financovania člena 
riešiteľského kolektívu, t.j. napr. konkrétneho typu dohody a jej správnej dĺžky trvania. 

 V časti Mzdové náklady a ostatné osobné náklady treba dbať o správne vyplnenie výšky čerpaných 
mzdových nákladov. 

 V časti Cestovné náklady je bezpodmienečne nutné uvádzať správny názov pracovnej cesty a jej správne 
dátumy, vrátane konkrétneho popisu, z ktorého bude zrejmý význam pracovnej cesty pre projekt, jej 
účastníci a rozdelenie cestovných nákladov na jednotlivé položky. 

 V časti Odpisy je nutné pred akýmkoľvek zaradením tejto položky do projektu mať zodpovednou 
majetkárkou odsúhlasený odpisový plán. 

 V celej finančnej správe treba uvádzať dátumy úhrady podľa výpisu z bankového účtu, a nie dátumy 
zaúčtovania účtovných prípadov! 

 Vreckové je neoprávnený náklad a cestovné príkazy/vyúčtovania, ktoré s ním počítajú, fakulta zamietne. 
V prípade akýchkoľvek otázok sa vždy obráťte na Projektové stredisko FCHPT, aby sme predišli 
neoprávnenému čerpaniu finančných prostriedkov (nielen) z výziev APVV!  
 

APVV: INFORMÁCIA O ZAČATÍ NOVÝCH PROJEKTOV 
 

APVV informovala, že v spojitosti s mimoriadnou situáciou počas pandémie došlo k posunu termínov 
týkajúcich sa výzvy VV 2020. V súčasnosti prebieha úprava podporených projektov v zmysle rozhodnutia 
odborových rád a ich kontrola z hľadiska projektového a finančného manažmentu, a zároveň vyhodnotenie 
projektov podporených v rámci schémy štátnej pomoci. Začiatok uzatvárania zmlúv predpokladá APVV 
koncom mesiaca jún 2021 a poskytnutie finančných prostriedkov najneskôr v priebehu mesiaca júl 2021 s 
možnosťou refundácie od začiatku riešenia projektu. Začiatok riešenia projektov zostáva nezmenený v zmysle 
výzvy od 1.7.2021. Projektové stredisko administratívne zabezpečí podpis zmluvy s APVV ako aj administráciu 
dohôd s partnerskými inštitúciami. 
 

INFORMAČNÉ DNI  
K HORIZONTU EURÓPA 

 

K rozbiehajúcemu sa rámcovému programu 
Horizont Európa sa v najbližšom období 
konajú desiatky rôznych informačných dní 
a iných aktivít, všetky v online priestore. 
Spomedzi najzaujímavejších možno uviesť: 

 23.-24.6.2021 Európske dni výskumu 
a inovácií 

 25.6.2021 Workshop Ako napísať 
úspešný projekt MSCA Postdoctoral 
Fellowship 

 29.6.2021 Informačný deň Európskej 
komisie k výzvam v oblasti Digitalizácia, 
priemysel a vesmír 

 2.7.2021 Informačný deň Európskej 
komisie k výzvam v oblasti Zdravie 

Aktualizovaný zoznam podujatí nájdete 
napríklad na tomto linku. 

 
 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 

 
Prameň: https://i.pinimg.com/originals/7b/02/a8/ 

7b02a8c347d7def61ff1831aca5fe6f0.gif. 
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