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APVV: UPOZORNENIA K NÁKLADOM PO ROZPOČTOVÝCH POLOŽKÁCH 
 

Nakoľko sa na fakulte v súčasnosti rozbiehajú nové projekty APVV, dovoľujeme si riešiteľom pripomenúť 
niekoľko bodov v rámci jednotlivých rozpočtových položiek, v ktorých sa často robia chyby a na ktoré si 
z finančného hľadiska je nutné dať pozor: 

02 Mzdové náklady: Mzdové prostriedky možno vyplatiť iba tým členom kolektívu, ktorí sú súčasťou 
projektovej matice. Mzdové prostriedky nikdy nemožno prekročiť ani o cent v porovnaní so schváleným 
rozpočtom. 
03 Zdravotné a sociálne poistenie: Odvody v ročných/záverečných správach musia zodpovedať skutočnosti, 
t.j. vymeriavacím základom a skutočným odvodom. Vo vyúčtovaní ich nemožno jednoducho aproximovať 
ako 35,2 % mzdy! 
04 Cestovné náklady: Sú viazané výlučne na členov riešiteľského kolektívu. Vreckové nikdy nie je 
oprávneným nákladom! Náklady na vedecké konferencie sú oprávnené iba pre menovitých členov kolektívu 
a sú podmienené osobnou aktívnou účasťou na konferencii. 
05 Materiál: Materiál musí vždy dokázateľne priamo súvisieť s projektom. Odporúčame do finančných častí 
ročných/záverečných správ detailne rozpísať každý zakúpený materiál a jeho význam pre projekt (t.j. nestačí 
uviesť, že sa zakúpila chemikália za 1000 eur, ale treba uviesť aká chemikália a na čo). 
06 Odpisy: Odpisy majú relatívne prísne a komplikované podmienky a musia zodpovedať účtovníctvu 
fakulty. Vo všeobecnosti možno odpisovať iba prístroje, ktoré neboli zakúpené z projektových zdrojov. 
Akékoľvek zahrnutie odpisov do projektu je nutné koordinovať s Projektovým strediskom a s fakultnou 
majetkárkou, ktorá pripraví odpisový plán. 
07 Služby: Z ich popisu musí byť zrejmý súvis s projektom. Ak ide o predplatné alebo licencie, ich obdobie sa 
musí vzťahovať k danému rozpočtovému roku. 
08 Energie, vodné, stočné, komunikácie: V našich podmienkach odporúčame používať čo najmenej. Napr. 
poštovné, ak je možné dokázať, čo sa kam posielalo (napr. podacím lístkom). 

Kapitálové náklady sú vo väčšine projektov neoprávnené. Ak si chcete zakúpiť prístroj drahší ako 1700 €, 
obráťte sa na Projektové stredisko FCHPT. V prípade akýchkoľvek pochybností o financovaní projektov APVV 
nás kontaktujte. 
 

HORIZONT EURÓPA: 
WEBINÁR K FINANČNÝM SPRÁVAM 

 

Vo štvrtok 9.9.2021 od 14:00 do 15:00 sa 
uskutoční bezplatný krátky online seminár 
k téme správneho a včasného vypracovania 
správ k projektom Horizont Európa. Seminár 
sa bude venovať: 

 odlišnostiam Horizontu Európa od 
Horizontu 2020 v oblasti finančných 
správ, 

 pravidlám finančného reportingu 
v projektoch Horizont Európa, 

 monitorovacím nástrojom umožňujúcim 
efektívnu prípravu finančných správ. 

Registrovať sa možno na tomto linku, kde 
nájdete aj viac informácií o podujatí. 
V prípade, že vám daný termín nevyhovuje, 
organizátor vám po podujatí pošle link na 
video, ktoré si budete môcť pozrieť vo vami 
zvolenom čase. 
 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 

Prameň: https://i.pinimg.com/originals/79/8c/cb/ 
798ccb32b2a107eea1e351a694d9aba9.gif. 
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