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FINANČNÉ UZATVORENIE ROKA: TERMÍNY TÝKAJÚCE SA ČERPANIA FINANCIÍ 
 

Ako každoročne, aj tento rok sa z dôvodu úkonov týkajúcich sa uzatvorenia finančného roka stanovili termíny 
na predloženie účtovných dokladov za účtovný rok 2021 Ekonomickému útvaru FCHPT. Hraničné termíny sú 
nasledovné: 
1. Možnosť vystavenia všetkých objednávok (z dotačných aj z mimodotačných prostriedkov) je do 8.12.2021, 

aby sa dali realizovať ešte v roku 2021. 
2. Predloženie faktúr na úhradu bežných výdavkov za tovary a služby prijaté v roku 2021 spolu s priloženými 

dokladmi (likvidačný list faktúry, objednávka, dodací list, prípadne príjemka): 15.12.2021 
3. Posledný termín na zúčtovanie cestovných záloh zo zahraničných a tuzemských pracovných ciest a 

vyúčtovanie pracovných ciest uskutočnených v roku 2021 je do 15.12.2021. Preddavky výnimočne 
poskytnuté po stanovenom termíne treba vyúčtovať ihneď nasledujúci deň po návrate zo služobnej cesty. 

4. Vyúčtovanie stálych preddavkov a tiež jednorazových preddavkov – napr. na materiál, služby, pracovné 
cesty, nákup za hotové (drobný nákup) a čerpanie zo skladu FCHPT: 15.12.2021 

5. Uzatvorenie pokladnice: 17.12.2021 
6. Realizácia fakturácie poskytnutých dodávok prác a služieb jednotlivým odberateľom za práce a služby 

k 31.12.2021 zo Zmlúv o dielo pokiaľ možno do 15.12.2021. 
7. Všetky faktúry, ktoré časovo a vecne súvisia s účtovným rokom 2021 bezodkladne napriek neskoršej 

splatnosti doručiť do učtárne z dôvodu zaregistrovania: ihneď. 
8. Overenie zostatkov finančných prostriedkov – prenos z roku 2021 do roku 2022 na zákazkách, na ktorých 

to je možné – uskutočniť do 17.12.2021 (po dodržaní všetkých predchádzajúcich termínov, aby mohli byť 
uskutočnené úhrady a vystavenia faktúr, zúčtované cestovné príkazy 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 2021 a nie je ich možné upravovať v roku 2022 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. 
 

SKÚŠOBNÝ PRÍSTUP DO WORLD SCIENTIFIC PUBLISHING 
 

STU má v súčasnosti aktivovaný prístup do celej kolekcie kníh a učebníc vydavateľstva World Scientific 
Publishing.  Kolekcia je dostupná na adrese https://www.worldscientific.com/, využiť možno aj prístup cez  
www.infozdroje.sk. Kolekcia je dostupná v režime čítania. V rámci skúšobného prístupu nie sú k dispozícii 
časopisy. Prístup je nastavený pre počítačovú sieť celej STU a služba je otvorená do 31.1.2022. 
 
 

ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 

 
Prameň: https://letterpile.com/humor/Physics-Jokes. 
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