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APVV: ROČNÉ A ZÁVEREČNÉ SPRÁVY
Aj v pandemickej situácii platí povinnosť podať ročné a záverečné správy APVV do konca januára, a to
s výnimkou riešiteľov projektov výzvy VV2020, ktorí budú podávať správu začiatkom apríla. Riešiteľov
dotknutých projektov sme informovali separátnym e-mailom 5.1.2022, že interný termín odovzdania na
Projektové stredisko FCHPT je streda 26.1.2022 do 12:00. Odovzdáva sa iba časť ZS2 resp. RS2, ktorú podpisuje
hlavný riešiteľ a elektronickú verziu celej správy treba zaslať na jana.zavacka@stuba.sk. Projektové stredisko
následne zabezpečí podpis štatutára a odovzdanie agentúre podľa aktuálnych inštrukcií (t.j. vo forme skenu).
Prosíme, aby ste nás pri odovzdaní správy informovali, kto je na APVV manažérom Vášho projektu.
V prípade otázok nás, prosím, kontaktujte; radi skonzultujeme najmä finančnú časť správ. Ak máte v projekte
odpisy, tieto treba odkonzultovať aj s majetkárkou fakulty, v opačnom prípade p. dekan správu nepodpíše.
Opätovne upozorňujeme na niektoré najčastejšie prípady neoprávneného čerpania financií:
• pri končiacich projektoch úhrada osobných výdavkov po ukončení projektu (decembrové mzdy nie je pri končiacich
projektoch možné vyplatiť v januári!);
• akékoľvek navýšenie mzdových nákladov v porovnaní s rozpočtom bez predošlého schválenia agentúrou;
• použitie cestovných nákladov na pracovné cesty, ktoré nemajú priamy súvis s výskumnými činnosťami projektu
(príprava iných, vyvolaných projektov; obhajoby záverečných prác; atď.);
• nedostatočný opis výdavku, resp. nedostatočné zdôvodnenie jeho súvisu s projektom;
• úhrada platieb za konferenčné poplatky, letenky, licencie, prenájmy, energie, predplatné atď. na nasledujúci
rozpočtový rok (t.j. z financií 2021 na rok 2022) bez vopred schválenej žiadosti;
• použitie prostriedkov na popularizačné, propagačné alebo vzdelávacie aktivity;
• zaradenie výdavkov súvisiacich s pracovnými cestami členov riešiteľského kolektívu do položky Služby;
• presuny medzi hlavnými položkami rozpočtu nad €5000 bez predošlého súhlasu agentúry;
• použitie financií na vreckové a diaľničné nálepky/poplatky.

HORIZONT EURÓPA: WEBINÁR O FINANČNEJ IMPLEMENTÁCII PROJEKTOV
V rámci projektu Medzinárodného vyšehradského fondu spoluorganizuje Projektové stredisko FCHPT STU
v Bratislave v spolupráci so zahraničnými partnermi v stredu 19.1.2022 o 10:00 webinár na tému „Horizont
Európa: finančná implementácia projektov“. Viac informácií o podujatí a možnosť prihlásiť sa nájdete tu.
Posledný seminár v rámci série sa následne uskutoční vo februári a jeho témou budú prvé skúsenosti
z podávania projektov Horizont Európa.

CHEMICKÉ HORIZONTY:
PREDNÁŠKA O ODPADOCH PCB
V STRÁŽSKOM

ÚSMEV NA PONDELOK

Cyklus prednášok Chemické horizonty
pokračuje v stredu 19. januára 2022 o 14:00
témou
zameranou
na
históriu
a odstraňovanie odpadov PCB v Strážskom.
Prednášajúci, doc. Ing. Ladislav Štibrányi,
CSc., akademický pracovník našej fakulty,
porozpráva záujemcom o polychlórovaných
bifenyloch, ich histórii v Chemku Strážske
a problémoch
spojených
s ich
odstraňovaním.
Prednáška sa uskutoční cez platformu MS
Teams.
Viac informácií nájdete na stránke Slovenskej
chemickej spoločnosti.
Ing. Martin Grančay, PhD.
Ing. Jana Závacká, PhD.
Ing. Mgr. Alžbeta Lapšanská
Mgr. Jana Kubátová

vedúci
domáce projekty
štrukturálne fondy
doc., prof., DrSc.

Prameň: https://i.chzbgr.com/full/4386565/hDE0EA919/if-animals-made-newyears-resolutions.
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