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APVV: NAJČASTEJŠIE FINANČNÉ CHYBY V ROKU 2021 
 

APVV na svojej stránke aktualizovala zoznam najčastejších chýb vo financovaní a administrovaní projektov 
APVV všeobecných výziev a projektov APVV bilaterálnych výziev. Väčšina chýb je z kategórie „evergreenov“ 
a upozorňujeme na ne každoročne, preto predpokladáme, že sa týkajú iba pracovníkov iných univerzít, napriek 
tomu ich tu pre zopakovanie uvádzame: 

 Osobné náklady: vyplatenie miezd nečlenom riešiteľskej matice, resp. za mesiace, kedy ešte/už neboli 
členmi matice. 

 Odvody: vykázanie odvodov nad maximálny aktuálny zákonom stanovený limit (35,2 %). 

 Cestovné: zaradenie cestovných nákladov do služieb; čerpanie cestovných nákladov na nečlena 
riešiteľského kolektívu resp. člena s nulovou riešiteľskou kapacitou; dátum úhrady mimo zúčtovacieho 
obdobia; nepoďakovanie APVV v konferenčnom príspevku; účasť na konferencii bez publikačného 
výstupu; pracovná cesta bez súvisu s riešením projektu. 

 Materiál: nákup materiálu, ktorý nemá zjavný súvis s riešením projektu (rúška, skartovačka a pod.); 
nezdôvodnený nákup materiálu v posledné dni riešenia projektu; uplatnenie nákladovej položky 
majúcej charakter kapitálového výdavku (t.j. nad 1700 eur). 

 Služby: popularizačné aktivity; poplatky za publikovanie článkov bez poďakovania APVV; náklady na 
licenciu softvéru mimo zúčtovacieho obdobia; viazanie diplomovej práce; právne služby; uplatnenie 
DPH u platiteľa DPH; školenia; štipendium; poštovné. 

 Odpisy: uplatnené odpisy na prístroje, ktoré sa nenachádzali v zozname prístrojov; odpisy uplatnené 
na už odpísaný prístroj. 

 Nepriame náklady: prekročenie finančného limitu; zaradenie neoprávnených typov výdavkov ako 
napr. reprezentačných a pod. 

Veľmi častou chybou, ktorej sa je nutné vyvarovať, je aj uvádzanie nesprávnych dátumov úhrady a období do 
finančných správ projektov APVV. 
Viac informácií nájdete tu pre všeobecné výzvy, tu pre bilaterálne výzvy a tu pre kontroly na mieste. 
 

VÝZVA 
EIT MANUFACTURING 

 

Pripomíname Vám príležitosť 
predložiť návrh inovačného projektu 
EIT Manufacturing. Uzávierka prvej 
etapy je 11.3.2022, dokedy je 
potrebný len stručný náčrt projektu. 
Projekt možno podať v jednom z 
nasledujúcich segmentov: 

 Teaching and Learning Factories. 

 Programs to engage Society and 
Pupils. 

 Artificial Intelligence. 

 Innovating for a Circular Economy. 

 Green and digital ‘twin’ transition 
for SMEs. 

Viac informácií nájdete na tomto 
linku. Pre pomoc s návrhom, 
kontaktujte priamo pracovníkov 
projektového centra STU 
(eit@stuba.sk). 
 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 

 
Prameň: https://www.ifm.eng.cam.ac.uk/uploads/Research/ 

CSTI/Grant_writing_cartoons/Galileo.JPG. 
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