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     APVV: ROČNÉ A ZÁVEREČNÉ SPRÁVY 
 

Január je každoročne obdobím podávania ročných a záverečných správ APVV s výnimkou riešiteľov projektov 
výzvy VV 2021, ktorí budú podávať správu začiatkom apríla. Riešiteľov dotknutých projektov sme informovali 
separátnym e-mailom 3.1.2023, že interný termín odovzdania ročných/záverečných správ na Projektové 
stredisko FCHPT je štvrtok 26.1.2023. Odovzdáva sa iba časť RS2, resp. ZS2, 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. 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 2022 na rok 2023) 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. 

RECENZENTI PROJEKTOV APVV 
 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja hľadá skúsených odborníkov na posudzovanie žiadostí podaných v 
rámci výziev vyhlásených agentúrou s cieľom neustále zvyšovať objektívnosť a kvalitu hodnotiaceho procesu.  
Odborníci, ktorí majú prehľad a prax vo výskume a vývoji, a zároveň majú záujem o posudzovanie žiadostí, sa 
môžu zaregistrovať v databáze expertov. Svojou registráciou v databáze expertov zároveň potvrdzujú ochotu 
posúdiť viaceré projekty v rámci jednotlivých výziev agentúry. Vypracovanie posudku k jednému projektu je 
hodnotené sumou 75 € alebo 150 € v závislosti od výzvy. Viac informácie nájdete na web stránke agentúry. 

CHEMICKÉ HORIZONTY – 
NANOMATERIÁLY A POKROČILÉ 

MATERIÁLY 
 

Cyklus prednášok Chemické horizonty 
pokračuje v stredu 11.01.2023 o 14:00 
témou zameranou na nanomateriály 
a pokročilé materiály – nové možnosti pre 
chemikov podieľať sa na vývoji inovatívnych 
technológií. Prednášajúci, RNDr. Milan 
Sýkora, MBA, PhD. z Prírodovedeckej fakulty 
UK v Bratislave priblíži účastníkom vybrané 
príklady z výskumu z troch výskumných tém 
na rozhraní chémie, fyziky a materiálového 
výskumu. Prednáška sa uskutoční cez 
platformu MS TEAMS. Viac informácií 
nájdete na stránke Slovenskej chemickej 
spoločnosti. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 

 
zdroj: https://www.pritchettcartoons.com/exercise.htm 
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