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VÝPIS Z MAGIONU

• požiadajte p. sekretárku z Vášho pracoviska o  
výpis všetkých výdavkov z Vašej zákazky v 
danom roku v Exceli

• ak ste v decembri vyplácali mzdy/odmeny, 
treba i výpis zo začiatku nového roka, kde 
môžu tieto mzdy a odvody byť zobrazené

• v nijakom prípade nepoužívajte na prípravu 
správy zostavy, ktoré máte v AIS!!! Nie sú na to 
určené a môžu mať iné čísla!!!



VÝPIS Z MAGIONU

• výpis bude vyzerať nejako takto:



VÝPIS Z MAGIONU

• toto je číslo Vašej zákazky:



VÝPIS Z MAGIONU

• pre účely finančnej správy APVV Vás v praxi 
zaujíma iba stĺpec s číslom dokladu a tri 
posledné stĺpce tabuľky :

Položka ekonomickej klasifikácie

Čerpaná čiastka

Popis transakcie



VÝPIS Z MAGIONU

• stĺpec s číslom dokladu:



VÝPIS Z MAGIONU

• toto je číslo položky ekonomickej klasifikácie:



VÝPIS Z MAGIONU

• toto je čerpaná čiastka:



VÝPIS Z MAGIONU

• toto je popis transakcie:



ZORADENIE VÝDAVKOV

• všetky výdavky si zoraďte podľa stĺpca položky 
ekonomickej klasifikácie:



SPRÁVA APVV MÁ TIETO ČASTI

• 2 + 3 Mzdy a odvody

• 4 Cestovné náklady

• 5 Materiál

• 6 Odpisy

• 7 Služby

• 8 Energie, vodné, stočné, komunikácie

• 9 Nepriame náklady



ZARADENIE VÝDAVKOV

• nasledujúce slajdy budú venované zaradeniu 
konkrétnych výdavkov do jednotlivých častí 
APVV

• odporúčame nezaraďovať po rade (t.j. najskôr 
časti 2 a 3, potom 4 atď.), ale v poradí 
nasledujúcich slajdov od najjednoduchších po 
najkomplikovanejšie časti



FINANCIE SPOLURIEŠITEĽOM

• financie sa spoluriešiteľom poskytujú na 
základe podpísaných a zverejnených zmlúv o 
riešení projektu

• nájdete ich pod PEK 637010



9 NEPRIAME NÁKLADY

• na základe Príkazu dekana FCHPT STU  č. 
2/2019 a v súlade s pravidlami APVV fakulta 
stŕha každému riešiteľovi nepriame náklady vo 
výške 20 %, a to bez ohľadu na sumu 
plánovanú v rozpočte projektu

• nájdete ich pod PEK 637004 označené ako 
réžie, často v dvoch samostatných prevodoch; 
pozor, pretože pod týmto PEK sú vedené aj iné 
služby, nielen réžie!



8 ENERGIE, VODNÉ, STOČNÉ...

• všeobecne odporúčame nepoužívať a fakulta 
ich týmto spôsobom zvyčajne ani neúčtuje

• sú vhodné najmä pri projektoch, ktoré pracujú 
s veľkými prístrojmi s vysokou spotrebou 
energií

• nájdete ich pod PEK 632*



6 ODPISY

• nenájdete na výpise z Magionu vôbec a pri 
projektoch APVV ich riešitelia FCHPT takmer 
nepoužívajú

• ak ich máte zaradené v rozpočte projektu, je 
potrebné kontaktovať Prevádzkovo-technický 
útvar, ktorý Vám poskytne presnú hodnotu 
odpisov za dané prístroje na dané obdobie



5 MATERIÁL

• nájdete ho pod PEK 633*

• položky treba rozpísať tak, aby APVV bolo 
jasné, o čo ide, a že každá z nich má súvis s 
riešením projektu (t.j. neuviesť do správy 
„chemikálie“, ale ideálne rozpísať aké).

• nezabudnite vždy uviesť správne číslo dokladu, 
je to častá chyba v správach!



2 A 3 MZDY A ODVODY

• v tejto časti môžu byť uvedené iba mzdy a 
odvody členov riešiteľského kolektívu, vrátane 
doktorandov

• nájdete ich pod PEK 61* (mzdy a odmeny) a 
62* (odvody), doktorandské štipendiá pod PEK 
642036

• ak máte člena kolektívu zamestnaného na 
dohodu, jeho odmeny sú v PEK 637027



2 A 3 MZDY A ODVODY

• pozor, pod PEK 637027 nájdete aj dohody o 
vykonaní práce nečlenov riešiteľského 
kolektívu (ak Vám poskytovali napr. analytické 
služby). Tieto treba zaradiť do časti 7 Služby, a 
zároveň tam treba zaradiť aj časť ich odvodov, 
ktorá sa v Magione automaticky ukazuje v PEK 
62*!

• presné rozdelenie odmien/odvodov podľa 
riešiteľov Vám poskytne personálne oddelenie



4 CESTOVNÉ NÁKLADY

• patria sem nasledovné PEK:

631* = všetky cestovné náhrady

634* = všetko dopravné (nevyskytuje sa)

Časť z 637001 = iba vložné a konfer. poplatky

Časť z 637004 = letenky, batožina atď.

Časť z 637007 = cest. náhrady doktorandom

Časť z 637015 = poistné za služobné cesty

• teor. sem môžu ísť aj poplatky za víza a pod.



4 CESTOVNÉ NÁKLADY

• napriek tomu, že v správe APVV sa ku každej 
služobnej ceste každého pracovníka uvádza iba 
celková suma výdavkov, odporúčame v rozpise 
presne uviesť čo táto suma zahŕňa a aké sú jej 
jednotlivé zložky (napr. letenka 100 €, 
ubytovanie 50 €, poistenie 3 €...), aby sa v 
budúcnosti predišlo akýmkoľvek problémom pri 
prípadnej kontrole!



7 SLUŽBY

• túto časť odporúčame robiť ako poslednú

• zaradia sa sem všetky transakcie z PEK 637*, 
ktoré sa už nezaradili do jednej z predchádza-
júcich kategórií (časť položiek z tejto PEK totiž 
už mohla ísť do 02 Mzdy a 04 Cestovné 
náklady a určite išla do časti 09 Nepriame 
náklady)

• ak máte nájom, patrí sem aj ten a nájdete ho 
pod PEK 636*, príp. údržba pod PEK 635*



MOŽNÉ PROBLÉMY

• ak ste za december vyplatili mzdu/odmenu, 
táto sa vypláca až v januári, a preto sa môže 
zobraziť až vo výpise za nový rok. Treba si dať 
vyhotoviť i tento výpis a pridať dané riadky k 
Vašej tabuľke.

• ak robíte správu príliš skoro (napr. začiatkom 
decembra), časť výdavkov ešte môže byť „v 
obligu“. Treba si dať vygenerovať i to. 



MOŽNÉ PROBLÉMY

• niekedy sa môže stať, že položka je zle 
zaradená, napr. drobný nákup. Treba si to pre 
istotu skontrolovať a do správy zaradiť 
správne.

• ak na projekte participuje viacero oddelení, 
môže sa stať, že p. sekretárka vidí výdavky iba 
za jedno oddelenie. V tom prípade treba 
požiadať o spoluprácu všetky oddelenia alebo 
požiadajte o výstup nás na Proj. stredisku.



HOTOVO! 


V prípade otázok / problémov nás kontaktujte 
na Projektovom stredisku FCHPT.


