
AKO VYPLNIŤ FINANČNÚ 
SPRÁVU VEGA

ZA 5 MINÚT

Projektové stredisko FCHPT STU v Bratislave, január 2020



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 VEGA Vás v praxi 
zaujímajú iba tri posledné stĺpce tabuľky:

Položka ekonomickej klasifikácie

Čerpaná čiastka

Popis transakcie



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 VEGA VYZERÁ TAKTO

Riešiteľ dopĺňa 
iba tieto bunky, 
všetko ostatné 
sa generuje 
samo.



DOPĹŇANIE BUNIEK

• bunky sa dopĺňajú podľa nasledovného kľúča:

Sú v PEK 637004 a sú označené ako réžie.

Je to PEK začínajúce na 61* (spravidla prvé položky po zoradení). Treba 
sem pripočítať aj dohody o vykonaní práce z PEK 637027.

Je to suma všetkých PEK začínajúcich na 62*.

Patrí sem všetko z PEK začínajúcich na 633*.



DOPĹŇANIE BUNIEK

• bunky sa dopĺňajú podľa nasledovného kľúča:

Nebýva vo všetkých projektoch. Dáva sa sem všetko z PEK začínajúcich na 
632*.

Nebýva vo všetkých projektoch. Dáva sa sem všetko z PEK začínajúcich na 
636*.

Nebýva vo všetkých projektoch. Dáva sa sem všetko z PEK začínajúcich na 
635*.



DOPĹŇANIE BUNIEK

• bunky sa dopĺňajú podľa nasledovného kľúča:

Patria sem všetky PEK začínajúce na 637*, ktoré ste už nepriradili k inej z 
predchádzajúcich položiek.

Patria sem nasledovné PEK: 631* = všetky cestovné náhrady

634* = všetko dopravné (nevyskytuje sa)

Časť z 637001 = iba vložné a konfer. poplatky

Časť z 637004 = ceny za letenky a pod.

Časť z 637007 = cest. náhrady doktorandom

Časť z 637015 = poistné za služobné cesty



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“. Môže tam byť napr. i sociálny fond za 
december. 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.


