
Odporúčania pre zodpovedných vedúcich  
projektov APVV pri ich riešení  
(zápis z pracovného stretnutia) 

1. Výdavky uplatnené pred podpisom a platnosťou zmluvy ako aj po jej skončení sa 

považujú za neoprávnené, keďže sa uskutočnili mimo oprávneného časového úseku. 

 

2. Riešitelia projektov z výzvy VV 2010 nemôžu prenášať finančné prostriedky z jedného 

do druhého roka. Projekty z väčšiny ostatných výziev finančné prostriedky prenášať 

môžu (možnosť prenosu finančných prostriedkov je definovaná vo výzve 

a predovšetkým v zmluve).  

 

3. Pravidlá určujúce, o akú zmenu v štruktúre plánovaných výdavkov, resp. 

o nenaplánovaný výdavok,  musí príjemca písomne požiadať APVV, sú stanovené pre 

každú výzvu osobitne. Preto je potrebné sa s nimi počas implementácie projektu dobre 

oboznámiť. 

 

4. V prípade projektov VV 2010 platí, že plánované výdavky na materiál je možné prekročiť 

max. do sumy 3000,- € nad plánovaný rámec, v prípade cestovných nákladov je 

povolená hranica do 1000,- €. Každé prekročenie, o ktoré nebolo písomne požiadané 

a APVV s ním nevyjadrilo súhlas, sa považuje za neoprávnený výdavok v plnom rozsahu 

a následkom je, že do štátneho rozpočtu treba vrátiť celú prekročenú sumu nad rámec 

plánovaných výdavkov, teda aj 3000,- (1000,-) € limitu.  

 

5. O každú zmenu mzdových nákladov oproti plánovaným nákladom je potrebné písomne 

požiadať APVV, pričom zmena je možná iba po súhlase APVV. 

 

6. Častým problémom je nejednoznačný, alebo absentujúci popis výdavkov v ročnej / 

záverečnej správe. 

 

7. Akékoľvek výdavky (mzdové aj cestovné) na osoby, ktoré nie sú členmi riešiteľského 

kolektívu, resp. boli nahlásené oneskorene za členov riešiteľského kolektívu, sa 

považujú za neoprávnené. 

 

8. APVV odporúča stanoviť pravidlá a priebežne kontrolovať čerpanie rozpočtu 

u spoluriešiteľskej organizácie, nakoľko za celkové čerpanie je zodpovedný príjemca 

(teda riešiteľská organizácia a v nej vedúci projektu). APVV odporúča zmluvy so 



spoluriešiteľskými organizáciami upraviť tak, aby za prípadné vratky bola zodpovedná 

príslušná spoluriešiteľská organizácia.  

 

9. APVV odporúča zápisnične podchytiť poučenie o povolenom limite na prekročenie časti 

rozpočtu, respektíve o nemožnosti prekročenia časti rozpočtu spoluriešiteľskou 

organizáciou bez súhlasu zodpovedného vedúceho projektu. 

 

10. Každá platba, ktorá sa uplatňuje pri riešení projektu APVV, musí byť realizovaná 

v danom kalendárnom roku respektíve do termínu ukončenia riešenia projektu. Za 

rozhodujúci okamih sa považuje dátum odpísania platby z účtu riešiteľskej organizácie v 

Štátnej pokladnici.  

 

11. APVV upozorňuje, že ak sú nevysporiadané vratky na APVV projektoch, hodnotí sa to, 

ako nevysporiadanie organizácie so štátnym rozpočtom, a to s príslušnými dôsledkami 

aj pri riešení ostatných projektov APVV (zablokuje sa celá univerzita). 
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