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USMERNENIE K PREDKLADANIU ROČNEJ SPRÁVY A K VYÚČTOVANIU FINANČNÝCH 
PROSTRIEDKOV POSKYTNUTÝCH V ROKU 2014  

 
 

1. Všeobecné informácie 
 
APVV vydáva v zmysle Zmluvy o poskytnutí prostriedkov (ďalej „Zmluva“) a Záväzných 
podmienok poskytovania finančných prostriedkov na riešenie projektov bilaterálnej spolupráce 
(ďalej „Záväzné podmienky“) usmernenie k predkladaniu ročnej správy a k vyúčtovaniu 
finančných prostriedkov pridelených v roku 2014 v rámci bilaterálnej výzvy SK-FR 2013.  
 
Usmernenie sa vydáva v súvislosti s uplatnením tretieho odseku kapitoly 6 dokumentu 
„Záväzné podmienky poskytovania finančných prostriedkov na riešenie projektov bilaterálnej 
spolupráce“ (ďalej len Záväzné podmienky“) o poskytnutí prostriedkov po 1.10. rozpočtového 
roka a upravuje predkladanie ročnej správy a vyúčtovanie finančných prostriedkov 
poskytnutých v roku 2014.  
 
Finančné prostriedky, ktoré boli poskytnuté po 01. 10. 2014 a neboli k 31. 12. 2014 
vyčerpané, môže príjemca čerpať v zmysle ustanovenia § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. 
do 31. 03. 2015 bez súhlasu poskytovateľa. Takto je možné použiť finančné prostriedky, 
určené na bežné výdavky, s výnimkou bežných výdavkov určených (plánovaných) na úhradu 
miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní, nevyčerpaných do 
31. 12. 2014. 
 
 

2. Predkladanie ročnej správy o riešení projektu 
 
V zmysle Zmluvy, Záväzných podmienok a skutočnosti, že zo zákona  č. 523/2004 Z. z. 
vyplýva povinnosť zúčtovať so štátnym rozpočtom všetky finančné prostriedky poskytnuté 
formou dotácie v rozpočtovom roku 2014, je príjemca povinný predložiť ročnú správu (RS) 
o riešení projektu a čerpaní finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2014 najneskôr 
do 7. 4. 2015 s informáciami za obdobie od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2015 v nasledovných 
formulároch: 

a) RS1 – odborná časť správy 

b) RS2 – finančná časť správy obsahujúca údaje o čerpaní: 

 nákladových položiek bežných výdavkov, oprávnených v zmysle Záväzných 
podmienok výzvy SK-FR 2013 

c) VPP – výstupy a prínosy projektu  
 
Príjemca je povinný predložiť APVV v stanovenom termíne kompletnú ročnú správu o riešení 
a hospodárení s poskytnutými finančnými prostriedkami za obdobie od 1. 1. 2014 do 
31. 3. 2015 v elektronickej forme prostredníctvom formulárov, ktorých vzory sú zverejnené na 
webovej stránke agentúry: http://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-
vyzvy/francuzsko/slovensko-francuzsko-2013?tab=forms_and_electronic_system a v listinnej 
forme podpísanej v zmysle formulárov na pošte, resp. v podateľni agentúry.  
 
 

3. Vypracovanie ročnej správy prostredníctvom elektronických formulárov 
 
Odbornú časť správy RS1a výstupy a výstupy a prínosy projektu VPP vypĺňa príjemca 
v zmysle položiek uvedených v príslušných formulároch. 
 
Finančná časť RS2 sa vypĺňa v jednotlivých hárkoch formulára podľa stručného návodu 
v hárku „Inštrukcie“.  

http://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/francuzsko/slovensko-francuzsko-2013?tab=forms_and_electronic_system
http://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/francuzsko/slovensko-francuzsko-2013?tab=forms_and_electronic_system
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Vyhodnotenie riešenia projektu a kontrolu plnenia cieľov projektu v zmysle Zmluvy ods. 9, čl. 
IV a poskytnutie finančných prostriedkov v súlade so Zmluvou ods. 8, čl. II poskytovateľ 
vykoná po predložení všetkých častí ročnej správy o riešení projektu za príslušný/é obdobie 
(RS1, RS2, VPP) v zmysle Záväzných podmienok a tohto usmernenia. 
 
 

4. Použitie finančných prostriedkov, nespotrebovaných k 31. 12. 2014, v období 
od 01. 01. 2015 do 31. 03. 2015 

 
Nespotrebované finančné prostriedky pridelené po 01. 10. 2014 je možné v zmysle 
Záväzných podmienok použiť aj v období od 01. 01. 2015 do 31. 03. 2015 v súlade so 
Zákonom č. 523/2004 Z. z. na bežné výdavky okrem bežných výdavkov na úhradu miezd, 
platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní. 
 
Výdavky / náklady uplatnené / deklarované ako čerpanie pridelených finančných prostriedkov 
počas riešenia projektu v rámci predkladanej doplnenej finančnej časti ročnej správy musia 
byť v súlade so schváleným rozpočtom projektu – predpokladanými požiadavkami uvedenými 
v rozpočte projektu a rozpise predpokladaných výdavkov / nákladov uplatňovaných z agentúry 
v roku 2014, s podmienkami vyplývajúcimi zo Zmluvy a Záväzných podmienok a s riešením 
projektu. 
 
 

5. Postup pri vrátení finančných prostriedkov 
 
Príjemca je povinný vrátiť všetky nevyčerpané (nespotrebované) finančné prostriedky na 
základe predloženej ročnej správy projektu (RS2) najneskôr do 07. 04. 2014 (musia byť 
pripísané na príslušnom účte agentúry) v zmysle pokynov v časti 7. Záväzných podmienok 
(„Ak príjemca vráti všetky nevyčerpané finančné prostriedky v nasledujúcom, resp. inom roku 
ako ich prijal, je povinný ich vrátiť na príjmový účet agentúry číslo v tvare IBAN SK76 8180 
0000 0070 0011 5360.“). 
. 
 
 
V Bratislave dňa 16. 03. 2015 
 
 
 
 
        Ing. Bibiána Remiarová, PhD. 
             riaditeľka 


