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USMERNENIE K ČERPANIU FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV POSKYTNUTÝCH  
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1 Všeobecné informácie 
 
Príjemca, ktorému sa poskytnú verejné prostriedky zodpovedá za hospodárenie s nimi 
a súčasne je povinný pri ich čerpaní zachovávať hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť 
a účinnosť ich použitia v zmysle znenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon č. 523/2004 Z. z.“). 
 
Finančné prostriedky, ktoré boli poskytnuté po 01.08.2018 a neboli k 31.12.2018 vyčerpané, 
môžu príjemca čerpať v zmysle ustanovenia § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. 
do 31.03.2019 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 a nevyčerpaných 
do 31.12.2018.  
 
Agentúra na podporu výskumu a vývoja (ďalej len „agentúra“ alebo „APVV“) vydáva v zmysle 
Zmluvy o poskytnutí prostriedkov (ďalej len „zmluva“) a Záväzných podmienok hospodárenia 
s finančnými prostriedkami počas riešenia projektu SK-KR 2018 (ďalej len „záväzné 
podmienky“) usmernenie k vyúčtovaniu finančných prostriedkov pridelených v roku 2018 
v rámci verejnej výzvy SK-KR 2018.  
 

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 2018, je príjemca povinný predložiť ročnú 
správu (RS) za rok 2018 najneskôr do 05.04.2019 s informáciami za nasledovné obdobia: 

a) RS1/2018 – odborná časť RS (za obdobie od 01.09.2018 do 31.12.2018); 
b) RS2/2018 – finančná časť RS (za obdobie od 01.09.2018 do 31.03.2019); 
c) VPP/2018 – výstupy a prínosy projektu (za obdobie od 01.09.2018 do 31.12.2018). 
 
Do stanoveného termínu odošle príjemca všetky časti RS prostredníctvom elektronického 
systému agentúry a v listinnej forme podpísanej štatutárnym zástupcom do APVV. 
Za správnosť údajov uvedených v RS zodpovedá príjemca v zmysle zmluvných podmienok. 
 

3 Použitie nespotrebovaných finančných prostriedkov k 31.12.2018 v období 
od 01.01.2019 do 31.03.2019 

 
Náklady deklarované v rámci ročnej správy predkladanej v zmysle vyššie uvedených 
podmienok musia byť v súlade so záväznými podmienkami, najmä bodom 2 Oprávnené 
náklady a bodom 3 Neoprávnené náklady. 
 
Nespotrebované finančné prostriedky pridelené po 01.08.2018 je možné v zmysle záväzných 
podmienok použiť v období od 01.01.2019 do 31.03.2019 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.  
 
Náklady uplatnené/deklarované ako čerpanie pridelených finančných prostriedkov počas 
riešenia projektu v rámci predkladanej finančnej časti ročnej správy musia byť v súlade 
so schváleným rozpočtom projektu – predpokladanými požiadavkami uvedenými v rozpočte 
projektu a rozpise predpokladaných nákladov uplatňovaných z agentúry v roku 2018, 
s podmienkami vyplývajúcimi zo zmluvy a záväzných podmienok a s riešením projektu. 
 
 

4 Postup pri vrátení finančných prostriedkov  
 
Príjemca je povinný vrátiť všetky nevyčerpané finančné prostriedky, v zmysle pokynov 
bodu 9 záväzných podmienok, a to najneskôr do 12.04.2019. 
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5 Vysvetlenia a príklady k vyúčtovaniu finančných prostriedkov za rok 2018  
 

a) Finančná časť ročnej správy (RS2) za rok 2018 musí obsahovať čerpanie finančných 

prostriedkov za obdobie od 01.09.2018 do 31.03.2019, t. j. vyúčtovanie pridelených 

finančných prostriedkov v roku 2018 v súlade so schváleným rozpočtom projektu na rok 

2018 a internými usmerneniami agentúry. 

 

Príklad č. 1: 
Na rozpočtový rok 2018 bolo projektu SK-KR-18-0000 pridelených 4 000 EUR. Tie je 
možné čerpať po dobu 7 mesiacov, t. j. od 01.09.2018 do 31.03.2019. 

 
b) Čerpanie v období od 01.09.2018 do 31.03.2019, z finančných prostriedkov poskytnutých 

v roku 2018, musí byť deklarované v rámci RS2 za rok 2018 a musí sa týkať aktivít, 

činností, cieľov, harmonogramu a etáp projektu plánovaných na rok 2018. 

 

Príklad č. 2: 

Náklady na účasť na konferencii konanej od septembra 2018 do marca 2019 môžu byť 

uhradené a vyúčtované najneskôr do 31.03.2019 z prostriedkov pridelených na rok 2018. 

 

c) Dátum úhrady, vyúčtovania alebo obdobie deklarované v rámci vykazovania uplatnených 
nákladov v predkladanej RS2 musí korešpondovať napr. s výpisom z bankového účtu, 
z ktorého bola platba realizovaná, s výdavkovým pokladničným dokladom, účtovnými 
podkladmi k uplatnenému nákladu, a zároveň sa náklad musí týkať aktivít, činností, 
obstarania, a pod. súvisiacich s riešením projektu v danom rozpočtovom roku (v tomto 
prípade od 01.09.2018 do 31.03.2019), pričom obdobie plnenia tohto nákladu musí byť 
najneskôr do 31.03.2019. 

 


