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USMERNENIE K PRESUNU NEVYČERPANÝCH FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 

DO NASLEDUJÚCEHO KALENDÁRNEHO/ROZPOČTOVÉHO ROKA V RÁMCI 

PROGRAMU „POSILNENIE ÚČASTI SR V EURÓPSKEJ SPOLUPRÁCI 

VO VÝSKUME A VÝVOJI“ S OZNAČENÍM  PP MSCA PF 2022 

 

Úvod 

Účelom tohto usmernenia je špecifikovať pravidlá a postup presunu nevyčerpaných 

finančných prostriedkov  v rámci programu „Posilnenie účasti SR v európskej spolupráci 

vo výskume a vývoji“ s označením PP MSCA PF 2022 do ďalšieho 

kalendárneho/rozpočtového v zmysle § 8 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách, ktorý 

umožňuje použitie pridelených finančných prostriedkov do konca lehoty na riešenie 

projektu. 

1. Postup a pravidlá pri presune nevyčerpaných finančných prostriedkov 

Presun nevyčerpaných finančných prostriedkov do nasledujúceho 

kalendárneho/rozpočtového roka je možný iba v celých sumách pri každej rozpočtovej 

položke. Presun nevyčerpaných finančných prostriedkov je možný len v rámci rovnakých 

rozpočtových položiek. Zodpovedný/-á riešiteľ/ka je povinný/-á vypĺňať ročnú správu tak, 

aby deklarované výdavky boli v celých číslach. Zároveň upozorňujeme, že za oprávnené 

náklady projektu sa budú považovať len skutočne vynaložené náklady.  

 

Príklad č. 1 

V prípade zostatku 1400,50€ v položke cestovné náklady je možný presun v hodnote 

1400€ do nasledujúceho kalendárneho/rozpočtového roka. Tento presun je možné 

realizovať opäť len do položky cestovné náklady. 

 

Administrácia presunu nevyčerpaných finančných prostriedkov prebehne automaticky, 

po spracovaní a vyhodnotení ročnej správy projektu zo strany APVV a po vyplatení 

finančných prostriedkov na ďalší rok. Po technickom spracovaní presunu nevyčerpaných 

finančných prostriedkov dôjde k schváleniu tejto zmeny rozpočtu zodpovednou, 

projektovou manažérkou/projektovým manažérom APVV. K presunu nevyčerpaných 

finančných prostriedkov do nasledujúceho kalendárneho/rozpočtového roka 

sa nepredkladá žiadosť. O vykonaní zmien spojených s presunom nevyčerpaných 

finančných prostriedkov bude zodpovedný/-á riešiteľ/ka informovaný/-á po ich realizácií. 

Všetky úkony spojené s presunom nevyčerpaných finančných prostriedkov budú 

vykonané na strane APVV, zodpovedný/-á riešiteľ/riešiteľka okrem zaslania ročnej správy 

nevykonáva žiadne ďalšie úkony na účel presunu nevyčerpaných finančných prostriedkov. 
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Príklad č. 2 

Schéma presunu nevyčerpaných finančných prostriedkov na ďalší 

kalendárny/rozpočtový rok 

 

 


