
 

  
 
 
 

 
 
 

Použitie nevyčerpaných finančných prostriedkov pridelených v rámci 
grantových schém Agentúry na podporu výskumu a vývoja 

v nasledujúcich rozpočtových rokoch 
 
 
Agentúra na podporu výskumu a vývoja (ďalej „APVV") v záujme zabezpečenia 
hospodárneho, efektívneho a účinného použitia poskytnutých finančných prostriedkov 
v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, stanovuje nasledujúce 
podmienky týkajúce sa použitia nevyčerpaných finančných prostriedkov poskytnutých v rámci 
všetkých podporených grantových schém APVV. 
 
1.1. Finančné prostriedky pridelené pred 1. 10. rozpočtového roka 
 
Prenos finančných prostriedkov pridelených pred 01. 10. rozpočtového roka, ktoré neboli 
k 31. 12. daného rozpočtového roka vyčerpané/spotrebované, nie je povolený. Usmernenie 
platí pre všetky organizácie vrátane verejných vysokých škôl. 
 
V prípade, že predĺžená lehota na riešenie projektu presiahne kalendárny rok, finančné 
prostriedky pridelené pred 1. 10. rozpočtového roka je možné čerpať maximálne do 31. 12. 
príslušného rozpočtového roka, do ktorého spadá začiatok doby predĺženia. 
 
1.2. Finančné prostriedky pridelené po 1. 10. rozpočtového roka 
 
Finančné prostriedky, ktoré boli výnimočne pridelené po 01. 10. rozpočtového roka a neboli 
k 31. 12. rozpočtového roka vyčerpané, môžu príjemca a spolupríjemcovia čerpať v zmysle 
ustanovenia § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. do 31. 3. nasledujúceho rozpočtového roka 
bez súhlasu poskytovateľa. Takto je možné použiť finančné prostriedky určené na bežné 
výdavky, okrem finančných prostriedkov nevyčerpaných do 31. 12. rozpočtového roka 
v položkách 02 Mzdové náklady a 03 Zdravotné a sociálne poistenie.  
 
Údaje o čerpaní takto prenesených prostriedkov príjemca zahrnie do upresneného rozpočtu 
na nasledujúci rozpočtový rok v rámci predkladanej ročnej správy iba do tých istých 
nákladových položiek, v ktorých neboli v predchádzajúcom rozpočtovom roku vyčerpané. 
Konkrétne výdavky uhradené z takto prenesených prostriedkov je nutné uviesť v rámci 
predkladanej RS2/ZS2. 
 
V prípade, že zostávajúca časť finančných prostriedkov pridelených po 01. 10. rozpočtového 
roka nebude vyčerpaná do 31. 03. nasledujúceho kalendárneho roka, je príjemca povinný ich 
vrátiť do štátneho rozpočtu do 5 pracovných dní po tomto termíne v zmysle osobitných 
pokynov poskytovateľa v priebehu riešenia projektu. 
 
 
V Bratislave dňa 21. 09. 2012 
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