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1. Všeobecné informácie 
 
Príjemca, ktorému sa poskytnú verejné prostriedky, zodpovedá za hospodárenie s nimi 
a súčasne je povinný pri ich používaní zachovávať hospodárnosť, efektívnosť 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. 10. 2013 a neboli k 31. 12. 2013 
vyčerpané, môžu príjemca a spolupríjemcovia čerpať v zmysle ustanovenia § 8 ods. 5 Zákona 
č. 523/2004 Z. z. do 31. 03. 2014 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. 2013. 
 
APVV vydáva v zmysle Zmluvy o poskytnutí prostriedkov (ďalej „Zmluva“) a Záväzných 
podmienok poskytovania finančných prostriedkov VV 2012 (ďalej „Záväzné podmienky“) 
usmernenie k vyúčtovaniu finančných prostriedkov pridelených v roku 2013 v rámci 
všeobecnej výzvy VV 2012.  
 
 

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 2013 je príjemca povinný predložiť ročnú správu (RS) za 
rok 2013 takto: 
 
1. RS predloží najneskôr do 31. 01. 2014 s informáciami za obdobie od 1. 10. 2013 do 

31. 12. 2013: 

a) RS1/2013 – odborná časť správy 

b) RS2/2013 – finančná časť správy obsahuje údaje o čerpaní: 

 nákladovej položky Mzdové náklady, ktorej nevyčerpané zostatky k 31. 12. 2013 
určené (plánované) na úhradu miezd, platov, služobných príjmov a ostatných 
osobných vyrovnaní nie je možné použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku 
a  príjemca je povinný tento nevyčerpaný zostatok vrátiť na príslušný účet APVV 
v zmysle Záväzných podmienok do 31. 1. 2014 

 časti ostatných nákladových položiek bežných výdavkov, ktorých nevyčerpané 
zostatky môže príjemca vrátane všetkých spolupríjemcov použiť v súlade so 
schváleným rozpočtom projektu na rok 2013 a v zmysle Zákona č. 523/2004 Z. z. 
v nasledujúcom rozpočtovom roku od 01. 01. 2014 do 31. 03. 2014 

c) VPP/2013 – výstupy a prínosy projektu  
 

2. RS doplnenú o informácie za obdobie od 01. 01. 2014 do 31. 03. 2014 predloží najneskôr 
do 07. 04. 2014: 

a) RS1/2013 – odborná časť správy – nepredkladá sa 

b) RS2/2013-FINAL – finančná časť správy obsahuje údaje deklarované v RS2/2013 
predloženej do 31. 01. 2014 doplnené o konkrétne informácie o čerpaní finančných 
prostriedkov v období od 01. 01. 2014 do 31. 03. 2014 z nespotrebovaných / 
nevyčerpaných zostatkov nákladových položiek bežných výdavkov k 31. 12. 2013 
okrem výdavkov určených na úhradu miezd, platov, služobných príjmov a ostatných 
osobných vyrovnaní. RS2/2013-FINAL je príjemca povinný predložiť iba v prípade, ak 
v rámci finančnej časti ročnej správy o hospodárení s poskytnutými finančnými 
prostriedkami za rok 2013 predloženej k 31. 01. 2014 (RS2/2013) príjemca deklaroval 
nespotrebovanie / nevyčerpanie finančných prostriedkov pridelených po 01. 10. 2013 
v zmysle Záväzných podmienok. 
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c) VPP/2013 – výstupy a prínosy projektu – nepredkladá sa 
 
Príjemca je povinný predložiť APVV v stanovených termínoch obe verzie finančnej časti ročnej 
správy o hospodárení s poskytnutými finančnými prostriedkami za rok 2013, t. j. RS2/2013 
a RS2/2013-FINAL v elektronickej forme prostredníctvom elektronického systému agentúry a 
v listinnej forme podpísanej štatutárom na pošte, resp. v podateľni agentúry, pričom záväznou 
vzhľadom na vyhodnotenie riešenia projektu, kontrolu plnenia cieľov projektu a zúčtovanie so 
štátnym rozpočtom je RS2/2013-FINAL. 
 
 

3. Vypracovanie ročnej správy v elektronickom systéme APVV 
 
Finančnú časť v zmysle Záväzných podmienok je príjemca povinný okrem iného predložiť 
APVV aj v elektronickej forme prostredníctvom elektronického systému agentúry podľa 
zverejneného „Manuálu na vypracovanie finančnej časti správy (RS2/ZS2) cez on-line 

systém“, zverejneného „Vzoru prázdneho formulára – RS2“ a v zmysle nižšie uvedených 

pokynov. 
 
Finančnú časť RS2/2013 predkladanú najneskôr do 31. 01. 2014 vyplní príjemca (v súvislosti 
s výnimkou Zákona č. 523/2004 Z. z.) takto:  

 nevyplní časť „Rozdelenie prostriedkov prenesených z roku 2013“ (stĺpec I) ovplyvňujúcu 
„Upresnený rozpočet na rok 2014“ (stĺpec J) v rámci sumárnej tabuľky predkladanej 
finančnej časti ročnej správy, 

 v časti „Podklad k zúčtovaniu so štátnym rozpočtom v roku 2013 – Bežné výdavky“ upraví 
údaje v stĺpci F „Vrátené do štátneho rozpočtu“ a v stĺpci G „Prenesené do roku 2014“ tak, 
aby stĺpec G predstavoval objem finančných prostriedkov nespotrebovaných / 
nevyčerpaných v nákladových položkách bežných výdavkov k 31. 12. 2013 okrem 
výdavkov určených na úhradu miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných 
vyrovnaní. 

 
Doplnenú finančnú časť ročnej správy RS2/2013-FINAL predkladanú najneskôr do 07. 04. 
2014 vyplní príjemca (v súvislosti s výnimkou Zákona č. 523/2004 Z. z.) takto: 

 v časti „Podklad k zúčtovaniu so štátnym rozpočtom v roku 2013 – Bežné výdavky“ upraví 
údaje v stĺpcoch F a G tak, aby v stĺpci G bola nulová hodnota a stĺpec F predstavoval 
údaje o výške všetkých vrátených finančných prostriedkov do štátneho rozpočtu 
nespotrebovaných k 31. 12. 2013, resp. k 31. 03. 2014; 

 doplní konkrétne údaje týkajúce sa čerpania nespotrebovaných finančných prostriedkov 
k 31. 12. 2013 v konkrétnych nákladových položkách v zmysle vyššie uvedených 
pokynov, čo sa objaví v sumárnej tabuľke RS2/2013-FINAL v stĺpci E „Skutočné čerpanie“ 
a v stĺpci F „Nevyčerpané (D-E) (+ zostatok; - prečerpanie)“; hodnota stĺpca F 
v sumárnom prehľade sa bude rovnať hodnote stĺpca F v časti „Podklad k zúčtovaniu so 
štátnym rozpočtom v roku 2013 – Bežné výdavky“; 

 text v rámci časti „Zdôvodnenie zmien v čerpaní finančných prostriedkov oproti 
pôvodnému rozpočtu v roku 2013“ a časti „Zdôvodnenie rozdelenia prenesených 
finančných prostriedkov z roku 2013 a významných zmien v roku 2014“ príjemca ponechá 
v pôvodnom znení. Zdôvodnenie v nadväznosti na čerpanie finančných prostriedkov 
nespotrebovaných k 31. 12. 2013 a čerpaných od 01. 01. 2014 do 31. 03. 2014 doplní 
ako nový text. 

 
Vyhodnotenie riešenia projektu a kontrolu plnenia cieľov projektu v zmysle Zmluvy ods. 10, čl. 
IV a poskytnutie finančných prostriedkov v súlade so Zmluvou ods. 10, čl. II poskytovateľ 
vykoná po predložení všetkých častí ročnej správy o riešení projektu za rok 2013 (RS1, VPP, 
RS2/2013 a RS2/2013-FINAL, ak vyplýva z podmienok) v zmysle Záväzných podmienok 
a tohto usmernenia. 
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4. Použitie nespotrebovaných finančných prostriedkov k 31. 12. 2013 v období 
od 01. 01. 2014 do 31. 03. 2014 

 
Výdavky / náklady deklarované v rámci doplnenej ročnej správy predkladanej v zmysle vyššie 
uvedených podmienok musia byť v súlade so Záväznými podmienkami, najmä časť 3. 
Oprávnené výdavky / náklady a 4. Neoprávnené výdavky / náklady. 
 
Nespotrebované finančné prostriedky pridelené po 01. 10. 2013 je možné v zmysle 
Záväzných podmienok použiť v období od 01. 01. 2014 do 31. 03. 2014 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 2013, s podmienkami vyplývajúcimi zo Zmluvy a Záväzných podmienok a s riešením 
projektu. 
 
 

5. Podmienky čerpania finančných prostriedkov poskytnutých po 01. 10. 2013 
a kontrola predloženej ročnej správy 

 
Vzhľadom na kombináciu podmienok stanovených v rámci VV 2012 a výnimky súvisiacej 
s možnosťou čerpania pridelených finančných prostriedkov v nasledujúcom rozpočtovom roku 
v súlade so Zákonom č. 523/2004 Z. z. v roku 2014 sa podmienky týkajúce sa 

 zmien (časť 10. Zmeny počas riešenia projektu Záväzných podmienok) jednotlivých 
nákladových položiek sumárneho rozpočtu projektu 

 a maximálneho limitu 20 % nepriamych nákladov v rámci VV 2012 

vzťahujú na tie finančné prostriedky, ktoré príjemca dostal od APVV v rozpočtovom roku 2013 
a následne čerpal v zmysle stanovených podmienok v období od začiatku riešenia projektu do 
31. 03. 2014. 
 
Splnenie daných podmienok musí vyplývať z údajov a zdôvodnení uvedených / deklarovaných 
príjemcom v oboch ročných správach, a to: 

 vo finančnej časti ročnej správy za rok 2013 (týka sa obdobia od začiatku lehoty na 
riešenie projektu do 31. 12. 2013) – RS2/2013, 

 v doplnenej finálnej finančnej časti ročnej správy za rok 2013 (týka sa obdobia začiatku 
lehoty na riešenie projektu do 31. 03. 2014) – RS2/2013-FINAL. 

 
Príjemca v zmysle Zmluvy a Záväzných podmienok v plnej miere zodpovedá za: 

 správnosť a úplnosť všetkých údajov v predkladanej doplnenej finančnej časti ročnej 
správy o hospodárení s poskytnutými finančnými prostriedkami (RS2/2013-FINAL) 

 skutočnosť, že predložením doplnenej finálnej finančnej časti ročnej správy nedochádza 
k zmene údajov v nákladovej položke Mzdové náklady, ktoré boli deklarované 
v predloženej ročnej správe k 31. 01. 2014 (RS2/2013) ako čerpanie finančných 
prostriedkov za obdobie od začiatku lehoty na riešenie projektu do 31. 12. 2013. 

 
 

6. Postup pri vrátení finančných prostriedkov 

 
Príjemca je povinný za seba aj za všetkých spolupríjemcov projektu vrátiť všetky 
nevyčerpané finančné prostriedky k 31. 12. 2013 určené (plánované) v roku 2013 na 
úhradu miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní v zmysle pokynov 
časti 9. Záväzných podmienok najneskôr do 31. 01. 2014. 
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Príjemca je povinný za seba aj za všetkých spolupríjemcov vrátiť všetky nevyčerpané 
(nespotrebované) finančné prostriedky na základe predloženej doplnenej ročnej správy 
projektu (RS2/2013-FINAL) očistené o časť, ktorú príjemca vrátane všetkých spolupríjemcov 
vrátil ako nespotrebované finančné prostriedky na základe predloženej ročnej správy k 31. 01. 
2014 (RS2/2013), najneskôr do 07. 04. 2014 (musia byť pripísané na príslušnom účte 
agentúry) v zmysle pokynov v časti 9. Záväzných podmienok. 
 
 
V Bratislave dňa 13. 12. 2013 
 
 
 
 

Lýdia Šuchová 
riaditeľka 


