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Vrátenie finančných prostriedkov pridelených a čerpaných v rámci 
grantových schém Agentúry na podporu výskumu a vývoja  

 
 
Agentúra na podporu výskumu a vývoja (ďalej „APVV“, resp. „agentúra“) 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 vrátenia 
finančných prostriedkov poskytnutých príjemcom v rámci grantových schém APVV: 
 
Príjemca je povinný za seba aj za všetkých spolupríjemcov projektu vrátiť všetky 
nevyčerpané (nespotrebované) finančné prostriedky na základe predloženej ročnej správy 
projektu (ďalej „RS2“), resp. záverečnej správy projektu (ďalej „ZS2“) prostredníctvom APVV do 
štátneho rozpočtu, a to: 

 v prípade RS2 do 31. 01. nasledujúceho kalendárneho roka, 

 v prípade ZS2 do 30 kalendárnych dní po ukončení zúčtovacieho obdobia. 
 
Ak príjemca vráti všetky nevyčerpané finančné prostriedky v tom istom roku, v ktorom ich 
od agentúry prijal, je povinný ich vrátiť na ten istý účet, z ktorého podporu prijal, t. j. na 
výdavkový účet agentúry č. 7000115379/8180. 
 
Ak príjemca vráti všetky nevyčerpané finančné prostriedky v nasledujúcom, resp. inom roku 
ako ich prijal, je povinný ich vrátiť na príjmový účet agentúry číslo 7000115360/8180. 
 
Výnosy z úročených účtov je príjemca povinný vrátiť na príjmový účet agentúry číslo 
7000115360/8180 do: 

 31. 01. nasledujúceho kalendárneho roka v prípade predkladania RS2, 

 do 30 kalendárnych dní po zúčtovacom období v prípade predkladania ZS2. 
 
Finančné prostriedky, ktoré neboli čerpané v súlade so zmluvou stanovenými 
podmienkami, sankcie ap. je príjemca povinný vrátiť na základe zaslanej výzvy (listu) 
agentúry, resp. na základe vlastného zistenia v zmysle príslušných zmluvných podmienok 
projektu na príjmový účet agentúry číslo 7000115360/8180, ak nie je stanovené inak. 
 
V peňažnom styku je príjemca povinný uviesť nasledujúce symboly, resp. informácie: 

Konštantný symbol (KS) 
0556 – vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov bežných v roku ich poskytnutia 
0557 – vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov bežných z minulých rokov 
1216 – vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov kapitálových v roku ich poskytnutia 
1217 – vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov kapitálových z minulých rokov 
2747 – vrátenie finančných prostriedkov čerpaných nad rámec zmluvou stanovených 

podmienok 
0598 – vrátenie výnosov z poskytnutých finančných prostriedkov 
6348 – sankcie v zmysle zmluvných podmienok 

Variabilný symbol (VS) 
Uvádza sa IČO príjemcu. 

Správa pre prijímateľa 
Uvádza sa číslo projektu a názov príjemcu. 
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Avízo o vykonanej platbe 
Príjemca je povinný bezprostredne po vykonaní platby informovať agentúru o vykonanej platbe, 
t. j. o zaslaní finančných prostriedkov, a to písomne formou avíza (poštou, resp. mailom) 
prostredníctvom projektového manažéra, ak nie je stanovené inak. 
 
Avízo má obsahovať najmä: 

 číslo projektu, ktorého sa platba týka, sumu a druh finančných prostriedkov (BV – bežné 
výdavky, KV – kapitálové výdavky, výnosy), 

 názov príjemcu, 

 číslo účtu, z ktorého bola platba vykonaná, 

 dôvod vykonanej platby, napr. nevyčerpané finančné prostriedky, výnosy, čerpanie nad 
rámec zmluvou stanovených podmienok, 

 číslo účtu, na ktorý bola platba poukázaná, 

 dátum poukázania platby. 
 
Ak bola zrealizovaná jedna sumárna platba za viac projektov súčasne, príjemca je povinný 
v avíze rozpísať výšku vrátených finančných prostriedkov podľa identifikačných čísiel všetkých 
projektov vo vyššie uvedenej štruktúre. 
 
V Bratislave dňa 06. 06. 2013 
 
 
 
 
                                                                                                               Lýdia Šuchová 
                                                                                                                    riaditeľka 


