Časť B – Zdôvodnenie čerpania finančných prostriedkov z APPV za rok 2006
a upresnenie požiadavok na rok 2007

1. V roku 2006 bola na základe zmluvy poskytnutá účelová podpora ústavu na projekt vo
výške 1 880 000 Sk. Skutočné čerpanie k 31. 12. 2006 bolo vo výške 1 547 797,30 Sk.
Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 332 200,70 boli vrátené na účet APVV.

O d ô v o d n e n i e:
K nevyčerpaniu celkových nákladov došlo z dôvodu, že Zmluva medzi ústavom a agentúrou
bola podpísaná až v máji 2006 a finančné prostriedky boli poukázané na účet ústavu až
v mesiaci jún 2006. Pôvodný projekt a tým aj plánovanie čerpania finančných prostriedkov
rátal so začiatkom prác k 1. 1. 2006. Posun o 6 mesiacov mal za následok nevyčerpanie
finančných prostriedkov v jednotlivých položkách.

2. Dôvody odklonu skutočného čerpania od pôvodne schváleného rozpočtu
K jedinému prekročeniu limitu čerpania v jednotlivých položkách oproti plánovaným
prostriedkov došlo v položke materiál, a to z dôvodu, že ústav na zabezpečenie prác na
projekte bol nútený v zvýšenej miere nakúpiť odbornú literatúru a vedecké časopisy podľa
požiadaviek riešiteľov. Ústav bol viac rokov finančne podhodnotený, a preto bolo potrebné
k zabezpečeniu prác na tejto úlohe doplniť ústavnú knižnicu najmä o zahraničnú bibliografiu.
Vo všetkých ostatných položkách došlo k ich šetreniu v náväznosti na polročný posun
začiatku prác. Ústav čerpal v položke energie veľkú časť nákladov na telefóny a faxy.
Uplatnenie tejto požiadavky odôvodňujeme tým, že okrem jednej pracovníčky sú všetci
pracovníci ústavu zapojení do práce na tomto projekte a ústav nemá žiadne iné inštitucionálne
finančné prostriedky, ktorými by pokryl náklady na tieto služby. V návrhu projektu boli
finančné prostriedky na telefóny a faxy plánované a zo strany agentúry neboli tieto pri
schvaľovaní úlohy zamietnuté.
Prehlasujeme, že v ďalších rokoch už k takejto situácii nedôjde.
Kapitálové prostriedky vo výške 120 000 Sk boli vyčerpané v súlade so stanoveným pokynom
na nákup 4 PC, pričom prehlasujeme, že tieto PC budú využívané len na práce spojené
s projektom. Na nákup týchto PC použil ústav aj vlastné zdroje vo výške 46 000 Sk.

3. Zdôvodnenie požadovaných zmien na nasledujúci rok oproti schválenému rozpočtu
Celkove požadované náklady žiadame zachovať. Úpravu žiadame len pri kalkulácii
jednotlivých položiek.

631 – cestovné upraviť na výšku 250 000 Sk
633 – materiál upraviť na výšku 725 000 Sk
637 – ostatné tovary a služby upraviť na výšku 735 000 Sk
Požadované zmeny a úpravy v jednotlivých položkách sú v súlade s čerpaním v roku 2006
a potrebami na rok 2007 odôvodnenými v pláne prác na rok 2007.
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