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ÚVOD
Občianske združenie EUREA bolo zaregistrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v roku
2003. Vzniklo v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, ktorý tiež upravuje jeho právne
postavenie. Činnosť o. z. EUREA sa riadi jeho stanovami, ktorých tretia a v súčasnosti platná verzia bola
zaregistrovaná na Ministerstve vnútra SR v roku 2007.
CIELE ORGANIZÁCIE


Budovanie a rozvoj regiónu Bratislava – Viedeň – Györ
Združenie podporuje aktivity, ktoré rozširujú a zintenzívňujú spoluprácu na úrovni občanov, štátnej
správy, samosprávy, malých podnikov ako aj tretieho sektora v regióne Bratislava – Viedeň – Györ.
Zúčastňuje sa na budovaní sietí spolupráce a zdieľania kontaktov, podporuje výmenu poznatkov,
smerujúcu k rozvoju demokracie, transparentnosti, pluralizmu a vzdelanosti. Organizuje a podieľa sa
na stretnutiach, seminároch, workshopoch, kurzoch a školeniach, ako aj na príprave analýz a štúdií.
Zvlášť podporuje rozvoj turizmu a propagáciu regiónu na Slovensku i v zahraničí.



Podpora prípravy a implementácie projektov
EUREA asistuje samosprávam, združeniam a malým podnikateľom pri príprave a implementácii
projektov, ktorých cieľom je zlepšenie lokálnej situácie najmä v oblasti demokracie, životného
prostredia, malého a stredného podnikania, turizmu, vzdelanosti a vedy. EUREA sa tiež výrazne
angažuje v aktivitách s cieľom podporiť prehľadné a férové nakladanie s verejnými prostriedkami. V
rámci podpory združenie poskytuje školenia aj individuálne poradenstvo. Združenie môže vstupovať
do projektov ako partner, ak je to predpokladom lepšej realizácie projektu.



Rozvoj vzdelávania a vedy
EUREA pomáha rozvoju moderných trendov v sekundárnom a terciárnom vzdelávaní. Členovia a
spolupracovníci združenia poskytujú svoje vedomosti a skúsenosti formou prednášok, tréningov,
školení, ako aj publikačnou činnosťou pre študentov vysokých škôl, mladých vedeckých pracovníkov a
podporný personál v oblasti vedy a výskumu.



Enviromentálne aktivity
Eurea je ekologickou organizáciu, ktorá podniká aktivity prispievajúce k zlepšovaniu životného
prostredia. Eurea pripravuje a realizuje projekty, ako aj asistuje pri príprave a realizácii projektov,
ktorých cieľom je vytváranie kvalitnejšieho životného prostredia a riešenie problémov, ktoré životné
prostredie zaťažujú. Eurea podporuje aktivity iných jednotlivcov, organizácií a združení smerujúce k
podobným cieľom.



Rozvoj občianskej spoločnosti a podpora transparentnosti
Eurea svojou činnosťou podporuje rozvoj občianskej spoločnosti a vyvíja aktivity k sprehľadňovaniu
využívania verejných zdrojov. Monitoruje vyhlasované výzvy na podávanie projektov, výzvy na
podávanie žiadostí pre poskytnutie dotácie a vyhlásené verejné obstarávania. Zistené nedostatky,
nezákonné konania a podozrenia z korupčného alebo klientelistického správania zverejňuje.
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SÍDLO A KANCELÁRIE
Sídlo:
Tupého 25/A
831 01 Bratislava
Počas roka 2009 pôsobilo o.z. EUREA na adrese:
Dúbravská cesta 3
841 04 Bratislava
tel.: 02 / 5465 1094, 02 / 5465 1095, 0948 / 033 971
fax: 02 / 5465 1096
SPRÁVNA RADA
V roku 2009 boli členmi Správnej rady občianskeho združenia EUREA:
RNDr. Martin Plesch, PhD. (štatutárny zástupca),
Mgr. Gabriela Pleschová, PhD. (štatutárna zástupkyňa), od 1.9.2009
Mgr. Zuzana Boďová, do 31.8.2009
Mgr. Renáta Dörnhöferová (poverená štatutárna zástupkyňa).
Kontrolórom občianskeho združenia bol Ing. Matúš Straka, PhD. (od septembra 2006 na študijnopracovnom pobyte na Standfordovej univerzite v USA).
ZAMESTNANCI O. Z. EUREA

V roku 2009 pracovali v združení títo zamestnanci:
Projektový manažér RNDr. Martin Plesch, PhD. (externá spolupráca)
Projektová manažérka Mgr. Gabriela Pleschová, PhD. (externá spolupráca)
Projektová manažérka Mgr. Zuzana Boďová (na plný pracovný úväzok)
Projektová manažérka Mgr. Uršula Szaboová (na plný, neskôr čiastočný pracovný úväzok)
Finančná manažérka Mgr. Renáta Dörnhöferová (na čiastočný úväzok)
Počas roka 2009 pokračovala možnosť pre študentov vysokých škôl absolvovať prax v oblasti
projektového manažmentu. Študenti vykonávali asistenčné práce, ktoré pozostávali z aktívneho
vyhľadávania nových výziev na predkladanie projektov, písania menších projektov, čiastkových prekladov
z anglického jazyka, bežnej administratívy a pod.
Vzhľadom na ukončenie projektu, ktorý praxe študentov v o.z. Eurea podporoval, v priebehu roka 2009
praxovala v o.z. EUREA len jedna študentka Kamila Taráčová (6.11.2008 - 30.1.2009).
V rámci svojich aktivít zameraných na presadzovanie transparentnosti a boja proti korupcii pokračovala
spolupráca s Mgr. Vladimírom Šárnikom, advokátom registrovaným v advokátskej komore pod číslom
4479.
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NAJDÔLEŽITEJŠIE AKTIVITY V ROKU 2009
PRÍPRAVA PROJEKTOV
V priebehu roku 2009 občianske združenie EUREA pripravilo a podalo 17 žiadostí o grant alebo nenávratný
finančný príspevok v hodnote bezmála 21 miliónov €. Oproti roku 2008 sa jednalo o mierny pokles ako
v objeme žiadaných prostriedkov, tak aj v počte žiadostí. Bolo to spôsobené hlavne skutočnosťou, že
viaceré projekty boli v roku 2009 zo strany o. z. Eurea pripravované v oveľa väčšej miere, resp. Eurea
prebrala väčšiu časť zodpovednosti a práce pri príprave projektov.
Projekty pripravované o.z. Eurea sú v čoraz väčšej miere orientované na vzdelávanie a vedu. 12 zo 17
pripravovaných projektov bolo vypracovaných pre Turnaj mladých fyzikov, o. z., ústavy Slovenskej
akadémie vied a Univerzity na Slovensku aj v zahraničí.
Zo žiadostí podaných v roku 2009 bolo k 31. 1. 2009 schválených jedenásť projektov, čo predstavuje
vynikajúcu úspešnosť prípravy projektov (viaceré projekty podané v roku 2009 stále čakajú na
vyhodnotenie, zamietnuté boli iba štyri). Rovnako prišlo k výraznému skráteniu času medzi podaním
projektu a jeho vyhodnotením oproti predchádzajúcim rokov. Svoju rolu však zohral aj fakt, že väčšina
projektov bola podaná v prvej polovici roka 2009, čo umožnilo vyhodnotenie ešte v priebehu kalendárneho
roka.
Mimoriadne úspešný bol rok 2009 pri projektoch podaných na Agentúru na podporu výskumu a vývoja.
Turnaj mladých fyzikov dosiahol pri dvoch projektoch stopercentnú úspešnosť a zabezpečil tak
bezproblémový priebeh súťaží pre stredoškolských (TMF) aj základoškolských (OMV - IJSO) žiakov na
ďalšie štyri roky. Rovnako úspešný bol projekt Fyzika očami fyzikov podaný pod hlavičkou Fyzikálneho
ústavu SAV.
Projekty podané v roku 2009

P.č.

Názov projektu

Žiadateľ

Partneri

Regionálne
združenie
Podunajsko

x

Popularizácia
ľudových
a Regionálne
umeleckých
tradícií združenie
2. v regióne Podunajsko Podunajsko

x

1. Podunajská dedina

IMPACT:
Improving
the Access to Teacher
Development
for
Junior Educators from
3. CEE and the Balkans Eurea, o.z.

Fyzikálny
ústav SAV
Turnaj
Young
Physicists´ Mladých
5. Tornament in V4
Fyzikov, o.z.
4. nano - QUTE

Program
Ministerstvo kultúry,
Grantový
program 2009, Nehmotné
kultúrne dedičstvo a
kultúrno-osvetová činnosť
Ministerstvo kultúry,
Grantový
program 2009, Nehmotné
kultúrne dedičstvo a
kultúrno-osvetová činnosť

CEI - Stredoeurópska
iniciatíva
OP Výskum a vývoj, 4.2.
Prenos poznatkov a
technológií získaných
ILC, FMFI výskumom a vývojom do
UK
praxe v Bratislavskom kraji
FÚ SAV Medzinárodný vyšehradský
Talnet
fond,
PAN
Štandardný grant
x

Dátum
podania

€

1/2009

30 200,-

1/2009

13 600,-

1/2009

16 040,-

03/2009 497 898,40

03/2009

23 562,-
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6.
7.
8.
9.

10.

5

Quantum Interfaces,
Sensors,
and
Communication
based
on Univerzita
Entanglement
Varšava
Turnaj
Olympiáda
mladých Mladých
vedcov
Fyzikov, o.z.
Turnaj
Turnaj
Mladých Mladých
Fyzikov
Fyzikov, o.z.
Fyzikálny
Fyzika očami fyzikov ústav SAV
The
Impact
of
Training for Teachers
in Higher Education.
An
exploratory
workshop
G. Pleschová

23
partnerov z
Európy EC FP7 Integrated projects
x

APVV LPP 2009

04/2009

121 236,-

x

APVV LPP 2009

04/2009

104 721,-

FMFI UK

APVV LPP 2009

04/2009

64 000,-

04/2009

14 997,-

09/2009

8 566,-

K. GormleyHeenan, J. European Science
Renc-roe Foundation

umelci z
Poľska, Medzinárodný vyšehradský
Centrum
Maďarska a fond,
11. Multi-art jam session umenia, o.z.
Čiech
Štandardný grant
OP VaV. 4.1. Podpora sietí
exelentných paracivísk
výskumu a vývoja ako
MÚ SAV, pilierov rozvoja regiónu v
Fyzikálny
FMFI UK, Bratislavskom kraji
12. meta-QUTE
ústav SAV
ILC
OPVaV-2009/4.1/02-SORO
EPOCHACentrum
2620002 OP Výskum a
excelentnosti
vývoj
povrchových
Fyzikálny
UPJŠ
13. charakterizácií
ústav SAV
Kosice
OPVaV-2009/2.1/03-SORO
ChÚ SAV,
Centrum excelentnosti Ústav
ÚEO SAV, 2620002 OP Výskum
krystalografie
molekulárnej UMFG SAV, a vývoj OPVaV14. bielkovin (KRYSTAL) biológie SAV PrifUK
2009/4.1/03-SORO
Centrum
rozvoja Fyzikálny
15. doktorandov
ústav SAV
OPV 2009/1.2/01-SORO
Filozofická
fakulta
Univerzity
Komenského

16. Vzťahy Číny a V4
TETRIS
IYPT
Teachers Training in
Inquiry
based
teaching methods via
International
Young
Physicists'
17. Tournament
TMF

04/2009 6 000 000,-

-

Vyšehradský fond

21
partnerov z
Európy,
Ázie,
Austrália EC FP7 Science in Society

05/2009 2 650 000,-

11/2009 3 978 000,-

11/2009 3 978 000,8/2009

368 404,-

11/2009

15 000,-

1/2010 3 124 000,-
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MANAŽMENT PROJEKTOV
Okrem prípravy nových projektov sme v roku 2009 pokračovali v administrácii a riadení prebiehajúcich
projektov. Pokračovali sme v úspešnej spolupráci s Ústavom experimentálnej endokrinológie SAV, kde
EUREA zabezpečuje celkovú administratívu a riadenie projektu podporeného zo 7. Rámcového programu
Európskej komisie. Začiatkom roka 2009 sme začali spravovať projekt Fyzikálneho ústavu SAV QUTE,
pričom EUREA mala na starosti manažment projektu, monitoring a publicitu. Krátko po začatí spolupráce
sa však vzťahy s FÚ SAV začali zhoršovať, k čomu prispeli špecifické predstavy ústavu o vykonaní
verejných obstarávaní, ako aj objektívne meškanie v preplácaní nákladov zo strany Agentúry pre
Štrukturálne fondy EÚ Ministerstva školstva SR. Po viacerých vzájomných rokovaniach bola spolupráca
ukončená dohodou ku koncu roka 2009.
Naopak hladko pokračuje spolupráca a Turnajom mladých fyzikov, pre ktorý EUREA vykonáva
administráciu viacerých projektov podporených zo strany Agentúry na podporu výskumu a vývoja. V roku
2009 sa pridal aj medzinárodný projekt podporený z Vyšehradského fondu.
Úspešné projekty implementované alebo administrované v roku 2009
Hrubým sú označené projekty, ktorých nositeľom bola priamo Eurea, o. z.

Názov projektu
1. Turnaj mladých fyzikov

Program
APVV LPP 2006

Žiadateľ

Partneri

Turnaj Mladých
Fyzikov, o.z.

X

Celkový
rozpočet €
75 800,-

2. Lipid droplets as dynamic organelles 7. Rámcový
of fat deposition and release:
program
Translational research towards
human disease

Ústav
24
15 340 000,experimentálnej partnerov
endokrinológie
SAV

3. IMPACT: Improving the Access
to Teacher
Development for Junior
Educators from CEE and the
Balkans

Central
European
Initiative

o. z. Eurea

4. Quantum Technologies

Štrukturálne fondy Fyzikálny ústav
EÚ - ASFEU
SAV

MÚ SAV,
FMFI UK,
ILC

5. Young Physicists´ Tournament in
V4

Medzinárodný
Turnaj Mladých
vyšehradský fond, Fyzikov, o.z.
Štandardný grant

FÚ SAV
Talnet
PAN

6. Olympiáda mladých vedcov

APVV LPP 2009

Turnaj Mladých
Fyzikov, o.z.

X

121 236,-

7. Turnaj Mladých Fyzikov

APVV LPP 2009

Turnaj Mladých
Fyzikov, o.z.

X

104 721,-

8. Fyzika očami fyzikov

APVV LPP 2009

Fyzikálny ústav
SAV

FMFI UK

64 000,-

X

16 040,-

2 400 000,-

4 100,-
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TRANSPARENTNOSŤ A BOJ PROTI KORUPCII
V priebehu roka 2009 sme pokračovali v činnosti zameranej na odhaľovanie zneužívania Európskych
fondov, zvlášť prostredníctvom manipulovaných verejných obstarávaní. Rok 2009 sa však v tejto oblasti
dá pokladať za značne neúspešný. Viaceré trestné stíhania vedené v oblasti zneužívania prostriedkov
z Európskych fondov buď skončili bez podania obžaloby (v prípade dekana Fakulty sociálnych
a ekonomických vied UK) alebo počas celého roka 2009 nebol vykonaný žiaden úkon (v prípade Academie
Istropolitana Bratislava).
Eurea o svojich zisteniach informovala na viacerých fórach. RNDr. Martin Plesch, PhD. predniesol
prednášku na seminári organizovanom organizáciou Partners for Democratic Change in Slovakia
a absolvoval stretnutie (spolu s niekoľkými ďalšími predstaviteľmi mimovládneho sektora na Slovensku)
s komisárkou Európskej komisie pre regióny Danutou Hübner. Poskytli sme tiež konzultácie viacerým
organizáciám, ktoré sa na nás obrátili s problémami v súvislosti so zmanipulovanými výberovými procesmi
pri prideľovaní Európskych projektov, alebo priamo pri zmanipulovaných verejných obstarávaniach. Vo
svetle „veľkých“ škandálov typu nástenkového tendra alebo mýtneho systému je však čoraz ťažšie
dovolávať sa spravodlivosti aj pri menších prípadoch.
Aktivity budú pokračovať aj v roku 2010 formou ďalších prednášok a medializačných aktivít v spolupráci
s ďalšími MVO. Budeme tiež sledovať vyšetrovanie existujúcich prípadov, ako aj konanie ústavného súdu
v kauzách, kde prokuratúra stíhanie definitívne zastavila. Pokračovať budú aj viaceré súdne spory týkajúce
sa manipulácie verejných obstarávaní a škôd, ktoré v tejto súvislosti vznikli.
REALIZÁCIA PROJEKTOV
Ako koordinátor projektu
IMPACT
Projekt IMPACT má za cieľ sprístupniť školenia v oblasti VŠ
pedagogiky, na ktorých príprave sa spolu podieľa Eurea, aj
doktorandom a začínajúcim učiteľom z oblasti Balkánu a východnej
Európy. Počas trvania projektu bola nadviazaná spolupráca s novými
kontaktnými osobami z tohto regiónu, pripravený panel o využívaní
informačných technológií vo vyučovaní na konferencii v Postupimi
a pripravuje sa zborník obsahujúci príspevky o inováciách vo vyučovaní ako napríklad podcasting (práca
s audiosúbormi), využívanie študentských blogov a online fór, tvorba DVD a pod. V príprave je tiež ďalšia
publikácia pre začínajúcich VŠ učiteľov zo spoločenských vied.
Kľúčové projekty, na ktorých Eurea spolupracovala ako partner
Turnaj mladých fyzikov
Turnaj mladých fyzikov je súťaž pre päťčlenné družstvá študentov
stredných škôl so záujmom o prírodné vedy – hlavne fyziku.
Podstatou projektu je, že študenti stredných škôl sa snažia nájsť a
prezentovať riešenia fyzikálnych problémov, ktoré každoročne zostaví
medzinárodný tím odborníkov. Často ide o problémy, ktoré nemajú
jednoznačné vysvetlenie a od študentov sa pri skúmaní očakáva nielen
štúdium literatúry, ale aj kreativita, vlastný experiment a presvedčivá
prezentácia riešenia pred porotou. Pre stredoškolských študentov je
preto Turnaj vynikajúcou prípravou do života. Slovenskí študenti
svojimi
výsledkami
pravidelne
presviedčajú
medzinárodných
odborníkov a verejnosť o svojich vynikajúcich schopnostiach – v
konkurencii 20 až 30 štátov v posledných rokoch dokazujú, že patria do prvej desiatky najlepších
súťažiacich.
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Pre túto súťaž boli v roku 2009 implementované tri projekty. Hlavný projekt podporený Agentúrou na
podporu výskumu a vývoja je implementovaný od októbra 2006 a jeho ukončenie je plánované v
septembri roku 2010. V roku 2009 bol podaný, schválený a začal implementáciu pokračujúci projekt
podporený APVV. V roku 2009 zabezpečil možnosť pozvania väčšieho počtu študentov na úvodné
sústredenie TMF. Na jar roku 2010 zabezpečí pilotnú realizáciu regionálnych kôl TMF a od septembra 2010
preberie štafetu celkového financovania súťaže.
Tretím projektom bol jednoročný projekt medzinárodnej spolupráce podporený z Vyšehradského fondu.
V priebehu roka 2009 financoval pozvanie zahraničných (českých, poľských a maďarských) študentov
a expertov na úvodné sústredenie TMF. Obohatil tak nie len obsah prednášok úvodného sústredenia, ale
umožnil študentom medzinárodné kontakty a nadviazanie spolupráce.
Medzinárodná olympiáda mladých vedcov
Od roku 2007 o.z. Turnaj mladých fyzikov podporovalo Olympiádu
mladých vedcov. Je to súťaž pre žiakov základných škôl a prvých
ročníkov stredných škôl (do 16 rokov veku) vo fyzike, chémii a biológii.
Najlepší žiaci sú vybraní kombináciou experimentálnej práce, testov
a riešenia príkladov. Reprezentujú Slovensko na každoročnej medzinárodnej súťaži za účasti viac ako 50
krajín. Súťaž je oficiálne registrovaná na Ministerstve školstva SR, ktoré, rovnako ako u Turnaja mladých
fyzikov, zabezpečuje tiež medzinárodné vyslanie.
Pomoc TMF sa skladala jednak z finančnej podpory podujatí, ako aj o zapožičania techniky a poskytovania
bezplatnej práce. Eurea asistovala pri vypracovaní a podaní projektu na APVV, ktorý od septembra 2009
kompletne finančne zabezpečuje súťaž. Projekt potrvá štyri roky a umožní výrazne rozšíriť dosah súťaže
na väčší počet študentov, učiteľov a škôl.
CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA A SPOLUPRÁCA V RÁMCI SLOVENSKA

V roku 2009 Eurea spolupracovala s týmito domácimi a zahraničnými partnermi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

O. z. Asociácia doktorandov Slovenska
O. z. Turnaj mladých fyzikov
O. z. Proficio
Fyzikálny ústav SAV
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
Ústav molekulárnej biológie SAV
Rakúsky turnaj mladých fyzikov, Rakúsko
Varšavská univerzita, Poľsko
Talnet, o. z., Česká republika
Poľská akadémia vied, Poľsko

KONTROLY V O. Z. EUREA
Rok 2009 sa niesol v duchu doznievania agresívneho výkonu kontrol v predchádzajúcich rokoch. Kontrola
MŠ SR vykonaná na projektoch Európskeho sociálneho fondu Turnaj mladých fyzikov a Manažment
programov a projektov EÚ poslúžila ako vhodná zámienka na vypovedanie zmluvy a žiadanie navrátenia
už preplatených prostriedkov.
Kontrola vykonaná v Asociácii doktorandov Slovenska, ktorá skončila správnym konaním o vrátení časti
poskytnutého grantu, bola ministerstvom financií pozastavená až do skončenia súdneho sporu vedeného
v predmetnej veci.
V Turnaji mladých fyzikov sa začala kontrola projektu Phare ukončeného v roku 2006. O. z. Eurea
poskytovala plné zastupovanie vo veci. Vzhľadom na skutočnosť, že dokumenty k predmetnému projektu
sa nachádzajú v súdnom spise, kontrola prebieha pomaly a do konca roka 2009 skončená nebola. Správa
finančnej kontroly Bratislava tiež nerozhodla v zákonnej lehote o žiadosti o prerušenie kontroly do
ukončenia súdneho sporu vo veci.
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SÚDNE SPORY O. Z. EUREA
Podobne ako počas predchádzajúcich rokov, aj v priebehu roka 2009 pokračovalo konanie vo viacerých
súdnych procesoch, v ktorých Eurea vystupuje buď ako žalobca, alebo asistuje inej neziskovej organizácii.
Na rozdiel od roku 2008 však v roku 2009 prichádzali zo súdov skôr negatívne signály.
Viacerými pojednávaniami pokračoval kľúčový súdny spor Eurey s Ministerstvom školstva SR o vyplatenie
dlžných čiastok v súvislosti s implementovanými projektmi Európskeho sociálneho fondu. Celkovo sa jedná
o bezmála 2 milióny Sk. MŠ SR v snahe obrániť svoju pozíciu pristúpilo okrem vykonávania rôznych
kontrol aj k dodatočnému odstúpeniu od zmluvy. Okresný súd zamietol skoro všetky dôvody na
odstúpenie od zmluvy, ale rešpektoval jeden, založený na fakte, že projekty spracovávané študentmi
absolvujúcimi predmet z veľkej časti neboli projekty priamo vyhlasované EÚ. V tejto veci vyhlásil súd
medzitýmny rozsudok, ktorým potvrdil platnosť odstúpenia od zmluvy. Eurea sa odvolala s odkazom na
fakt, že samo ministerstvo vo svojich vnútorných dokladoch potvrdilo úspešné implementovanie a dokonca
aj ukončenie projektu. Krajský súd vo veci zatiaľ nerozhodol.
Rovnako Krajský súd nerozhodol o rozsudku Okresného súdu Bratislava II, ktorý zaviazal Ministerstvo
výstavby a regionálneho rozvoja zaplatiť dlžnú čiastku presahujúcu 200 tisíc Sk o.z. Turnaj mladých
fyzikov. Jednalo sa o doplatok za projekt podporený zo schémy cezhraničnej spolupráce Phare CBC.
Prvým a jediným pojednávaním sa začal spor s Academiou Istropolitana o náhradu škody zo
zmanipulovaného verejného obstarávania. Ďalšie pokračovanie súdu blokuje AI tým, že odmieta predložiť
súdu dokumenty obstarávania.
V podobnej veci Eurea prehrala spor s Univerzitou Komenského, odôvodnenie rozsudku však bolo značne
neprofesionálne a Eurea sa voči nemu odvolala.
Dvoma pojednávaniami pokračovalo konanie vo veci obstarávania na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach. Tretie a zrejme posledné pojednávanie je naplánované na marec 2010 a Eurea v ňom
očakáva aspoň čiastočný úspech.
Spor Asociácie doktorandov Slovenska s Agentúrou na podporu výskumu a vývoja o doplatenie zvyšku
poskytnutého grantu začal pojednávaním na jeseň 2009. Začiatkom roka 2010 súd bez účasti zástupcov
APVV rozhodol o povinnosti APVV doplatiť celý požadovaný zvyšok grantu. Prelomové je rozhodnutie
hlavne preto, že súčasťou odôvodnenia je aj konštatovanie neplatnosti časti zmluvy, ktorá umožňuje APVV
ukončiť financovanie projektu na základe jednostranného rozhodnutia.
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FINANČNÁ SPRÁVA OBČIANSKEHO ZDUŽENIA EUREA ZA ROK 2009
Ročná účtovná závierka za rok 2009

(Podľa základnej právnej normy zákona č. 431/2002 Zb. z. o účtovníctve a podľa opatrenia MF SR č.
22 502/2002-92 zo dňa 10. decembra 2002.)
K začiatku účtovného obdobia (1. 1. 2009)
Občianske združenie nemalo na začiatku účtovného obdobia 2009 žiadne zásoby a úvery. Pohľadávky činili
56 902,- € a záväzky 30 679,- €. Majetok občianskeho združenia tvoril finančný majetok v členení peniaze
v pokladni 833,- € a na bankových účtoch vedených v Tatra banke, pobočka Bratislava 5 047,- €.
Ku koncu účtovného obdobia (31. 12. 2009)
Občianske združenie nemalo na konci účtovného obdobia 2009 žiadne zásoby a úvery. Pohľadávky činili
61 565,76 € a záväzky 33 585,42 €. Ďalší majetok občianskeho združenia tvoril finančný majetok v členení
peniaze v pokladni 397,43 € a na bankových účtoch vedených v Tatra banke, pobočka Bratislava
3918,34 €.
Pohľadávky z viac ako 90 % predstavujú dosiaľ neuhradené žiadosti o refundačné platby, všetky po
lehote splatnosti. Ostatné pohľadávky tvoria neuhradené faktúry vystavené Fyzikálnemu ústavu SAV.
Záväzky predstavujú dlh voči o. z. Proficio, ktoré poskytuje o. z. Eurea pôžičku na preklenutie obdobia do
zaplatenia žiadostí o platbu.
PRÍJMY
Príjmy o. z. Eurea celkovo 31 572 € získala prakticky len z faktúr za vypracovanie a manažment projektov
(31 398 €). Zvyšné príjmy tvorili úroky a iné príjmy.
VÝDAVKY
Náklady občianskeho združenia EUREA tvorili výdavky na mzdy zamestnancov, expertov, školiteľov a
príležitostných pracovníkov zamestnaných na dohodu, udelené štipendiá, náklady na správne a súdne
poplatky, prenájom kancelárií, nákup výpočtovej techniky, poplatky za telefonovanie, internetové
pripojenie, cestovné a použitie vozidiel a bežný kancelársky spotrebný materiál spolu 34 438 €. Odpisy
majetku boli vo výške 2741,32 €.
V Bratislave, 7. 3. 2010

EUREA, Tupého 25/A, 831 01 Bratislava
IČO: 30794242, DIČ: 2021767220
tel: (02) 5465 1094, 95, mobil: 0948 033 971, fax: (02) 5465 1096, www.eurea.sk

