
U N I V E R Z I T A  K O M E N S K É H O  V   B R A T I S L A V E 
FARMACEUTICKÁ FAKULTA 

DEKANÁT – REFERÁT VEDECKOVÝSKUMNEJ ČINNOSTI A ZAHR. STYKOV 
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Určené : 

všetkým mladým pedagogickým, 

vedeckým pracovníkom, 

riešiteľom tohoročných grantov fakulty 

a interným doktorandom 

 

Číslo: VVČ      /2016 C VI/1 

Prílohy:                       V Bratislave dňa 14. 11. 2016 

Vec: Granty mladých vedeckých pracovníkov 

 

 Vážení kolegovia, 

 

 oslovujem týmto listom všetkých tohoročných vedúcich projektov grantov FaF UK 

s cieľom pripomenúť Vám povinnosť podať v zmysle čl. 9 ods. 2 „Poriadku rozdeľovania 

grantov FaF UK v Bratislave“ elektronickú správu a tlačenú podpísanú verziu o riešení 

grantu za rok 2016 do 19. decembra 2016 prodekanke pre vedeckovýskumnú činnosť 

a zahr. styky fakulty doc. Mgr. M. Dubničkovej, PhD. zaužívaným spôsobom.  

 

 Samostatnou časťou správy musí byť podrobné vyúčtovanie pridelenia finančných 

prostriedkov (faktúry neprikladať), správa zo zahraničnej pracovnej cesty, ak bola 

financovaná z prostriedkov grantu FaF UK a kópie publikovaných výstupov (publikácií 

v časopisoch, zborníkoch, abstraktov z konferencií a pod.). 

 

 Nové žiadosti o pridelenie grantu FaF UK 2017 je potrebné v zmysle „Poriadku 

rozdeľovania grantov FaF UK v Bratislave,“ schváleného vo VR FaF UK dňa 3. 12. 2014, 

odovzdať výhradne elektronicky do 31. januára 2017 na e-mail: FaF.granty@uniba.sk 

v rtf formáte ako príloha. 

 

Všetkým žiadateľom odporúčam, aby si dôkladne preštudovali znenie vnútorného 

predpisu „Poriadok rozdeľovania grantov Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave“ 

a jeho prílohu, ktorá poskytuje informácie o povinnej úprave predkladaných žiadostí 

zverejneného na webovom sídle fakulty.  

 

 Zároveň pripomínam všetkým riešiteľom Grantov FaF UK udelených v r. 2016,  že 

v článku IV. Dohody o prevzatí Grantu FaF UK sa uvádza, že dohoda platí do 19. decembra 

2016 a po tomto termíne pridelené prostriedky už nie je možné čerpať. 

 

 Všetky materiály a informácie budú k dispozícii na webovom sídle FaF UK 

https://www.fpharm.uniba.sk/veda-a-vyskum/projekty-a-granty/granty-faf-uk/ 

 

mailto:FaF.granty@uniba.sk
https://www.fpharm.uniba.sk/veda-a-vyskum/projekty-a-granty/granty-faf-uk/


Upozorňujem, že o udelenie grantu FaF UK môže žiadať mladý vedecký a pedagogický 

pracovník, ktorý ku dňu uzávierky prijímania žiadosti: 

 

1. neprekročil vek 35 rokov, 

2. v prípade, že je nositeľom akademického titulu „PhD.“ alebo jeho ekvivalentov, 

uplynulý čas od získania titulu nepresiahol 3 kalendárne roky (rozhoduje dátum 

udelenia titulu na príslušnom diplome), 

3. správu o riešeni a vyúčtovanie predchádzajúceho udeleného grantu podal 

v stanovenom termíne (podľa čl. 11 ods. 1 a 2 „Poriadku rozdeľovania grantov FaF 

UK v Bratislave) a zároveň táto jeho správa nebola hodnotená negatívne, 

4. počas roka predpokladaného riešenia grantu bude prítomný na domácom pracovisku 

najmenej 6 mesiacov, 

5. v dennej/externej forme 3. stupňa nie je študentom 4. ročníka (v dennej forme), resp. 

5. ročníka (v externej forme) štúdia, a nie je ani študentom v nadštandardnej dĺžke 

štúdia. 

 

 S pozdravom 

 

                    doc. Mgr. Martina Dubničková, v. r. 

                                                                                prodekanka pre VVČ a ZS          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vybavuje: Mgr. V. Karakayová 


