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V Bratislave, dňa 28.10.2021

Vec: Granty mladých vedeckých pracovníkov
Vážení kolegovia,
všetkým tohtoročným vedúcim projektov grantov FaF UK si dovoľujem pripomenúť
povinnosť v zmysle „Poriadku rozdeľovania grantov FaF UK v Bratislave,“ schváleného vo
VR FaF UK dňa 3. 12. 2014, podať správu o riešení grantu za rok 2021. Správu je potrebné
podať prodekanovi pre vedecko-výskumnú činnosť, projektovú činnosť a zahraničné styky do
10.12.2021 prostredníctvom Referátu vedecko-výskumnej činnosti a zahraničných stykov
(ďalej len RVVČ a ZS):
• elektronicky ako jeden dokument/prílohu vo formáte rtf na faf.granty@uniba.sk (do
predmetu uviesť Správa - Meno a priezvisko - číslo grantu) a aj
• v tlačenej podpísanej verzii poštou na dresu RVVČ a ZS, Odbojárov 10, 832 32
Bratislava, internou poštou cez podateľňu, alebo počas stránkových hodín osobne
na RVVČ a ZS.
Povinnou súčasťou správy sú kópie publikovaných výstupov (publikácií v časopisoch,
zborníkoch, abstraktov z konferencií a pod.) a vyúčtovanie pridelených finančných
prostriedkov (faktúry sa neprikladajú).
Termín 10.12.2021 je v zmysle článku IV. Dohody o prevzatí Grantu FaF UK súčasne
lehotou, do kedy je možné pridelené prostriedky čerpať najneskôr.
Nové žiadosti o pridelenie grantu FaF UK 2022 je potrebné podať najneskôr do
31.1.2022 výhradne elektronicky na faf.granty@uniba.sk (do predmetu uviesť Žiadosť
Granty FaFUK 2022 - Meno a priezvisko), vo formáte rtf ako dve samostatné prílohy:
• zvlášť prvú a druhú stranu s podpisom, v prípade spoluriešiteľa aj nasledujúce dve
strany a
• zvlášť ostatné strany žiadosti od charakteristiky projektu a to z dôvodu zachovaniu
anonymity pri posudzovaní.
Všetkým žiadateľom odporúčam, aby si dôkladne preštudovali znenie vnútorného
predpisu „Poriadok rozdeľovania grantov Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave“
a jeho prílohu, kde sú informácie k podmienkam a aj k povinnej úprave predkladaných
žiadostí. Predpis, vzor žiadosti a ďalšie informácie sú k dispozícii na webovom sídle fakulty
v časti Veda a výskum:
https://www.fpharm.uniba.sk/veda-a-vyskum/projekty-a-granty/granty-faf-uk/
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Na záver pripomínam, 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 riešení 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 forme 3. stupňa nie je študentom 4. ročníka, v externej forme 3. stupňa nie je
študentom 5. ročníka a nie je ani študentom v nadštandardnej dĺžke štúdia.
S pozdravom
doc. Ing. Vladimír FRECER, DrSc., v.r.
prodekan pre VVČ, ZS a projektovú činnosť
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Mgr. Adriana Lendvayová
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