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            RVVČaZS/4859/2022           Mgr. Lendvayová, 02/50117107    Bratislava, 8.11.2022 

 
 
Vec:  Granty Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave – žiadosti na rok 2023 
 

Vážení kolegovia, 
 
 Nové žiadosti o pridelenie Grantov FaF UK 2023 adresované prodekanovi FaF 
UK zodpovednému za vedecko-výskumnú činnosť, je potrebné podať najneskôr do 
31.1.2023, na predpísaných tlačivách, zaslaním na Referát vedecko-výskumnej 
činnosti a zahraničných stykov FaF UK (ďalej len RVVČ a ZS): 
  

- v elektronickej forme na  faf.granty@uniba.sk (do predmetu uveďte Žiadosť 
Granty FaFUK 2023 - Meno a priezvisko). Žiadosť pozostáva z dvoch 
formulárov, ktoré posielate samostatne ako dve prílohy. Formulár 1a 
s požadovanými údajmi, podpísaný žiadateľom, spolužiadateľom a vedúcim 
katedry vo formáte pdf a Formulár 1b v pôvodnom formáte word a tiež 
 

- v listinnej forme (podpisové strany – Formulár  1a, podpísaný žiadateľom, 
spolužiadateľom a vedúcim katedry, podpis pána dekana zabezpečí RVVČ a 
ZS) prostredníctvom podateľne na adresu: RVVČ a ZS, Odbojárov 10, 832 32 
Bratislava alebo osobne počas stránkových hodín, respektíve po predošlom 
dohovore. 

 
Všetkým žiadateľom odporúčam, aby si dôkladne preštudovali znenie nového 

vnútorného predpisu Univerzity Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulty č. 
5/2022 „Poriadok rozdeľovania grantov na Univerzite Komenského v Bratislave, 
Farmaceutickej fakulte“, ktorý je vrátane príloh 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/ 
a 
https://www.fpharm.uniba.sk/veda-a-vyskum/projekty-a-granty/ 
 
V zmysle čl. 1 uvedeného predpisu:    

 

  
Určené: 
denným a externým doktorandom   

mailto:faf.granty@uniba.sk
https://www.fpharm.uniba.sk/veda-a-vyskum/projekty-a-granty/granty-faf-uk/
https://www.fpharm.uniba.sk/veda-a-vyskum/projekty-a-granty/
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(1) Granty Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave (ďalej len „granty FaF UK“) sú 
zamerané na podporu vedeckých projektov (ďalej len „projektov“) doktorandov 
študujúcich v dennej alebo externej forme doktorandských študijných programov na 
FaF UK (ďalej len „doktorand“).  
 
(2) O udelenie grantu FaF UK môže žiadať doktorand, ktorý ku dňu uzávierky prijímania 
žiadostí:  
a) nie je nositeľom akademického titulu „PhD.“,  
b) správu o riešení a vyúčtovanie predchádzajúceho udeleného grantu FaF UK podal v 
stanovenom termíne (podľa čl. 11 ods. 1 a 2.) a zároveň táto jeho správa nebola 
hodnotená negatívne,  
c) počas roka predpokladaného riešenia grantu FaF UK bude prítomný na domácom 
pracovisku najmenej 6 mesiacov,  
d) nie je študentom 4. alebo vyššieho ročníka doktorandského štúdia.  
 
(3) Žiadosť môže podať príslušný zodpovedný riešiteľ vo svojom mene, alebo v mene 
najviac 1 spoluriešiteľa projektu, ktorého vek neprekročil v čase uzávierky prijímania 
žiadostí 30 rokov a spĺňa kritériá uvedené v ods. 1 tohto článku a podmienky bodov c) 
a d) ods. 2. čl. 1. 
 
Tešíme sa na spoluprácu. 
 
S pozdravom 
 

       prof. Ing. Vladimír FRECER, DrSc., v.r. 
prodekan pre VVČ, ZS a projektovú činnosť 

 
 
 
 
 

 


