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Vec: List riešiteľom GUK 2021 

Vážené doktorandky, 

Vážení doktorandi, 

 

z iniciatívy rektora UK podporenej Akademickým senátom UK a Vedeckou radou UK 

sa udeľovali od roku 1997 Granty Univerzity Komenského (ďalej len „GUK“) zamerané na 

podporu vedeckých, pedagogických a umeleckých projektov (ďalej len „projektov“) mladých 

učiteľov, vedeckých pracovníkov zamestnaných na ustanovený týždenný pracovný čas 

a doktorandov študujúcich v dennej forme štúdia na fakultách a súčastiach Univerzity 

Komenského.  

Na základe rozhodnutia rektora UK boli „Zásady udeľovania Grantov Univerzity 

Komenského v Bratislave“ (ďalej len „zásady“) upravené v Smernici rektora UK č. 23 / 2017 

v platnom znení dodatku č. 21 / 2021. V zmysle zásad môžu o grant UK žiadať len 

doktorandi študujúci v dennej forme štúdia na fakultách UK.  

Celková suma, ktorú UK vyčlení na GUK, bude závisieť aj od výšky štátnej dotácie na 

rok 2022. 

Pripomínam všetkým riešiteľom Grantov Univerzity Komenského udelených v r. 

2021, že finančné prostriedky je možné čerpať do termínu podľa usmernenia fakúlt. Ďalej 

pripomínam povinnosť v zmysle Vyhlásenia vedúceho projektu, že vedúci projektu do 12. 

decembra 2021 predloží elektronickú správu a do 31.12.2021. tlačenú podpísanú verziu 

prorektorovi pre vedeckú činnosť UK.  
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Samostatnou časťou správy bude podrobné vyúčtovanie pridelených prostriedkov. 

K správe je potrebné priložiť separáty publikácií, doklady o účasti na konferenciách 

a podobne. Tlačené podpísané verzie a doklady sú nutné kvôli možnej finančnej kontrole.  

Obidve časti správy, aj s prílohami, je potrebné predložiť v stanovenom termíne tak, 

aby predstavovali dva samostatné dokumenty riadne označené číslom a názvom projektu, 

Vaším menom a podpisom (časti správy sa posudzujú osobitne!). 

 

            

Žiadateľov o pridelenie Grantu Univerzity Komenského v r. 2022 informujeme, že 

na základe rozhodnutia vedenia UK budú aj v roku 2022 finančne zvýhodnené integrované 

projekty, na ktorých participuje spoločný riešiteľský tím: 

- lekársko-prírodných vied a spoločensko-humanitných vied s indexom 1,6 

- spoločensko-humanitných vied z rôznych fakúlt indexom 1,4 

- spoločensko-humanitných vied z rôznych pracovísk jednej fakulty indexom 1,2 

Všetkým žiadateľom odporúčam, aby si dôkladne preštudovali znenie vnútorného 

predpisu č. 23 /2017 v platnom znení dodatku č. 20 / 2021 a jeho prílohu, ktorá poskytuje 

informácie o povinnej formálnej úprave predkladaných žiadostí. Uvedený vnútorný predpis 

je zverejnený na webovej stránke  UK  

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2017/Vp_2017_23.pdf  

Termín predkladania žiadostí GUK je 31. december 2021 a žiadosti sa predkladajú 

výhradne v elektronickej forme.  

 

 

 

 

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. 

prorektor UK pre VVČ a DŠ 
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