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Vážená pani dekanka, 

Vážený pán dekan,  

 

dovoľujem si Vám oznámiť, že v zmysle článku 3. ods. 1 Smernice rektora Univerzity 

Komenského v Bratislave č. 23/2017 „Zásady udeľovania Grantov Univerzity Komenského v 

Bratislave“ z 30. októbra 2017 (ďalej len „zásady“) termínom podávania žiadostí na rok 2021 

je 31. december 2020. Žiadosti na rok 2021 sa budú podávať a spracovávať výhradne 

elektronicky.  

V zmysle upravených „zásad“ môžu o grant UK požiadať len doktorandi v dennej forme 

štúdia na fakultách UK. O Granty UK sa nemôžu uchádzať doktorandi, ktorých štúdium sa 

uskutočňuje na externej vzdelávacej inštitúcii. 

Na základe rozhodnutia vedenia UK budú aj v roku 2021 finančne zvýhodnené 

integrované projekty, na ktorých participuje spoločný riešiteľský tím 

• lekársko-prírodných vied a spoločensko-humanitných vied indexom 1,6;  

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

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

Počet pridelených grantov a výška prostriedkov vyčlenených pre tento účel bude závisieť od 

aktuálnej situácie rozpočtových a ďalších finančných zdrojov UK.  

V zmysle čl. 8 ods. 3 „zásad“ v prípade, že o grant UK požiadajú doktorandi,  ktorých 

školitelia sú členmi špičkového tímu, budú žiadosti podporené, ak nebudú preukázateľne 

nekvalitné. Takto podporené môžu byť maximálne 2 žiadosti za špičkový tím. Financovanie 

týchto grantov bude konkretizované v metodike delenia štátnej dotácie na príslušný kalendárny 

rok. 

 Pripomínam, že podmienkou prijatia žiadosti o pridelenie Grantu UK na rok 2021 je 

súhlas dekana s využívaním priestorov a zariadení fakulty a súhlas s poskytnutím 

administratívneho servisu na realizáciu projektov. Váš súhlas je súčasťou elektronického systému 

podávania Grantov.  

Vážená pani dekanka, vážený pán dekan, prosím Vás o spoluprácu pri zverejnení 

potrebných informácií pre potenciálnych žiadateľov Vašej fakulty. Všetky materiály budú 

dostupné aj na web stránke UK v priečinkoch 

Veda:  Vedecké projekty a granty http://uniba.sk/veda/vedecke-projekty-a-granty/granty-uk/ 

Štúdium: moja.uniba.sk_Granty mladých_Informácie  https://moja.uniba.sk/?id=27 

 

      

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. 
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