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                    Denní doktorandi  

              Mladí vedeckí pracovníci a pedagógovia  

  

  

  

Vaše číslo:  Naše číslo:  Vybavuje:  Bratislava  

     Ing. Rastislav Seč  03. november 2016  

  

  

  

VEC:  

Informácie o podávaní nových žiadostí o Grant UK a záverečných správ projektov  

 

 

Vážení doktorandi,  

Vážení mladí vedeckí pracovníci a pedagógovia,  

OVDŠ PdF UK si Vás dovoľuje informovať o blížiacom sa termíne na podávanie nových 

žiadostí o Grant UK pre rok 2017 a tiež o ďalších skutočnostiach súvisiacich s grantovým 

programom UK.  

Termín na podávanie nových žiadostí je 31. december 2016.  

Žiadosti o grant je potrebné vypracovať elektronicky, po prihlásení sa na stránku 

https://granty.uniba.sk/index.do.  

O grant môžu žiadať mladí učitelia, vedeckí pracovníci, zamestnaní na ustanovený pracovný 

čas a doktorandi v dennej forme štúdia mladší než 30 rokov.  

Pre účely financovania Grantov UK nebudú na rok 2016 vyčlenené kapitálové výdavky a 

cestovné náklady a náklady spojené s účasťou na konferenciách a sympóziách nemôžu 

prekročiť výšku 340,- €.  

Elektronicky odoslanú novú žiadosť o Grant UK je potrebné vytlačiť a v jednom 

vyhotovení doručiť, prostredníctvom podateľne alebo pošty, na OVDŠ najneskôr do 9. 

januára 2017.  

Mladí vedeckí pracovníci, ktorí v roku 2016 riešili projekt financovaný z Grantu UK sú 

povinný najneskôr do 12. decembra 2016 podať elektronicky správu o riešení 

projektu za rok 2016. Následne sú povinný elektronicky odoslanú záverečnú správu 

https://granty.uniba.sk/index.do
https://granty.uniba.sk/index.do


projektu vytlačiť, podpísať a v dvoch vyhotoveniach doručiť, prostredníctvom 

podateľne alebo pošty, na OVDŠ najneskôr do 16. decembra 2016!   

 

 K vytlačenej správe je potrebné pripojiť taktiež všetky publikované výstupy, ktoré 

vďaka projektu vznikli. OVDŠ zabezpečí doručenie záverečnej správy spolu s 

publikovanými výstupmi na rektorát UK.   

 

Pán prorektor žiada všetkých riešiteľov, aby boli „správa“ a „publikované výstupy“ predložené 

v stanovenom termíne so zachovaním povinnej administratívnej kultúry tak, aby predstavovali 

dva zvláštne dokumenty, riadne označené číslom a názvom projektu, menom a podpisom 

riešiteľa (obe časti sa budú posudzovať osobitne).  

Adresa OVDŠ, na ktorú je potrebné žiadosti a záverečné správy spolu s výstupmi zaslať:  

    PdF UK  

    OVDŠ  

    Račianska 59   

    813 34  Bratislava  

S pozdravom,  

  

  

    Prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD.                                        

prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium PdF UK  

  

  


