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Dekan Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky (ďalej len 

„fakulta“ alebo „FMFI UK“) vydáva v súlade s čl. 27 ods. 3 Organizačného poriadku FMFI UK 

túto smernicu:  

Čl. 1 

Predmet úpravy 

Táto smernica v súlade s čl. 66 ods. 2 Štatútu FMFI UK upravuje pravidlá predkladania 

žiadostí o pridelenie grantu a žiadostí o pridelenie projektu zamestnancami a doktorandmi fakulty. 

Čl. 2 

Podávanie grantových a projektových žiadostí 

(1) Žiadosť o grant podáva žiadateľ minimálne týždeň, pokiaľ nebolo stanovené inak, pred 

termínom stanoveným príslušnou grantovou agentúrou na Centrum projektovej podpory FMFI UK 

(ďalej len „CPP“) priamo alebo prostredníctvom podateľne. 

(2) Žiadateľ, ktorý sa uchádza o financovanie z finančných prostriedkov Európskej 

únie/Európskych spoločenstiev a analogických medzinárodných organizácií a inštitúcií doručí 

v súlade s Príkazom rektora č. 9/2008 projektový námet (ktorý je súčasťou uvedeného príkazu) 

minimálne mesiac pred termínom odovzdania projektu na CPP. 

 

(3) Žiadateľ podáva na CPP počet verzií žiadosti požadovaný príslušnou agentúrou plus jednu 

kópiu na uloženie do registratúry fakulty. 

(4) CPP zabezpečí vyjadrenie zodpovedného funkcionára fakulty, resp. rektora UK. Rektor 

podpisuje aj žiadosti o grant v prípade, že sa grant rieši na viacerých fakultách Univerzity 

Komenského. 

(5) CPP zabezpečí doručenie projektu na príslušnú agentúru v termíne, ktorý si táto stanovila. 

(6) Pri podávaní projektov je potrebné zaplánovať do nákladov podľa pravidiel príslušnej 

agentúry odvod nákladov vznikajúcich fakulte v súvislosti s riešením projektu v minimálnej výške 

10 % z celkovej požadovanej sumy projektu. Táto čiastka bude prevedená do centrálnych fondov 

fakulty po pridelení prostriedkov na riešenie projektu. Z projektov 7. RP a H2020 budú prostriedky 

odvedené do fondov fakulty po obdržaní poslednej splátky. 

(7) Od povinnosti odviesť 10 % zo sumy pridelenej na projekt sú oslobodené len granty UK pre 

mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov a rozvojové projekty. 

(8) V prípade, keď pravidlá agentúry neumožňujú odvod finančných prostriedkov do centrálnych 

fondov fakulty vo finančnej forme, je potrebné pred podaním projektu dohodnúť formu 

kompenzácie nákladov fakulte s prodekanom pre vedu a výskum. 

(9) Pred podpisom zmluvy na riešenie vedeckého projektu zodpovedný riešiteľ zabezpečí 

v spolupráci s webmasterom zverejnenie jeho cieľov a stručného popularizačného popisu projektu 

na webovom sídle fakulty (rovnakým spôsobom budú prezentované dosiahnuté výsledky). 



 

  

Čl. 3 

Záverečné ustanovenia 

(1) Zrušuje sa smernica dekana Zásady FMFI UK pre predkladanie žiadostí o pridelenie grantu 

zo dňa 18. januára 2005. 

(2) Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania. 

 

 

 

 

 

 prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. 

 dekan FMFI UK 

 


