
Fakultná výzva na podávanie projektov zameraných na dobudovanie existujúcej infraštruktúry 

odborných pracovísk fakulty. 

V súlade s dlhodobým zámerom rozvoja Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave v 

oblasti vedy a výskumu, vyhlasuje dekan UK FMFI vnútro fakultnú výzvu na podávanie projektov 

zameraných na dobudovanie existujúcej infraštruktúry odborných pracovísk fakulty. Podávané 

projekty by mali byť v prieniku so zámermi Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú 

špecializáciu SR (RIS3 SK https://www.opvai.sk/ris3/ ) a zároveň by ich riešenie malo prispieť k 

posilneniu inovácií relevantných pre potreby Slovenska a posilneniu UK FMFI ako excelentnej 

vedecko výskumnej inštitúcie v rámci európskeho priestoru. Oprávnenými žiadateľmi sú zamestnanci 

odborných pracovísk, ktorí sú zamestnaní na ustanovený pracovný čas alebo odborné pracovisko ako 

celok. Predpokladaná maximálna výška plánovaných kapitálových finančných prostriedkov určených 

na celú výzvu je 300.000.- EUR. Prostriedky na výzvu sú vyčlenené z mimorozpočtových 

(nedotačných) príjmov, ktorými disponuje fakulta. 

Žiadateľ predloží svoj návrh v nasledovnej štruktúre: 

 Názov projektu 

 Žiadateľ + riešiteľský kolektív 

 Stručná anotácia 

 Pomenovanie kapitálovej investície vrátane zdôvodnenia potreby obstarania investície s 

ohľadom na existujúcu infraštruktúru 

 Suma predpokladaného spolufinancovania z vlastných zdrojov riešiteľa alebo katedry 

 Podpis žiadateľa 

Max. rozsah návrhu je 1 A4, ktorý treba doručiť elektronicky na adresu dekana a v listinnej podobe na 

sekretariát dekana do 13.11.2020 do 14:00. Po uvedenom termíne návrhy nebudú akceptované. 

Dňa 23.11.2020 sa v posluchárni C o 14:00 uskutoční verejná prezentácia projektov pred komisiou 

vymenovanou dekanom. Čas na prezentáciu projektu žiadateľom je cca 10 minút a následnú diskusiu 

cca 8 minút. Po skončení prezentácií komisia vyhodnotí predložené projekty a stanoví poradie v 

tajnom hlasovaní. Svoje odporúčanie na financovanie predloží komisia dekanovi, ktorý na základe 

neho určí záverečné poradie a rozsah pridelovaných prostriedkov. 

POZNÁMKA: 

Komisia bude zložená zo zástupcov sekcií (z každej dve osoby - návrhy dodajú vedúci sekcií do 

9.11.2020 do 14:00 elektronicky na adresu dekana), prodekana pre vedu a prodekana pre strategické 

projekty. 

 

V Bratislave 24.9.2020      Daniel Ševčovič 

        dekan FMFI UK 
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