
                                             Zásady LF UK pre predkladanie žiadostí  
                                                                 o dotáciu k výzve: 

„Verejná výzva na predkladanie žiadostí na poskytnutie dotácie MZ SR na výskum 
a vývoj v oblasti zdravotníctva pre rok 2008.“ 

 
Ministerstvo zdravotníctva SR vyhlásilo verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na 

poskytnutie dotácie MZ SR na výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva pre rok 2008. 
Úplné znenie aktuálnej výzvy sa nachádza na stránke MZ SR: www.health.gov.sk (v časti 
Projekty a výzvy/ Veda, výskum a vývoj) a tiež na stránke LF UK www.fmed.uniba.sk 
(v časti Novinky). 
 

Podporené budú projekty , ktorých zameranie je v súlade s prioritami na rok 2008, 
uvedenými v materiáli Zoznam podporovaných oblastí pre rok 2008. 

 
Doba riešenia projektu môže byť maximálne 36 za sebou idúcich mesiacov. Všetky 

aktivity v rámci predloženého projektu musia byť ukončené najneskôr do 31.12.2011. 
 

Finančné prostriedky poskytnuté v tejto výzve možno použiť výlučné: 
• na financovanie projektov výskumu a vývoja v oblasti zdravotníctva  
• na spolufinancovanie projektov riešených v rámci medzinárodných dohôd o vedecko- 

technickej spolupráci 
• na spolufinancovanie projektov v rámci medzinárodných programov a iniciatív 

v oblasti výskumu a vývoja v oblasti zdravotníctva 
Dotácia sa poskytuje do výšky maximálne 70 % celkových oprávnených nákladov na 

projekt. Zvyšných 30 % celkových oprávnených nákladov si žiadateľ zabezpečí z vlastných 
alebo cudzích zdrojov. Tieto finančné prostriedky musia byť jasne preukázateľné. 
 
Špecifikácia oprávnených nákladov  sa nachádza v Úplnom znení výzvy.  
 

Žiadosť o dotáciu sa predkladá v písomnej forme v jednom origináli v slovenskom 
jazyku a zároveň v elektronickej podobe, na jednom CD, kde bude projektový formulár 
vrátane jeho príloh v slovenskom a anglickom jazyku. 
 
Prílohy projektového formulára – tabuľková časť (tabuľky 1 až 7) v slovenskom a anglickom 
jazyku a formuláre vzorových životopisov sa nachádzajú v Úplnom znení výzvy.  
 
Termín uzávierky predkladania žiadostí na MZ SR je 1. október 2008. 
 
Pre podávanie žiadostí o dotáciu na vyhlásenú verejnú výzvu platia nasledovné zásady: 

1. Vyplnenú žiadosť o dotáciu elektronickej podobe odošle vedúci projektu/žiadateľ 
najneskôr do 19.9.2008 na adresu Centra projektovej podpory LF UK 
cpp@fmed.uniba.sk 

2. Kópiu finančnej časti (rozpočet projektu a zdôvodnenie nákladov) návrhu projektu 
odovzdaného na CPP predloží CPP na schválenie ekonomickému oddeleniu LFUK. 
Poverený pracovník ekonomického oddelenia svojím podpisom potvrdí správnosť 
zaradenia jednotlivých položiek do nákladových skupín a súhlas rozpočtu 
predkladaného projektu so všeobecnými i internými účtovnými predpismi a 
podmienkami výzvy. 

3. Za odbornú stránku projektu zodpovedá žiadateľ. 



4. Pri zostavovaní rozpočtu je každý vedúci projektu povinný do bežných výdavkov 
zakalkulovať aj nepriame režijné náklady Lekárskej fakulty UK vo výške 7 % z 
celkových plánovaných nákladov na projekt, bežných aj kapitálových výdavkov.  

5. Nakoľko rozpočet projektu predpokladá určitú mieru finančnej spoluúčasti na 
projekte, je povinný vedúci projektu navrhnúť zdroje finančných prostriedkov na 
dofinancovanie projektu. Tento návrh je interným materiálom a spolu s kópiou 
finančnej časti projektu je nutné predložiť ho na schválenie ekonomickému oddeleniu. 
Pokiaľ rozpočet projektu predpokladá určitú mieru finančnej spoluúčasti zo strany 
LFUK, CPP osloví vedenie fakulty, či je táto možná.  

6. CPP na požiadanie poskytne pomoc pri zabezpečovaní potrebných príloh. 
7. Vytlačenú žiadosť v slovenskom jazyku, podpísanú vedúcim projektu spolu so 

všetkými prílohami je potrebné doručiť na CPP najneskôr do 26. 9. 2008  
8. Elektronický formulár vrátane príloh v slovenskom a anglickom jazyku je potrebné 

doručiť na CPP najneskôr do 26. 9. 2008. 
9. CPP následne zabezpečí súhlas dekana LF UK s podaním predloženého projektu, 

podpis rektora Univerzity Komenského a doručenie žiadosti na Sekciu financovania, 
Odbor verejných výdavkov Ministerstva zdravotníctva SR. CPP je jediné oprávnené 
predkladať návrhy projektov na podpis štatutárnemu zástupcovi univerzity. 

 
 
 
 
 
 
V Bratislave, 13.8.2008 
 
 
 
 
 
 
      Prof. MUDr. Peter Labaš, CSc. 
       dekan Lekárskej fakulty UK 
 


