
Výzva 

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len FiF UK), v zmysle čl. 4 ods. 1 Smernice 

dekana č. 3/2021 o dotačnom programe na podporu činnosti študentských spolkov na FiF UK (ďalej len 

„Smernica č. 3/2021“) 

vyhlasuje 

výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov v oblasti umeleckej, kultúrnej, športovej, 

prípadne inej spoločensky užitočnej činnosti študentských spolkov. 

1. Účel poskytnutia dotácie: 

FiF UK môže v akademickom roku 2021/22 poskytnúť dotáciu z rozpočtu FiF UK na základe 

Smernice č. 3/2021, ktorá stanovuje aj účely, na ktoré je možné dotáciu získať. Predkladané projekty 

musia spĺňať náležité požiadavky kladené smernicou č. 3/2021. V súlade s čl. 4 ods. 3 budú v letnom 

semestri 2021/22 prioritne podporené projekty zamerané na: 

1.1 podujatia k storočnici FiF UK  

Projekty s iným zameraním než uvedeným v bode 1.1 môžu byť tiež podporené, ak  žiadosť bude  

spĺňať náležité požiadavky a objem finančných prostriedkov určených pre túto výzvu to umožní.  

 

2. Formulár žiadosti a predkladanie žiadostí o dotáciu: 

Formulár žiadosti je súčasťou elektronickej registrácie. Elektronická registrácia je zverejnená na 

webovom sídle fakulty. 

• Žiadateľ podanie žiadosti o poskytnutie dotácie vykoná prostredníctvom elektronickej registrácie. 

Registrácia je ukončená vyplnením formuláru a uložením/odoslaním povinných príloh (podpísané 

podporné stanovisko od zamestnanca FiF UK) do systému. 

• Žiadosť predkladá žiadateľ elektronicky. Prílohu žiadosti, ktoré nie je možné zaslať 

prostredníctvom elektronického formulára, zasiela žiadateľ e-mailom na adresu predsedníčky 

komisie (aneta.vilagi@uniba.sk) z univerzitného e-mailového konta reprezentanta žiadateľa. 

• Žiadateľ je povinný v žiadosti uviesť všetky povinné informácie a  náležitosti tak, ako ich 

špecifikuje čl. 4 ods. 5 Smernice č. 3/2021. 

• Minimálna výška finančnej spoluúčasti žiadateľa o príspevok nie je stanovaná. 
• Dotáciu je možné poskytnúť len na projekt alebo jeho časť, ktorá sa realizuje v príslušnom 

rozpočtovom (kalendárnom) roku, na ktorý sa dotácia požaduje. 

• Termín predkladania žiadostí: 18. február 2022 

• Žiadosť musí byť k dátumu podania úplná. Neúplná žiadosť bude vyradená. 

 

3. Oprávnené subjekty: 

Žiadateľom o poskytnutie dotácie môže byť subjekt v zmysle čl. 3 Smernice č. 3/2021. 

4. Disponibilný objem finančných prostriedkov na danú výzvu: 

Vedenie FiF UK vyčlenilo v aktuálnej výzve z rozpočtu FiF UK sumu 2 500 Eur na podporu činností 

študentských spolkov FiF UK.  
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5. Kritériá výberu a spôsob hodnotenia žiadostí: 

5.1 Žiadosť bude predložená na posúdenie grantovej komisii zriadenej na tento účel podľa čl.2 

Smernice č. 3/2021. 

5.2 Komisia po preštudovaní predložených žiadostí sa konsenzom zhodne na zozname 

podporených projektov. Výsledné hodnotenie zohľadní hodnotenia projektov všetkými členmi 

komisie v jednotlivých kritériách. 

5.3 Grantová komisia hodnotí žiadosti v súlade so stanovenými kritériami: 

• Súlad projektu s prioritami aktuálnej výzvy (ak sú stanovené) 

• Umelecký, kultúrny, športový či iný spoločenský prínos projektu 

• Prínos projektu k budovaniu dobrého mena FiF UK 

• Prínos projektu pre širšiu študentskú obec fakulty. Výstupy smerom k cieľovej 

skupine/skupinám v zmysle dostupnosti.  

• Obsahové a formálne spracovanie projektu (jasná formulácia cieľa projektu, 

projektových aktivít, konkrétny realizačný plán, personálne zabezpečenie, časový 

harmonogram projektu a pod.) 

• Spôsob propagácie projektu/projektových aktivít. 

• Reálnosť celkových nákladov, primeranosť požadovanej dotácie a schopnosť získania 

ďalších zdrojov. 

5.4 Grantovej komisii sa predkladá na posúdenie iba úplná žiadosť. 

 

6. Termíny pri postupe vyhodnocovania žiadostí: 

a) Posúdenie správnosti a úplnosti žiadosti v zmysle čl. 4 Smernice č. 3/2021, vylúčenie 

neúplných žiadostí: najneskôr do dvoch dní odo dňa uzávierky 

b) Zasadnutie grantovej komisie: do piatich pracovných dní odo dňa uzávierky 

c) Rozhodnutie o poskytnutí resp. neposkytnutí dotácie: bezodkladne po prijatí rozhodnutia 

grantovou komisiou 

 

7. Zloženie komisie: 

Zloženie komisie upravuje čl. 2 Smernice č. 3/2021. Zoznam členov komisie je zverejnený aj na 

webovom sídle fakulty.  


