
V Y H L Á Š K A  

REKTORA TRNAVSKEJ UNIVERZITY V TRNAVE č. 4/2009,  
KTOROU SA USTANOVUJE ŠTATÚT GRANTOVÉHO FONDU  

 

Preambula 

 

Grantový Fond Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „Fond“) je vytváraný ako 
fakultatívny rozvojový fond na zabezpečenie financovania vedeckých, výskumných 
a umeleckých aktivít v rámci Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len “univerzity“) a jej 
jednotlivých súčastí.  

 

 
Čl. 1 

Využitie prostriedkov Fondu 
 

Finančné prostriedky alokované vo Fonde možno použiť na financovanie týchto vedeckých, 
výskumných a umeleckých aktivít: 

1. Finančná motivácia na podávanie projektov v grantových systémoch univerzity, 
Európskej únie ako aj v ostatných systémoch.  

2. Financovanie Ceny Antona Hajduka za výsledky v tvorivej činnosti zamestnancov 
a študentov univerzity. 

3. Financovanie rozvoja doktorandského štúdia univerzity. 

4. Odmeňovanie najlepších tvorivých pracovníkov univerzity (jednorazové odmeny, osobné 
hodnotenie a pod.) 

5. Financovanie ostatných vedeckých podujatí univerzity. 

 

Čl. 2  
Spôsob vytvárania fondu 

 

1. Fond sa vytvára každoročne. Podrobnejšie jeho tvorbu upravujú Pravidlá hospodárenia 
univerzity. 

2. Z hľadiska zabezpečenia kontinuity rozvoja sa Fond vytvára na dlhšie obdobie ako je 
jeden rok. 

3. Tento fond spravuje a za  účelnosť jeho použitia zodpovedá prorektor pre vedu a 
umelecké bádanie. 

 
 
 



Článok 3 
Spôsob rozdeľovania financií Fondu 

 

1. O finančné prostriedky z Fondu sa môžu uchádzať jednotlivé subjekty univerzity na 
základe písomnej žiadosti adresovanej rektorovi univerzity. 

2. Žiadosti subjektov univerzity o udelenie finančných prostriedkov z Fondu prerokuje 
Grantová komisia univerzity a predloží svoje stanovisko rektorovi univerzity. 

3. O pridelení finančných prostriedkov z Fondu  na základe žiadostí jednotlivých subjektov  
univerzity rozhoduje rektor univerzity. 

4. Rektor univerzity môže rozhodnúť o  pridelení finančných prostriedkov z Fondu aj bez 
návrhu subjektu univerzity. 

 
Článok 4 

Záverečné ustanovenia 

 

Štatút Fondu nadobúda platnosť dňom jeho podpísania rektorom univerzity a účinnosť dňom 
jeho uverejnenia na úradnej výveske univerzity.  

 

V Trnave 4. 5. 2009 

 

 

        doc. Ing. Martin Mišút, CSc. 
            rektor Trnavskej univerzity v Trnave  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V Y H L Á Š K A  

REKTORA TRNAVSKEJ UNIVERZITY V TRNAVE č. 4/2009,  

KTOROU SA USTANOVUJE ŠTATÚT GRANTOVÉHO FONDU  

(d o d a t o k  č. 1) 

 

 

Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 4/2009, ktorou sa ustanovuje štatút 
grantového fondu sa mení nasledovne, za článok 3 sa vkladá nový článok 4 a pôvodný článok 
4 sa prečísluje na čl. 5.  

 

 
Článok 4 

Hlasovanie v Grantovej komisii 
 

(1) Grantová komisia je schopná sa uznášať, ak je na jej zasadaní prítomná aspoň 
nadpolovičná väčšina jej členov. 

(2) Členovia Grantovej komisie sú povinní zúčastniť sa hlasovania.  

(3) Hlasovanie sa uskutočňuje verejne, alebo neverejne. Neverejne sa hlasuje o návrhoch 
týkajúcich sa konkrétnych osôb. O ostatných otázkach vtedy, ak to navrhne aspoň jeden 
člen Grantovej komisie. 

(4) Na platné uznesenie je potrebný súhlas väčšiny prítomných členov Grantovej komisie na 
jej zasadaní. 

(5) Výsledok hlasovania oznámi predseda ihneď na zasadaní Grantovej komisie. 

 

Dodatok č. 1 Štatútu Fondu nadobúda platnosť dňom jeho podpísania rektorom univerzity 
a účinnosť dňom jeho uverejnenia na úradnej výveske univerzity.  

 

 

V Trnave 10. 02. 2010 

 

        doc. Ing. Martin Mišút, CSc. 

            rektor Trnavskej univerzity v Trnave  

 


