
 
 

 
Garant: Útvar rektora                                                          Košice, dňa  08.06.2020 
                                                                                            Č. j.: REK000231/2020-UPA/1774  
                                                              
 

Dodatok č. 1 
k Rozhodnutiu rektora č. 3/2018, 

ktorým sa vydáva Štatút Vnútorného vedeckého grantového systému 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

 
 

V súlade s ust. článku 4 ods. 3 Organizačného poriadku UPJŠ v Košiciach v platnom znení a 
v nadväznosti na ust. § 15 ods. 1 písm. m) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
 

v y d á v a m 
 
nasledovný Dodatok č 1 k  Rozhodnutiu rektora č. 3/2018, ktorým sa vydáva Štatút Vnútorného 
vedeckého grantového systému Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 
 
 

I. Predmet dodatku 

Rozhodnutie rektora č. 3/2018, ktorým sa vydáva Štatút Vnútorného vedeckého grantového 
systému Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa mení a dopĺňa takto: 
 
V Čl. 2 - Grantové schémy VVGS sa za ods. 6 dopĺňa nový odsek 7, ktorý znie:  
 
7. Program SAS-UPJŠ ERC Visiting Fellowship Grants je na základe iniciatívy Európskej 

výskumnej rady (ERC) na UPJŠ realizovaný v súčinnosti so Slovenskou akadémiou vied  
(SAV). Podmienky pre jeho realizáciu vyhlasuje UPJŠ v súčinnosti so SAV na svojej 
webovej stránke. Je určený všetkým jednotlivcom alebo riešiteľským tímom, ktorých 
cieľom je prostredníctvom tohto programu posilniť ich výskumný profil a skvalitniť prípravu 
vlastného budúceho ERC projektu v medzinárodne kompetitívnom prostredí ešte pred 
podaním žiadosti o ERC grant. 
Cieľom programu SAS-UPJŠ ERC Visiting Fellowship Grants, je podporiť a posilniť účasť 
vedcov z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vo výzvach ERC, poskytnúť im 
možnosť získať v spolupráci s riešiteľmi ERC projektov a ich tímami skúsenosti a zručnosti 
potrebné pre kvalitnú prípravu a riadenie projektov.  

 
7.1. Grant udeľuje UPJŠ na obdobie 1 – 4 mesiacov vo výške max. 12 000 eur (do 

3 000 eur na mesiac). Je určený na pokrytie cestovných nákladov vrátane 
nákladov na miestnu dopravu, nákladov na ubytovanie, stravné a vreckové pre 
uchádzačov, ktorí sú zamestnancami UPJŠ. 

 



7.2. Podmienky na udelenie grantu. Program SAS-UPJŠ ERC Visiting Fellowship 
Grants je otvorený pre vedcov zo všetkých disciplín. Uchádzač musí splniť tieto 
podmienky: 

 musí byť zamestnancom organizácie UPJŠ, 

 musí preukázať kvalitu výskumu a výstupov na úrovni zodpovedajúcej 
podmienkam ERC, 

 musí predložiť plán pobytu vrátane náčrtu budúceho návrhu ERC projektu, 

 musí predložiť pozývací list od riešiteľa ERC projektu, 

 v prípade udelenia grantu sa uchádzač zaväzuje podať žiadosť o ERC 
projekt do niektorej z výziev ERC najneskôr do dvoch rokov od ukončenia 
pobytu, pričom projekt sa bude riešiť na UPJŠ, 

 ak uchádzač nesplní podmienku podať žiadosť o ERC projekt do dvoch 
rokov od ukončenia pobytu, je povinný vrátiť finančnú podporu v plnej výške. 

 
7.3. Proces hodnotenia je otvorený a transparentný. Každý návrh budú hodnotiť 

dvaja nezávislí externí medzinárodne uznávaní hodnotitelia. Hlavným kritériom 
hodnotenia je excelentnosť výskumu a potenciál uchádzača získať ERC grant. 

 
7.4. Výber uchádzačov z UPJŠ vykoná na základe hodnotenia Komisia Vnútorného 

vedeckého grantového systému UPJŠ (VVGS) doplnená ad hoc o domácich 
expertov z odboru na základe rozhodnutia rektora UPJŠ. Konečné rozhodnutie 
o udelení grantov prijme rektor UPJŠ. 

 
7.5. Návrhy na udelenie grantu sa podávajú na tlačive v anglickom jazyku 

elektronicky a vytlačené a podpísané na Oddelenie podpory projektov CCVaPP 
UPJŠ, resp. do podateľne Rektorátu UPJŠ do dvoch pracovných dní odo dňa, 
keď bola žiadosť podaná elektronicky. 

 

 

 

II. Záverečné  ustanovenia 

 
1. Ostatné ustanovenia Rozhodnutia rektora č. 3/2018 zostávajú nezmenené. 
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu rektorom UPJŠ. 

 
 
 
 
 

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 
              rektor UPJŠ 

 


