
Téma:      klinický výskum v oblasti arytmológie 

Vedecko-výskumné granty Slovenskej asociácie srdcových arytmií na roky 2017-2018 

Výška príspevku:    10.000,00 EUR na jeden projekt 
Uzávierka na prekladanie projektov:  30.11.2016 
Vyhodnotenie projektov:  15.12.2016 
Začiatok projektu:    1.1.2017 
Maximálne ukončenie projektu:  31.12.2018 
 

Podmienky: 

1. Hlavný riešiteľ v čase podania žiadosti vo veku ≤40 rokov 
2. Hlavný riešiteľ v čase podania žiadosti ≥1 rok riadnym členom SASA 
3. Hlavný riešiteľ po celú dobu projektu zamestnancom klinického pracoviska na území SR 

v trvalom pracovnom pomere s úväzkom minimálne 0.8 
4. Zameranie projektu – klinický výskum v oblasti arytmológie 

Prihláška o grant musí obsahovať: 

1. Životopis hlavného riešiteľa vo formáte Europass v Sj a Aj 
2. Životopis spoluriešiteľov vo formáte Europass v Sj 
3. Publikácie a prednášková činnosť hlavného riešiteľa v SR a v zahraničí 
4. Písomné stanovisko nadriadeného (primár/prednosta) a vedúceho  klinického pracoviska, kde sa 

bude výskum realizovať 
5. Štrukturovaný návrh výskumného projektu (max 5 strán A4) v SJ a Aj 
6. Rozpočet projektového zámeru pre jednotlivé položky (technické vybavenie, spotrebný materiál, 

služby, cestovné náhrady, literatúra, odmeny – max 15%, iné ...) v Sj aj Aj 

Kritéria na čerpanie grantu: 

1. 50% financií na účet riešiteľa do 30 dní od podpisu zmluvy o podpore vedeckého projektu 
2. 30% financií na účet riešiteľa do 30 dní od schválenia priebežnej písomnej správy o účelovom 

použití prostriedkov grantovou komisiou 
3. 20% financií na účet riešiteľa do 30 dní od schválenia záverečnej písomnej správy o účelovom 

použití prostriedkov grantovou komisiou 
4. Podmienkou pre poskytnutie grantu je publikovanie výsledkov výskumu v oficiálnom časopise 

SASA/SKS alebo v inom indexovanom časopise a prednáška na niektorom z oficiálnych podujatí 
SASA najneskôr 1 rok od ukončenia projektu. Pri nesplnení tohto bodu má SASA nárok na 
vrátanie celej výšky poskytnutých financií.  

Grantová komisia: 

1. Člen orgánov SASA    Doc. MUDr. Ján Kmec, CSc., MPH 
2. Nečlen orgánov SASA, člen SASA  MUDr. Tibor Malacký, MPH 
3. Zahraničný expert v oblasti arytmológie Doc. MUDr. Martin Fiala, PhD. 

Grantová komisia po vyhodnotení doručených projektov odporučí priznanie grantu výboru SASA. 
Definitívne priznanie grantu podlieha schváleniu výborom SASA. 
 

Prihlášky posielajte do 30.11.2016 na adresu: 
Slovenská asociácia srdcových arytmií o.z. 
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 
Pod Krásnou hôrkou 1, 83348 Bratislava 


