GRANTY SKS
Výbor Slovenskej kardiologickej spoloènosti vypisuje súa
o udelenie finanèných grantov SKS na zahranièný krátkodobý tudijný pobyt
a na domáci vedecký projekt pre roky 2004  2005

1. Finanèný príspevok SKS na zahranièný tudijný pobyt
Slovenská kardiologická spoloènos vypisuje súa o pridelenie finanèného príspevku na zahranièný tudijný pobyt pre rok 2004/2005
Výka príspevku: 150 000 Sk
Poèet tipendií: 2
Podmienky úèasti v súai:
• Èlenstvo v Slovenskej kardiologickej spoloènosti
• Vek do 35 rokov vrátane (v roku 2004)
• Náplò práce uchádzaèa poèas tudijného pobytu potvrdená prednostom zahranièného pracoviska a odporúèanie prednostu zahranièného pracoviska
• Odporúèanie prednostu, primára domáceho pracoviska uchádzaèa
• ivotopis
• Prednáková a publikaèná èinnos
• Po absolvovaní pobytu napísanie podrobnej správy s výsledkami o svojej èinnosti
Vyuitie tipendia: k pokrytiu nákladov na dopravu, ubytovanie a pobyt v krajine, v ktorej bude na tudijnom pobyte
Minimálna dåka pobytu: tri mesiace
Maximálna dåka pobytu: záleí na monostiach uchádzaèa
Realizácia pobytu: najneskôr do konca roka 2005
Termín prihláok: 15. september 2004
Výber kandidátov sa uskutoèní na zasadnutí výboru SKS a výsledok súae bude oznámený na IX. kongrese SKS v Bratislave
Prihláku o finanèný príspevok na zahranièný tudijný pobyt posielajte na sekretariát SKS, Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, najneskôr do 15. septembra 2004

2. Finanèný príspevok SKS na domáci vedecký projekt
Slovenská kardiologická spoloènos vypisuje grant na domáci vedecký projekt.
Úèelom grantu je poskytnutie finanèných prostriedkov rieite¾ovi na vedecký výskum v oblasti kardiológie
na základe projektu predloeného rieite¾om.
Celková výka finanèného plnenia zo strany SKS je 300 000 Sk po celý èas trvania rieenia projektu. V jednotlivých rokoch tak maximálna výka finanèného plnenia zo
strany SKS môe by 150 000 Sk.
Maximálna dåka rieenia projektu je tri roky. Lehota plnenia sa poèíta od dòa podpisu zmluvy.
Podmienky na navrhovate¾a projektu:
• navrhovate¾ projektu musí by èlenom SKS
• navrhovate¾ musí ma vek do 35 rokov
Podmienky na projekt:
• navrhovaný projekt musí riei problematiku kardiovaskulárnych ochorení
• na navrhovaný projekt musí da súhlas vedúci pracoviska, kde bude projekt rieený
• výsledky projektu musia by publikované minimálne v oficiálnom èasopise SKS Kardiológia a prezentované na kardiologickom kongrese SKS
Podmienky vyuitia finanèných prostriedkov SKS:
• finanèné prostriedky SKS sú urèené predovetkým na spotrebný materiál, doplnky k prístrojom, opravy prístrojov, cestovné, odbornú literatúru, slubu
• finanèné prostriedky nie sú urèené na mzdy rieite¾ov
Prihláka o GRANT SKS  domáci výskum musí obsahova:
• ivotopis navrhovate¾a: max. jedna strana
• ivotopisy spolunavrhovate¾ov: max. jedna strana
• publikácie navrhovate¾a a spolunavrhovate¾ov: max. jedna strana
• prednáka na podujatiach SKS a v zahranièí: max. jedna strana
• preh¾ad problematiky k plánovanému projektu: max. dve strany
• vlastný projekt: max. tri strany
• predpokladané náklady (pecifikova, ako sa bude s prostriedkami SKS naklada, aká èiastka sa plánuje na spotrebný materiál, aká na literatúru, cestovanie, sluby atï.)
• peèiatka a podpis vedúceho pracoviska, kde sa bude projekt riei
• peèiatka a podpis navrhovate¾a projektu
Prihláku o Grant SKS na domáci výskum posielajte na sekretariát SKS, Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, najneskôr do 15. septembra 2004. Výsledky súae
o najlepí grant budú prezentované na IX. kongrese SKS a podpisom zmluvy sa zaène jeho rieenie.
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