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Dodatok č. 1 
k Internej smernici číslo 8/2019 

 

Zásady udeľovania grantov Ekonomickej univerzity v Bratislave mladým učiteľom, 

vedeckým pracovníkom a doktorandom v dennej forme štúdia 

 

 

Interná smernica Zásady udeľovania grantov Ekonomickej univerzity v Bratislave mladým 

učiteľom, vedeckým pracovníkom a doktorandom v dennej forme štúdia č. 8/2019, ktorá 

nadobudla účinnosť 23. augusta 2019, sa mení a dopĺňa takto: 

 

 

1. v Článku 8 bod 4: 

• vypúšťa sa formulácia „podľa podmienok prideleného grantu“ a nahrádza sa 

znením: „v prípade, ak vo Výsledkoch výskumného projektu (Príloha č. 3A) 

uvedie účel využitia týchto prostriedkov a dodrží čerpanie v súlade s týmto 

účelom“ 

 

2. v Článku 10 bod 1: 

• za prvú vetu sa vsúva formulácia: „Záverečná správa sa vypracováva na základe 

stanoveného formulára (Príloha č. 3).“ 

• formulácia „Súčasťou správy sú tieto prílohy: zoznam publikačných výstupov 

podľa databázy EPC Slovenskej ekonomickej knižnice (statí v časopisoch, 

zborníkoch, abstraktov z konferencií a pod.), zoznam publikačných výstupov 

odovzdaných do tlače, kópie piatich najvýznamnejších výstupov.“ sa mení na: 

„Súčasťou správy sú tieto prílohy: Výsledky výskumného projektu (Príloha č. 

3A), zoznam publikačných výstupov podľa databázy EPC Slovenskej 

ekonomickej knižnice (statí v časopisoch, zborníkoch, abstraktov z konferencií 

a pod.), zoznam publikačných výstupov odovzdaných do tlače spolu s 

potvrdením o ich akceptovaní (napr. formou e-mailu), zoznam publikačných 

výstupov zaslaných na publikovanie spoločne s potvrdením o ich zaslaní (napr. 

formou e-mailu), kópie piatich najvýznamnejších výstupov.“ 

 

3. v Článku 10 bod 2: 

• označenie „Príloha č. 3“ sa mení na: „Príloha č. 4“ 

 

4. „Príloha č. 3“ sa prečísluje na „Príloha č. 4“, pričom znenie bodu 4 v novej Prílohe č. 4 

sa mení na:  

„4. Hodnotenie výstupov projektu*  

- Stať v časopise indexovanom vo Web of Science alebo SCOPUS (ADC, ADD, 

ADM, ADN): 8 b** 

- Stať v časopise neindexovanom vo Web of Science alebo SCOPUS (ADE, 

ADF): 4 b** 

- Stať zaslaná do časopisu indexovanom vo Web of Science alebo SCOPUS: 4 b 

- Stať zaslaná do časopisu neindexovanom vo Web of Science alebo SCOPUS:    

2 b 

- Monografia domáca/zahraničná, príp. kapitola v monografii 

domácej/zahraničnej (AAA, AAB, ABC, ABD): 4 b** 

- Článok v konferenčnom zborníku indexovanom vo Web of Science (AFC, 

AFD): 4 b** 
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- Ostatné vedecké a odborné práce: 2 b“, 

pričom znak „**“ sa vysvetľuje ako: „Uvažujte len s publikačnými výstupmi 

registrovanými v SEK alebo odovzdanými do tlače (iba na základe potvrdenia o ich 

akceptácii).“ 

 

5. prikladá sa „Príloha č. 3“ a „Príloha č. 3A“ 

 

 

Nové prílohy č. 3, č. 3A tvoria prílohu tohto dodatku. 

 

Ostatné body Internej smernice č. 8/2019 zostávajú nezmenené. 

 

 

 

V Bratislave, 7. októbra 2020 

 

 

 

 

 

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. 

                                                                                                       rektor EU v Bratislave  


