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Formulár žiadosti o grant Ekonomickej univerzity v Bratislave  

pre mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia 

 
Názov navrhovaného vedeckého 

projektu interdisciplinárneho 

charakteru 

 

 

 

Celková výška finančných 

prostriedkov požadovaných na 

riešenie navrhovaného vedeckého 

projektu interdisciplinárneho 

charakteru 

 

Rok riešenia navrhovaného 

vedeckého projektu 

interdisciplinárneho charakteru 

 

 

ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI (ZODPOVEDNOM RIEŠITEĽOVI)** 

Meno a priezvisko, titul  

Dátum narodenia  

Pracovisko  

Pracovné zaradenie  

(A, OA, študent dennej formy 

doktorandského štúdia, iné) 

 

Názov dizertačnej práce*  

Meno školiteľa*  

Adresa  

Telefonický kontakt  

E-mail  

Počet spoluriešiteľov  
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Údaje o spoluriešiteľoch navrhovaného vedeckého projektu interdisciplinárneho 

charakteru 

 
Názov navrhovaného 

vedeckého projektu 

interdisciplinárneho 

charakteru 

 

 

 

 

1. SPOLURIEŠITEĽ** 

Meno a priezvisko, titul  

Dátum narodenia  

Pracovisko 
 

 

Pracovné zaradenie  

(A, OA, študent dennej formy 

doktorandského štúdia, iné) 

 

Názov dizertačnej práce* 
 

 

Meno školiteľa*  

Adresa  

Telefonický kontakt  

E-mail  
 

2. SPOLURIEŠITEĽ** 

Meno a priezvisko, titul  

Dátum narodenia  

Pracovisko 
 

 

Pracovné zaradenie  

(A, OA, študent dennej formy 

doktorandského štúdia, iné) 

 

Názov dizertačnej práce* 
 

 

Meno školiteľa*  

Adresa  

Telefonický kontakt  

E-mail  
 

3. SPOLURIEŠITEĽ** 

Meno a priezvisko, titul  

Dátum narodenia  

Pracovisko 
 

 

Pracovné zaradenie  

(A, OA, študent dennej formy 

doktorandského štúdia, iné) 

 

Názov dizertačnej práce* 
 

 

Meno školiteľa*  

Adresa  

Telefonický kontakt  

E-mail  
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4. SPOLURIEŠITEĽ** 

Meno a priezvisko, titul  

Dátum narodenia  

Pracovisko 
 

 

Pracovné zaradenie  

(A, OA, študent dennej formy 

doktorandského štúdia, iné) 

 

Názov dizertačnej práce* 
 

 

Meno školiteľa*  

Adresa  

Telefonický kontakt  

E-mail  

 

 

 

*   vyplní len doktorand v dennej forme štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave 

** riešiteľský kolektív musí mať zastúpenie z viacerých fakúlt EU v Bratislave, pričom môže byť 

maximálne päťčlenný a minimálne trojčlenný. 
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Návrh nového vedeckého projektu interdisciplinárneho charakteru 

 
A.1 - Aktuálny stav riešenia predmetnej problematiky navrhovaného vedeckého projektu 

interdisciplinárneho charakteru vychádzajúci z prehľadu najvýznamnejšej domácej i zahraničnej 

literatúry (s odkazom na literatúru) v rozsahu max. 2500 znakov vrátane medzier 

 

 

 

 

 

 

A.2 - Charakteristika vedeckých cieľov navrhovaného vedeckého projektu interdisciplinárneho 

charakteru v rozsahu max. 1000 znakov vrátane medzier 

 

 

 

 

 

 

A.3 - Navrhované metódy riešenia navrhovaného vedeckého projektu interdisciplinárneho 

charakteru v rozsahu max. 1500 znakov vrátane medzier 

 

 

 

 

 

 

A.4 - Popis fáz riešenia navrhovaného vedeckého projektu interdisciplinárneho charakteru a jeho 

konkrétnych aktivít v rozsahu max. 1000 znakov vrátane medzier 

 

 

 

 

 

 

A.5 - Plánované výstupy riešenia navrhovaného vedeckého projektu interdisciplinárneho 

charakteru v rozsahu max. 1000 znakov vrátane medzier 
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A.6 - Návrh rozpočtu navrhovaného vedeckého projektu interdisciplinárneho charakteru 
 

Názov navrhovaného vedeckého 

projektu interdisciplinárneho 

charakteru 

 

Zodpovedný riešiteľ  

Rok riešenia navrhovaného 

vedeckého projektu 

interdisciplinárneho charakteru 

2018 

 

 

Bežné výdavky / transfery 

Číslo položky* Názov položky Suma 

631 001 Cestovné náhrady – tuzemské  

631 002 Cestovné náhrady - zahraničné  

633 002 Výpočtová technika  

633 006 Všeobecný materiál (papier, kancelárske potreby...)  

633 009 Knihy, časopisy, noviny  

635 002 Údržba výpočtovej techniky  

637 001 
Školenia, semináre, konferencie, sympóziá 

(konferenčné poplatky) 
 

637 004 
Všeobecné služby (tlač brožúr, zborníkov, preklady, 

jazykové korektúry) 
 

637 015 Poistné (k zahraničným pracovným cestám)  

SPOLU   

* Podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 

 

 

Potvrdzujem správnosť údajov v žiadosti a jej prílohách. 

 

 

V Bratislave, dňa ___________________   ____________________________ 

           podpis žiadateľa 

 

 

Potvrdzujem správnosť údajov v žiadosti a súhlasím s riešením navrhovaného vedeckého projektu 

interdisciplinárneho charakteru na hore uvedenom pracovisku na Ekonomickej univerzite v Bratislave. 

 

 

V Bratislave, dňa ___________________          ______________________________ 

                meno a podpis vedúceho pracoviska  
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Prílohy k návrhu nového vedeckého projektu interdisciplinárneho charakteru 
 

B.1 spracovaný a vytlačený formulár podaného vedeckovýskumného projektu z databázy evidencie 

vedeckovýskumných projektov v zmysle Internej smernice EU v Bratislave č. 12/2011 

(http://old.euba.sk/veda-a-vyskum/veda-a-vyskum/preview-file/InternaSmernica_12_2011_sprilohami-

10368.pdf), 

 

B.2 posudok externého posudzovateľa s akcentom na interdisciplinárny charakter navrhovaného 

vedeckého projektu, pričom externý posudzovateľ musí byť odborníkom z praxe relevantnej k oblasti 

výskumu, na ktorú sa navrhovaný vedecký projekt zameriava. Posudok externého posudzovateľa musí 

obsahovať identifikačné údaje posudzovateľa, komplexné zhodnotenie projektu (silné a slabé stránky) 

s akcentom na interdisciplinárny charakter navrhovaného vedeckého projektu a záver vo forme 

jednoznačného odporučenia alebo neodporučenia navrhovaného vedeckého projektu na financovanie. 

 

B.3 posudok interného posudzovateľa s akcentom na interdisciplinárny charakter navrhovaného 

vedeckého projektu, pričom interný posudzovateľ minimálne s akademickým titulom doktor „philosophiae 

doctor“ (PhD.) je z inej fakulty EU v Bratislave ako je pracovisko žiadateľa (zodpovedného riešiteľa) a je 

odborníkom v oblasti výskumu, na ktorú sa navrhovaný vedecký projekt interdisciplinárneho charakteru 

zameriava. Posudok interného posudzovateľa musí obsahovať identifikačné údaje posudzovateľa, 

komplexné zhodnotenie projektu (silné a slabé stránky) s akcentom na interdisciplinárny charakter 

navrhovaného vedeckého projektu a záver vo forme jednoznačného odporučenia alebo neodporučenia 

navrhovaného vedeckého projektu interdisciplinárneho charakteru na financovanie. 

 

 

 

Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave, 15. decembra 2017 

http://old.euba.sk/veda-a-vyskum/veda-a-vyskum/preview-file/InternaSmernica_12_2011_sprilohami-10368.pdf
http://old.euba.sk/veda-a-vyskum/veda-a-vyskum/preview-file/InternaSmernica_12_2011_sprilohami-10368.pdf

