
Usmernenie k podávaniu správ o výsledkoch riešenia projektov za rok 2018: 

Projekty mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov 

v dennej forme štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave 
 

1. Zodpovedný riešiteľ projektu mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a 

doktorandov v dennej forme štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave (EU 

v Bratislave) predloží Ing. Gabrielovi Adamekovi, Oddelenie pre vedu a doktorandské 

štúdium EU v Bratislave správu o riešení projektu a jeho výsledkoch v dvoch 

vyhotoveniach do 31. januára 2019. 

 

2. Zodpovedný riešiteľ projektu je povinný v správe o riešení projektu a jeho výsledkoch 

uviesť nasledovné: 

a. splnenie cieľov projektu, 

b. použité metódy riešenia projektu, 

c. dosiahnuté výsledky za celé obdobie riešenia projektu (nové postupy, nové 

metodiky, počet publikačných výstupov, v prípade relevantnosti vrátane 

kategórie DAI – Dizertačné a habilitačné práce, a pod.) a konkretizáciu 

perspektívneho využitia výsledkov riešenia predmetného vedeckého projektu 

interdisciplinárneho charakteru v procese prípravy nadväzujúcich projektových 

iniciatív, 

d. zoznam publikačných výstupov, ktoré boli publikované v rámci riešenia 

projektu a je v nich uvedený odkaz na predmetný projekt so špecifikáciou jeho 

kódu/názvu (výstup z EPC Slovenskej ekonomickej knižnice EU v Bratislave 

s vyjadrením percentuálneho autorského podielu) a zoznam výstupov riešenia 

predmetného projektu, ktoré sú v recenznom konaní/boli zadané do tlače, 

e. kópie piatich najvýznamnejších publikačných výstupov zaregistrovaných 

v SEK EU v Bratislave, ktoré vyplývajú z riešenia predmetného projektu, 

f. prehľad použitia pridelených finančných prostriedkov, 

g. posudok externého posudzovateľa, ktorý vypracoval posudok na návrh 

predmetného projektu vo fáze podania „Žiadosti o grant Ekonomickej 

univerzity v Bratislave“ na rok 2018 - s akcentom na interdisciplinárny 

charakter predmetného riešeného vedeckého projektu, 

h. posudok interného posudzovateľa, ktorý vypracoval posudok na návrh 

predmetného projektu vo fáze podania „Žiadosti o grant Ekonomickej 

univerzity v Bratislave“ na rok 2018 - s akcentom na interdisciplinárny 

charakter predmetného riešeného vedeckého projektu. 

 

Pri posudzovaní správ o riešení projektu a jeho výsledkoch sa hodnotia najmä vedecké 

prínosy riešenia predmetného projektu; jeho prínos pre rozvoj doktorandského štúdia na EU 

v Bratislave a/alebo perspektívne využitie výsledkov riešenia predmetného vedeckého 

projektu interdisciplinárneho charakteru v procese prípravy nadväzujúcich projektových 

iniciatív; bonita publikačných výstupov, ako aj hospodárnosť a účelnosť použitia pridelených 

finančných prostriedkov. 

 

Negatívne hodnotenie správy o riešení projektu a jeho výsledkoch, resp. jej nepredloženie 

v plnom rozsahu v stanovenom termíne môže mať v budúcnosti negatívny vplyv vo vzťahu 

k žiadosti o financovanie projektu mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov 

v dennej forme štúdia, resp. EU v Bratislave môže požadovať od riešiteľského kolektívu 

vrátenie (časti) pridelených finančných prostriedkov, ak boli použité v rozpore so schváleným 

projektom. 

 

Bratislava, 4. decembra 2018 


