
Dodatok č. 1 

k 

Internej smernici číslo 5/2015 

Pravidlá pre rozdelenie a použitie finančných prostriedkov 

z Fondu na podporu zahraničných mobilít doktorandov 

Ekonomickej univerzity v Bratislave 
 

 

I. Úvodné ustanovenia sa upravujú nasledovne: 

 

Poznámka pod čiarou č. 3 sa nahrádza textom „čl. 4 ods. 2. písm. c) Zásad platných 

od 1.9.2010, čl. 4 ods. 2. písm. c) Zásad platných od 1.9.2012, čl. 4 ods. 2 písm. e) 

Zásad platných od 1.9.2016“. 

 

Poznámka pod čiarou č. 4 sa nahrádza textom „v zmysle čl. 4 ods. 2. písm. i) Zásad 

platných od 1.9.2012, resp. v zmysle čl. 4 ods. 2. písm. m) Zásad platných 

od 1.9.2016“. 

 

II. Článok 2 Financovanie zahraničnej mobility doktorandov EU v Bratislave 

realizovanej v rámci vedeckej časti doktorandského štúdia z FZMD EU 

v Bratislave sa v ods. 2 pís. b) dopĺňa nasledovne: „Finančný príspevok na podporu 

zahraničnej mobility doktorandov EU v Bratislave realizovanej v rámci vedeckej časti 

doktorandského štúdia sa nemôže poskytnúť osobe, ktorá na realizáciu tejto mobility 

získala grantový príspevok z programu Erasmus+.“ 

 

III. V Článku 3 Žiadosť o finančný príspevok na zahraničnú mobilitu z FZMD EU 

v Bratislave a jej schvaľovanie sa v ods. 1 text „...v jednom z troch možných 

termínov uzávierky na prijatie žiadosti, t.j. do 28. februára, 31. mája a 30. septembra 

bežného roka“ nahrádza textom „...v jednom zo štyroch možných termínov uzávierky 

na prijatie žiadosti, t.j. do 28. februára, 31. mája, 30. septembra a 30. novembra 

bežného roka“. 

 

IV. Článok 3 Žiadosť o finančný príspevok na zahraničnú mobilitu z FZMD EU 

v Bratislave a jej schvaľovanie sa v ods. 1 pís. d) nahrádza nasledovným znením: 

„vyjadrenie školiteľa k preukázateľnému prepojeniu medzi zameraním dizertačnej 

práce doktoranda a programom zahraničnej mobility, spolu s odporúčanou 

formuláciou kategórie predpokladaného publikačného výstupu zo zahraničnej mobility 

podľa Definície skupín publikácií pre potreby rozpisu dotácií, ktorá tvorí prílohu 

najaktuálnejšej dostupnej Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu pre verejné 

vysoké školy zverejnenej na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky,“ 

 

V. Článok 3  Žiadosť o finančný príspevok na zahraničnú mobilitu z FZMD EU 

v Bratislave a jej schvaľovanie sa v ods. 2 nahrádza nasledovným znením: 

„O financovaní predloženej žiadosti rozhodne na základe odporúčania komisie FZMD 

EU v Bratislave rektor EU v Bratislave. Komisia FZMD EU v Bratislave pozostáva 

z prorektora pre vedu a doktorandské štúdium a z prodekanov pre vedu 

a doktorandské štúdium jednotlivých fakúlt EU v Bratislave. Komisia FZMD EU 



v Bratislave jednotlivé žiadosti vyhodnocuje v súlade s Definíciou skupín publikácií 

pre potreby rozpisu dotácií, ktorá tvorí prílohu najaktuálnejšej dostupnej Metodiky 

rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu pre verejné vysoké školy zverejnenej na webovom 

sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, podľa váhy 

pre dotáciu na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť (D2).“ 

 

VI. Článok 4 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na zahraničnú mobilitu 

z FZMD EU v Bratislave a Správa o výsledkoch zahraničnej mobility v rámci 

vedeckej časti doktorandského štúdia financovanej z FZMD EU v Bratislave sa 

upravuje nasledovne: Poznámka pod čiarou č. 7: „Interná smernica 15/2015 Zásady 

organizačného a finančného zabezpečenia zahraničných pracovných ciest 

zamestnancov Ekonomickej univerzity v Bratislave.“ 

 

VII. V Článku 4 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na zahraničnú mobilitu 

z FZMD EU v Bratislave a Správa o výsledkoch zahraničnej mobility v rámci 

vedeckej časti doktorandského štúdia financovanej z FZMD EU v Bratislave sa 

v ods. 1 text „Vzor zmluvy medzi EU v Bratislave a príjemcom finančného príspevku 

z FZMD EU v Bratislave tvorí prílohu č. 2 tejto smernice“ nahrádza textom „Vzor 

zmluvy medzi EU v Bratislave a príjemcom finančného príspevku z FZMD EU 

v Bratislave tvorí prílohu č. 1 tejto smernice“. 

 

VIII. Týmto dodatkom sa zároveň ruší Príloha č. 1 - Definícia skupín publikácií pre potreby 

rozpisu dotácií. 

 

IX. Príloha č. 2 - Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na zahraničnú mobilitu 

z Fondu na podporu zahraničných mobilít doktorandov EU v Bratislave sa mení 

na Prílohu č. 1. 

 

X. Dodatok č. 1 k Internej smernici číslo 5/2015 Pravidlá pre rozdelenie a použitie 

finančných prostriedkov z Fondu na podporu zahraničných mobilít doktorandov 

Ekonomickej univerzity v Bratislave prerokovalo Kolégium rektora EU v Bratislave 

dňa 25.10.2017. Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňa 1.11.2017. 

 

 

 

Bratislava 25.10.2017 

 

 

 

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. 

         rektor EU v Bratislave 


