
Grantový program Ekonomickej fakulty TUKE 

Vyhlasujem interný grantový program zameraný na podporu vedeckého bádania študentov 

inžinierskeho a doktorandského štúdia na EkF TUKE.  

Cieľ programu  

 zvýšiť záujem študentov o ekonomický výskum prostredníctvom finančnej podpory 

publikovania výstupov tohto výskumu, 

 podporiť aktívnu účasť študentov na významných zahraničných konferenciách a prezentáciu 

dosiahnutých vedeckých výsledkov na významných zahraničných fórach, 

 prostredníctvom finančnej podpory zvýšiť kvalitu a konkurencieschopnosť študentských 

vedeckých výstupov v medzinárodnom meradle. 

Cieľová skupina 

Grantový program EkF TUKE je určený pre maximálne 2 – členné projektové tímy zložené zo 

študentov inžinierskeho a doktorandského štúdia na EkF TUKE. Členmi projektových tímov môžu byť 

študenti v internej aj externej forme štúdia. Študenti, ktorí majú prerušené štúdium, sa nemôžu 

uchádzať o grantovú podporu.   

Kritériá programu 

Podporené budú projekty, ktorých  aktivity smerujú k prezentácii výsledkov vlastného vedeckého 

výskumu študentov EkF TUKE. Vedecký výskum musí priniesť nové poznatky, informácie, metódy 

alebo prístupy. Výsledky výskumu musia byť aktívne prezentované v zahraničnej konkurencii.  

Projekty môžu byť zamerané na základný alebo aplikovaný výskum.  

Podporené projekty by mali priniesť inovatívny prístup k riešeniu aktuálnych ekonomických 

problémov na makro alebo mikroúrovni. Projekty môžu riešiť ekonomické problémy v najširšom 

spektre ekonomickej vedy.  

Technické kritériá programu 

Z programu môžu byť hradené len výdavky priamo súvisiace s aktivitami projektu, najmä kúpa 

odbornej literatúry, software, náklady spojené s účasťou na konferenciách, náklady na publikovanie. 

Z projektu nebude možné hradiť mzdové náklady.  

Maximálna výška podpory, o ktorú sa môže uchádzať projektový tím, je 2000 EUR. Podporené budú 

najlepšie hodnotené návrhy projektov v závislosti od finančných možností fakulty a kvality 

jednotlivých projektov.  

Doba realizácie projektov:  od 15. januára 2018 do 31. decembra 2018. .  

Projekty sa podávajú na predpísanom formulári elektronicky na grant.ekf@tuke.sk do 10. decembra 

2017. Kontaktnou osobou bude doc. Ing. Jozef Glova, PhD.  
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Priebeh posudzovania projektov 

Odborná komisia, ktorú menuje dekan EkF TUKE, posúdi jednotlivé návrhy projektov, ohodnotí ich 

a zostaví  ich poradie. Písomný zápis z hodnotenia návrhov projektov postúpi dekanovi fakulty. 

Vedenie EkF TUKE rozhodne o udelení grantov úspešným žiadateľom  so zohľadnením záveru  

odbornej komisie. 

O výsledku  hodnotenia budú všetci žiadatelia informovaní elektronicky.  

Monitoring podporených projektov bude prebiehať nasledovne: 

- priebežný – v polovici doby realizácie projektu, a to elektronickým formulárom – Priebežná 

hodnotiaca správa - uloženým na grant.ekf@tuke.sk kontaktnej osobe. 

- záverečný – do jedného mesiaca od ukončenia realizácie projektu, a to elektronickým formulárom - 

Záverečná správa – uloženým na grant.ekf@tuke.sk kontaktnej osobe.  

Priebežný a záverečný monitoring bude vyhodnocovať profesor, resp. docent EkF TUKE, ktorého 

schváli Vedenie EkF TUKE.  

Hodnotiace kritériá a ich váha 

Kritérium 
Možný počet 

bodov 
Špecifikácia zamerania výskumu, kvalita výskumného cieľa a navrhnutej 
metodiky, inovatívnosť prístupu k riešeniu vytýčeného problému 

0-40 

Úroveň medzinárodného fóra, na ktorom sa prezentuje výstup vedeckého 
výskumu 

0-20 

Prínos projektu pre vedecko-výskumný potenciál riešiteľského kolektívu 
a perspektíva budúceho výskumu 

0-20 

Reálnosť a opodstatnenosť rozpočtových položiek 0-10 

Formálna stránka projektu 0-10 

SPOLU: 0-100 
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