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Vyhlásenie grantovej súťaže EkF TUKE - Výzva č. 1/2022 
 

Dekan Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len „EkF TUKE“) dňa 13.09.2022 
vyhlasuje grantovú súťaž EkF TUKE - výzva č. 1/2022 na podávanie návrhov projektov študentmi EkF TUKE 
3. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej forme. 
 
Grantová súťaž je vyhlásená v súlade s Pokynom dekana PD/EkF/03/22 Grantový program na EkF TUKE 
(ďalej len „pokyn dekana“). Cieľom grantovej súťaže EkF TUKE je podpora vedecko-výskumnej činnosti 
študentov EkF TUKE 3. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej forme. 

 
Návrh projektu vypracovaný v súlade s vyhlásením grantovej súťaže a požadovaným obsahom žiadosti o 
grantový projekt EkF TUKE je oprávnený v rámci tejto výzvy podať: 
a) študent EkF TUKE študujúci v čase podania návrhu projektu v 1. alebo 2. ročníku akreditovaného 
študijného programu 3. stupňa v dennej forme štúdia. 
 
Spôsob podávania návrhov projektov 
Návrh projektu vo forme 1 exemplára podpísanej žiadosti doručí zodpovedný riešiteľ v listinnej podobe aj 
elektronicky (mailom) na Referát pre výskum, vývoj a rozvoj EkF TUKE (ďalej len „referát“). 
Zodpovednému riešiteľovi bude zaslaný potvrdzujúci email o prijatí žiadosti o grantový projekt EkF TUKE. 
 
Termín na podávanie návrhov projektov 
Návrh projektu doručí zodpovedný riešiteľ v listinnej podobe aj elektronicky (mailom) na referát najneskôr 
do 30.09.2022. 
 
Kritériá hodnotenia návrhov projektov 
Podané návrhy projektov budú posudzované v zmysle prílohy č. 2 pokynu dekana. 
 
Termíny pre menovanie oponentov návrhov projektov 
V zmysle odsekov (3) a (4) článku 7 pokynu dekana navrhne dekan (alebo ním poverený prodekan)  dvoch 
oponentov najneskôr 11.10.2022 a požiada ich o vypracovanie oponentských posudkov návrhu projektu. 
 
Termíny pre hodnotenie návrhov projektov - posudky oponentov 
Oponentské posudky návrhov projektov vypracované v súlade s pokynom dekana je potrebné doručiť na 
referát najneskôr 25.10.2022. 
 
Termíny pre zverejnenie výsledkov hodnotenia návrhov projektov 
Výsledky hodnotenia návrhov projektov budú zverejnené referátom najneskôr 31.10.2022 formou 
oznámenia v Informačnom systéme EkF TUKE, zodpovední riešitelia podaných projektov budú o 
výsledkoch hodnotenia podaných projektov informovaní jednotlivo mailom. 
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Rozsah požadovaných údajov a pokyny pre spracovanie návrhu projektu 
Obsah žiadosti o grantový projekt a požadované údaje sú uvedené v prílohe č. 1 pokynu dekana. 
Elektronická verzia žiadosti je dostupná na webovej stránke EkF v časti Veda a výskum. 
 
Maximálne pridelené finančné prostriedky na 1 schválený projekt 
Maximálne pridelené finančné prostriedky na 1 schválený projekt sú: 
a) 1000 eur 
 
Obdobie riešenia podporeného projektu v rámci tejto grantovej súťaže 
Obdobie riešenia podporeného projektu v rámci tejto grantovej súťaže trvá od 01.11.2022 do 31.12.2023. 
 
Prezentovanie priebežných výsledkov financovaného projektu v rámci tejto grantovej súťaže 
Riešiteľské kolektívy financovaných projektov v rámci tejto grantovej súťaže majú povinnosť prezentovať 
priebežné výsledky projektu v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku v mesiaci november 2023. 
 
Hodnotenie riešených projektov v rámci tejto grantovej súťaže 
Hodnotenie riešených projektov v rámci tejto grantovej súťaže sa uskutoční v zmysle časti 4 pokynu 
dekana s názvom „Hodnotenie schválených projektov v rámci grantovej súťaže“. Súčasťou výsledného 
hodnotenia bude aj prezentovanie priebežných výsledkov projektu v rámci Týždňa vedy a techniky na 
Slovensku v mesiaci november 2023. 
 
Záverečnú správu financovaného projektu podá zodpovedný riešiteľ prostredníctvom Informačného 
systému EkF TUKE do 15.01.2024. 
 
  
V Košiciach, dňa 13.09.2022 

doc. Ing. Michal Šoltés, PhD. 
     dekan 

 
 
Viac informácií: 
 
Ing. Darina Vojteková 
Referát pre výskum, vývoj a rozvoj 
 


