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I. INTERNÝ GRANTOVÝ SYSTÉM 
Čl. 1 

Základné ustanovenia 
 
1. Interný grantový systém je nástrojom inštitucionálnej finančnej podpory vedeckovýskumnej 

činnosti Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. 
Prispieva k posilneniu jej vnútornej integrity a zvyšuje jej konkurencieschopnosť. 

2. Interný grantový systém je podporným mechanizmom pre zapojenie pracovníkov do vedecko-
výskumnej činnosti a preto je určený pedagogickým a vedecko-výskumným pracovníkom, ktorí 
do termínu podania žiadosti, resp. minimálne posledných 5 rokov, neboli zodpovednými riešiteľmi 
výskumného projektu. Zodpovedný riešiteľ projektu musí mať minimálne ukončený tretí stupeň 
VŠ štúdia.  

3. Pre realizáciu financovania grantového systému je zriadená ako odborný, riadiaci a výkonný orgán 
Grantová agentúra FEM SPU v Nitre (ďalej len GA FEM SPU).  

4. Granty  sa  udeľujú  na  čiastočné  alebo  úplné  krytie  finančných výdavkov vedeckých projektov. 
Žiadosť na vedecký projekt sa predkladá na 2 roky.  

 
 

II. GRANTOVÁ AGENTÚRA GA FEM SPU 
Čl. 2 

Členstvo v grantovej agentúre GA FEM SPU 
 
1. GA FEM SPU je 7-členná a jej členov menuje dekan spravidla na obdobie 4 rokov. 

2. Predsedom GA FEM SPU je prodekan pre vedu a výskum. Podmienkou členstva v GA FEM SPU 
je vedecko–pedagogická hodnosť, prípadne akademická hodnosť.  

3. Činnosť GA FEM SPU je organizačne a administratívne zabezpečovaná Kanceláriou vedy 
a výskumu dekanátu FEM SPU v Nitre. 

4. Členstvo v GA FEM SPU je nezastupiteľné. 

5. Členstvo v GA FEM SPU je čestné a nie je honorované. 

6. Člen v GA FEM SPU nemôže byť žiadateľom grantu.  

 

 
 

Čl. 3 
Pôsobnosť Grantovej agentúry GA FEM SPU 

 
GA FEM SPU plní nasledovné funkcie: 

• zodpovedá za realizáciu grantového systému FEM SPU v Nitre podľa schválených zásad, 

• zhromažďuje a posudzuje žiadosti o pridelenie grantu, 

• prerokováva žiadosti o pridelenie grantov a zabezpečuje ich odborné posúdenie 
a pripravuje návrh pre pridelenie interných grantov, 

• kontroluje využívanie pridelených finančných prostriedkov, 

• rieši pripomienky týkajúce sa grantového systému, 

• pripravuje a priebežne dopĺňa  databázu oponentov, 

• navrhuje zmeny a doplnky Zásad GA FEM SPU  

Čl. 4 
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Rokovací poriadok Grantovej agentúry GA FEM SPU v Nitre 
 

GA FEM SPU sa riadi týmito pravidlami: 
• zasadania zvoláva predseda, 
• zasadnutia agentúry sú neverejné, 
• GA  FEM SPU sa schádza podľa potreby, minimálne však jedenkrát ročne, 
• GA FEM SPU je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov, 
• rokovanie GA FEM SPU vedie predseda, resp. ním poverený zástupca, 
• každý z prítomných členov má 1 hlas, 
• hlasovanie je verejné, ak sa členovia nedohodnú na tajnom hlasovaní, 
• pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu, 
• rokovania GA FEM SPU majú dôverný charakter, 
• z hlavných rozhodnutí  rokovania GA FEM SPU sa robí zápis, ktorý podpisuje predseda, 
• rozhodnutie o udelení grantu sa zverejňuje na internetovej stránke FEM SPU v Nitre. 

 
 

Čl. 5 
Finančné zabezpečenie Grantovej agentúry FEM SPU v Nitre 

 
1. Podpora úspešných projektov vo výberovom konaní GA FEM SPU bude realizovaná z finančných 

prostriedkov Challenge Fundu FEM SPU v Nitre. 

2. Všetci riešitelia sú povinní pridelené finančné prostriedky čerpať v súlade s platnými predpismi 
o hospodárení. 

 
 
 

III. ZÁSADY INTERNEJ GRANTOVEJ SÚŤAŽE 
 

Čl. 6 
Vyhlásenie internej grantovej súťaže 

 
1. Internú grantovú súťaž vyhlasuje dekanka FEM SPU v Nitre. 

2. Vyhlásenie grantovej súťaže obsahuje vedeckovýskumné priority, časový harmonogram, 
miesto podania žiadosti o grant, vzory požadovaných formulárov, spôsob a formu ukončenia 
projektov. 

 
 

Čl. 7  
Žiadosť o pridelenie grantu 

 
1. Žiadosť o pridelenie grantu sa adresuje na oddelenie vedy a výskumu Dekanátu FEM SPU v dvoch 

vyhotoveniach a v elektronickej forme na jednotnom tlačive zverejnenom na internetovej stránke 
fakulty. 

2. Žiadosti doručené v stanovenom termíne sú zaprotokolované a je im pridelené registračné číslo vo 
forme xx/20xx GA FEM SPU (poradové číslo evidencie žiadosti/rok). 

3. Súčasťou žiadosti je: 

a)  charakteristika vedeckých cieľov projektu, 

b)  rozbor aktuálneho stavu riešenia témy projektu, vychádzajúci z prehľadu najvýznamnejšej 
dostupnej domácej i zahraničnej  literatúry, 

c)  návrh metódy riešenia projektu, 
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d)  finančné nároky projektu a ich odôvodnenie (max. 2 000 EUR  na 2 roky) 

e)    riešiteľský kolektív 

f)  anotácia vedeckého projektu. 

4. Súčasťou žiadosti o pridelenie grantu musí byť súhlas vedúceho  pracoviska s riešením projektu. 

5.  Žiadosti, ktoré neobsahujú požadované náležitosti alebo sú doručené po termíne nie sú predložené 
na odborné posúdenie. 

6.  Termíny podania žiadostí o grant, posudzovanie projektov a oznámenie výsledkov sa zverejňujú 
každoročne na internetovej stránke FEM SPU.  

 
 

Čl. 8 
Posudzovanie grantov 

 
1.  Odborné posúdenie žiadosti o pridelenie grantu zabezpečuje GA FEM SPU. 

2.  Každá žiadosť musí byť posúdená dvoma hodnotiteľmi, ktorý nesmie pochádzať z pracoviska 
navrhovateľa. 

3.  Členovia GA FEM SPU sú povinní zachovať anonymitu hodnotiteľov. 

4.  Posúdenie má formu písomného posudku hodnotiteľa, podľa stanovených kritérií, ktoré 
posudzujú:  

a)  vedeckú hodnotu projektu (aktuálnosť, pôvodnosť, spoločenská naliehavosť, nadväznosť 
na súčasné trendy vedy doma a v zahraničí, adekvátnosť metodiky, reálnosť cieľov, miera 
inovácie a využiteľnosti, náročnosť, možnosť potenciálneho uplatnenia grantu 
v grantových agentúrach mimo FEM SPU a pod.)  

b)  personálne garancie riešiteľského  kolektívu a materiálno-technického zázemia pracoviska  

c)  prínos projektu a perspektívnosť pre rozvoj vedeckovýskumných zámerov FEM SPU 
v Nitre. 

5.  Granty sa udeľujú len projektom s najvyššou kvalitou a najvyšším hodnotením. 

6.  GA FEM SPU v Nitre na základe podkladov hodnotiteľov zostaví poradie pre pridelenie 
finančných prostriedkov a s ohľadom na disponibilné finančné zdroje zostaví návrh na 
financovanie dekanovi. 

 
Čl. 9  

Prideľovanie prostriedkov na granty 
 

1.  GA FEM SPU v Nitre podporí ročne 1- 2 nové projekty v závislosti od disponibilných zdrojov. 

2.  Finančná podpora sa udeľuje na jeden kalendárny rok.  

3.  Prostriedky grantu nemožno použiť na iný účel než na aký boli schválené. 

4.  Finančné grantové prostriedky môžu byť pracoviskom doplnené z iných zdrojov. 

 
 

Čl. 10 
Kontrola a ukončenie riešenia grantového projektu 

 
1.  Ukončenie projektu sa uskutočňuje vypracovaním hodnotiacej správy podľa pokynov GA FEM 

SPU, najneskôr 6 mesiacov od ukončenia projektu. 
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2.  Ukončené grantové projekty sú hodnotené na základe naplnenia vedeckých zámerov, metodickej 
prepracovanosti, originality a kvality výsledkov a publikácií, efektívnosti použitia finančných 
prostriedkov. Základnou podmienkou pre úspešné ukončenie projektu je publikovanie 1 
vedeckého príspevku v časopise registrovanom vo významnej databáze (WoS, CC, Scopus) alebo 
1 vedeckej monografie v anglickom jazyku v zahraničí. 

3.  Všetky publikácie, ktoré vznikli z prostriedkov GA FEM SPU musia na túto podporu odkázať, t.j. 
obsahovať registračné číslo grantu a názov „Grantová agentúra Fakulty ekonomiky a manažmentu 
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre“. 

4.  GA FEM SPU klasifikuje ukončený grantový projekt troma stupňami:  

      - vynikajúci (1 publikovaný vedecký príspevok v časopise WoS, CC, Scopus + min. 2 iné  
               publikácie) 
      - vyhovel (1 publikovaná monografia v anglickom jazyku v zahraničí + min. 2 iné publikácie) 
     - nevyhovel (iné publikácie) 
5.  Nevyhovujúce hodnotenie grantovej úlohy má za následok vyradenie riešiteľa z možnosti 

uchádzať sa o grant pri nasledujúcej výzve. 

6.  Po ukončení riešenia projektov v každom kalendárnom roku informuje predseda Grantovej 
agentúry  vedenie  FEM SPU v Nitre. 

7.  Činnosť a výsledky GA FEM SPU sa hodnotia v samostatnej kapitole výročnej správy za vedu 
a výskum, ktorá je schvaľovaná v príslušných vedeckých a riadiacich orgánoch FEM SPU. 

 
 
 

Čl. 11 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zásady interného Grantového systému  FEM SPU v Nitre boli schválené vo  vedení dekanky 

FEM SPU dňa 4.2.2020 a týmto dňom nadobúdajú právoplatnosť.  
 
 
 
 
  

Dr.h.c.prof. Dr.Ing. Elena Horská 
         dekanka 
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