
Výzva 
na podávanie návrhov projektov 

Grantovej agentúry SPU v Nitre na roky 2020 – 2021 
 

 

 

Rektorka SPU v Nitre  
 

vyhlasuje výzvu na podávanie návrhov projektov v súlade s vedeckovýskumnými zámermi SPU 

v Nitre, ako aj podporujúcich vydávanie vedeckých a odborných monografií, s dobou trvania 

maximálne 24 mesiacov, pri projektoch s cieľom vydania monografie 12 mesiacov. 

 

 

Požiadavky výzvy, podanie žiadosti a riešenie projektu 

 

▪ Zodpovedný riešiteľ je pracovník SPU v Nitre, vek do 35 rokov. Je to osoba zodpovedná za 

riešenie projektu a za účelné využitie finančných prostriedkov. 

▪ V zmysle Smernice pre činnosť GA SPU v Nitre podá zodpovedný riešiteľ návrh projektu na 

predpísaných formulároch. Žiadosť sa podáva v elektronickej forme (bez podpisov) na adresu 

jana.ondrejickova@uniag.sk a v písomnej forme (podpísané) do Kancelárie vnútorného 

systému zabezpečovania kvality R-SPU v 1 exemplári. V návrhu projektu sa uvedie: 

1. názov projektu, 

2. meno zodpovedného riešiteľa a spoluriešiteľov, 

3. základné pracovisko, 

4. anotácia projektu, 

5. konkrétne ciele, zameranie projektu, pri monografii: štruktúra monografie, projekt, 

v rámci ktorého boli získané experimentálne výsledky, 

6. rozpis finančných požiadaviek, 

7. profesionálna odbornosť zodpovedného riešiteľa, včítane prehľadu o doterajších 

výstupoch. 

▪ Žiadosť bude posudzovaná jedným oponentom. Hodnotená bude atraktívnosť z hľadiska 

domáceho, resp. medzinárodného významu, originálnosť vecného zamerania, profesionálna 

odbornosť zodpovedného riešiteľa. 
 

 

Špecifické podmienky výzvy 

 

▪ Trvanie výzvy: 17.  9. - 12. 10. 2019. 

▪ Zverejnenie rozhodnutia o úspešnosti žiadostí na webovom sídle SPU: najneskôr 16. 12. 2019. 

▪ Začiatok riešenia projektu: január 2020. 

▪ Predpokladaná maximálna dotácia na 1 projekt/1 rok: 1 000,-- €. 

▪ Finančné prostriedky budú riešiteľom pridelené v schválenej výške na začiatku riešiteľského 

obdobia, pri projekte, ktorého výstupom bude monografia, musí byť v rozpočte viazaná suma 

400,-- € pre vydanie diela vo Vydavateľstve SPU v Nitre. Predpokladaný rozsah monografie 

3 – 6 AH, náklad 100 ks v čierno-bielej tlači. Autori obdržia bezplatne 10 ks výtlačkov. 

 

mailto:jana.ondrejickova@uniag.sk

