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Výzva 

na predkladanie žiadostí o Inštitucionálne výskumné projekty MTF STU 
 

Dekan Materiálovotechnologickej fakulty (MTF) STU v Bratislave so sídlom v Trnave vyhlasuje 

v súlade so Smernicou dekana MTF STU č. 5/2015 výzvu na predkladanie žiadostí 

o Inštitucionálne výskumné projekty MTF STU na rok 2017. 

 

Termín vyhlásenia výzvy: 1. 3. 2017  

Termín na predkladanie žiadostí: do 30. 03. 2017, 13.00 hod.  

Maximálny rozpočet projektu: 1 500,- Eur  

Predbežná celková alokovaná suma na výzvu: 10 000,- Eur  

Predpokladaný začiatok riešenia projektu: 1. 4. 2017 

Priebežná kontrola plnenia cieľov projektu: do 15. 09. 2017 

Koniec riešenia projektu: 31. 12. 2017 

Oponentúra záverečných správ o riešení projektu: do 31. 01. 2018 

 

1. Účel poskytnutia grantu 

Účelom poskytnutia grantu je garancia riešiteľom (zamestnancom MTF STU) mzdových 

prostriedkov na výskum, zodpovedajúcich ich riešiteľskej kapacite a čiastočné krytie nákladov 

spojených s riešením daných výskumných projektov. 

Inštitucionálnymi výskumnymi projektami môžu byť: 

- projekty, ktoré boli komisiami grantových agentúr odporúčané na udelenie grantu, avšak 

z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nezískali finančnú podporu,  

- projekty riešiace čiastkové úlohy v rámci oblastí výskumu realizovaných na MTF STU.  

2. Formálne náležitosti žiadosti  

Žiadosť o grant musí obsahovať:  

a) názov projektu, 

b) akronym projektu 

c) vedný odbor, v ktorom sa projekt rieši, 

d) údaje o zodpovednom riešiteľovi projektu (meno, priezvisko a tituly, pracovisko, kontaktné 

údaje - telefón a e-mail, riešiteľská kapacita na projekte), 
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e) údaje o riešiteľoch projektu (meno, priezvisko a tituly, pracovisko, riešiteľská kapacita na 

projekte), 

f) celková suma požadovaná na riešenie projektu, 

g) vyhlásenie žiadateľa o správnosti údajov uvedených v žiadosti, 

h) vyjadrenie vedúceho pracoviska k predkladanému projektu,  

i) ďalšie súčasti žiadosti:  

- anotácia projektu (v rozsahu max. 20 riadkov),  

- formulácia vedeckých cieľov projektu, 

- návrh a metodika riešenia projektu, 

- očakávané výstupy a predpokladaný prínos projektu, 

- rozpočet projektu so stručným odôvodnením jednotlivých položiek.  

3. Obmedzenia činností a nákladov 

Výdavky spojené s riešením projektu sa nesmú použiť na krytie osobných nákladov. 

4. Predkladanie žiadostí 

Kompletné žiadosti o poskytnutie grantu predkladá žiadateľ elektronicky a v jednom tlačenom 

exemplári do termínu na predkladanie žiadostí na Oddelenie vedy a zahraničných vzťahov 

(OVaZV) MTF STU. 

 

 

V Trnave, dňa 27. 02. 2017 

 

 

                   prof. Dr. Ing. Jozef Peterka  

                            dekan MTF STU 

 


