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VYHLÁSENIE GRANTOVEJ SÚŤAŽE DEKANA 
FPEDAS – VÝZVA Č. 1/2021  

 

Dekan Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline 
vyhlasuje dňa 16. 6. 2021 Grantovú súťaž inštitucionálneho výskumu FPEDAS – výzva 
č. 1/2021 na podávanie návrhov projektov vedeckými a pedagogickými zamestnancami 
FPEDAS. Grantová súťaž je vyhlásená v súlade so Smernicou č. 6/2019 pre posudzovanie 
priorít grantov inštitucionálneho výskumu na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy 
a spojov zo dňa 29. mája 2019. 
Cieľom grantovej súťaže inštitucionálneho výskumu FPEDAS je podpora vedecko-výskumnej 
činnosti vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov FPEDAS. 

Náležitosti žiadosti o grant 
Návrh projektu vypracovaný v súlade s vyhlásením grantovej súťaže a požadovaným 
obsahom žiadosti o grantový projekt inštitucionálneho výskumu FEPDAS je oprávnený 
v rámci tejto výzvy podať vysokoškolský učiteľ a výskumný pracovník v pracovnom pomere 
k FPEDAS na ustanovený týždenný pracovný čas. Členom výskumného tímu môže byť aj 
doktorand v dennej forme štúdia na FPEDAS. Jeden výskumník môže figurovať v žiadostiach 
o grant ako zodpovedný riešiteľ len v jednej žiadosti. Návrh projektu podá zodpovedný 
riešiteľ na určenom formulári prodekanovi pre vedu a výskum FPEDAS, a to písomne 
v jednom origináli s podpismi všetkých riešiteľov (výskumníkov) a tiež v elektronickej verzii 
vo formáte PDF elektronickou poštou prodekanovi pre vedu a výskum. Formulár pre 
podávanie projektov inštitucionálneho výskumu FPEDAS je súčasťou tejto výzvy. 

Kritériá hodnotenia návrhov projektov 
Podané návrhy projektov budú posudzované v zmysle Smernice č. 6 pre posudzovanie 
priorít grantov inštitucionálneho výskumu na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy 
a spojov. Žiadosti projektov, ktoré nebudú spĺňať formálne náležitosti, budú vyradené. 
Kritériami hodnotenia sú najmä predložený výskumný zámer a publikačné výstupy 
zodpovedného riešiteľa a riešiteľov, pričom ako relevantné sa hodnotia len publikačné 
výstupy kategórie ADC, ADD, ADM, ADN v zmysle Vyhlášky č. 456/2012 Z. z o centrálnom 
registri publikačnej činnosti. Ak riešiteľ figuruje na viacerých grantových projektoch FPEDAS, 
jeho publikačné výstupy sa započítajú rovným dielom pre každý projekt, ktorého je 
riešiteľom.  

Termín na podávanie návrhov projektov – od 16. 6. 2021 do 31. 7. 2021 
Termíny pre hodnotenie návrhov projektov – najneskôr do 31. 8. 2021 
Výsledky hodnotenia návrhov projektov (žiadostí o grant) budú zverejnené prodekanom pre 
vedu a výskum do 30. 9. 2021 formou oznámenia na webovej stránke FEPDAS, a zároveň 
zodpovední riešitelia podaných projektov budú o výsledkoch hodnotenia týchto projektov 
informovaní jednotlivo písomnou formou. 

Pridelené finančné prostriedky  
Celková alokovaná suma na všetky projekty v tejto výzve je 44 000,- EUR. Alokácia 
finančných prostriedkov na projekt bude stanovená po vyhodnotení podľa kritérií 
a ukazovateľov stanovených v Smernici č. 6/2019 FPEDAS.   
Obdobie riešenia podporeného projektu v rámci tejto grantovej súťaže - od 1. 10. 2021 do 
30. 9. 2022. 
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Termín na podávanie záverečnej správy projektov – najneskôr do 15. 10. 2022 
Zodpovedný riešiteľ po skončení riešenia projektu preloží správu o riešení projektu 
(záverečnú správu) v zmysle Smernice č. 6 pre posudzovanie priorít grantov 
inštitucionálneho výskumu na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. Záverečnú 
správu podá zodpovedný riešiteľ na určenom formulári prodekanovi pre vedu a výskum 
FPEDAS, a to písomne v jednom origináli a tiež v elektronickej verzii vo formáte PDF 
elektronickou poštou. Formulár pre záverečnú správu inštitucionálneho výskumu FPEDAS je 
súčasťou tejto výzvy. 

Hodnotenie riešených projektov v rámci tejto grantovej súťaže – najneskôr do 
30. 11. 2022 
Hodnotenie bude vykonané prodekanom pre vedu a výskum v zmysle Smernice č. 6 pre 
posudzovanie priorít grantov inštitucionálneho výskumu na FPEDAS zo dňa 29. mája 2019. 
Kritériami hodnotenia sú publikačné výstupy zodpovedného riešiteľa a riešiteľov, pričom ako 
relevantné sa hodnotia len publikačné výstupy kategórie ADC, ADD, ADM, ADN v zmysle 
Vyhlášky č. 456/2012 Z. z. o centrálnom registri publikačnej činnosti. Ak riešiteľ figuruje 
na viacerých grantových projektoch FPEDAS, jeho publikačné výstupy sa započítajú rovným 
dielom pre každý projekt, ktorého je riešiteľom.  

Podmienky zrušenia súťaže 
Dekan FPEDAS si vyhradzuje právo zrušiť grantovú súťaž. 
 

  
V Žiline, dňa 16. 6. 2020 
   prof. Ing. Miloš Poliak, PhD. v. r. 
                      dekan 
 

 

 

  


