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Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava 
 
 

V Bratislave 26. 02. 2013 
 

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade s článkom 11 bod 2 Smernice 
rektora číslo 12/2012-N z 30. 11. 2012 „Program na motiváciu a podporu zvyšovania kvality 
a efektívnosti vedecko-výskumnej činnosti mladých vedecko-výskumných pracovníkov 
(Program na podporu mladých výskumníkov)“ vydáva tento  
 

dodatok číslo 1  
 

k smernici rektora číslo 12/2012-N z 30. 11. 2012  
 

Program na motiváciu a podporu zvyšovania kvality a efektívnosti  
vedecko-výskumnej činnosti mladých vedecko-výskumných pracovníkov  

(Program na podporu mladých výskumníkov) 
 

 
Článok I.  

 
Smernica rektora číslo 12/2012-N z 30. 11. 2012 „Program na motiváciu a podporu 
zvyšovania kvality a efektívnosti vedecko-výskumnej činnosti mladých vedecko-výskumných 
pracovníkov (Program na podporu mladých výskumníkov)“ – ďalej len „smernica rektora 
číslo 12/2012-N“ - sa mení a dopĺňa takto: 
 

1. V prvej vete preambuly smernice rektora číslo 12/2012-N pred slová „vydáva“ sa 
dopĺňajú slová „(ďalej len „STU“) a súčasne zviditeľňovať excelentných mladých 
výskumníkov z jednotlivých súčastí STU, ktorí v uplynulom období úspešne riešili 
projekt STU v rámci výzvy Projektov mladých,“.        
 

2. Článok 1 až 9 sa spoločne označujú ako PRVÁ ČASŤ smernice rektora číslo 12/2012-
N. 

 
3. Bod 1 v článku 1 znie: 

„1) Program na motiváciu a podporu zvyšovania kvality a efektívnosti vedecko-
výskumnej činnosti mladých vedecko-výskumných pracovníkov (Program na 
podporu mladých výskumníkov) – ďalej tiež „Program“-  je nástroj STU , ktorý: 

a) pomáha zvyšovať kultúru vedecko-výskumnej činnosti mladých vedecko-
výskumných pracovníkov (ďalej tiež „mladí výskumníci“) rozvojom ich 
osobnosti, samostatnosti a kreativity, 

b) vytvára predpoklady na zviditeľnenie a personálne zafixovanie perspektívnych 
vedecko-výskumných pracovníkov v podmienkach STU formou poskytnutia 
dodatočnej finančnej dotácie na riešenie aktuálneho vedeckého projektu (ďalej 
tiež ako „excelentní mladí výskumníci“).“. 

 
4. Za bod 4 v článku 2 sa dopĺňa bod 5, ktorý znie:  
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„5) Ak nie je v druhej časti tejto smernice ustanovené inak, prvou a treťou časťou tejto 
smernice sa spravujú aj práva a povinnosti excelentných mladých výskumníkov 
a pokračujúce projekty podľa druhej časti smernice.“.  
 

5. Za článok 9 sa dopĺňa nasledovný text: 

„DRUHÁ ČASŤ 

Pokračujúce projekty  
na podporu excelentných mladých výskumníkov 

 
Článok 10 

Pokračujúci projekt 

Pokračujúci projekt je program zameraný na zviditeľnenie excelentných mladých 
výskumníkov z jednotlivých súčastí STU (doktorandi a mladí výskumní pracovníci), ktorí 
v uplynulom roku úspešne riešili projekt STU v rámci výzvy Projektov mladých. Cieľom 
takéhoto programu je vytvoriť predpoklady na zviditeľnenie a personálne zafixovanie 
perspektívnych výskumných pracovníkov v akademickom prostredí STU  formou poskytnutia 
dodatočnej finančnej dotácie na riešenie aktuálneho vedeckého projektu. 

 
Článok 11 

Vyhlásenie a cieľová skupina  
pokračujúceho projektu 

 
1) Rektor môže po ukončení riešenia projektov v rámci výzvy Projektov mladých 

v danom roku vyhlásiť výzvu na pokračujúce projekty, a to v obmedzenom počte 
financovaných projektov (maximálne 5 pokračujúcich projektov ročne), s vyššou 
finančnou dotáciou ako v bežnej výzve Projektov mladých.  

 
2) Uchádzačmi o finančnú podporu v zmysle ustanovení tejto časti smernice môžu 

byť úspešní riešitelia predošlého ročníka výzvy Projektov mladých, ktorí sú 
úspešnými študentmi tretieho stupňa štúdia na niektorej súčasti STU alebo sú 
publikačne aktívnymi mladými výskumnými pracovníkmi niektorej súčasti STU 
(vysokoškolský učiteľ alebo výskumný pracovník) – ďalej tiež ako „excelentný 
mladý výskumník“. 

 

3) Doba trvania pokračujúceho projektu je maximálne dva roky, pri zohľadnení 
doby pôsobenia riešiteľa pokračujúceho projektu na STU (doba štúdia alebo 
doba, na ktorú je uzavretá s riešiteľom pracovná zmluva). 

 
4) Na účely tejto časti smernice sa súčasťou STU rozumie fakulta STU a Ústav 

manažmentu STU. 
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Článok 12 
Predkladanie návrhov pokračujúcich projektov   

 
1) Po vyhlásení výzvy na predkladanie návrhov pokračujúcich projektov predloží 

každá súčasť STU dva svoje najkvalitnejšie návrhy v súlade s požiadavkami podľa 
článku 11 bod 2 tejto smernice. Návrh predkladá dekan fakulty príp. riaditeľ 
Ústavu manažmentu STU (ďalej len „predkladateľ návrhu“) pri súčasnom 
zohľadnení a zdôvodnení perspektívy personálneho budovania daného 
pracoviska danej súčasti STU. 
 

2) Súčasťou predloženého návrhu pokračujúceho projektu je : 
a) anotácia pokračujúceho projektu (v rozsahu max. 20 riadkov) 
b) popis vedeckých (umeleckých) cieľov pokračujúceho projektu 
c) popis súčasného známeho stavu problematiky 
d) návrh riešenia problému 
e) rozpočet pokračujúceho projektu s odôvodnením 
f) vyjadrenie vedúceho pracoviska a dekana fakulty príp. riaditeľa 

Ústavu manažmentu STU k predkladanému návrhu pokračujúceho 
projektu s deklarovaním personálnych zámerov týkajúcich sa 
riešiteľa navrhovaného pokračujúceho projektu. 
 

3) Predkladateľ návrhu okrem náležitostí uvedených v bode 2 tohto článku predloží 
tiež vedeckú, prípadne vedecko-pedagogickú, charakteristiku riešiteľa 
navrhovaného pokračujúceho projektu a v  prípade uchádzačov z radov 
študentov tretieho stupňa štúdia aj hodnotenie ich študijných povinnosti, účasť 
na konferenciách, publikačnú aktivitu a pod. 
 

4) V ďalšom texte tejto časti smernice sa „predloženie návrhu pokračujúceho 
projektu“ označuje tiež ako „predložená žiadosť“. 

 
 

Článok 13 
Hodnotenie predložených žiadostí 

 
1) Hodnotenie predložených žiadosti uskutočňuje rektorom menovaná ad hoc 

komisia, t. j. komisia menovaná pre každý jednotlivý prípad, zložená z dvoch 
členov z každej súčasti STU (ďalej len „hodnotiaca komisia“). Predsedom 
hodnotiacej komisie je prorektor pre vedu a výskum, ktorý nemá právo hlasovať 
o poradí predložených žiadostí. 
 

2) Hodnotiaca komisia hlasuje o predložených žiadostiach bodovaním jej 
jednotlivých položiek v zmysle prílohy číslo 1 tejto smernice,  pri maximálnom 
počte 10 bodov v danej položke.  

 
3) Hlasovanie jednotlivých členov hodnotiacej komisie je anonymné. 
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4) Člen hodnotiacej komisie nehlasuje o žiadostiach predložených tou súčasťou 
STU, ktorej je zamestnancom.  

 
5) Predseda hodnotiacej komisie po vyhodnotení predložených žiadostí doručí 

rektorovi na rozhodnutie  zápis z hodnotiacej komisie, v ktorej je uvedené 
poradie predložených žiadostí.“. 

 
Doterajšie články 10 a 11 sa označujú ako články 14 a 15.  
 

6. Články 14 a 15 sa spoločne označujú ako TRETIA ČAST smernice rektora číslo 
12/2012-N. 
 

7. Za bod 1 v článku 15 sa dopĺňa bod 2, ktorý znie: 

„2) Neoddeliteľnou súčasťou tejto smernice je  príloha číslo 1, ktorou je vzor 
„Hodnotiaceho hárku návrhu pokračujúceho projektu“.   
 

Doterajšie body 2 a 3 sa označujú ako body 3 a 4. 

8. Dopĺňa sa príloha číslo 1 smernice rektora číslo 12/2012-N, ktorej text je uvedený 
v prílohe dodatku číslo 1 k smernici rektora číslo 12/2012-N. 

 
 

Článok II. 
 

1. Ostatné ustanovenia smernice rektora číslo 12/2012-N zostávajú nedotknuté. 
 

2. Dodatok číslo 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť smernice rektora číslo 12/2012-N. 

 
3. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku číslo 1 je príloha, ktorou je vzor „Hodnotiaceho 

hárku návrhu pokračujúceho projektu“; príloha dodatku číslo 1 sa súčasne stáva 
prílohou číslo 1 smernice rektora číslo 12/2012-N. 

 
4. Dodatok číslo 1 nadobúda účinnosť 1. marca 2013. 

 

 

 
                                                                                                               v. r.  
                                            prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.  
                                                        rektor  
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Príloha  

dodatku číslo 1 k smernici rektora číslo 12/2012-N 
_________________________________________ 

 
 

Príloha číslo 1 
Smernice rektora číslo 12/2012 – N zo dňa 30. 11. 2012 

„Program na podporu mladých výskumníkov“ 
 

Hodnotiaci hárok návrhu pokračujúceho projektu č. xxx 
 

Riešiteľ : XZY 
 

  
Hodnotená položka : 

 

 
Počet bodov : 

 
1 

 
Aktuálnosť predloženého návrhu 
pokračujúceho projektu 

 

 
2 

 
Hodnotenie formy spracovania návrhu 
pokračujúceho projektu 

 

 
3 

 
Hodnotenie osobnosti riešiteľa  
pokračujúceho projektu 

 

 
4 

 
Hodnotenie efektívnosti návrhu  
finančného rozpočtu pokračujúceho projektu 

 

 
5 

 
Hodnotenie zdôvodnenia personálneho 
zámeru súčasti STU  

 

 
6 

 
Celkový počet bodov 
 

 

 
 

 
__________________________________________________________________________ 

1) Podpísaný originál vnútornej organizačnej a riadiacej normy „Dodatok číslo 1 k 
Smernici rektora Program na podporu mladých výskumníkov“ z 26. 02. 2013 je 
uložený a k nahliadnutiu prístupný v kancelárii kvestora u JUDr. Marcely 
Haladejovej. 


