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Bratislava: 31.08.2015 

Číslo: 2015-17261/40672:1-15F0 

 

OZNÁMENIE 

MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY O PREDKLADANÍ ŽIADOSTÍ K POSKYTOVANIU DOTÁCIÍ 

NA ČINNOSTI PODPORUJÚCE MEDZINÁRODNÚ VEDECKO-TECHNICKÚ 

SPOLUPRÁCU V EURÓPSKOM VÝSKUMNOM PRIESTORE FORMOU 

STÁŽOVÝCH POBYTOV ŠTUDENTOV, DOKTORANDOV 

A POSTDOKTORANDOV 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR") ako 

poskytovateľ dotácie prostredníctvom sekcie vysokých škôl, vedy a výskumu, podľa § 8a ods. 

2 písm. b) zákona č.172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja                 

a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej 

štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") a v súlade so Smernicou č. 

41/2010-I z 21.decembra 2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MŠVVaŠ SR a Národnou 

grantovou schémou na podporu študentov, doktorandov a postdoktorandov zúčastnených v 

organizáciách alebo centrách výskumu a vývoja v prepojení na Európsku výskumnú 

infraštruktúru, v ktorých je Slovenská republika (ďalej len „SR“) členom alebo má v nich 

významné zastúpenie, a na veľké infraštruktúry VaV ako je Európska organizácia pre jadrový 

výskum - CERN v Ženeve (Švajčiarsko) a Spojený ústav Jadrového výskumu - SÚJV 

DUBNA (Ruská federácia), poskytne dotácie z prostriedkov štátneho rozpočtu na vedu a 

techniku v rámci zahraničných vedeckých pobytov uchádzačov
1
) na medzinárodnú vedecko-

technickú spoluprácu:  

- vo výskumných centrách infraštruktúr Európskeho strategického fóra o 

výskumných infraštruktúrach (ďalej len „ESFRI Roadmap“), v ktorých je SR 

členom, resp. pridruženým členom a v ktorých má zastúpenie  

- a vo veľkých infraštruktúrach ako je CERN, SÚJV DUBNA a Medzinárodné 

centrum pre genetické inžinierstvo a biotechnológie - ICGEB v Terste 

(Taliansko).  

 

a) Druh činností podľa § 8 ods. 2 písm. b) zákona, na ktorý bude dotácia poskytnutá: 

Činnosti podľa § 8 ods. 2 písm. b), i) a k) zákona 

 

b) Základný cieľ poskytnutia dotácie a výberové kritériá, podľa ktorých sa budú 

jednotlivé žiadosti o poskytnutie dotácie vyhodnocovať, a počet bodov prislúchajúci 

k jednotlivým výberovým kritériám: 

- Základným cieľom poskytnutia dotácie je podpora medzinárodnej vedecko-

technickej spolupráce, prostredníctvom stážového pobytu umožniť mladým vedcom – 

študentom, doktorandom, postdoktorandom, riešiť svoj výskumný projekt priamo 

v daných európskych laboratóriách pod vedením skúsených a renomovaných 

                                                           
1
 Uchádzačom sa rozumie: 

- doktorand - študent III. stupňa VŠ štúdia, ktorý rieši projekt so zameraním na výskumnú problematiku organizácie 

alebo centrách výskumu a vývoja (ďalej len VaV") v predmetných oblastiach (ďalej len „ doktorand"); 

- postdoktorand - mladý vedecký pracovník s ukončeným 3. stupňom VŠ štúdia do 35 rokov, ktorý rieši projekt v 

organizácii alebo centrách VaV so zameraním na výskumnú problematiku v predmetných oblastiach, pôsobiaci na 

vysokej škole prípadne inom výskumnom pracovisku (ďalej len „postdoktorand''); 

- študent - študent II. stupňa VŠ štúdia študijného odboru so zameraním na problematiku VaV v predmetných 

oblastiach na vysokej škole zapojenej do spolupráce s organizáciou alebo centrami VaV v predmetných oblastiach 

(ďalej len „študent"). 
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zahraničných vedcov. Cieľom je prispieť mladými ľuďmi ku kvalite vykonávaného 

výskumu a vývoja. 

 

- Podmienky poskytnutia dotácie: 

Dotácia na zahraničné vedecké pobyty bude poskytnutá MŠVVaŠ SR oprávnenému 

žiadateľovi na vedecko-technické služby na podporu výskumu a vývoja zahraničných 

vedeckých pobytov študentov, doktorandov, postdoktorandov v organizáciách alebo 

centrách výskumu a vývoja. Tieto musia byť v súlade s oblasťami špecializácie 

Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS3 SK) a 

s Akčnými plánmi RIS3 SK a prepojení s plánom budovania infraštruktúry ESFRI 

Roadmap, v ktorých je Slovenská republika členom, pozorovateľom alebo má 

významné zastúpenie vo výskume a vývoji, v oblastiach špecializácie:     

- Materiálový výskum a nanotechnológie 

- Informačno-komunikačné technológie 

- Biotechnológie a biomedicína 

 

- Výberové kritériá, podľa ktorých sa budú jednotlivé žiadosti o poskytnutie 

dotácie vyhodnocovať: 

1. Vymedzenie projektu/projektov, na ktorý sa žiada dotácia,               10 bodov 

(zámer a cieľ) 

2. Odporúčanie odborného garanta vedeckej práce uchádzača               10 bodov 

3. Vecný zámer projektu uchádzača riešeného počas vedeckého            

pobytu                                                                                                  10 bodov 

4. Rozpočet individuálnej schémy vedeckého pobytu uchádzača           10 bodov 

5. Ciele a výstupy projektu uchádzača                                                    10 bodov 

6. Zoznam publikácií a prehľad riešených projektov uchádzača            10 bodov 

7. Napojenie vedeckej práce uchádzača na riešenie príslušnej 

výskumnej infraštruktúry                                                                    10 bodov 

8. Doplňujúce informácie o uchádzačovi                                                10 bodov 

9. Úplnosť žiadosti podľa ustanovení zákona                                         10 bodov 

 

Podľa kritérií 2. až 8. sa budú samostatne vyhodnocovať jednotliví uchádzači v rámci 

predložených žiadostí o poskytnutie dotácie. Kritériá 1. a 9. budú aplikované na žiadosť         

o poskytnutie dotácie ako celok. 

 

c) Výška spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa: 

Nie sú potrebné vlastné zdroje žiadateľa. 

 

d) Adresa prijímania žiadostí o poskytnutie dotácie: 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Sekcia vysokých škôl, vedy a techniky 

Stromová 1 

813 30 Bratislava 

 

e) Dátum a hodina uzatvorenia prijímania žiadostí o poskytnutie dotácie:  

25.10.2015 do 14:00 hod. 
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f) Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie a spôsob predkladania žiadosti: 

- Dotáciu môže požiadať žiadateľ
2
 v zmysle prílohy tohto oznámenia, ktorý je 

právnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľom - spĺňajúcou podmienky 

stanovené v § 8a zákona so sídlom na Slovensku, 

- žiadateľ môže predložiť iba jednu žiadosť o poskytnutie dotácie, 

- žiadateľ podáva žiadosť
3
 v jednom listinnom vyhotovení a elektronickej podobe (vo 

formáte rtf alebo xls), ktorej neoddeliteľnou súčasťou je projekt o zameraní výskumu a 

vývoja obsahujúci všetky súvisiace informácie o realizovaní výkonu, charakteristiku 

uchádzačov zúčastňujúcich sa zahraničných vedeckých pobytov v súlade 

s predmetným formulárom žiadosti o poskytnutie dotácie a metodickým pokynom. 

 

g) Okruh oprávnených žiadateľov o dotáciu: 

Oprávneným žiadateľom na poskytnutie dotácie môže v súlade so zákonom byť právnická 

osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá má k 01.01.2015 uvedený v predmete činnosti 

výskum a vývoj alebo výskum. 

 

h) Maximálna výška finančných prostriedkov viazaných na zverejnené oznámenie: 

120 000€ 

 

i) Minimálna a maximálna výška dotácie:  

Minimálna a maximálna výška dotácie, ktorá bude poskytnutá na jednu žiadosť o poskytnutie 

dotácie nie je vymedzená, avšak na jedného uchádzača
4
 môže byť v rámci žiadosti 

poskytnutých maximálne 10 900 €. 

 

- Obdobie čerpania finančných prostriedkov poskytnutých v rámci dotácie         

(od - do): 15.11.2015 – 31.03.2016 

 

j) Spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadostí o poskytnutie dotácie:  

V prípade, že má žiadosť formálne nedostatky, ministerstvo prostredníctvom elektronickej 

pošty (e-mailu) vyzve žiadateľa, aby ich odstránil v lehote do piatich pracovných dní od 

doručenia výzvy ministerstva na odstránenie formálnych nedostatkov. V prípade, že žiadateľ 

nepotvrdí prijatie výzvy na odstránenie nedostatkov, poverený pracovník ministerstva 

telefonicky požiada žiadateľa o e-mailové potvrdenie príjmu výzvy na doplnenie žiadosti.  

Opravu nedostatkov žiadosti doručí žiadateľ v elektronickej a písomnej forme v lehote do 

piatich pracovných dní do podateľne ministerstva alebo zašle doporučenou zásielkou 1. triedy 

na adresu MŠVVaŠ SR, sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu, Stromová 1, 813 30 

Bratislava. 

Konzultácie na sekcii vysokých škôl, vedy a výskumu MŠVVaŠ SR:  

Ing. Róbert Szabó, PhD. (e-mail robert.szabo@minedu.sk, tel. č.: 02/59 374 712)  

 

 

 

                                                           
2
 Žiadateľ: 

- v prípade študenta resp. doktoranda žiadateľom je vysoká škola v SR zapojená do spolupráce s organizáciou alebo 

centrom výskumu a vývoja so zameraním na výskumnú problematiku v predmetných oblastiach, 

- v prípade postdoktoranda môže byť žiadateľom ktorákoľvek výskumná organizácia v SR zapojená do spolupráce s 

organizáciou alebo centrom výskumu a vývoja so zameraním na výskumnú problematiku v predmetných oblastiach, s 

ktorou má postdoktorand uzavretý pracovný pomer alebo dohodu o vykonaní práce. 
3
 Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie v elektronickej podobe je prílohou tohto oznámenia. 

4
 Podrobné informácie o finančných prostriedkoch sú uvedené v časti 2.2. Metodického pokynu k oznámeniu o 

poskytovaní dotácie. 
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k) Časový harmonogram vyhodnocovania žiadostí o poskytnutie dotácie: 

Vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie: do 01.11.2015 

Zverejnenie výsledkov výzvy: 01.11.2015 

Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie do: 15.11.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Juraj Draxler 

                                               minister školstva, vedy, výskumu a športu  

                                                    Slovenskej republiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


