
Bratislava 10. júla 2015 

  Číslo: 2015-15075/33841:1-15E0      

 

OZNÁMENIE 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o predkladaní žiadostí o poskytnutie 

DOTÁCIE NA VEDECKO-TECHNICKÉ SLUŽBY 

 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v súlade s § 8a ods. 8 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“) na základe podpísaného Memoranda o vzájomnom porozumení 

o uskutočnení súťaže na poskytnutie subvencií (grantov) v rámci rusko-slovenskej vedecko-

technickej spolupráce zo dňa 2. júna 2015 v Moskve (ďalej len „Memorandum“) oznamuje 

možnosť požiadať o poskytnutie dotácie z prostriedkov štátneho rozpočtu na podporu aktivít v 

oblasti vedecko-technických služieb v oblasti aplikovaného výskumu a vývoja v súlade s 

nasledujúcou špecifikáciou: 

 

a) druh činnosti podľa § 8 ods. 2 zákona, na ktorý bude dotácia poskytnutá: 

činnosti podľa § 8 ods. 2 písm. písm. b), j) a k) zákona; 

 

b) základné ciele poskytnutia dotácie: 

Implementácia projektov podporujúcich medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu oboch 

krajín, činnosti podporujúcich skvalitňovanie infraštruktúry výskumu a vývoja a činností 

podporujúcich prenos výsledkov výskumu a vývoja do praxe.  

 

Základným cieľom poskytnutia dotácie je podporiť projekty spoločného záujmu v oblasti 

štátnych priorít týkajúcich sa vedecko-technologického rozvoja Slovenskej republiky a Ruskej 

federácie v nasledovných oblastiach: výskum v oblasti nových materiálov a nanotechnológií; 

informačné a telekomunikačné technológie; biomedicína a biotechnológie; priemyselné 

technológie; systémy zamerané na úsporu energií a poľnohospodárske vedy a životné 

prostredie. 

 

c) podmienky poskytnutia dotácie 

Dotácia bude poskytnutá na podporu aktivít v oblasti významnej infraštruktúry obojstranného 

záujmu Slovenskej republiky a Ruskej federácie. Žiadateľom o dotáciu môže byť len 

právnická osoba zaoberajúca sa výskumom v príslušnej oblasti výskumu so sídlom 

v Slovenskej republike.  

 

Žiadosť o dotáciu musí obsahovať v predmete podľa bodu b) tohto oznámenia projekt 

obojstranného záujmu Slovenskej republiky a Ruskej federácie s dôrazom na výsledky 

v hospodárskej a spoločenskej praxi. V projekte je potrebné stanoviť úlohy, ktoré budú riešiť 

ruskí a slovenskí partneri projektu ako aj objemy financovania zo strany Slovenskej republiky 

a Ruskej federácie.  

 

K žiadosti o dotáciu je potrebné predložiť doklad potvrdzujúci existenciu dohody medzi 

žiadateľom a partnerom z Ruskej federácie ohľadne spoločnej realizácie projektu. 

 



Poskytnutie dotácie z prostriedkov štátneho rozpočtu na podporu aktivít v oblasti vedecko-

technických služieb v oblasti aplikovaného výskumu a vývoja sa koná v spolupráci 

s Ministerstvom školstva a vedy Ruskej federácie na základe memoranda. 

 

Podmienky výzvy na ruskej strane sú zverejnené na oficiálnych internetových stránkach 

Ministerstva školstva a vedy Ruskej federácie: http://konkurs2014.fcpir.ru . 

 

Ruská strana poskytne finančnú podporu ruským príjemcom dotácií a slovenská strana 

poskytne dotáciu slovenským príjemcom dotácií.  

 

Rozsah financovania projektu ruskou stranou zo štátneho rozpočtu bude predstavovať až                  

15 miliónov ruských rubľov na jeden projekt za rok a celková výška financovania nesmie 

prevýšiť 15 miliónov ruských rubľov. Financovanie projektov ruskou stranou sa bude 

uskutočňovať v rámci federálneho účelového programu „Výskum a vývoj v prioritných 

smeroch rozvoja vedecko-technologického komplexu Ruskej federácie na obdobie 2014-

2020“. 

 

Rozsah financovania projektu slovenskou stranou zo štátneho rozpočtu bude do výšky                     

300 tisíc  EUR na jeden projekt za rok a celková výška financovania projektov nesmie 

prevýšiť 300 tisíc EUR v jednom kalendárnom roku.  

 

Maximálna doba realizácie projektu nesmie presiahnuť 36 mesiacov.  

 

Účasť partnerov z tretej krajiny je možná avšak len za predpokladu zabezpečenia 

financovania z vlastných zdrojov.  

 

Hodnotenie žiadostí bude vykonané osobitne na slovenskej strane a osobitne na ruskej strane 

v súlade s príslušnými národnými právnymi predpismi. 

 

Výsledné rozhodnutie o poradí žiadostí bude prijaté na základe rozhodnutia rusko-slovenskej 

pracovnej skupiny.   

 

Podporené budú najviac tri žiadosti o dotáciu, ktorej obsahom budú vedecko-technické služby 

zamerané na výskum v oblasti významnej infraštruktúry obojstranného záujmu Slovenskej 

republiky a Ruskej federácie.  

 

d) výberové a hodnotiace kritéria predkladaných žiadostí: 

1. žiadosť musí obsahovať náležitosti stanovené v § 8a ods. 10 a 11 a prílohy podľa ods. 12 

zákona; 

maximálny počet bodov 20 

 

2. žiadateľ musí deklarovať skúsenosti a výsledky dosiahnuté v oblasti významnej 

infraštruktúry spoločného záujmu Slovenskej republiky a Ruskej federácie, najmä v oblasti 

úspešného riešenia výskumného projektu a preukázania udržateľnosti výskumného projektu, 

ktorý podporí rast zamestnanosti kvalifikovaných technikov a výskumných pracovníkov vo 

výskume a vývoji, a ktorý vytvorí produkty s vysokou pridanou hodnotou.  

Žiadateľ predloží príslušnú dokumentáciu potvrdzujúcu dosiahnuté výsledky a skúsenosti za 

posledné tri roky; 

maximálny počet bodov 30 

 

http://konkurs2014.fcpir.ru/


3. úroveň rozpracovanosti a konkretizácie jednotlivých druhov činností podľa § 8 ods. 2 písm. 

b), j) a k) zákona; 

maximálny počet bodov 25 

 

4. úroveň rozpracovanosti základných cieľov, na ktoré sa dotácia poskytuje. Hodnotí sa  

kvalita rozpracovania jednotlivých aktivít vrátane predpokladaných výstupov vo vzťahu  

k naplneniu cieľov poskytnutia dotácie. Hodnotí sa realizovateľnosť jednotlivých aktivít  

a činností, ich prepojenosť a súlad s cieľom a plánovaným výsledkom, väzba navrhovaných 

aktivít na činnosť žiadateľa. 

maximálny počet bodov 25 

 

e) Výška spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa: 

Nie sú potrebné vlastné zdroje žiadateľa. 

 

f) adresa prijímania žiadostí o poskytnutie dotácie: 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu, Stromová 1, 813 30 Bratislava 

 

g) dátum a hodina uzatvorenia prijímania žiadostí o poskytnutie dotácie: 

10. septembra 2015 do 24:00 hod. v elektronickej forme a listinnej forme s doručením na 

uvedenú adresu najneskoršie dňa 14. septembra 2015 do 14:00 hod. 

 

h) Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie na vedecko-technické služby v elektronickej 

forme je prístupný na: www.vedatechnika.sk 

 

i) Okruh oprávnených žiadateľov: 

právnické osoby so sídlom v Slovenskej republike so zameraním na príslušnú oblasť výskumu 

a vývoja uvedeného v bode c) oznámenia; 

 

j) výška finančných prostriedkov viazaná na zverejnené oznámenie o predkladaní 

žiadostí na dotáciu: 

do výšky 300 tis. EUR/1 rok z rozpočtu MŠVVaŠ SR 

 

k) najvyššia a najnižšia výška dotácie, ktorá bude poskytnutá na jednu žiadosť: 

do výšky 300 tis. EUR/1 rok z rozpočtu MŠVVaŠ SR 

 

l) dotácia: 

Dotácia sa poskytuje na roky 2016, 2017, 2018 

 

m) 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 emailové 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. 

http://www.vedatechnika.sk/


 

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

Ing. Róbert Szabó, PhD., tel.:02/59374712,  e-mail robert.szabo@minedu.sk 

PhDr. Marek Hajduk, PhD., tel.: 02/59374730, e-mail marek.hajduk@minedu.sk  

denne v hodinách od 9:00 – 11:00 hod. 

Žiadosti, ktoré nespĺňajú technické a formálne podmienky budú vyradené. 

 

n) Časový harmonogram vyhodnocovania žiadostí o poskytnutie dotácie: 

1. Termín odstránenia formálnych nedostatkov žiadostí: do 5 pracovných dní od doručenia 

výzvy MŠVVaŠ SR na odstránenie formálnych nedostatkov v žiadosti o poskytnutie dotácie 

2. Rokovanie odbornej komisie na slovenskej strane pre poskytnutie dotácie: do 15.11.2015 

3. Rokovanie spoločnej zmiešanej slovensko-ruskej komisie: do 5.12.2015 

4. Zverejnenie výsledkov výzvy: 15.12.2015 

5. Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie: do 31. 03. 2016 (oprávnenosť projektových 

aktivít od 1.1.2016) 

 

 

 

 

 

              Juraj Draxler, MA 

      minister školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky              
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