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OZNÁMENIE 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

o predkladaní žiadostí o poskytnutie dotácie na vedecko-technické služby 
 

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

dotácie prostredníctvom sekcie vedy a techniky, 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") 

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. b), i) a j) zákona 

 

b) základné ciele poskytnutia dotácie: 

Hlavným cieľom poskytnutia dotácie je vytvorenie uceleného organizačno-technického 

a administratívneho prostredia v oblasti telovýchovy na národnej úrovni v rámci SR. Toto prostredie 

bude mať inštitucionálny základ vo forme právnickej osoby a jeho úlohou bude realizácia 

systémového uskutočňovania prenosu výsledkov výskumu a vývoja do praxe, vzdelávania pre potreby 

výskumu a vývoja a skvalitňovania a modernizácie relevantnej materiálovo-technologickej základne. 

V rámci vytvoreného prostredia budú realizované pilotné projekty výskumu a vývoja s výstupmi vo 

forme vzorových riešení s možnosťou uplatnenia v praxi. 

 

Tento zámer má interdisciplinárny charakter, tvoriaci uzavretý reťazec oblasti filozofickej, 

organizačnej, technickej, realizačnej aj propagačnej s výstupom a spätnou väzbou pre trvalú inováciu. 

Vzájomná spolupráca odborníkov i laikov z oblasti sociálnej, zdravotnej, športovej, technickej, 

vzdelávacej a ďalších prinesie dostatok podnetov pre výrazné zlepšenie kvality života obyvateľstva. 

 

V rámci vytvoreného prostredia budú realizované nasledovné aktivity: 

 Vytvorenie organizačno-technického a administratívneho prostredia pre systémovú realizáciu 

predmetného zámeru na národnej úrovni v rámci SR; 

 Diseminácia informácií o účinných pohybových aktivitách a propagácia zámeru 

prostredníctvom tematicky zameraného webového portálu, ako aj prostredníctvom printových 

materiálov, časopisov a novín; 

 Poskytovanie vedecko-technických informácií prostredníctvom prednášok, praktických ukážok 

a neformálneho vzdelávania so zameraním na deti a mládež, dospelých, animátorov, trénerov, 

cvičiteľov a organizátorov pohybových aktivít vrátane mienkotvorných osobností; 

 Vytvorenie audiovizuálnych metodických materiálov, ktoré môžu slúžiť ako funkčné modely 

pre inovačné zámery s cieľom propagácie príkladov dobrej praxe; 

 Vybudovanie vzorových cvičebných priestorov ako príkladov dobrej praxe s využitím 

výsledkov aplikovaného vývoja a inovačného procesu. 

 

c) podmienky poskytnutia dotácie 

Dotácia bude poskytnutá na podporu vzniku originálnej koncepcie výskumu a vývoja, smerujúcej do 

oblasti telovýchovy. 

 

Žiadateľom o dotáciu môže byt len právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ so sídlom na 

území SR a s príslušným zameraním na v tomto oznámení definovanú oblasť aplikovaného vývoja so 

skúsenosťami v oblasti telovýchovy a vzdelávania. 



 

Podporené budú žiadosti o dotáciu, ktorých obsahom budú vedecko-technické služby zamerané na 

vybudovanie uceleného organizačno-technického a administratívneho prostredia v oblasti telovýchovy 

a podporu pilotných riešení v rámci budovaného komplexu. Podporené budú len žiadosti, ktoré v 

plnom rozsahu naplnia obsah základných cieľov poskytnutia dotácie. 

 

d) výberové a hodnotiace kritéria predkladaných žiadostí: 
Žiadosť musí obsahovať náležitosti stanovené v § 8a ods. 10 a 11 zákona. K žiadosti musia taktiež byť 

priložené prílohy podľa § 8a ods. 12 zákona. 

 

Hodnotiace kritériá: 

1. kvalita rozpracovanosti náležitostí podľa § 8a ods. 11 písm. a) a b) vo vzťahu k činnosti, na ktorú sa 

vzťahuje dotácia. 

maximálny počet bodov 20 

 

2. žiadateľ musí deklarovať skúsenosti a výsledky dosiahnuté v oblasti organizácie, riadenia a 

realizácie činností v oblasti telovýchovy s prepojením na oblasť vývoja a praxe. Žiadateľ predloží 

príslušnú dokumentáciu potvrdzujúcu dosiahnuté výsledky a skúsenosti za posledné tri roky. Hodnotí 

sa kvalitatívna úroveň deklarovaných skúseností a výsledkov. 

maximálny počet bodov 30 

 

3. úroveň rozpracovanosti základných cieľov, na ktoré sa dotácia poskytuje, a taktiež úroveň 

rozpracovanosti a konkretizácie jednotlivých druhov činností podľa § 8 ods. 2 písm. b), i) a j) zákona. 

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. Taktiež sa hodnotí kvalitatívna úroveň rozpracovanosti rozpočtu podľa § 8a ods. 11 písm. e) 

zákona vo vzťahu k vecnému a časovému plneniu činnosti, na ktorú sa poskytuje dotácia. 

maximálny počet bodov 50 

 

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 

vedy a techniky 

Stromová 1 

813 30 Bratislava 

 

 

 

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

09. január 2017 do 24:00 hod. v elektronickej forme a listinnej forme s doručením na uvedenú adresu 

najneskoršie dňa 10. januára 2017 do 12:00 hod. 

 

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

Formulár žiadosti je prílohou tohto oznámenia a taktiež je zverejnený na webovej stránke 

www.vedatechnika.sk. 

 

i) Okruh oprávnených žiadateľov: 
Oprávneným žiadateľom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ podľa § 8a ods. 4 

zákona, ktorá spĺňa podmienky uvedené v bode c) tohto oznámenia. 

 

j) výška finančných prostriedkov viazaná na zverejnené oznámenie o predkladaní žiadostí na 

dotáciu: 



Výška finančných prostriedkov viazaná na toto oznámenie je celkom 50 000 EUR z rozpočtu 

MŠVVaŠ SR. 

 

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

Najvyššia celková výška dotácie poskytnutá na jednu žiadosť je maximálne 50 000 EUR. Najnižšia 

celková výška nie je stanovená. 

 

l) obdobie poskytnutia dotácie: 
Dotácia sa poskytuje na obdobie roka 2017. Dotácia bude poskytnutá maximálne na jednu žiadosť. 

 

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 ho zašle doporučenou zásielkou 1. triedy na adresu 

MŠVVaŠ SR, sekcia vedy a techniky, Stromová 1, 813 30 Bratislava . 

 

Konzultácie na sekcii vedy a techniky MŠVVaŠ SR: 

 

Ing. Lukáš Zendulka, tel.: 02/59 374 736, e-mail lukas.zendulka@minedu.sk; 

Ing. Róbert Szabó, PhD., tel.: 02/59 374 716, e-mail robert.szabo@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 3 pracovných dní od doručenia výzvy 

MŠVVaŠ SR na odstránenie formálnych nedostatkov v žiadosti o poskytnutie dotácie 

2. Rokovanie odbornej komisie pre poskytnutie dotácie: do 15. 01. 2017 

3. Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie: do 31. 01. 2017. 

 

 

 

 

 

 

prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. 

minister školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky 

v. r. 

 

 

 

 

 


