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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“) 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. c) a k) zákona; 
 
b) základné ciele poskytnutia dotácie: 
Hlavným cieľom je  zabezpečenie odbornej časti spolupráce s MŠVVa Š SR pri  zabezpečení 
úloh vyplývajúcich z účasti Slovenskej republiky v iniciatíve členských štátov EÚ „ Spoločný 
program vo výskume neurodegeneračných ochorení a to hlavne :  

- poskytovanie stanovísk k dokumentom EÚ v oblasti výskumu neurodegeneračných 
ochorení 

- koordinácia spolupráce slovenských subjektov výskumu a vývoja  v oblastiach 
zadefinovaných Strategickou výskumnou agendou spoločnej programovej iniciatívy 
EÚ  „ Spoločný program vo výskume neurodegeneračných ochorení“ 

- organizácia zasadnutí Správnej rady Spoločnej programovej iniciatívy „Spoločný 
program vo výskume neurodegeneračných ochorení“ v Slovenskej republike  

- vypracovanie Stratégie  Slovenskej republiky vo výskume neurodegeneračných 
ochorení 

 

c) podmienky poskytnutia dotácie 
Dotácia bude poskytnutá na podporu vedecko-technických služieb v nasledovných oblastiach:  
odborné poradenstvo v oblasti výskumu neurodegeneračných ochorení, koordinácia aktivít 
slovenských subjektov zaoberajúcich sa výskumom neurodegeneračných ochorení .   
  
Žiadateľom o dotáciu môže byt len právnická osoba zaoberajúca sa výskumom  v príslušnej 
oblasti so sídlom v Slovenskej republike. Podporená bude jedna  žiadosť o dotáciu, ktorej 
obsahom budú vedecko-technické služby zamerané na  odborné poradenstvo v oblasti 
výskumu neurodegeneračných ochorení a koordináciu aktivít slovenských subjektov 
zaoberajúcich sa výskumom neurodegeneračných ochorení.   
  
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 výskumu 
neurodegeneračných ochorení a skúsenosti zo spolupráce s členskými krajinami EÚ. Žiadateľ 
predloží príslušnú dokumentáciu potvrdzujúcu dosiahnuté výsledky a skúsenosti za posledné 
tri roky; 
maximálny počet bodov 30 

3. úroveň rozpracovanosti a konkretizácie jednotlivých druhov činností podľa § 8 ods. 2 písm. 
c) 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 vedy a techniky , Stromová 1, 813 30 Bratislava 
 

g) dátum a hodina uzatvorenia prijímania žiadostí o poskytnutie dotácie: 
23. september 2013do 24:00 hod. v elektronickej forme a listinnej forme s doručením na 
uvedenú adresu najneskoršie dňa 24. septembra 2013 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: 
100 tis. €, 
 
k) najvyššia a najnižšia výška dotácie, ktorá bude poskytnutá na jednu žiadosť: 
je 100 tis. €;  
 
l) dotácia: 
Dotácia sa poskytuje na rok 2013.  

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. Róbert Szabó, PhD., tel.:02/59374712, e-mail: robert.szabo@minedu.sk 
Ing. Ľubica Pitlová, tel.:02/59374741,  e-mail: lubica.pitlova@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 pre poskytnutie dotácie: do 15. 10. 2013 
3. Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie: do 31. 10. 2013. 
 
 
 
 
 
 
 

doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc. 
      minister školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky 

             v. r. 


