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Zoznam žiadateľov, ktorým boli poskytnuté dotácie  

+ celková výška poskytnutých dotácií 

Slovenský žiadateľ / Ruský partner 
 

Výška poskytnutej dotácie na obdobie 2016-
2018 

  

1.)    CEIT, a.s. 
               Optimalizácia výroby zafíru pre mikro- 

a nanoelektroniku 
 

                 /Southern Federal University/ 

 

 
 

300 000,-€ 

 

2.)    Žilinská univerzita v Žiline 
Skúmanie kombinovaných techník intenzívnych 

šmykových deformácií sľubných pre 

priemyselné aplikácie 

 

 /Ufa State Aviation Technical 

University/ 

 

 
 
 

298 715,-€ 

     
3.)    Univerzita Komenského v Bratislave 

Dizajn, syntéza a štúdium mechanizmu účinku 

nových originálnych heterocyklických zlúčenín, 

ktoré majú aktivitu voči latentnej tuberkulóze 

 
 /Federal Research Centre 

Fundamentals of Fiotechnology 

Russian academy of  sciences/ 

 
 
 

300 000,-€ 

 
                                          
 Celková výška finančných prostriedkov vyčlenených na dotáciu 
/3roky/ 
  
Čerpanie 

 

 
900 000,- € 

 
898 715,-€ 

 

Informácia o poskytnutí dotácie: 

V zmysle Oznámenia MŠVVaŠ SR č. 2015-15075/33841:1-15E0 o poskytnutí dotácie na vedecko-

technické služby bolo stanovené maximálne čerpanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu do 

výšky 300 tisíc Eur na jeden projekt/rok, pričom môžu byť podporené najviac tri žiadosti. 

Na slovenskej strane bolo predložených celkovo 10 žiadostí a na ruskej strane bolo predložených tiež 

10 žiadostí. V rámci procesu odstraňovania formálnych nedostatkov jednotliví žiadatelia doplnili 

chýbajúce prílohy. Dňa 30.9.2015 bola slovenská strana informovaná od ruskej strany, že projekt 

žiadateľa EVPÚ, a.s. nebol predložený v Ruskej federácii. Zároveň bola slovenská strana 
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informovaná, že projekt žiadateľa Allexis, s.r.o. a projekt žiadateľa SAV, Ústavu ekológie lesa 

nesplnil technické a právne požiadavky na ruskej strane. 

Predmetom rokovania odbornej komisie bolo sedem predložených žiadostí: 

 Žiadosť č. 2015-19121/46014:1-15E0. Žiadosť obsahuje projekt zameraný na podporu aktivít 

v oblasti vedecko-technických služieb v oblasti aplikovaného výskumu a vývoja v súlade podľa §8 

ods. 2 písm. b) j) a k) zákona, s celkovou požadovanou sumou dotácie 199 820 EUR a spĺňa 

všetky formálne náležitosti v zmysle Oznámenia. 

 Žiadosť č. 2015-19119/46015:1-15E0. Žiadosť obsahuje projekt zameraný na podporu aktivít 

v oblasti vedecko-technických služieb v oblasti aplikovaného výskumu a vývoja v súlade podľa §8 

ods. 2 písm. b) j) a k) zákona, s celkovou požadovanou sumou dotácie 300 000 EUR a spĺňa 

všetky formálne náležitosti v zmysle Oznámenia. 

 Žiadosť č. 2015-19118/46017:1-15E0. Žiadosť obsahuje projekt zameraný na podporu aktivít 

v oblasti vedecko-technických služieb v oblasti aplikovaného výskumu a vývoja v súlade podľa §8 

ods. 2 písm. b) j) a k) zákona, s celkovou požadovanou sumou dotácie 195 000 EUR a spĺňa 

všetky formálne náležitosti v zmysle Oznámenia. 

 Žiadosť č. 2015-19233/46322:1-15E0. Žiadosť obsahuje projekt zameraný na podporu aktivít 

v oblasti vedecko-technických služieb v oblasti aplikovaného výskumu a vývoja v súlade podľa §8 

ods. 2 písm. b) j) a k) zákona, s celkovou požadovanou sumou dotácie 300 000 EUR a spĺňa 

všetky formálne náležitosti v zmysle Oznámenia. 

 Žiadosť č. 2015-19111/45713:1-15E0. Žiadosť obsahuje projekt zameraný na podporu aktivít 

v oblasti vedecko-technických služieb v oblasti aplikovaného výskumu a vývoja v súlade podľa §8 

ods. 2 písm. b) j) a k) zákona, s celkovou požadovanou sumou dotácie 246 794 EUR a spĺňa 

všetky formálne náležitosti v zmysle Oznámenia. 

 Žiadosť č. 2015-19115/45693:1-15E0. Žiadosť obsahuje projekt zameraný na podporu aktivít 

v oblasti vedecko-technických služieb v oblasti aplikovaného výskumu a vývoja v súlade podľa §8 

ods. 2 písm. b) j) a k) zákona, s celkovou požadovanou sumou dotácie 300 000 EUR a spĺňa 

všetky formálne náležitosti v zmysle Oznámenia. 

 Žiadosť č. 2015-19117/46018:1-15E0. Žiadosť obsahuje projekt zameraný na podporu aktivít 

v oblasti vedecko-technických služieb v oblasti aplikovaného výskumu a vývoja v súlade podľa §8 

ods. 2 písm. b) j) a k) zákona, s celkovou požadovanou sumou dotácie 298 715 EUR a spĺňa 

všetky formálne náležitosti v zmysle Oznámenia. 

 

Na základe odborného hodnotenia prijatých žiadostí, komisia za slovenskú časť odporučila podporiť 

tri najlepšie umiestnené projekty - Beset, s.r.o., CEIT a.s., Žilinská univerzita. Slovenská strana 

následne obdržala výsledky odborného hodnotenia žiadostí za ruskú stranu, pričom ruská strana 

navrhla výsledné poradie nasledovne - Žilinská univerzita, Univerzita Komenského v Bratislave, 

CEIT, a.s.  

V mesiacoch december 2015 a január 2016 prebiehali rokovania s ruskou stranou o podpore troch 

najlepších projektov na základe výsledkov odborného hodnotenia slovenskej a ruskej strany. Výsledné 

poradie je nasledovné: 1. miesto CEIT, a.s., 2. miesto Žilinská Univerzita, 3. miesto Univerzita 

Komenského.  
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Zoznam žiadateľov, ktorým neboli poskytnuté dotácie  

1.) BESET, spol. s.r.o. 

Vývoj samo-učiacich expertných systémov pre diagnostickú analýzu biomedicínskych 

obrazov 

2.) STU Bratislava  

Výskum a vývoj technológie spájania kovových a nekovových materiálov difúznym 

zváraním 

3.) STU Bratislava  

Návrh technológie čistenia zložitých organických znečisťujúcich látok z odpadových vôd 

ozónovou a chemickou flotáciou 

4.) STU Bratislava  

Výskum a vývoj turbín pre malé spády 

5.) EVPÚ, a.s. 

Systém napájania a riadenia magnetického poľa supravodivých magnetov nuklotrónového 

iónového urýchľovača a kolidera projektu NICA 

6.) Allexis, s.r.o. 

Vývoj softvérového riešenia Skin Mark Evaluator 

7.) SAV, Ústav ekológie lesa 

Xylofágny hmyz: štúdium populačnej dynamiky, prognózovanie a ochrana lesa 
 

Informácia o neposkytnutí dotácie: 

V zmysle Oznámenia MŠVVaŠ SR č. 2015-15075/33841:1-15E0 o poskytnutí dotácie na vedecko-

technické služby bolo stanovené maximálne čerpanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu do 

výšky 300 tisíc Eur na jeden projekt/rok, pričom môžu byť podporené najviac tri žiadosti. 

Výsledné poradie, ako aj zoznam žiadateľov, ktorým nebola poskytnutá dotácia odzrkadľuje štátne 

priority v oblasti vedecko-technologického rozvoja SR a Ruskej federácie ako aj prenos výsledkov 

výskumu a vývoja do praxe. 

 


