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7.
VÝNOS
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 22. júna 2015,
ktorým sa ustanovujú kritériá a postup na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie
dotácie

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 9 zákona č. 525/2010 Z. z.
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení zákona
č. 72/2015 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§1
(1)
Kritériá a postup na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm.
a) zákona sú uvedené v prílohe č. 1.
(2)
Kritériá a postup na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm.
b) až l) zákona sú uvedené v prílohe č. 2.
(3)

Žiadosti o poskytnutie dotácie sa vyhodnocujú bez identifikácie žiadateľa.

§2
Tento výnos nadobúda účinnosť 15. júla 2015.

Viliam Čislák, v.r.
minister
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Príloha č. 1
k výnosu
Kritériá a postup na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm.
a) zákona
Tabuľka č. 1
Kritériá na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona
Kritériá na vyhodnocovanie žiadostí
o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1
písm. a) zákona
1. Vedecká excelentnosť alebo
technologická excelentnosť
návrhu na projekt
1.1 Vychádza návrh z hlbokej znalosti
problematiky v danej oblasti na svetovej
úrovni? Ide v cieľoch návrhu o pokrok za
limity súčasného stavu?

Rozpätie
bodového
hodnotenia

0–3

1.2 Je návrh originálny a inovatívny?

0–3

1.3 Sú ciele projektu určené jednoznačne?
1.4 Sú ciele v súlade s podporovanými
oblasťami Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky?
1.5 Je dosiahnutie cieľov reálne?
1.6 Dá sa kontrolovať dosiahnutie cieľov
projektu z časového a finančného hľadiska?
1.7 Je explicitne formulovaná vedecká
hypotéza, ktorú má projekt potvrdiť alebo
vyvrátiť?
1.8 Je zodpovedný riešiteľ vedecky alebo
technologicky excelentný na riešenie
projektu?
Súčet pridelených bodov po vynásobení
koeficientom 2
2. Kvalita a efektívnosť vykonania
zámerov projektu
2.1 Navrhované združenie riešiteľských
organizácií a jednotliví členovia
riešiteľského tímu sú schopní (najmä
s prihliadnutím na ich bibliometrický
záznam za posledné roky) úspešne riešiť
navrhovaný projekt?
2.2 Doplňujú sa navzájom členovia
združenia riešiteľských organizácií
z hľadiska svojich odborných spôsobilostí?
2.3 Umožňuje infraštruktúra riešiteľských
organizácií riešiť navrhovaný projekt?

0–3
0–3
0–3
0–3
0–3
0–3

0–3

0–3
0–3

Bodové
hodnotenie

Odôvodnenie
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Súčet pridelených bodov po vynásobení
koeficientom 1
3. Manažment navrhovaného projektu
3.1 Je navrhovaný manažment (finančný
a organizačný) spôsobilý zabezpečiť
úspešné vedecké riešenie?
3.2 Má žiadateľ z minulosti skúsenosti
s manažmentom vedeckej práce?
3.3 Je rozšírenie alebo využitie výsledkov
projektu, ako aj manažment duševného
vlastníctva súčasťou navrhovaného
projektu?
3.4 Existuje predpoklad využiteľnosti
výsledkov projektu malými a strednými
podnikateľskými subjektmi?
Súčet pridelených bodov po vynásobení
koeficientom 1
4. Úloha navrhovaného projektu vo
vzdelávacom procese
4.1 Prispeje navrhovaný projekt k niektorej
forme štúdia (pregraduálnej,
postgraduálnej)?
4.2 Plánuje navrhovaný projekt
popularizáciu získaných poznatkov?
Súčet pridelených bodov po vynásobení
koeficientom 1
5. Požadované finančné prostriedky
5.1 Je odhad požadovaných finančných
prostriedkov primeraný? Je celková
požadovaná výška dotácie primeraná
vzhľadom na zameranie projektu?
5.2 Zodpovedá členenie na jednotlivé
položky náplni pracovných činností ?
5.3 Sú plánované výdavky relevantné voči
účelu a zameraniu projektu?
5.4 Sú požadované finančné prostriedky
oprávnené a sú alokované primerane s
ohľadom na celkový rozpočet projektu,
personálne kapacity a zariadenia?
Súčet pridelených bodov po vynásobení
koeficientom 1
POČET ZÍSKANÝCH BODOV
CELKOM
ZÁVEREČNÉ HODOTENIE

0–3
0–3
0–3

0–3

0–3
0–3

0–3
0–3
0–3
0–3

0 – 87
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Tabuľka č. 2
Postup na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona
1.

Žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona sa vyhodnocujú na základe
piatich kritérií členených na subkritériá, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 1.

2.

Každé subkritérium sa hodnotí osobitne pridelením bodov z rozpätia bodového hodnotenia
uvedeného v riadku pri každom subkritériu.

3.

Pridelené body z rozpätia bodového hodnotenia sa uvádzajú v stĺpci bodové hodnotenie a
odôvodňujú sa v stĺpci odôvodnenie pri každom subkritériu osobitne. V ostatných riadkoch sa
odôvodnenie neuvádza.

4.

Pridelené body sa sčítavajú a súčet pridelených bodov sa uvádza v stĺpci bodové hodnotenie
v riadku súčet pridelených bodov pre každé kritérium osobitne.

5.

Súčet pridelených bodov za prvé kritérium sa vynásobuje koeficientom 2 a výsledok sa uvádza
v stĺpci bodové hodnotenie v riadku súčet pridelených bodov po vynásobení koeficientom 2.

6.

Súčet pridelených bodov za ostatné kritériá sa vynásobuje koeficientom 1 a výsledok sa uvádza
v stĺpci bodové hodnotenie v riadku súčet pridelených bodov po vynásobení koeficientom 1.

7.

Celkový počet pridelených bodov sa uvádza v stĺpci bodové hodnotenie v riadku počet získaných
bodov celkom.

8.

V záverečnom hodnotení sa uvádzajú pozitíva a negatíva projektu.

9.

Zo súčtu celkového počtu bodov pridelených každým hodnotiacim členom Vedeckej rady
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vypočíta jej predseda priemerný počet
získaných bodov.
Na odporúčacie stanovisko na poskytnutie dotácie je potrebný priemerný počet získaných bodov
56 z najvyššieho možného počtu bodov 87.

10.
11.

Ak je priemerný počet získaných bodov nižší ako 56, projekt sa vyradí.
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Príloha č. 2
k výnosu
Kritériá a postup na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. b) až l)
zákona
Tabuľka č. 1
Kritériá na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. b) až l) zákona
Rozpätie
Kritériá na vyhodnocovanie žiadostí
bodového
o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. b)
hodnotenia
až l) zákona
1. Účelnosť
1.1 Zameranie podľa cieľa a účelnosti projektu
1.2 Prehľadnosť a zrozumiteľnosť odborného a
časového harmonogramu
1.3 Štruktúra a popis plánovaných aktivít
1.4 Jasnosť a zrozumiteľnosť aktivít, výsledkov
a výstupov
1.5 Realizácia rôznorodých aktivít s dôrazom na
regionálne alebo lokálne pokrytie

0 – 15
0–5
0–5
0–5
0–5

Súčet pridelených bodov
2. Cieľové skupiny a publicita
2.1 Zadefinovanie cieľovej skupiny
2.2 Rozsah oslovenia širokej verejnosti
a ostatných mimo zadefinovanej cieľovej
skupiny
2.3 Zapojenie cieľovej skupiny ako aktéra
aktivít, nielen ich konzumenta
Súčet pridelených bodov
3. Realizácia projektu a udržateľnosť
3.1 Súlad aktivít s cieľmi a výsledkami
3.2 Definovanie merateľnosti výstupov aktivít
a plnenia cieľov
3.3 Zabezpečenie nadväznosti na aktivity
realizované v danej oblasti v predchádzajúcom
období
3.4 Použitie inovatívneho prístupu, kreatívnosti
alebo osvedčených postupov
Súčet pridelených bodov
4. Rozpočet a efektívnosť
4.1 Vyrovnanosť rozpočtu v závislosti od
plánovaných aktivít
4.2 Nevyhnutnosť a reálnosť výdavkov na
realizáciu projektu
4.3 Úroveň spracovania dokumentácie
a komplexnosť informácií potrebných pre

0–6
0–7
0–8

0–6
0–5
0–7
0–6

0–7
0–8
0–5

Bodové
hodnotenie

Odôvodnenie
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posúdenie obsahu žiadosti
Súčet pridelených bodov
POČET ZÍSKANÝCH BODOV CELKOM

0 –100

ZÁVEREČNÉ HODOTENIE

Tabuľka č. 2
Postup na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. b) až l) zákona
1.

Žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. b) až l) zákona sa vyhodnocujú na základe
štyroch kritérií členených na subkritériá, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 1.

2.

Každé subkritérium sa hodnotí osobitne pridelením bodov z rozpätia bodového hodnotenia
uvedeného v riadku pri každom subkritériu.

3.

Pridelené body z rozpätia bodového hodnotenia sa uvádzajú v stĺpci bodové hodnotenie a
odôvodňujú sa v stĺpci odôvodnenie pri každom subkritériu osobitne. V ostatných riadkoch sa
odôvodnenie neuvádza.

4.

Pridelené body sa sčítavajú a súčet pridelených bodov sa uvádza v stĺpci bodové hodnotenie
v riadku súčet pridelených bodov pre každé kritérium osobitne.

5.

Celkový počet pridelených bodov sa uvádza v stĺpci bodové hodnotenie v riadku počet získaných
bodov celkom.

6.

V záverečnom hodnotení sa uvádzajú pozitíva a negatíva projektu.

7.

Zo súčtu celkového počtu bodov pridelených každým hodnotiacim členom komisie Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky vypočíta jej predseda priemerný počet získaných bodov.
Na odporúčacie stanovisko na poskytnutie dotácie je potrebný priemerný počet získaných bodov
50 z najvyššieho možného počtu bodov 100.

8.
9.

Ak je priemerný počet získaných bodov nižší ako 50, projekt sa vyradí.
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OZNAMOVACIA ČASŤ
Straty a odcudzenia pečiatok
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky oznamuje, že zdravotníckym zariadeniam boli
odcudzené (stratené) pečiatky, ktorých zoznam je uvedený v prílohe tohto oznámenia. Pri zneužití
týchto pečiatok na vystavenie lekárskych predpisov a iných dokumentov, ktoré sú súčasťou zdravotnej
dokumentácie, alebo pri falšovaní verejnej listiny touto pečiatkou, treba túto skutočnosť okamžite
oznámiť policajným orgánom, príslušnému lekárovi samosprávneho kraja a ministerstvu zdravotníctva.
Po dátume, ktorý je uvedený ako predpokladaný termín odcudzenia alebo straty, je pečiatka neplatná.

Príloha k oznámeniu
Zoznam neplatných pečiatok

1. Text pečiatky:
UNB
Nemocnica Ružinov
Bratislava

P40707010202
MUDr. Zuzana Galliková
chirurg
A12704010 1

K odcudzeniu pečiatky došlo dňa 16. 06. 2015.
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