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Vážená pani prorektorka pre vedu a výskum, 
vážený pán prorektor pre vedu a výskum, 
vážená pani prodekanka pre vedu a výskum, 
vážený pán prodekan pre vedu a výskum, 
vážení vedecko-pedagogickí pracovníci, 
výskumní pracovníci a doktorandi, 
vedúci útvarov vedy a výskumu na vysokých 
školách a fakultách  
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Vec: Zverejnenie výzvy na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty aplikovaného výskumu 
a informácie o uskutočnení priebežných a záverečných oponentúr projektov aplikovaného 
výskumu 
 
 

Odbor vedy a techniky na vysokých školách Ministerstva školstva Slovenskej republiky 
(ďalej len „OVTVŠ“) zverejňuje v rámci vnútorného grantového systému Ministerstva školstva 
Slovenskej republiky pre aplikovaný výskum (ďalej len „AV“) výzvu na podávanie žiadostí 
o dotáciu na nové projekty AV. Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu Ministerstva školstva 
Slovenskej republiky (ďalej len „MŠ SR“) na nový projekt AV je zverejnená touto formou a tiež 
i na našej internetovej  stránke http://www.minedu.sk/index.php?rootId=504.  
 
 OVTVŠ súčasne požaduje, aby sa uskutočnili konania záverečných oponentúr projektov 
AV, ako aj priebežných oponentúr AV, ktoré budú pokračovať v riešení v roku 2009, resp. v rokoch 
2009 až 2010 už v súlade s platným štatútom a pravidlami vnútorného grantového systému MŠ SR. 
 

Komplexný formulár na podanie nového projektu AV a pre záznam z priebežnej 
a záverečnej oponentúry je na internetovej stránke MŠ SR. 
 
 Žiadatelia o dotáciu MŠ SR na nový projekt AV so začiatkom riešenia od roku 2009 môžu 
predkladať žiadosti podľa pokynu do 17. 11. 2008. Formulár žiadosti o dotáciu MŠ SR na nový 
projekt AV je 1. hárok komplexného formulára. 
  
 
 
 



 
 Vedúci projektu AV, ktorý pokračuje v riešení v roku 2009, je povinný najneskôr do                   
17. 11. 2008 predložiť  odboru vedy a techniky na vysokých školách MŠ SR formulár „Záznam 
z priebežnej oponentúry za rok 2008“ (2. hárok formulára) spolu s dokladmi podľa pokynu 
a pravidiel AV v elektronickej forme a poštou  jeden originál podpísaný akademickým 
funkcionárom.  
 
 Vedúci projektu AV, ktorého riešenie má byť ukončené v roku 2008 je povinný predložiť 
odboru vedy a techniky na vysokých školách MŠ SR  formulár „Záznam zo záverečnej oponentúry“ 
(3. hárok formulára) spolu s ďalšími dokladmi v súlade s pokynom a pravidlami AV                           
 v elektronickej forme a  jeden originál poštou najneskôr do 15. 1. 2009. 
 
Dôležité upozornenia:  
1) Pred vypĺňaním formulára je nevyhnutné oboznámiť sa s pravidlami AV zverejnenými na 

internetovej stránke MŠ SR a tiež aj s príslušným pokynom na vypĺňanie formulára uvedenom 
v záhlaví každého hárku. 

2) Pri vyhodnocovaní žiadostí o dotáciu MŠ SR na nový projekt AV, resp. správ z priebežných 
oponentúr sa budú uprednostňovať projekty AV s výstupmi: patent, priemyselný vzor, 
technologický postup. 

3) Pri vypĺňaní názvu vysokej školy, pracoviska a ďalších buniek,  pri ktorých je to zvýraznené, 
treba využívať ponuku formulára a vybranú ponuku iba potvrdzovať. V pokynoch sa uvádza, 
ako sa možno dostať k ponukám formulára. 

4) Každý vyplnený formulár s podkladmi sa predkladá MŠ SR v elektronickej forme a  1 originál 
poštou. 

5) Iné ako elektronické spracovanie formulára je neakceptovateľné a v prípade nedodržania tohto 
opatrenia bude projekt AV vyradený z ďalšieho posudzovania. 

6) Administrátorom projektov AV je zamestnanec OVTVŠ p. Mgr. Ján Jankela, CSc. (e-mailová 
adresa: jan.jankela@minedu.sk, tel.č.: 02 59374 478, fax.č.: 02 59374 350). 

 
 Vážení prorektori, prodekani a vedúci útvarov pre výskum a vývoj, v tejto súvislosti si Vás 
dovoľujem požiadať o rozšírenie výzvy na podávanie nových projektov AV a týchto aktuálnych 
informácií všetkým tvorivým zamestnancom a doktorandom fakulty, prípadne vysokej školy, ak sa 
nečlení na fakulty. 
 

S úctou 
 
 
 
 

 

 prof. Ing. František Schlosser, CSc. 
                    vedúci služobného úradu 

 
 


