VÝZVA čís. 1/2009
Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie na riešenie projektov
výskumu a vývoja v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb
na rok 2009
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky oznamuje, že
v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na rok 2009 poskytne dotácie v celkovej výške max.
121 600 € (stodvadsaťjedentisíc šesťsto eur) na riešenie projektov výskumu a vývoja v oblasti
elektronických komunikácií a poštových služieb. Dotácie sa poskytujú v súlade so zákonom
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a výnosom Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
č. 1300/M-2005 o poskytovaní dotácií na výskum a vývoj v oblasti elektronických
komunikácií a poštových služieb v znení výnosu MDPT SR z 3. 10.2007 č. 2560/M-2007.
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky oznamuje, že do
7. mája 2009 je možné doručiť žiadosti o poskytnutie dotácie spolu s podkladmi na posúdenie
plnenia kritérií poskytnutia dotácie uvedenými v prílohe tejto výzvy. Žiadosť musí obsahovať
náležitosti podľa § 3 ods. 3 a 4 výnosu č. 1300/M-2005 v znení výnosu MDPT SR z 3.
10.2007 č. 2560/M-2007 o poskytovaní dotácií na výskum a vývoj v oblasti elektronických
komunikácií a poštových služieb.
Uvedené dokumenty je potrebné doručiť v stanovenom termíne vecne príslušnému
útvaru ministerstva na adresu:

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Sekcia pošty a telekomunikácií
Námestie slobody 6
P.O. Box 100
810 05 Bratislava

Konečný termín uzávierky podávania žiadostí: 7. máj 2009

Žiadosti, ktoré nebudú obsahovať predpísané náležitosti alebo budú doručené po
stanovenom termíne, ministerstvo nebude akceptovať. Na poskytnutie dotácie zo štátneho
rozpočtu nie je právny nárok.

Prioritná orientácia projektov
Prioritná orientácia projektov je zameraná na riešenie otázok koncepčnej povahy v oblasti
rozvoja elektronických komunikácií a na koncepciu poštových služieb.

Projekt č. 1
Nové trendy v technológiách satelitnej navigácie a ich potenciál pre hospodársky rozvoj
Slovenska
Analýza aktivít v oblasti globálnych navigačných satelitných systémov (GNSS), návrh
efektívneho postupu implementácie a využívania technológií GNSS v súlade politikou EÚ pre
vesmír (ESP), Dopravnou politikou SR do r. 2015 (relevantné špecifické ciele a priority)
a Dlhodobým zámerom štátnej vednej a technickej politiky do r. 2015, s prihliadnutím
k definovaným požiadavkám európskej bezpečnosti a spolupráce.
Účelom projektu je stanovenie základných smerov a priorít pri zavádzaní technológií GNSS
a ich aplikácií s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť ekonomiky Slovenska a zlepšiť
predpoklady pre udržateľný hospodársky rast.
Východiskami projektu sú strategické dokumenty EÚ, ESA, GSA a relevantné výsledky
odborných pracovných skupín v Európe a vo svete, očakávaným výstupom komplexná správa
o GNSS, súvisiacich technológiách, aplikáciách, problémoch a trendoch v ich riešení,
s návrhom postupu optimálneho využitia získaných poznatkov v hospodárskej a spoločenskej
praxi.
Projekt č. 2
Kvalita širokopásmových služieb
Účelom projektu je podporiť informovanosť verejnosti pri získavaní porovnateľných,
primeraných a aktualizovaných informácií o kvalite verejných elektronických komunikačných
služieb.
Monitorovanie, zber a spracovanie údajov o aktuálnom stave širokopásmového prístupu na
Slovensku z hľadiska pokrytia a ponúkaných služieb poskytovateľov širokopásmového
pripojenia a prezentovanie výsledkov spracovania na internete.
Analyzovanie a zhodnotenie spôsobov kategorizácie poskytovaných širokopásmových služieb
z pohľadu relevantných ukazovateľov kvality a požiadaviek na prevádzkové parametre a
charakteristiky prístupových širokopásmových sietí.
Formulovanie návrhu súboru ukazovateľov kvality a metodiky ich hodnotenia.

Projekt č. 3
Širokopásmový prístup novej generácie
Analýza možností rozvoja širokopásmového prístupu novej generácie na Slovensku.
Formulovanie opatrení zo strany štátu na stimuláciu ponuky a dopytu širokopásmového
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prístupu umožňujúceho využívanie vyspelých multimediálnych služieb a aplikácií v súlade
s iniciatívami EK zameraných na dosiahnutie plošného pokrytia územia širokopásmovým
prístupom a podporu investícií do prístupových sietí novej generácie.
Projekt č. 4
Analýza využívania frekvenčného spektra určeného na poskytovanie širokopásmových
služieb
Spracovanie analýzy využívania frekvenčného spektra určeného na poskytovanie
širokopásmových služieb za účelom vyhodnotenie plnenia Politiky využívania frekvenčného
spektra na širokopásmový prístup, schváleného uznesením vlády SR č. 5 z 11. januára 2006,
s ohľadom na:
- vyhodnotenie plnenie úloh, definovaných v Politike využívania frekvenčného spektra na
širokopásmový prístup,
- vyhodnotenie harmonizácie NTFS s ECA z hľadiska frekvenčných úsekov pridelených
pre prístupové siete,
- detailný popis zmien vo využívaní frekvenčného spektra na Slovensku medzi rokmi 2005
a 2009.

Projekt č. 5
Kvalita poštových služieb, možnosti jej hodnotenia a výška nákladov na jej dosiahnutie
Účelom projektu je analyzovať závislosť úrovne kvality poskytovaných poštových služieb od
nákladov na jej dosiahnutie. S využitím používaných ukazovateľov kvality doma a v zahraničí
navrhnúť ukazovatele kvality pre poštové služby a univerzálne poštové služby.
Východiskom je súčasný stav v meraní a úrovni kvality poskytovaných poštových služieb,
vyžadujúcich návrhy na riešenie v danej oblasti v závislosti od zmien na trhu poštových
služieb.
Očakávaným výstupom projektu je vytvorenie komplexného súboru ukazovateľov kvality
a získanie presnejšieho obrazu o nákladoch spojených so zabezpečovaním primeranej úrovne
poštových a univerzálnych služieb.

Kritériá pre posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácie
Doručené žiadosti posúdi výberová komisia podľa stanovených kritérií. Komisia sa pri
hodnotení a výbere žiadostí o poskytnutie dotácie riadi strategickými a rozvojovými
dokumentmi, prípadne ďalšími záväznými dokumentmi, prijatými v oblasti rozvoja vedy a
techniky vládou SR a ministerstvom.
Predložené návrhy projektov sa hodnotia najmä podľa týchto kritérií:
a) kvalita, koncepčná ujasnenosť a súlad vecného obsahu návrhu s predmetom výzvy,
b) ukončené a realizované projekty rovnakého alebo podobného charakteru za posledné
3 roky,
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c) primeranosť navrhovaných finančných nákladov na riešenie projektu,
d) odborná spôsobilosť garanta projektu a ďalších osôb, ktoré sa budú podieľať na riešení
projektu,
Pri konečnom hodnotení sa rovnocenne zohľadňujú stanoviská príslušných odborných
sekcií MDPT SR a oponentských posudkov, ktoré sa predkladajú formou expertízneho
posudku, ak komisia požiadala o ich vypracovanie.

Bratislava, 9. apríla 2009
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Príloha

Podklady na posúdenie plnenia kritérií
1. Názov projektu:

2. Realizované projekty rovnakého alebo podobného charakteru za posledné 3 roky
(názov projektu, odberateľ, náklady projektu, termín realizácie, stručný opis obsahu)

3. Odborná spôsobilosť garanta projektu a riešiteľov
(údaje o vzdelaní a odbornej praxi garanta projektu a ďalších osôb, ktoré sa budú podieľať
na riešení projektu – možno nahradiť predložením kópie platného osvedčenia o vykonaní
periodického hodnotenia o spôsobilosti vykonávať činnosti v príslušnej oblasti výskumu
a vývoja, vydaného ministrom školstva SR)

V ......................................... dňa .............................................

Odtlačok pečiatky žiadateľa

Podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa

