
Časopisy 2016 – neschválenie dotácie 

p. č. odborný časopis žiadateľ 
Dotácia - 

finančná podpora 

1. Múzy v škole Občianske združenie Múzy v škole 0 € 

2. 

Orol tatranský – revue pre 

mladú literatúru, umenie 

a spoločnosť 

Slovenský literárny ústav Matice 
slovenskej 

0 € 

3. Zubríček OZ Zubríček 0 € 

4. Právny kuriér pre školy Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o 0 € 

5. Slovenský stenograf PARENTES, s. r. o. 0 € 

6. 
ŠKOLA – manažment, 
ekonomika, legislatíva 

PhDr. Marian Medlen 0 € 

7. AMAVET Revue 
Asociácia pre mládež, vedu a techniku - 

AMAVET 
0 € 

 

Na základe výsledku posúdenia a vyhodnotenia žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu vydávania časopisov s dôrazom 
na podmienky, ktoré boli stanovené vo výzve na predloženie žiadostí a vzhľadom na disponibilný objem finančných prostriedkov, 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky rozhodlo, že žiadosti o poskytnutie dotácie v roku 2016 na 
podporu vydávania uvedených časopisov neschvaľuje a dotáciu žiadateľom neposkytne. 

Schválil:        

 

 prof. Ing. Peter Plavčan, CSc., v. r. 

                minister školstva, vedy, výskumu a športu 

         Slovenskej republiky 

 



PODMIENKY VÝZVY NESPLNILI V EKONOMICKEJ ČASTI TÍTO ŽIADATELIA: 

1. Občianske združenie Múzy v škole, názov časopisu: Múzy v škole 

Žiadateľ predložil chybné údaje v analýze finančného zabezpečenia uskutočňovania aktivity (bod 8. predloženej žiadosti), 

ako aj v rozpise rozpočtu (príloha č. 1 k žiadosti). V rozpise rozpočtu chýbali tiež kódy ekonomických klasifikácií. 

  2. Slovenský literárny ústav Matice slovenskej, názov časopisu: Orol tatranský – revue pre mladú literatúru, umenie 

a spoločnosť 

         Žiadateľ nesplnil podmienku finančnej spoluúčasti na uskutočnenie aktivity, ktorá bola vo výzve stanovená vo výške 

najmenej 10 % z celkových nákladov na realizáciu aktivity. Žiadateľ tiež nepredložil všetky požadované dokumenty v príslušnej 

forme napriek tomu, že ho k tomu ministerstvo školstva elektronickou poštou vyzvalo. 

 

 

POTREBNÝ POČET BODOV NEZÍSKALI TÍTO ŽIADATELIA: 

 

p.č. 
Názov časopisu Žiadateľ Hodnotenie komisie   Konečná dotácia 

1. Zubríček OZ Zubríček 1 0 € 

2. Právny kuriér pre školy Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o 34 0 € 

3. Slovenský stenograf PARENTES, s. r. o. 40 0 € 

4. 
ŠKOLA – manažment, 

ekonomika, legislatíva 
PhDr. Marian Medlen 46 0 € 

5. AMAVET Revue 
Asociácia pre mládež, vedu a techniku - 

AMAVET 
49 0 € 

 


