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Príloha č. 2  – zoznam nepodporených žiadostí v roku 2018  

Č. Názov časopisu 
 

Žiadateľ Dôvod zamietnutia 

1. 

Acta logistica, 

www.actalogistica.eu 

(„A“) 

4S go, s.r.o.   

 

Ide o vedecký časopis. Je to uvedené aj v 

medzinárodných databázach  ̶  Acta 

Logistica: International Scientific Journal 

about Logistics. 

2. Zornička („B“) 
Orbis IN, s.r.o.  

 

Žiadateľ podal tri žiadosti – nesplnil 

podmienku výzvy: „Subjekty, ktoré sú 

oprávnenými žiadateľmi, môžu podať v 

rámci tejto výzvy len jednu žiadosť.“. 

3. Včielka („B“) 
Orbis IN, s.r.o.  

 

Žiadateľ podal tri žiadosti – nesplnil 

podmienku výzvy: „Subjekty, ktoré sú 

oprávnenými žiadateľmi, môžu podať v 

rámci tejto výzvy len jednu žiadosť.“. 

4. Adamko („B“) 
Orbis IN, s.r.o.  

 

Žiadateľ podal tri žiadosti – nesplnil 

podmienku výzvy: „Subjekty, ktoré sú 

oprávnenými žiadateľmi, môžu podať v 

rámci tejto výzvy len jednu žiadosť.“. 

5. Katedra („A“) 
Nadácia Katedra  

 

Chyba v rozpočte. „Chyby v rozpočte 

nepatria medzi formálne nedostatky. Ak 

žiadateľ predloží chybný rozpočet, bude 

vyradený zo zoznamu žiadateľov a jeho 

žiadosť nebude posudzovaná.“. 

Žiadateľ nedodržal podmienku výzvy – 

presiahol 30 % na autorské honoráre. 

6. 

Orol tatranský –  

revue pre mladú 

literatúru, umenie a 

spoločnosť („C“) 

Slovenský literárny ústav 

Matice slovenskej  

 

Chyba v rozpočte. „Chyby v rozpočte 

nepatria medzi formálne nedostatky. Ak 

žiadateľ predloží chybný rozpočet, bude 

vyradený zo zoznamu žiadateľov a jeho 

žiadosť nebude posudzovaná.“.  

Žiadateľ nedodržal podmienku výzvy – 

presiahol 30 % na dohody o vykonaní 

práce. 

7. 
Slovenský stenograf 

(„C“) 

PARENTES, s. r. o. 

 

Chyba v rozpočte. „Chyby v rozpočte 

nepatria medzi formálne nedostatky. Ak 

žiadateľ predloží chybný rozpočet, bude 

vyradený zo zoznamu žiadateľov a jeho 

žiadosť nebude posudzovaná.“.  

Žiadateľ nedodržal podmienku výzvy – 

požadoval finančné prostriedky na 

nájomné a odmeny pre súťažiacich 

žiakov. 

8. Dobrá škola („A“) 

Dobrá škola, nezisková 

organizácia 

 

Chyba v rozpočte. „Chyby v rozpočte 

nepatria medzi formálne nedostatky. Ak 

žiadateľ predloží chybný rozpočet, bude 

vyradený zo zoznamu žiadateľov a jeho 

žiadosť nebude posudzovaná.“.  

Žiadateľ nedodržal podmienku výzvy – 

požadoval finančné prostriedky na 

prenájom priestorov redakcie. 
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Odporúča:               Schvaľuje: 

Ing. Marian Galan                        JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD. 

generálny riaditeľ               ministerka školstva, vedy, výskumu a športu 

sekcia regionálneho školstva                                Slovenskej republiky 

MŠVVaŠ SR           

 

 

 

 

Č. Názov časopisu 
 

Žiadateľ Dôvod zamietnutia 

9. Maxík (aj „C“) 
DAXE, spol. s r. o  

 

Chyba v rozpočte. „Chyby v rozpočte 

nepatria medzi formálne nedostatky. Ak 

žiadateľ predloží chybný rozpočet, bude 

vyradený zo zoznamu žiadateľov a jeho 

žiadosť nebude posudzovaná.“.  

Žiadateľ nesprávne vyplnil rozpočet a 

bod 8 v žiadosti (rozpočet a analýza 

finančného zabezpečenia obsahujú 

rozdielne číselné údaje; honoráre a 

DoVP žiadateľ uviedol na nesprávnu 

ekonomickú klasifikáciu "Licencie"). 

10. 
MATMIX („C“) 

 

Ing. Mgr. Martin Hriňák 

fyzická osoba – podnikateľ 

Žiadateľ nedosiahol v celkovom hodnotení 

50 bodov, čím nesplnil kritérium 

zverejnenej výzvy: „Ministerstvo môže 

podporiť iba tie žiadosti, ktoré 

v hodnotení dosiahnu viac ako 50 

bodov.“. 

 


