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Zmluva č. ..................................../ SVŠVaV 
o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na zabezpečenie podporných 
organizačných, technických a administratívnych činností v oblasti vesmírnej politiky 

a financovanie projektu prvej slovenskej družice (ďalej len „zmluva“) 
 medzi zmluvnými stranami: 

 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  

Adresa:    Stromová 1, 813 30  Bratislava 
Zastúpené :   Juraj Draxler, MA 

minister školstva, vedy, výskumu a športu SR 
IČO:    00164381 
Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 
Číslo príjmového účtu (IBAN): SK80 8180 0000 0070 0006 5236 
(ďalej len „poskytovateľ“) 

a 
Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity, o.z. 

Adresa:    Čukárska Paka 562, 930 51 Veľká Paka 
Zastúpená:    Jakub Kapuš     

predseda združenia 
Požiarna 1644/10, 02 001Púchov 

IČO:                         42178401     
Bankové spojenie:   Fio Banka, a.s. 
Číslo príjmového účtu (IBAN):  SK18 8330 0000 0021 0085 5160 
DIČ: 
(ďalej len „prijímateľ“) 
(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“ a samostatne aj ako „zmluvná strana“) 

za týchto podmienok: 
 

Článok 1 
Podmienky použitia dotácie 

 
1. Poskytovateľ poskytne v roku 2015 do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 

prijímateľovi finančnú dotáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu na zabezpečenie 
podporných organizačných, technických a administratívnych činností v oblasti vesmírnej 
politiky vo výške 80 000 eur (slovom: osemdesiattisíc eur) a na dofinancovanie projektu 
prvej slovenskej družice tzv. skCube (ďalej len „družica“) vo výške 70 000 eur (slovom: 
sedemdesiattisíc eur) t.j. spolu v celkovej výške 150 000 eur (stopäťdesiattisíc eur). 

2. Účelom dotácie je : 
a)  zabezpečenie podporných organizačných, technických a administratívnych činností 

v oblasti vesmírnej politiky a 
b)  výroba, príprava na vypustenie a samotné vypustenie družice na obežnú dráhu Zeme. 

3. Cieľom a prínosom dotácie je:  
a/ Zabezpečenie podporných organizačných, technických a administratívnych činností 
v oblasti vesmírnej politiky, ako sú:  
1) poskytovanie pomoci slovenským výskumným a vývojovým organizáciám pri získavaní 

projektov v oblastiach definovaných Zmluvou s ESA,  
2) organizovanie odborných školení, popularizačných a vzdelávacích podujatí pre 

zvyšovanie povedomia a kvalifikácie študentov a odborníkov v oblasti výskumu vesmíru 
a vývoja kozmických technológií, 
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3) rozvoj vzťahov medzi SR a ostatnými svetovými kozmickými agentúrami.  
b/ Financovanie projektu prvej slovenskej družice, t.j. prvej slovenskej družice spôsobilej na 

vypustenie na obežnú dráhu okolo Zeme. Projekt pozostáva z výroby družice, prípravy na 
vypustenie družice a samotného vypustenia družice na obežnú dráhu Zeme. Družica bude 
vybavená rádiovým prijímačom a rádiovým vysielačom, prijímačom na určovanie polohy, 
systémom pre určovanie orientácie v priestore a napájaná fotovoltaickými článkami. Súčasťou 
projektu je aj príjem, archivácia a analýza získaných dát (optické snímky Zeme, rádiové vlny 
hlbokého vesmíru). 

 
4. Dotácia sa poskytuje v súlade s § 8 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory 
výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády 
a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon“), v súlade so Smernicou č. 41/2010-I zo dňa 21.12.2010 o poskytovaní dotácií 
v pôsobnosti MŠVVaŠ SR a v súlade s Oznámením MŠVVaŠ SR č. 2015-11618/22214:1-
15DO zo dňa 2.7.2015 z prostriedkov štátneho rozpočtu. 
 
5. Prijímateľ prijíma finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu uvedené v článku 1 bod 1 tejto 
zmluvy (ďalej len „prostriedky“) bez výhrad v plnom rozsahu a za podmienok uvedených 
v tejto zmluve, v usmernení Sekcie vysokých škôl, vedy a výskumu (ďalej len „SVŠVaV“) 
poskytovateľa a podľa predloženého rozpočtu príjmov a výdavkov odsúhlaseného vecne 
príslušným útvarom poskytovateľa, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako príloha 
č. 1. Súčasne sa zaväzuje použiť ich výlučne na zabezpečenie účelu, na ktorý sa prostriedky 
poskytli. Taktiež zodpovedá za účelné a hospodárne použitie dotácie a jej riadne vedenie 
v účtovníctve.1) 
 
6. Dotácia nie je spolufinancovaná zo strany prijímateľa. 

Čl. 2 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Poskytovateľ poskytne prijímateľovi prostriedky výlučne bezhotovostne na samostatný 

bankový účet otvorený prijímateľom iba na vedenie prostriedkov poskytovaných zo 
štátneho rozpočtu uvedený v tejto zmluve. O poukázaní dotácie zašle Sekcia vysokých škôl, 
vedy a výskumu prijímateľovi písomné oznámenie. 

 
2. Prijímateľ nie je oprávnený poskytnuté prostriedky previesť z bankového účtu v peňažnom 

ústave uvedenom v tejto zmluve na iný účet s výnimkou čerpania prostriedkov podľa bodov 
3,4,5,6 a 7. 

 
 

3. Prijímateľ z poskytnutej dotácie môže čerpať prostriedky len na realizáciu účelu určeného 
v tejto zmluve. Pod čerpaním sa rozumejú predovšetkým bezhotovostné úhrady z 
bankového účtu prijímateľa uvedeného v zmluve  na schválený účel.  

 
 
4. Pod čerpaním sa rozumie aj prevod peňažných prostriedkov z bankového účtu prijímateľa 

uvedeného v zmluve na iný účet prijímateľa, ak prijímateľ pred poukázaním prostriedkov 
podľa zmluvy na jeho bankový účet uvedený v zmluve uhrádzal z vlastných prostriedkov 

                                                 
1) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 
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výdavky, na ktoré sa vzťahuje dotácia podľa zmluvy, najviac však do výšky určenej 
v zmluve a takto použitých vlastných prostriedkov. 

 
5. Čerpaním je aj prevod peňažných prostriedkov z bankového účtu prijímateľa uvedeného v 

zmluve na účet inej právnickej osoby, ak táto je priamym realizátorom účelu určeného v 
zmluve, na ktorý bola dotácia poskytnutá. V takom prípade je prijímateľ povinný uzatvoriť 
s touto právnickou osobou osobitnú zmluvu a určiť v nej podmienky a účel použitia dotácie.  

 
6. Cestovné náhrady môžu byť z dotácie uhradené len do výšky určenej osobitným 

predpisom.2)  
 
7. Úhrada dane z pridanej hodnoty3) (ďalej len „DPH“) nie je u platiteľov DPH považovaná                

za oprávnený výdavok z prostriedkov dotácie, ak má platiteľ DPH nárok na jej odpočítanie 
z vlastnej daňovej povinnosti. 

 
8. Prijímateľ sa zaväzuje, že pri informovaní masmédií o svojej činnosti, na ktorú bola 

poskytnutá dotácia podľa článku 1 a pri spoločenských akciách konaných v súvislosti s 
touto činnosťou alebo inej jej propagácii (napr. tlač materiálov, pozvánok a pod.) výslovne 
uvedie, že bola financovaná z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky.  

 
9. Prijímateľ je povinný v termíne do 10.1.2016 odviesť na účet poskytovateľa SK 19 8180 

0000 0070 0006 3812, VS 1009 výnosy z dotácie poskytnutej na základe tejto zmluvy a 
zároveň zaslať vecne príslušnému útvaru a oddeleniu učtárne a styku so Štátnou 
pokladnicou poskytovateľa písomné oznámenie o výške vrátenej sumy. 

 
10. Použitie dotácie podlieha povinnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom podľa zákona               

č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prijímateľ sa zaväzuje, že v termíne do 
31.1.2016 predloží Sekcii VŠVaV, MŠVVaŠ SR zúčtovanie poskytnutej dotácie podpísané 
štatutárnym orgánom. Zúčtovanie musí obsahovať vecné a finančné vyhodnotenie plnenia 
úlohy.  

 
11. Nepoužité prostriedky je prijímateľ povinný bez zbytočného odkladu vrátiť do 15.12. 2015 

na výdavkový účet poskytovateľa SK80 8180 0000 0070 0006 5236, VS 1009 a po 
31.12.2015 na depozitný účet poskytovateľa SK 68 8180 0000 0070 0006 3900, VS 1009 v 
nasledujúcom kalendárnom roku. O poukázaní nevyčerpaných finančných prostriedkov je 
prijímateľ dotácie povinný poslať SVŠVaV a oddeleniu učtárne a styku so Štátnou 
pokladnicou poskytovateľa písomné oznámenie.  

 
12. Prijímateľ umožní poskytovateľovi vykonať kontrolu použitia dotácie v súlade s platnými 

právnymi predpismi. 

Čl. 3 
Doba trvania zmluvy  

 

                                                 
2) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. 
3) Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 
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3.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy do 
31.12.2015.  

   
3.2 Zmluvné strany môžu odstúpiť od zmluvy za týchto podmienok: 
 

3.2.1 prijímateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak: 
a) poskytovateľ neposkytne prijímateľovi súčinnosť nevyhnutnú pre plnenie 
povinností prijímateľa stanovených touto zmluvou, a to ani v dodatočnej lehote 15 
dní poskytnutej poskytovateľovi v písomnej výzve doručenej poskytovateľovi, 
b) poskytovateľ je v omeškaní s úhradou platieb stanovených touto zmluvou viac 
ako 30 dní. 

 
3.2.2 Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak: 

a) si prijímateľ neplní povinnosti stanovené touto zmluvou, 
b) prijímateľ nakladá s verejnými finančnými prostriedkami poskytnutými 
poskytovateľom v rozpore s predmetom tejto zmluvy. 

 
3.3 V prípade odstúpenia od zmluvy podľa bodu 3.2 prijímateľ predloží poskytovateľovi do 30 

kalendárnych dní od skončenia zmluvného vzťahu vyúčtovanie vzniknutých nákladov 
a predloží Správu o činnosti prijímateľa do dňa ukončenia zmluvného vzťahu založeného 
touto zmluvou. 

Čl. 4 
Sankcie  

 
1. Prijímateľ je povinný dodržať ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a tejto zmluvy. Porušenie ustanovení tejto zmluvy alebo uvedeného zákona sa  
sankcionuje podľa tohto zákona. 

Čl. 5 
Spoločné ustanovenia 

 
1. Zmenu na strane prijímateľa, aj formálneho charakteru (napr. zmenu kontaktných údajov, 

štatutárneho orgánu, bankového spojenia a pod.), je prijímateľ povinný do 14 dní odo dňa 
jej vzniku písomne oznámiť SVŠVaV poskytovateľa. 

 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že meniť a dopĺňať túto zmluvu možno len po vzájomnej 

dohode formou písomných dodatkov, ktoré sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto 
zmluvy. Zmluvné strany sa k návrhu dodatku vyjadria v lehote do 30 dní odo dňa jeho 
doručenia.  

 
3. V ostatnom, výslovne neupravenom touto zmluvou, platia príslušné platné ustanovenia 

Občianskeho zákonníka a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch originálnych rovnopisoch, z ktorých po podpise 

poskytovateľ dostane tri rovnopisy a prijímateľ jeden rovnopis. 
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5. Zmluvné strany po prečítaní tejto zmluvy vyhlasujú, že jej obsahu porozumeli, a tento 

zodpovedá skutočnému prejavu ich vôle a na znak vzájomného súhlasu ju podpisujú. 
 

6. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením úplného znenia tejto zmluvy spôsobom 
umožňujúcim hromadný prístup. 

 
7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán a účinnosť v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri 
zmlúv. 

 
 
 
V Bratislave dňa ........................ 2015 
 
 
 
 
.......................................................................... 

Juraj Draxler, 
minister školstva, vedy, výskumu a športu SR 

V Bratislave dňa ........................... 2015 
 
 
 
 
.......................................................................... 

Jakub Kapuš, 
predseda združenia 
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Príloha č. 1 zmluvy č. ............................:  Rozpočet príjmov a výdavkov 

Názov položky: 1) Zabezpečenie podporných organizačných, technických 
a administratívnych činností v oblasti vesmírnej politiky 

Suma v € (bez DPH) 

• Bežné priame výdavky:  
Mzdové výdavky a ostatné osobné výdavky na riešiteľov: 31.360 Eur 
                             z toho Zdravotné a sociálne poistenie: 10.960 Eur 
Cestovné výdavky:   3.600 Eur 
          z toho  
                                           domáce pracovné cesty:  
                                      zahraničné pracovné cesty:  3.600 Eur 
Materiálové výdavky: 11.500 Eur 
Výdavky na služby: 17.923 Eur 
Výdavky spojené so zverejnením výsledku vedecko-technickej 
služby:  

 

Výdavky na zaobstaranie, zapožičanie, opravy, odpisy:  
• Bežné nepriame výdavky:  

Mzdové výdavky a ostatné osobné výdavky obslužných 
zamestnancov: 

15.680 Eur 

                           z toho Zdravotné a sociálne poistenie:    5.480 Eur 
Výdavky na drobný spotrebný materiál:  
Odpisy príjemcu a spolupríjemcov10):  

• Kapitálové výdavky:  
• Iné príjmy a výdavky:  
 Požadovaná výška dotácie spolu12): 80.000 Eur 
 
 

Názov položky: 2) Financovanie projektu prvej slovenskej družice 
„skCube“, t.j. prvý slovenský satelit spôsobilý na vypustenie na obežnú 
dráhu okolo Zeme. 

Suma v € (bez DPH) 

• Bežné priame výdavky:  
Mzdové výdavky a ostatné osobné výdavky na riešiteľov:  
                             z toho Zdravotné a sociálne poistenie:  
Cestovné výdavky:  
          z toho  
                                           domáce pracovné cesty:  
                                      zahraničné pracovné cesty:  
Materiálové výdavky: 32.000 Eur 
Výdavky na služby: 38.000 Eur 
Výdavky spojené so zverejnením výsledku vedecko-technickej 
služby:  

 

Výdavky na zaobstaranie, zapožičanie, opravy, odpisy:  
• Bežné nepriame výdavky:  

Mzdové výdavky a ostatné osobné výdavky obslužných 
zamestnancov: 

 

                           z toho Zdravotné a sociálne poistenie:  
Výdavky na drobný spotrebný materiál:  
Odpisy príjemcu a spolupríjemcov10):  

• Kapitálové výdavky:  
• Iné príjmy a výdavky:  
 Požadovaná výška dotácie spolu12): 70.000 Eur 
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