
 
Hodnotiaci hárok 

k projektom predloženým v rámci systému dotácií Ministerstva kultúry SR na rok 2022 

Program 1 OSSD podprogram 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany   

pamiatkového fondu 

 

Číslo projektu:  

Žiadateľ:  

Názov projektu:  

Celkový rozpočet projektu:  

Spolufinancovanie:  

Požadovaná dotácia:  

Akceptované nákladové 

položky: 

 

 

Všeobecné hodnotiace kritériá pre všetky predložené žiadosti 

Všeobecné kritériá 

pre odborné 

hodnotenie 

všetkých žiadostí 

Predmet hodnotenia Typ 

kritéria 

Hodnotenie Poznámka 

 

 

 

 

 

 

Súlad projektu 

s prioritami 

podprogramu 

Podpora publikovania 

odbornej literatúry alebo 

odbornej platformy 

(databázy) rozvíjajúcej 

teóriu a metodológiu 

v oblasti ochrany 

pamiatkového fondu 

bodovacie 20-0 b 

 

Realizácia remeselných 

workshopov, zameraných 

na podporu tradičných 

stavebných technológií 

a umelecko-remeselných 

prác pri obnove 

kultúrnych pamiatok 

a ich dokumentácie 

bodovacie 
20-0 b 

 

 

Podpora monitoringu 

stavebno-technického 

stavu pamiatkového 

fondu 

bodovacie 20-0 b 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpočet projektu 

 

Prehľadne spracovaný 

rozpočet projektu, 

rozdelený na jednotlivé 

položky 

 

 

 bodovacie 

 

 

 

10-0 b 

 

 

Opodstatnenosť 

a primeranosť 

nákladových položiek 

     

bodovacie 

 

 

10-0 b 

 



Adekvátne zvolená výška 

požadovanej dotácie vo 

vzťahu k predkladanému 

projektu 

 

 bodovacie 

 

 

10-0 b 

 

Spolu počet bodov    max 90 b 
 

 

Tabuľka špecifických hodnotiacich kritérií pre projekt, ktorého zámerom je napísanie 

publikácie/časopisu alebo vytvorenie online databázy  

* Kritériá pre odborné 

hodnotenie publikácie / 

online platformy 

(databázy) 

Predmet 

hodnotenia 

Typ kritéria Hodnotenie Poznámka 

Kvalita predkladaného 

projektu  

 

Kvalita 

pripravovanej 

publikácie (knihy 

s ISBN, časopisy 

s ISSN) / 
databázy ( aj na 

základe odborných 

posudkov 

a vedeckých 

výskumov) 

bodovacie 10-0 b 

 

Štruktúra 

pripravovanej 

publikácie / 

databázy 

(etapizácia 

projektu, zoznam 

autorov a iné) 

bodovacie 10-0 b 

 

Opodstatnenosť 

a primeranosť 

dĺžky realizácie 

projektu 

bodovacie 10-0 b 

 

 

Prehľadný zoznam 

autorov, lektorov a 

riešiteľov projektu 

a ich podiel 

a činnosť na 

projekte 

bodovacie 

 

 

 

10-0 b 

 

 

Zhodnotenie 

vedecko-

výskumného 

významu 

predloženého 

projektu 

bodovacie 

 

 

 

10-0 b 

 



Zhodnotenie 

odborných 

schopností 

realizátora (autora, 

autorov) projektu 

na základe 

doložených 

posudkov 

a prílohy so 

súhrnom doposiaľ 

realizovanej 

publikačnej 

činnosti 

bodovacie 

 

 

 

 

 

 

10-0 b 

 

 

 

 

max 60 b 

 

 

*Tabuľka hodnotenia pre žiadosti, ktoré si podávajú žiadosť o dotáciu na vydanie publikácie    alebo 

tvorbu odbornej databázy orientovanú na pamiatkový fond, pokiaľ žiadateľ podal žiadosť na 

workshop/podujatie/konferenciu vyplnia členovia komisie tabuľku špecifických kritérií s počtom 0 

bodov. 

 

 

Tabuľka špecifických hodnotiacich kritérií pre projekt, ktorého zámerom je realizovanie  

workshopu/konferencie/podujatia 

 

**Kritériá pre 

hodnotenie 

workshopu/ 

/konferencie/podujatia 

Predmet 

hodnotenia 

Typ kritéria Hodnotenie Poznámka 

 

 

Kvalita projektu 

Zhodnotenie 

významu 

pripravovaného 

projektu z 

hľadiska 

odborného 

vzdelávania, 

popularizácie 

kultúrneho 

dedičstva a 

prínosu pre 

verejnosť  

 
     

 

 

 

     bodovacie 

 
 
 
 
 

10-0 b 

 

Zhodnotenie 

jasne 

definovaných 

cieľov a zámeru 

projektu, 

charakterizovanie 

cieľovej skupiny 

 

     

bodovacie 

 
 

10 – 0b 

 



Zhodnotenie 

predloženého 

návrhu realizácie 

projektu (počet 

účastníkov, 

dátum a čas 

konania) 

 

     

 

bodovacie 

 
 

 

10 – 0b 

 

 

Zhodnotenie 

predloženého 

predbežného 

zoznamu 

účastníkov 

workshopu/ 

podujatia 

(cieľová 

skupina), 

odborníkov 

(konferencia), 

účinkujúcich 

(podujatie) a ich 

činnosti na 

projekte 

 

     

 

 

 

 

bodovacie 

 
 

 

 

 

 

10 – 0b 

 

 

Zhodnotenie 

kvality doteraz 

realizovaných 

projektov v 

minulosti 

 

     

 

bodovacie 

 
 

 

10 – 0b 

 

Prínos projektu 

z hľadiska 

propagovania 

ochrany 

pamiatkového 

fondu 

 

     

 

bodovacie 

 
 

 

10 – 0b 

 

   

max  60 b 

 

 

** Tabuľka hodnotenia pre žiadosti, ktoré si podávajú žiadosť o dotáciu na realizovanie workshopu, 

konferencie, podujatia orientovaného na pamiatkový fond, pokiaľ si žiadateľ podal žiadosť na 

publikáciu/tvorbu online databázy vyplnia členovia komisie tabuľku špecifických kritérií s počtom 0 

bodov. 

 

Súhrnný počet bodov 

všeobecných 

a špecifických 

hodnotiacich kritérií 

  

    max    150 b 

 

 


