
Hodnotiaci hárok 

 

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

Program 2 Kultúra znevýhodnených skupín 

 

 

Kritériá a ukazovatele hodnotenia Počet bodov  

 

Typ kritéria  Spôsob aplikácie 

hodnotiaceho kritéria 

1. Kultúrny prínos a potenciál projektu 30/15/0 bodovacie Kritérium č. 1 obsahuje 4 

ukazovatele, ktoré sa hodnotia 

nasledovne: 

počtom bodov 30 (postačujúce), 

počtom bodov 15 (čiastočne 

postačujúce) 

počtom bodov 0 (nepostačujúce)  

max. počet bodov 30 

 

 relevantnosť zámerov projektu s cieľmi a prioritami programu   

 zrozumiteľnosť cieľov  a aktivít   

 realizovateľnosť projektu   

 komplexnosť projektu   

2. Prínos projektu pre cieľovú skupinu 20/10/0 bodovacie Kritérium č. 2 obsahuje 4 

ukazovatele, ktoré sa hodnotia 

nasledovne: 

počtom bodov 20 (postačujúce), 

počtom bodov 10 (čiastočne 

postačujúce) 

počtom bodov 0  

(nepostačujúce)  

max. počet bodov 20 

 inkluzívny charakter  projektu, spolupráca jednotlivých cieľových skupín   

 dosah projektu  na cieľovú skupinu   

 merateľnosť a počet výstupov,  hodnotenie výstupov napr. predpokladaný počet užívateľov a i.   

 význam projektu pre rozvoj spolupráce a lokálne partnerstvá   

3. Doterajšie kultúrne aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu 10/5/0 bodovacie Kritérium č. 3 obsahuje 2 

ukazovatele, ktoré sa hodnotia 

nasledovne: 

počtom bodov 10 (postačujúce), 

počtom bodov 5 (čiastočne 

postačujúce) 

počtom bodov 0  

(nepostačujúce)  

max. počet bodov 10 

 kvalita a rozsah doterajších výstupov žiadateľa   

 odborná garancia projektu (projekt je garantovaný expertom, ktorý zaručuje kvalitnú realizáciu projektu)   

4. Rozpočet projektu 20/10/0 bodovacie Kritérium č. 4 obsahuje 2 

ukazovatele,  ktoré sa hodnotia 

nasledovne: 

počtom bodov 20 (postačujúce), 

počtom bodov 10 (čiastočne 

postačujúce) 

počtom bodov 0  

(nepostačujúce) 

max. počet bodov 20 

 primeranosť a reálnosť rozpočtu   

 vyrovnanosť jednotlivých položiek rozpočtu   

5. Kvalita realizačného plánu  20/10/0 bodovacie Kritérium č. 5 obsahuje 2 

ukazovatele, ktoré sa hodnotia ktoré 

sa hodnotia počtom bodov 20 

(postačujúce),  počtom bodov 10 

 inovatívnosť projektu   

 kvalita spracovania dokumentácie projektu , vecný  a časový harmonogram   

 možnosti ďalšieho rozvoja projektu   



(čiastočne postačujúce) alebo 

počtom bodov 0 (nepostačujúci).  

max. počet bodov 20 
Body spolu 

 

   

 

 

Spôsob hodnotenia  

Proces hodnotenia prebieha nasledovne: Súčasťou procesu hodnotenia je hodnotiaci hárok, ktorý obsahuje 5 kritérií. Maximálny počet bodov za 

kritérium: kultúrny prínos a potenciál projektu je 30 bodov, za kritériá prínos projektu pre cieľovú skupinu, rozpočet projektu, kvalita 

realizačného plánu je 20 bodov, za kritérium doterajšie kultúrne aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu 10 bodov. Každé kritérium obsahuje 

pomocné ukazovatele. Kritériá sa hodnotia nasledovne: počtom bodov v hodnote 100% z celkového počtu (postačujúce), počtom bodov 50% 

(čiastočne postačujúce) alebo počtom bodov 0% (nepostačujúci). Maximálny počet bodov je 100. Percentuálna hranica na pridelenie dotácie je 

50 % získaných bodov z celkového počtu bodov.  

Projekty, v ktorých realizácia kultúrnej aktivity je situovaná v okrese nachádzajúcom sa v Zozname najmenej rozvinutých okresov
1
 , získavajú za 

kritérium kultúrny prínos a potenciál projektu minimálne 15 bodov.  

Pridelenie dotácie je zároveň závislé na celkovom objeme finančných prostriedkov vyčlenených na príslušný dotačný program, počte úspešných 

projektov a poradí v rámci celkového bodového hodnotenia.  

 

 

Priority programu: 

 

a) podpora kultúrnych aktivít pre OZP, 

b) podpora kultúrnych aktivít zameraných na predchádzanie všetkých foriem násilia  a diskriminácie, xenofóbie, extrémizmu a šírenia 

nenávisti voči OZP, na výchovu k tolerancii, sociálnej a rodinnej súdržnosti a rozvoj medzikultúrneho dialógu, 

c)  podpora sprístupňovania kultúrnych formátov a kultúrnej infraštruktúry pre osoby so zdravotným postihnutím a inak znevýhodnené 

skupiny obyvateľstva, 

d) kultúrna integrácia migrantov. 

 

Kritériá hodnotenia  

 kultúrny prínos a potenciál projektu,  

 prínos projektu pre cieľovú skupinu,  

 doterajšie kultúrne aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu,  

 rozpočet projektu,  

 kvalita realizačného plánu.  
 

                                                 
1
 Zoznam najmenej rozvinutých okresov (https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/zoznam-najmenej-rozvinutych-okresov.html?page_id=561733  ) 

vedený v zmysle zákona 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/zoznam-najmenej-rozvinutych-okresov.html?page_id=561733

