
 

 

výzva na predkladanie prihlášok 
(ďalej „výzva“) 

Trnavský samosprávny kraj (ďalej len „TTSK“) v rámci projektu Kreatívne 
centrum Trnava vyhlasuje výzvu na predkladanie prihlášok do programu: 
Inkubátor (ďalej len „program“). 

Dátum vyhlásenia výzvy: 28.09.2022 

1. Opis programu 

Predmetom programu je zabezpečenie aktivít  vo forme prednášok a 
stretnutí s expertami a následnej možnosti získania štatútu člena 
Kreatívneho centra poskytujúceho účastníkovi po riadnom  absolvovaní 
programu  prístup ku technológiám a priestoru v Kreatívnom centre Trnava 
(ďalej len „KCT“). 

Program poskytuje účastníkovi nasledujúce služby: 

a) Všeobecná prednáška o Kreatívnom centre na informovanie účastníkov 
o možnostiach aktivít v rámci KCT.  

b) Základné prednášky pre začínajúcich podnikateľov v kultúrno- 
kreatívnom priemysle (ďalej len „KKP“):  prednáška o autorskom práve, 
základy podnikania, účtovno-právne poradenstvo a patenty.  

c) Rozhovor s hodnotiteľom, na ktorom účastník a vybraný hodnotiteľ 
z daného odboru individuálne zanalyzuje projekt / nápad účastníka, možný 
rozsah poskytnutých služieb kreatívnym centrom Trnava.  

d)  Networkingové podujatie 

e) Získanie štatútu člena Kreatívneho centra Trnava po riadnom absolvovaní 
programu, ktorý následne oprávňuje účastníka na  využívanie technológii 
a priestorov KCT v období  tri mesiace po otvorení KCT. (Predpokladaný 
termín sprístupnenia priestorov- leto 2023). V rámci priestorov KCT budú 
k dispozícii zdieľané ateliéry, zdieľané kancelárskej priestory, grope rooms 
(zasadačky), skúšobne, prednášková miestnosť. Účastníci budú mať 
k dispozícii technológie, ktorých zoznam tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy. 
Možnosť využívania technológií a priestorov bude založená na záujme 
účastníka a následnom uzatvorení samostatnej zmluvy medzi účastníkom a 
TTSK upravujúcej podmienky využívania technológií a priestorov KCT.  
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Účastník bude participovať na zabezpečení prevádzky technológií a 
priestorov členským  poplatkom, ktorého výška je uvedená v bode 6. 
Členský poplatok sa uhrádza až pri využívaní priestorov či techniky KCT, 
účasť na programe  Inkubátor je bez poplatku.  

Zároveň bude účastník informovaný o možnostiach sieťovania v rámci KKP 
prostredníctvom programov na podporu sieťovania ako sú spoločné 
podujatia či newsletter. 

Výsledkom riadnej účasti na Programe bude za pomoci mentora/ 
hodnotiteľa spísanie podnikateľského plánu účastníka / strategického plánu 
účastníka, alebo iného dokumentu, ktorý bude vhodný a nápomocný pre 
daného účastníka. 

 

 

1. Opis cieľovej skupiny: Fyzické osoby - nepodnikatelia vo veku od 18 
rokov v čase podania prihlášky, so záujmom o KKP.  

2. Kapacitné obmedzenia: Kapacita programu v rámci jednej výzvy je 
obmedzená na počet 15 ľudí.  

3. Predpokladaná dĺžka programu: 10 týždňov  

4. Miesto realizácie aktivít programu:  

- Úrad TTSK, Starohájska 10, Trnava 917 01 

- Študentská 16, Trnava 917 01 

- Hlavná 17, Trnava 917 01    

- online 

5. Finančná spoluúčasť účastníka:  

účastnícky poplatok: 0 EUR,  

V prípade následného využívania priestorov a technológie KCT sa 
uhrádza členský poplatok: 50 eur/1 mes.  

6. Informácia o pomoci de minimis: Táto výzva je určená fyzickým 
osobám, na ktoré sa kalkulácia  pomoci de minimis nevzťahuje.  

7. Podmienky k absolvovaniu programu sú: zúčastniť sa minimálne 75 % 
obsahu programu. Účasť na programe bude priebežne monitorovaná 
a v prípade, že účastník nenaplní dané kritérium, môže byť z programu 
vylúčený. Možnosť využívania priestorov a technológie je voliteľná. 
Účastník si zvolí či priestor alebo technológie bude využívať.  
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2. Podmienky účasti v programe 

Účastník musí pre akceptovanie prihlášky spĺňať nasledujúce podmienky: 

1. Záujem o pôsobenie v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu  

Program je určený pre fyzické osoby - nepodnikateľov, staršie ako 18 
rokov, ktoré majú záujem o pôsobenie v oblasti KKP, či už ide 
o študentov z odborov KKP, nádejných  podnikateľov, umelcov alebo 
kreatívcov.  

Bližšie informácie ku definícii KKP nájdete na : 
https://www.culture.gov.sk/wp-
content/uploads/2019/12/Priloha_9_Definicia_KKP1.pdf 

2. Účastník na programe Inkubátor, musí spolu s prihláškou predložiť 
nasledujúce prílohy: 

o Motivácia pre účasť v programe (povinné, zahrnuté v prihláške): 
popis motivácie a dôvodov pre prihlásenie sa do programu. Max. 
300 slov.  

o Opis svojho projektu/ príbehu/ produktu.  max. 300 slov, v ktorom 
uvedie (povinné, zahrnuté v prihláške): prečo by chcel byť súčasťou 
programu KCT, aké plány chce dosiahnuť, prečo sa rozhodol pre 
daný projekt, čo ho na tom napĺňa a podobné detaily.  

o Portfólio alebo výber z umeleckej činnosti - fotografie, 
prezentácia. (nepovinné) 

o Životopis účastníka (povinné) 

o Čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov. (povinné) 

 

3. Opis postupu výberu účastníkov: 

Po ukončení výzvy KCT vyhodnotí úplnosť prihlášok. Po vyhodnotení 
úplnosti prihlášok KCT odošle účastníkom, ktorých prihláška nebola 
úplná výzvu na doplnenie prihlášky, aby sa mohla posunúť do 
hodnotiaceho kola prihlášok. Následne na základne rozlišovacích kritérií 
(viď bod 4) hodnotiaca porota určí poradie akceptovaných prihlášok 
resp. rozhodne o neakceptovaní prihlášky účastníka do programu. 

 Hodnotiaca porota v zložení: 

a) Mgr. Peter Kadlic - Riaditeľ oboru kultúry a športu Úradu TTSK,  
b) Mgr. Michal Klembara- Riaditeľ kultúrneho centra Malý Berlín, 

https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2019/12/Priloha_9_Definicia_KKP1.pdf
https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2019/12/Priloha_9_Definicia_KKP1.pdf
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c) Mgr. Erik Kriššák - Riaditeľ Národného osvetového centra 
d) Ing. Zuzana Bezáková PhD. – riaditeľka KCT 
e) Ing. Nikola Kozmová - Manažér pre programy KCT 

 

 

4. Rozlišovacie kritériá: 
 

Rozlišovacie kritériá, ktoré sa aplikujú na všetky prijaté prihlášky, ktoré 
spĺňajú obsahovo všetky požiadavky stanovené výzvou: 

 
I. Podnikateľský potenciál a dopad na zamestnanosť  
II. Miera originality a pridaná hodnota projektu 
III. Udržateľnosť projektu/ produktu a skúsenosti účastníka 
IV. Potenciál projektu uspieť (aj) v zahraničí 

3. Termín a spôsob predloženia prihlášky 

Prihlášky do programu môžu účastníci predkladať v termíne od 28.09.2022 
do 27.10.2022 na adresu kct@kct.sk . Prihlášky prijaté po termíne nebudú 
v danej výzve akceptované. 

4. Výber uchádzačov 

Po predložení prihlášok sa overí, či sú splnené podmienky definované 
v bode 2 tejto výzvy. V prípade, že je prihláška neúplná, čo neumožňuje 
vyhodnotenie splnenia podmienok definovaných vo výzve, TTSK vyzve 
účastníka v programe na doplnenie chýbajúcich informácií alebo dokladov 
na preukázanie splnenia podmienok, pričom vo výzve na doplnenie jasne 
identifikuje chýbajúce informácie a/alebo doklady a zároveň mu stanoví 
lehotu na doplnenie.  

V prípade, že účastník v stanovenej lehote požadované informácie 
nedoplní, TTSK prihlášku neakceptuje.  

Hodnotiaca porota posudzuje predložené prihlášky naraz, pričom výsledky 
posudzovania predložených prihlášok oznámi do 30 dní od uzavretia výzvy.  

mailto:kct@kct.sk
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Účastníkom, ktorých prihlášky splnili podmienky výzvy a službu/-y im je 
možné poskytnúť v rámci kapacitných limitov1 podľa bodu 1, TTSK zasiela 
oznámenie o akceptácii prihlášky. 

Účastníkom, ktorých prihlášky nesplnili podmienky alebo ich nebolo možné 
akceptovať z dôvodu obmedzenej kapacity, TTSK zasiela oznámenie 
o neakceptovaní prihlášky s uvedením dôvodu neakceptovania. 

Práva a povinnosti TTSK a účastníkov programu a ďalšie podmienky účasti 
v programe sú uvedené v prílohe č. 2 tejto výzvy. 

TTSK do 10 pracovných dní od zaslania oznámení o akceptovaní 
a/alebo neakceptovaní prihlášok zverejní na svojom webovom sídle 
v mieste zverejnenia výzvy zoznam uchádzačov s výsledkom posudzovania 
(prihláška akceptovaná alebo neakceptovaná). 

 

V prípade, ak sa pred začatím aktivít programu alebo bezprostredne po jeho 
začatí uchádzač, ktorého prihláška bola akceptovaná, rozhodne nezúčastniť 
sa na programe, TTSK je oprávnený akceptovať prihlášku uchádzača, ktorá 
spĺňa podmienky účasti, ale  nebola akceptovaná z kapacitných dôvodov. 
TTSK v takom prípade postupuje rovnako ako  pri riadnom procese 
vyhodnocovania prihlášok.  

 

 

Revízne postupy:  

Námietky – riadny revízny postup 

V prípade oznámenia o neakceptovaní prihlášky má uchádzač právo sa 
domáhať zmeny tohto rozhodnutia TTSK , ak má za to, že dôvody 
neakceptovania prihlášky nezodpovedajú postupom alebo podmienkam 
výberu uchádzačov pre účasť na programe/službách KCT podľa tejto výzvy. 
Prostriedkom nápravy sú námietky, ktoré má uchádzač možnosť podať 
písomne TTSK v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia 
o neakceptovaní prihlášky.  

Uchádzač v námietkach uvedie:  

a) svoje označenie, aby bolo možné jednoznačne identifikovať, kto 
podáva námietky,   

b) dôvody, pre ktoré nesúhlasí s neakceptovaním prihlášky 
s poukázaním na konkrétne postupy alebo podmienky, ktoré TTSK 
porušil, keď jeho prihlášku neakceptoval,  

 

1 V prípade, že z dôvodu obmedzených kapacitných možností nie je možné akceptovať všetky 
prihlášky, TTSK uplatní tzv. rozlišovacie kritériá (podmienka č. 7), výsledkom čoho sa vytvorí poradie 
pre prioritizáciu prihlášok pre účely ich akceptácie. 
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c) dátum a podpis uchádzača.  

TTSK posúdi podané námietky podľa ich obsahu, na formálne nedostatky 
podania námietok neprihliada. TTSK oznámi uchádzačovi výsledok svojho 
posúdenia – ak nepovažuje námietky za opodstatnené, oznámi uchádzačovi, 
že trvá na pôvodne oznámenom neakceptovaní prihlášky uchádzača, ak 
námietky považuje za opodstatnené, TTSK oznámi uchádzačovi zmenu 
svojho pôvodného rozhodnutia tým, že zmení pôvodné oznámenie 
o neakceptovaní na oznámenie o akceptovaní prihlášky.  

TTSK oznámi uchádzačovi svoje posúdenie podaných námietok do 20 
pracovných dní od ich doručenia. Výsledok posúdenia námietok musí vždy 
obsahovať odôvodnenie ich posúdenia zo strany TTSK . Výsledok posúdenia 
námietok sa oznamuje uchádzačovi písomne a doručuje sa mu. 

Preskúmanie vydaných oznámení – mimoriadny revízny postup 

TTSK môže z vlastného podnetu alebo podnetu inej osoby preskúmať 
vydané oznámenie o akceptovaní / neakceptovaní prihlášky, ak zistí, že 
nebolo vydané v súlade s podmienkami a postupmi stanovenými touto 
výzvou a/alebo riadiacou dokumentáciou vzťahujúcou sa na výber 
užívateľov v rámci realizácie projektu KCT v zmysle Zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku na projekt KCT. K preskúmaniu môže 
dôjsť do začatia realizácie programu alebo do začatia realizácie aktivít, 
ktorých sa oznámenie o akceptovaní / neakceptovaní prihlášky týka a do 
tohto času je potrebné oznámiť výsledok preskúmania uchádzačovi. 
Výsledok preskúmania je obsiahnutý v novom oznámení, ktoré musí 
obsahovať aj dôvody, pre ktoré došlo k zmene pôvodne vydaného 
oznámenia o akceptovaní / neakceptovaní prihlášky, pričom toto 
oznámenie musí byť doručené uchádzačovi. 

 

 

 

 

 

Oprava chýb a iných zrejmých nesprávností vydaného oznámenia 

Oprava oznámenia slúži na odstránenie chýb v písaní, počítaní alebo iných 
zrejmých nesprávností v písomnom vyhotovení oznámenia o akceptovaní 
/neakceptovaní prihlášky. Chyby v písaní, počítaní alebo iné zrejmé 
nesprávnosti v písomnom vyhotovení oznámenia o akceptovaní 
/neakceptovaní prihlášky opraví TTSK buď na základe vlastných zistení alebo 
na základe osvojenia si podnetu inej osoby. Opravené oznámenie 
o akceptovaní/neakceptovaní prihlášky, s uvedením tých údajov, ktoré sa 
opravovali, doručí uchádzačovi spôsobom určeným pre doručovanie 
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vydaných oznámení o akceptovaní /neakceptovaní prihlášky (listom, cez e-
mail, cez e-schránku, cez web). 

5. Osobitné procesné ustanovenia 

Po písomnom oznámení o akceptácii prihlášky, bude TTSK kontaktovať 
vybraného uchádzača ohľadom nasledujúcich krokov v programe 
Inkubátor,  presných termínov prednášok a ostatných detailov.   

 

6. Aktualizácia výzvy 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zverejnené podmienky zmeniť alebo výzvu 
zrušiť, pričom v prípade takejto zmeny bude zmena alebo zrušenie výzvy 
zverejnené rovnakým spôsobom ako táto výzva. 

7. Komunikácia 

S prípadnými otázkami súvisiacimi s touto výzvou sa môžete na nás obrátiť: 

- telefonicky na čísle 0902 309 357  

- e-mailom na adrese: kct@kct.sk  (do predmetu uveďte, prosím, názov 
programu) 

- osobne: na adrese Študentská 16, Trnava 91701   

Ďalšie informácie sú priebežne zverejnené na www.kct.sk  

8. Prílohy 

1. Technológia a priestory KCT 

2. Všeobecné podmienky účasti na programe v rámci projektu Kreatívne 
centrum Trnava 

3. Vzor čestného vyhlásenia 

mailto:kct@kct.sk

