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Centrum vedecko-technických informácií 

Slovenskej republiky 

Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 

 

Číslo: 00258/2013/1200-9 

 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY  
zákazka podľa §9 ods.9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon) 

 

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 

Úradný názov a sídlo:  Centrum vedecko-technických informácií 

Adresa:   Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 

Krajina:   Slovenská republika 

IČO:    00151882  

Kontaktné miesto: Centrum vedecko-technických informácií, Lamačská cesta 8/A, 

811 04 Bratislava 

Kontaktná osoba:  Ing. Jana Jagnešáková 

Telefón:   02/ 69253 137 

e-mail:    jana.jagnesakova@cvtisr.sk 

 

 

Názov predmetu zákazky: 

„Prieskum verejnej mienky – Popularizácia vedy a techniky na Slovensku“ 

 

 

Druh zákazky:    Služby   

 

Kategória služby číslo:   27 

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 79320000 – 3 

 

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet 

zákazky. 

Hlavné miesto poskytovateľa služieb: Centrum vedecko-technických informácií, 

Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 

NUTS kód:      SK01 

 

 

Predpokladaná hodnota zákazky:  16 500 euro bez DPH 

 

Opis predmetu zákazky: 

Realizácia vstupného, priebežného  a záverečného prieskumu verejnej mienky (3 prieskumy) - 

kvantitatívny výskum s využitím on-line zberu dát.  

Pripravený vstupný dotazník je v prílohe č.1.   
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Požiadavky pre každý z 3 prieskumov: 

Zber dát sa uskutoční na vzorke dospelej populácie SR vo veku 18 – 65 rokov. Požaduje sa 

kvótny výber, ktorý by mal byť reprezentatívny z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania 

a regiónu. Minimálna veľkosť vzorky je 1600 respondentov, pričom musia byť rovnomerne 

zastúpené všetky kraje Slovenskej republiky.  

Výstup z realizovaného výskumu musí byť nasledovný:  

Kompletne popísaný dátový súboru vo formáte SPSS dodaný v elektronickej podobe 

a zároveň vo formáte xls. 

 

Predpokladaná realizácia:  

Vstupný prieskum – po podpise zmluvy – 2013 

Priebežný – december 2014 

Záverečný – jeseň 2015 

 

 

Lehota na predkladanie ponúk:  20.8.2013 do 12:00 hod. 

Ponuky musia byť doručené v elektronickej podobe na vyššie uvedenú e-mailovú adresu 

v lehote na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ akceptuje aj ponuky predložené 

v listinnej forme. 

 

 

Podmienky účasti: 

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť: 

1. Doklad o oprávnení poskytovať službu (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo 

živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných 

predpisov alebo výpis z obchodného registra) alebo potvrdenie príslušného orgánu, 

v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie 

požadovaného predmetu zákazky. V prípade, že uchádzačom je občianske združenie, alebo 

nadácia, uchádzač predloží potvrdenie Ministerstva vnútra SR o vedení v registri 

a stanovy/zriaďovaciu listinu. 

2. Zoznam poskytnutých za predchádzajúce tri roky rovnakého alebo obdobného charakteru 

ako predmet zákazky. Verejný obstarávateľ nepožaduje predloženie originálu alebo úradne 

overenej kópie vyššie uvedených dokladov.   

 

 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena bez DPH za predmet zákazky. 

 

 

Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO 

Názov projektu: Popularizácia vedy a techniky na Slovensku 

Kód ITMS Projektu: 26220220181, 26240220085 

Miesto realizácie projektu: Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, 

Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Bratislavský kraj 

Kód Výzvy: OPVaV/K/RKZ/NP/2013-1 

Číslo zmluvy: OPVaV/NP/6/2013, OPVaV/NP/7/2013 
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Podmienky týkajúce sa zmluvy: 

Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva na poskytnutie služby. Doba trvania zákazky 

do 31.10.2015. 

 

 

Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky: 

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných 

dôvodov: 

- nebude predložená ani jedna ponuka 

- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti 

- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve 

na predkladanie ponúk, 

- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie. 

 

 

Dátum zverejnenia tejto výzvy v profile www.cvtisr.sk:  7.8.2013 
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Príloha č.1 – k Výzve –  

„Prieskum verejnej mienky – Popularizácia vedy a techniky na Slovensku“. 

 

POPULARIZÁCIA VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU 

Vážená pani / vážený pán, 

prosíme Vás o odpovede na niekoľko otázok týkajúcich sa popularizácie vedy a techniky. 

Tento výskum je súčasťou projektu zameraného na hľadanie možností zlepšenia popularizácie 

vedy a techniky na Slovensku. Dotazník je celoštátny, anonymný a jeho zistenia budú 

vyhodnotené  podľa jednotlivých krajov SR. 

Ďakujeme Vám za spoluprácu! 

Pracovníci CVTI SR v Bratislave 

 

1. Ktoré vedy Vás najviac zaujímajú? (vyberte jednu odpoveď) 

1. Prírodné (fyzika, chémia, biológia atď.) 

2. Technické (strojárstvo, elektrotechnika, staviteľstvo atď.)  

3. Iné (spoločenské a humanitné vedy, lekárstvo atď.) 

4. Žiadne 

5. Neviem 

 

2. Prečo sa zaujímate o vedu a techniku na Slovensku?  (vyberte jednu odpoveď) 

Ak sa nezaujímate o vedu a techniku, neodpovedajte prosím na túto otázku. 

1. Súvisí s mojimi pracovnými/študijnými 

povinnosťami 

2. Som rád informovaný/rada informovaná 

3. Veda a technika patria medzi moje záujmy 

4. Z iných dôvodov 

 

3. Prečo sa nezaujímate o vedu a techniku na Slovensku? (vyberte jednu odpoveď) 

Ak sa zaujímate o vedu a techniku, neodpovedajte prosím na túto otázku. 

1. Je pre mňa príliš zložitá, ťažko pochopiteľná 



5 

 

2. Je to pre mňa nudné, nezaujímavé 

3. Nemám na to čas 

4. Nemám z toho žiaden úžitok 

5. Nemám dostatočný prístup k informáciám o vede a technike 

6. Z iných dôvodov 

 

4. Z akých zdrojov sa má podľa Vás podporovať výskum a vývoj?  

(pri každom uveďte „áno“, alebo “nie“ )  

  Áno Nie 

1. Zo štátnych 1 2 

2. Z európskych 1 2 

3. Zo súkromných 1 2 

4. Zo žiadnych 1 2 

 

5. Vedeli by ste vymenovať 5 slovenských vedcov? (vyberte jednu odpoveď) 

1. Áno 

2. Áno, viem vymenovať viac ako 5 

3. Viem vymenovať menej ako 5 

4. Nepoznám meno žiadneho 

 

6. Napíšte mená slovenských vedcov, ktoré poznáte:  

 …..............................….............................................................................................. 

…................................................................................................................................ 

 

7. Počuli ste už niekedy o týchto významných objavoch a vynálezoch slovenských 

vedcov? 

(pri každom uveďte „áno“, alebo “nie“ )   
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  Áno Nie 

1. Nový prístup pri liečbe rakoviny na základe objavu existencie bielkoviny 

CA9 v nádorových bunkách 

1 2 

2. Magneticky neviditeľný plášť – plášť, ktorý dokáže skryť predmety pred 

statickým magnetickým poľom 

1 2 

3. Penový hliník – ľahký materiál obsahujúci vzduchové póry využívaný 

najmä v automobilovom priemysle 

1 2 

4. Vesmírna pavučina – objav novej časti hmoty tvoriacej vesmír 1 2 

5. Adaptácia rastlín v podmienkach vysokej rádioaktivity v Černobyľskej 

oblasti  

1 2 

6. Svetielkujúci šváb – objav nového druhu exotického hmyzu 1 2 

7. Vytvorenie bionáhrady ľudskej kože 1 2 

8. Zobrazovanie častí ľudského tela pomocou magnetickej rezonancie 1 2 

 

8. Využívate niektoré z týchto spôsobov získavania informácií o vede a technike? 

(pri každom uveďte „áno“, alebo “nie“ )  

  Áno Nie 

1. Prednášky 1 2 

2. Televízne a rozhlasové relácie 1 2 

3. Informácie na internete  1 2 

4. Účasť na workshopoch 1 2 

5. Články v časopisoch, knihy 1 2 

6. Informácie prezentované na výstavách 1 2 

7. Iné  1 2 

 

9. Akým spôsobom by ste chceli získavať tieto informácie? 
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(pri každom uveďte „áno“, alebo “nie“ )   

  Áno Nie 

1. Prednášky 1 2 

2. Televízne a rozhlasové relácie 1 2 

3. Informácie na internete  1 2 

4. Účasť na workshopoch 1 2 

5. Články v časopisoch, knihy 1 2 

6. Informácie prezentované na výstavách 1 2 

7. Iné  1 2 

 

10. Ako často získavate informácie o vede a technike prostredníctvom nasledujúcich 

médií? 

  Pravidelne Príležitostne Nikdy 

1. Televízne  relácie 1 2 3 

2. Rozhlasové relácie 1 2 3 

3. Tlačené periodiká (noviny, časopisy, letáky) 1 2 3 

4. Internet 1 2 3 

 

11. Ako často sa zúčastňujete na podujatiach na popularizáciu vedy a techniky?   

(pri každom uveďte „áno“, alebo “nie“ )   

  Pravidelne Príležitostne Nikdy 

1. Prednášky 1 2 3 

2. Workshopy 1 2 3 

3. Výstavy 1 2 3 

4. Exkurzie 1 2 3 

5. Súťaže 1 2 3 

6. Iné 1 2 3 
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12. Odkiaľ sa najčastejšie dozvedáte o podujatiach zameraných na popularizáciu vedy a 

techniky? (vyberte jednu odpoveď) 

1. Z internetu  

2. Od priateľov, známych  

3. Z televízie, rozhlasu                                                                

4. Z plagátov, letákov  

5. Zo sociálnych sietí  

6 Od detí, rodičov, súrodencov, iných príbuzných  

7. Od nikoho 

8. Nezaujíma ma to 

 

13. Pohlavie  

1. Muž 

2. Žena 

 

14. Váš vek   

 .......  rokov 

 

15. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie 

1.  Základné vzdelanie 

2. Odborné vzdelanie 

3. Úplné odborné vzdelanie (s maturitou) 

4. Úplné stredné vzdelanie (gymnázium) 

5. Vysokoškolské vzdelanie 

 

16. V ktorej oblasti pracujete? (Ak pracujete ako dôchodca alebo študent, zaznačte 

prosím oba údaje) 

1. Priemysel 
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2.  Stavebníctvo 

3.  Poľnohospodárstvo a výroba potravín 

4. Obchod a služby 

5.  Doprava a skladovanie 

6. Informácie a komunikácia 

7.  Školstvo a veda 

8. Študent 

9. Nezamestnaný 

10. Dôchodca 

11. Iné 

 

17. Kraj  

1. Bratislavský 

2. Trnavský 

3. Trenčiansky 

4. Nitriansky 

5. Žilinský 

6. Banskobystrický 

7. Prešovský 

8. Košický 

 

Ďakujeme Vám za spoluprácu! 

 


