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          Číslo: CD-2009-29805/26785-1:072
				                     Bratislava 15. júla 2009


Pokyny k ročnej a záverečnej správe projektu KEGA



Ročné a záverečné správy sa v roku 2009 budú podávať elektronickou formou prostredníctvom on-line systému Portálu vysokých škôl. 

Noví užívatelia sa môžu zaregistrovať na internetovej stránke http://www.portalvs.sk/projekty_2009_registracia. Tí, ktorí už majú vytvorené konto, to znamená, že prostredníctvom Portálu vysokých škôl už podávali napr. projekt KEGA, IT rozvojový projekt, centrálny projekt alebo projekt VaT, sa iba prihlásia. Prihlasuje sa na internetovej stránke www.portalvs.sk po kliknutí na „Projekty MŠ SR“. Prípadné problémy technicko-administratívneho charakteru píšte na e-mailovú adresu kega@portalvs.sk, príp. kontaktujte sa na tel. č.: 037 641 48 81.

Pred vypĺňaním elektronického podávania ročných a záverečných správ prostredníctvom Portálu vysokých škôl je dôležité oboznámiť sa s pravidlami KEGA zverejnenými na internetovej stránke http://www.minedu.sk/index.php?rootId=500 a tiež aj s pokynmi a manuálom na podávanie ročných a záverečných správ.

Vedúci projektu KEGA, ktorý pokračuje v riešení v roku 2009 je povinný najneskôr do 14. 9. 2009 elektronicky podať ročnú správu projektu prostredníctvom Portálu vysokých škôl, ktorú tiež v jednom origináli podpísanom akademickým funkcionárom vysokej školy odošle poštou na adresu:

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 
odbor vedy a techniky na vysokých školách
KEGA 
Stromová 1 
813 30  Bratislava 

Vedúci projektu KEGA, ktorého riešenie má byť ukončené v roku 2009 je povinný najneskôr do 31. 10. 2009 elektronicky podať záverečnú správu prostredníctvom Portálu vysokých škôl, ktorý tiež v jednom origináli podpísanom akademickým funkcionárom odošle poštou na odbor vedy a techniky na vysokých školách Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Spolu so záverečnou správou vedúci projektu odošle výstupy, ktoré vznikli počas riešenia projektu KEGA, t. j. separáty publikácií, resp. publikácie, nové metodiky a technologické postupy výučby, nové pedagogické dokumenty, umelecké výstupy a pod.,            t. z. učebnice, príručky, zbierky, študijné texty, lexikóny, slovníky, zborníky, skriptá, monografie, katalógy, audiovizuálne nosiče, multimediálne CD, informácia, príp. doklad o uskutočnení festivalov, výstav, divadelných predstavení, koncertov, workshopov, sympózií, konferencií, školení, kurzov, seminárov a informácia o vytvorení webovej stránky,                     e-learningu, virtuálneho laboratória, digitálnej učebne atď.

K záverečnej správe je potrebné priložiť formulár záverečnej oponentúry projektu KEGA, pričom metodický pokyn k uskutočneniu záverečnej oponentúry projektu  KEGA spolu s formulárom záverečnej oponentúry projektu KEGA sú k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Jednotlivé komisie KEGA pri hodnotení záverečnej správy projektu KEGA budú prihliadať na uskutočnenú záverečnú oponentúru. 

Nevyčerpané finančné prostriedky na končiace projekty KEGA, na ktoré bola vysokej škole pridelená v roku 2009 dotácia, je vysoká škola povinná vrátiť na výdavkový účet Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 7000065236/8180 do 13. 11. 2009. V prípade končiacich projektov v roku 2008, ktoré majú písomný súhlas o predĺžení riešenia projektu bez nároku na ďalšie financovanie v roku 2009, sa nevyčerpané finančné prostriedky posielajú na príjmový účet Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 7000063820/8180. Pri každom vrátení nevyčerpaných finančných prostriedkov je vysoká škola povinná zaslať avízo sekcii financovania a rozpočtu Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

Ročnú a záverečnú správu projektu KEGA je potrebné poštou doručiť na Ministerstvo školstva Slovenskej republiky najneskôr do 5 pracovných dní po stanovenom termíne podávania ročných a záverečných správ (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke). 

