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Metodický pokyn
k uskutočneniu záverečnej oponentúry
projektu KEGA


	Vedúci riešiteľ projektu Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry Ministerstva školstva Slovenskej republiky (ďalej len „KEGA“) zabezpečí v spolupráci s prorektorom pre vedu a výskum alebo s iným akademickým funkcionárom vysokej školy (fakulty), ak ho tým poverí prorektor vysokej školy (napr. s prodekanom pre vedu a výskum), celkové posúdenie končiaceho projektu KEGA formou záverečnej oponentúry. 
	Za technicko-administratívne a organizačné činnosti súvisiace so zabezpečením a uskutočnením záverečnej oponentúry končiaceho projektu KEGA je zodpovedný vedúci riešiteľ projektu KEGA. Vedúci projektu, resp. zástupca vedúceho projektu je povinný sa zúčastniť na záverečnej oponentúre spolu so zástupcami všetkých spoluriešiteľských pracovísk podieľajúcich sa na riešení projektu KEGA, prípadne aj s ostatnými členmi riešiteľského kolektívu z toho istého pracoviska, ako je vedúci projektu. 

Vedúci projektu KEGA navrhne personálne zloženie oponentskej rady pri záverečnej oponentúre (ďalej len „oponentská rada“) a zabezpečí podklady potrebné k záverečnej oponentúre. Návrh na zloženie oponentskej rady vedúci projektu KEGA nepredkladá na schválenie Ministerstvu školstva Slovenskej republiky ani orgánom KEGA. Prorektor pre vedu a výskum alebo ním poverená osoba (napr. prodekan príslušnej fakulty) bude predsedom oponentskej rady.  
Povinnosti predsedu oponentskej rady:
a) na návrh vedúceho projektu určí termín a miesto uskutočnenia záverečnej oponentúry,
b) na návrh vedúceho projektu určí ostatných členov oponentskej rady,
c) riadi rokovanie záverečnej oponentúry,
d) dohliada nad tým, aby oponentská rada schválila závery oponentskej rady.
	Oponentská rada je minimálne päťčlenná a pozostáva z: 

a) predsedu oponentskej rady, 
b) dvoch oponentov z inej fakulty/fakúlt tej istej vysokej školy, z inej vysokej školy, resp. z iného pracoviska, ako je pracovisko vysokej školy, alebo troch oponentov, ak za celé obdobie riešenia bola projektu poskytnutá finančná dotácia vyššia ako 33 194 €,
c) zástupcu, resp. zástupcov, ktorí sú odborníkmi v danej oblasti z inej fakulty/fakúlt tej istej vysokej školy, z inej vysokej školy, resp. z iného pracoviska, ako je pracovisko vysokej školy,
d) ďalšieho člena, resp. členov, ktorých určí predseda oponentskej rady. 
	Oponenti nesmú byť pracovníkmi tej istej fakulty, na ktorej sa projekt KEGA riešil. Na oponentúru môžu byť prizvaní aj ďalší odborníci, ktorých prítomnosť je nevyhnutná pri zodpovednom posúdení výstupov a výsledkov daného projektu, ako aj pri objektívnom zhodnotení splnenia stanovených cieľov počas riešenia projektu. 

Oponent končiaceho projektu KEGA písomne vypracuje posudok a doručí ho vedúcemu projektu. Pri hodnotení dosiahnutých výsledkov za celé obdobie riešenia projektu sa oponent okrem iného zameriava aj na: 
a)  splnenie celkových i čiastkových cieľov a úloh vedúceho riešiteľa aj spoluriešiteľov projektu, 
b) posúdenie dosiahnutých prínosov z hľadiska celospoločenských prínosov pre oblasť školstva, pedagogiky alebo tvorivého umenia,
c) posúdenie výstupov, ktoré vznikli počas riešenia projektu, t. z. posúdenie publikácií, nových metodík a technologických postupov výučby, nových pedagogických dokumentov, umeleckých diel, umeleckých výkonov a ďalších aktivít, ktoré sa uskutočnili pri riešení projektu, 
d) posúdenie, či finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu boli počas celého obdobia riešenia projektu čerpané hospodárne a efektívne (primeranosť výdavkov),
e) posúdenie, či boli ciele projektu splnené excelentne, splnené výborne, splnené alebo nesplnené. 
Členovia oponentskej rady navrhnú závery oponentskej rady, v rámci ktorých sa zamerajú na jednotlivé hodnotenia podľa a) až e).
	Návrh záverov oponentskej rady sa schvaľuje na neverejnom zasadnutí oponentskej rady. Závery oponentskej rady končiaceho projektu KEGA sú schválené, ak za ne hlasuje nadpolovičná väčšina z prítomných členov oponentskej rady.
	Závery oponentskej rady pri záverečnej oponentúre sú súčasťou podkladov predkladaných príslušnej komisii KEGA, ktoré sa budú zohľadňovať pri hodnotení končiacich projektov.

Po záverečnej oponentúre vedúci projektu KEGA zabezpečí spracovanie a zápis záverov oponentskej rady, ktoré sú súčasťou elektronického formulára záverečnej správy.


