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Na pracoviskách verejných vysokých škôl bolo v roku 2011 riešených celkove 372 

projektov KEGA (o 48 projektov viac ako minulý rok) – 227 končiacich projektov a 145 

pokračujúcich projektov KEGA. Na projekty riešené v roku 2011 bolo vynaložených               

1 992 000 EUR v kategórii bežných výdavkov a 500 000 EUR v kapitálových výdavkoch. 

Na nové projekty so začiatkom riešenia v roku 2011 bola poskytnutá finančná dotácia vo 

výške 664 000 EUR v bežných výdavkoch a žiadna finančná dotácia v kapitálových 

výdavkoch. Z 596 podaných žiadostí o dotáciu KEGA (o 99 bolo podaných viac projektov 

ako v minulom roku) bolo v roku 2011 schválených na financovanie 147. Na jeden schválený 

nový projekt KEGA bola v priemere poskytnutá finančná dotácia vo výške 4 517 EUR            

v kategórii bežných výdavkov.  

 

Obsah: 

Plánované ciele na rok 2011 

Realizovanie plánovaných cieľov a činností v roku 2011 

Návrh opatrení a postupov na rok 2012 
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Plánované ciele na rok 2011: 

1. rozdelenie finančnej dotácie na nové a pokračujúce projekty KEGA v roku 2011, 

2. aktualizácia formulára žiadosti na základe potreby zbierania údajov o projektoch do 

centrálnej bázy údajov o projektoch vedy a výskumu, ktorú spravuje CVTI SR, 

3. príprava, schválenie a zverejnenie výzvy na podávanie nových žiadostí KEGA so 

začiatkom riešenia v roku 2012, 

4. dopracovanie formulárov na podávanie ročných a záverečných správ, manuálov 

a pokynov potrebných pri práci na Portáli vysokých škôl pre členov komisií, 

pridelených spravodajcov, posudzovateľov, vedúcich riešiteľov,  

5. prvé kolo výberu nových projektov KEGA so začiatkom riešenia v roku 2012, 

6.  druhé kolo výberu nových projektov na financovanie so zreteľom na posudky od 

posudzovateľov a hodnotenie ročných správ pokračujúcich projektov KEGA v roku 

2011, 

7. výber nových členov do jednotlivých odborných komisií KEGA.  

 

Realizovanie plánovaných cieľov a činností v roku 2011:  

 

1. Činnosť KEGA v roku 2011 sa začala s rozdelením finančnej dotácie na nové  

a pokračujúce projekty na základe bodového hodnotenia projektov. 14. 3. 2011 bodové 

hodnotenia komisií odsúhlasilo predsedníctvo KEGA na svojom plánovanom zasadnutí.  

 

Na tomto zasadnutí predsedníctvo schválilo: 

a) metódu a spôsob rozpisu dotácií formou bežných a kapitálových transferov na 

vybrané nové projekty so začiatkom riešenia v roku 2011, 

b) metódu a spôsob rozpisu dotácií formou bežných a kapitálových transferov na 

pokračujúce projekty s riešením v roku 2011, 

c) výzvu na podávanie žiadostí na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 

2012 a aktuálne informácie o podávaní ročných správ pokračujúcich projektov 

a záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2011, 

d) návrhový list na člena komisie KEGA. 

 

Predsedníctvo na zasadnutí odporučilo: 

a) zverejnenie výsledkov týkajúcich sa financovania nových a pokračujúcich 

projektov KEGA na Portáli vysokých škôl a na internetovej stránke Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR, 

b) zverejnenie výzvy na internetovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu SR a nastavenie možnosti podávania nových projektov na Portáli 

vysokých škôl. 

 

Rozdelenie finančnej dotácie na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 

2010 podľa verejných vysokých škôl je prehľadne zobrazené v tabuľke č. 1. 
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Tabuľka č. 1: Rozdelenie dotácií v kategórii bežných a kapitálových výdavkov na nové 

projekty v roku 2011 podľa verejných vysokých škôl 

 

Vysoká škola

Počet 

projektov 

podľa 

pracovísk, 

ktorým bola 

pridelená 

dotácia 

v rámci 

riešenia 

projektov

Dotácia v 

kategórii BV 

v EUR podľa 

pracovísk, 

ktoré sa 

podieľajú na 

riešení 

projektov 

Dotácia v 

kategórii KV 

v EUR podľa 

pracovísk, 

ktoré sa 

podieľajú na 

riešení 

projektov 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 19 45285 0

Žilinská univerzita v Žiline 18 77916 0

Prešovská univerzita v Prešove 16 62544 0

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 16 62864 0

Technická univerzita v Košiciach 16 65229 0

Univerzita Komenského v Bratislave 16 39881 0

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 13 30932 0

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v 

Košiciach

13 71036 0

Katolícka univerzita v Ružomberku 9 21742 0

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 9 46368 0

Slovenská technická univerzita v Bratislave 8 31061 0

Technická univerzita vo Zvolene 7 22312 0

Trnavská univerzita v Trnave 7 19300 0

Ekonomická univerzita v Bratislave 6 25182 0

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 3 13936 0

Akadémia umení v Banskej Bystrici 2 7717 0

Paneurópska vysoká škola Fakulta masmédií 2 0 0

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v 

Trenčíne

2 4593 0

Univerzita J. Selyeho v Komárne 2 7017 0

Vysoká škola múzických umení v Bratislave 2 8875 0

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 213 0

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. 

Alžbety v Bratislave

1 0 0

Celkový súčet 188 664003 0  
 

Poznámka k tabuľke: 

Tabuľka zobrazuje nie počet riešených projektov podľa vedúcich riešiteľov, ale podľa pracovísk, na ktoré bola pridelená 

finančná dotácia v rámci riešenia projektov. Vedúci projektov majú možnosť v žiadosti o dotáciu KEGA rozdeliť plánovanú 

finančnú dotáciu na spolupracujúce pracoviská z iných verejných vysokých škôl. 
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Návrh úspešnosti výberu nových projektov KEGA so začiatkom riešenia v roku 2011 je 

prehľadne uvedený v tabuľke č. 2: 

 

Tabuľka č. 2: Úspešnosť výberu nových projektov KEGA so začiatkom riešenia v roku 

2011 z celkového počtu predložených nových žiadostí  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roku 2011 boli zverejnené výstupy a anotácie všetkých ukončených projektov 

KEGA na Portáli vysokých škôl. Výstupy a výsledky ukončených projektov sú sprístupnené 

širokej verejnosti. Rovnako boli zverejnené aj informácie o všetkých riešených projektoch 

KEGA. Záujemca si môže vyhľadať konkrétny projekt prostredníctvom údajov zadaných do 

filtra (napr. rok ukončenia projektu, rok začatia riešenia projektu, priezvisko vedúceho 

projektu atď.).   

 

2. Na základe schválenej výzvy predsedníctvom KEGA odbor vedy a techniky na 

vysokých školách pripravil nový formulár žiadosti, keďže bolo potrebné niektoré časti 

aktualizovať a doplniť na základe skúsenosti z minulého roku a tiež bolo potrebné zapracovať 

požiadavky CVTI SR, ktoré spravuje informácie o projektoch do centrálnej bázy údajov 

o projektoch vedy a výskumu. Nový formulár žiadosti bol rozdelený do týchto častí:                       

1. Základné informácie, výstupy, 2. Medzinárodná spolupráca, harmonogram, 3. Riešiteľský 

kolektív, 4. Publikačná/umelecká činnosť, 5. Rozpočet projektu, 6. Posudzovatelia, 7. Prílohy. 

 

Spolu s formulárom žiadosti bolo potrebné aktualizovať aj manuál a pokyny na  

podávanie nových projektov KEGA so začiatkom riešenia v roku 2012. 

 

3. Odbor vedy a techniky na vysokých školách 25. 2. 2011 vypracoval a predložil 

ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR na schválenie výzvu na podávanie žiadostí 

o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2012 a aktuálne informácie 

o podávaní ročných správ pokračujúcich projektov a záverečných správ končiacich projektov 

KEGA v roku 2011. Výzva KEGA bola zameraná na podávanie žiadostí o dotáciu na nové 

projekty aplikovaného výskumu orientovaného na podporu pedagogických modelov výchovy 

a vzdelávania, nových technológií, foriem a metód v rámci školského systému i mimo 

vyučovania.  

 

Komisia č. 

Počet 

predložených 

nových 

žiadostí na 

základe výzvy 

MŠVVaŠ SR 

Počet projektov 

po 1. kole 

Počet 

projektov, 

ktorým 

nebola 

poskytnutá 

finančná 

dotácia 

Počet 

projektov, 

ktorým bola 

poskytnutá 

finančná 

dotácia 

1 92 81 54 27 

2 208 184 141 43 

3 241 197 134 63 

4 55 51 37 14 

Celkový súčet 596 513 366 147 
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Výzva obsahovala tieto informácie: 

- žiadatelia o dotáciu na nový projekt KEGA so začiatkom riešenia od roku 2012 

mohli predkladať žiadosti od 15. 3. do 29. 4. 2011 do 14.00 hod., 

- vedúci projektov KEGA, ktorí pokračovali v riešení v roku 2011, boli povinní 

najneskôr do 11. 11. 2011 do 14.00 hod. predložiť na odbor vedy a techniky na vysokých 

školách formulár ročnej správy za rok 2011, 

- vedúci projektov KEGA, ktorých riešenie bolo ukončené v roku 2011, boli povinní 

najneskôr do 10. 1. 2012 do 14.00 hod. predložiť na odbor vedy a techniky na vysokých 

školách formulár záverečnej správy o dosiahnutých výsledkov za celé obdobie riešenia 

projektu. 

 

Termíny podávania ročných a záverečných správ boli oproti minulému roku predĺžené, 

aby mali vedúci riešitelia dostatok času a možností vyčerpať a vyúčtovať finančnú dotáciu 

poskytnutú v roku 2011. 

 

4. Na základe zverejnenia výzvy bolo potrebné vopred pripraviť a aktualizovať aj 

formuláre ročnej a záverečnej správy. Bolo nevyhnutné zabezpečiť v spolupráci so správcom 

Portálu vysokých škôl on-line podávanie a hodnotenie aktualizovaných ročných 

a záverečných správ. Formuláre ročnej a záverečnej správy boli opravené tak, aby 

nadväzovali na aktualizovaný formulár žiadosti, ktorý bol upravený aj na základe tzv. 

univerzálneho formulára, ktorý má slúžiť na spracovanie všetkých informácií o projektoch do 

centrálnej bázy údajov o projektoch vedy a výskumu. Do formulárov boli zapracované aj 

rôzne funkcie a vzájomné prepojenie jednotlivých častí napr. rozpočtu zo žiadosti do ročnej 

a záverečnej správy (uvedené prepojenie má uľahčiť vypĺňanie formulárov vedúcim 

riešiteľom a zároveň zabezpečuje kontrolu). Formuláre boli doplnené aj o ďalšie časti napr. 

o nové informácie o realizovaných výstupoch v podobe publikácií a citácií.  

 

V súvislosti s aktualizáciou formulárov bolo potrebné aktualizovať aj jednotlivé 

manuály nevyhnutné pri obsluhe systému na vypĺňanie formulárov. Spolu s manuálmi boli 

aktualizované aj pokyny na podávanie ročných a záverečných správ pre podávateľov.   

 

8. 4. 2011 sa uskutočnilo mimoriadne zasadnutie predsedníctva KEGA. Predsedníctvo 

zasadalo z dôvodu, aby boli pripravené všetky potrebné formuláre a pokyny na hodnotenie 

nových žiadosti so začiatkom riešenia v roku 2012. 

 

Predsedníctvo na tomto zasadnutí schválilo: 

         a)    návrh na zmenu pravidiel KEGA, 

c) aktualizovaný formulár pre posudzovateľa, 

d) aktualizovaný formulár „Vstupné hodnotenie projektu v 1. kole výberu projektov 

KEGA“,   

e) návrhový formulár na člena komisie, 

f) zverejnenie výstupov a základných informácií všetkých ukončených projektov 

KEGA, 

g) termíny zasadnutia komisií KEGA. 

 

5. Činnosť KEGA v roku 2011 bola opätovne podľa pravidiel KEGA zameraná na 

výber projektov na financovanie, ktorých problematika smerovala do riešenia tematických 

oblastí KEGA schválených na roky 2011 – 2014. Veľký počet podaných žiadostí projektov 

KEGA nasvedčoval záujmu verejných vysokých škôl prevažne s učiteľským zameraním 

o riešenie problémov rozvoja vzdelávania i o výskumné riešenie otázok súvisiacich 
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s realizáciou transformácie vzdelávania (inováciou študijných programov a metód výučby) na 

vysokých školách.  

 

1. kolo hodnotenia nových žiadostí o dotáciu KEGA na zabezpečenie nových 

projektov so začiatkom riešenia v roku 2012 z hľadiska vecnej a obsahovej príslušnosti do 

niektorej zo schválených tematických oblastí KEGA (platných na rok 2011) a ustanovenie 

posudzovateľov žiadostí o dotáciu sa uskutočnilo v jednotlivých komisiách v týchto 

termínoch: 

14. 6. 2011 sa konalo zasadnutie komisie č. 3,   

15. 6. 2011 sa konalo zasadnutie komisie č. 1, 

16. 6. 2011 sa konalo zasadnutie komisie č. 2, 

17. 6. 2011 sa konalo zasadnutie komisie č. 4. 

 

 29. 6. 2011 predsedníctvo KEGA na svojom zasadnutí schválilo výber projektov 

KEGA so začiatkom riešenia v roku 2012 navrhnutých v jednotlivých komisiách KEGA 

počas 1. kola hodnotenia nových žiadostí o dotáciu KEGA. 

  

Predsedníctvo KEGA na svojom rokovaní schválilo: 

a) návrhy projektov KEGA so začiatkom riešenia v roku 2012 postupujúcich/  

nepostupujúcich do 2. kola výberu projektov, 

b) termín doručenia posudkov prostredníctvom Portálu vysokých škôl.  

 

Predsedníctvo na zasadnutí odporučilo: 

- sprístupniť na Portáli vysokých škôl hodnotenie projektov KEGA po 1. kole výberu 

projektov. Prostredníctvom Portálu vysokých škôl budú žiadatelia, ktorých 

predkladané žiadosti nepostúpili do 2. kola výberu projektov, informovaní o dôvode 

zamietnutia predkladanej žiadosti. 

 

6. Druhé kolo výberu nových projektov na financovanie so zreteľom na posudky od 

posudzovateľov a hodnotenie ročných správ so zreteľom na finančné požiadavky na 

zabezpečenie riešenia projektov KEGA na rok 2012 sa uskutočnilo v jednotlivých komisiách 

v týchto termínoch: 

7. 12. 2011 sa konalo zasadnutie komisie č. 3, 

12. 12. 2011 sa konalo zasadnutie komisie č. 4, 

13. 12. 2011 sa konalo zasadnutie komisie č. 1, 

15. 12. 2011 sa konalo zasadnutie komisie č. 2. 

 

 Jednotlivé komisie hodnotili nové projekty v súlade s čl. 4 ods. 7 pravidiel KEGA. Pri 

hodnotení uvedených žiadostí jednotlivé komisie prihliadali aj na posudky, ktoré boli 

doručené na Portál vysokých škôl. Úspešnosť výberu nových projektov KEGA postupujúcich 

do 2. kola výberu projektov je prehľadne uvedený v tabuľke č. 3. 
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Tabuľka č. 3: Úspešnosť výberu nových projektov KEGA postupujúcich do 2. kola 

výberu projektov so začiatkom riešenia v roku 2012 z celkového počtu predložených 

nových žiadostí  
 

Komisia č. 

Počet 

predložených 

nových 

žiadostí na 

základe výzvy 

MŠVVaŠ SR 

Počet projektov 

vyradených 

pred 1. kolom 

výberu 

projektov 

Počet 

projektov 

vyradených v 

1. kole výberu 

projektov 

Počet projektov 

postupujúcich do 

2. kola výberu 

projektov 

1 79 0 8 71 

2 234 0 22 212 

3 211 1 39 171 

4 44 0 3 41 

Spolu 568 1 72 495 

 
Poznámky k tabuľke: 

1. Počet predložených nových projektov na základe výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – 

počet všetkých podaných žiadostí so začiatkom riešenia v roku 2012,  

2. Počet projektov vyradených pred 1. kolom výberu projektov – žiadosti vyradené z hodnotiaceho procesu na 

základe čl. 2 ods. 22 pravidiel KEGA (nekompletná a nesprávne vyplnená žiadosť), na Portáli vysokých škôl sú 

označené ako Zamietnutý z formálneho hľadiska (v poznámke uvedený konkrétny dôvod porušenia pravidiel 

KEGA), 

3. Počet projektov vyradených v 1. kole výberu projektov – žiadosti, ktoré boli vyradené počas 1. kola hodnotenia 

projektov na základe hodnotenia čl. 4 ods. 3 pravidiel KEGA, na Portáli vysokých škôl sú označené ako 

Zamietnutý komisiou (spravodajca vypracoval hodnotenie a uviedol dôvod zamietnutia žiadosti), 

4. Počet projektov postupujúcich do 2. kola výberu projektov – projekty postupujúce do 2. kola, na Portáli 

vysokých škôl sú označené ako V štádiu hodnotiaceho procesu (projekt bol zaslaný určeným posudzovateľom).  

 

Pri pokračujúcich projektoch jednotlivé komisie prihliadali na bodové hodnotenie 

projektov z predchádzajúcich rokov. Po prehodnotení projektov príslušná komisia pridelila na 

základe plnenia priebežných cieľov a plánov jednotlivým projektom KEGA bodové 

hodnotenie (od 0 do 100) platné na rok 2011. Príslušní spravodajcovia vyplnili na Portáli 

vysokých škôl hodnotenie, ktoré obsahovalo: 

- zhodnotenie splnenia plánovaných cieľov projektu za predchádzajúci rok riešenia projektu, 

- vyjadrenie k účelnosti a efektívnosti čerpania pridelených finančných prostriedkov, 

- ročné hodnotenie projektu, 

- bodové hodnotenie v rozsahu 0 až 100 bodov, 

- odporúčanie, či môžu byť vyplatené odmeny členom riešiteľského kolektívu, ak boli  

  naplánované. 

  

Pri hodnotení dosiahnutých výsledkov riešenia pokračujúcich projektov podľa čl. 6 

ods. 4 pravidiel KEGA sa komisie KEGA zamerali najmä na: 

- splnenie plánovaných cieľov projektu stanovených na daný rok riešenia, 

- posúdenie výsledkov riešenia na základe ich opisu a odkazov na odbornú literatúru, 

- spresnenie cieľov projektu na nasledujúci rok riešenia, 

- účelnosť a efektívnosť použitia poskytnutých finančných prostriedkov na riešenie projektu   

v hodnotiacom období a na posúdenie oprávnenosti a efektívnosti spresnených finančných  
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požiadaviek na zabezpečenie riešenia v nasledujúcom roku z hľadiska spresnených cieľov  

a celkových cieľov projektu. 

 

7. Odbor vedy a techniky na vysokých školách na základe rozhodnutia predsedníctva  

KEGA písomne požiadal rektorov jednotlivých verejných vysokých škôl, aby vedecké rady 

vysokých škôl schválili návrhy na nových členov komisií KEGA. Funkciu možno zastávať 

najviac dve po sebe idúce funkčné obdobia. Na zasadnutiach jednotlivých komisií KEGA 

(termíny sú uvedené v bode 5), kde hodnotili komisie doručené žiadosti v 2. kole a ročné 

správy vyberali členovia komisií aj kandidátov z doručených návrhových formulárov na nové 

funkčné obdobie. Funkčné obdobie nových členov bude od roku 2012 do roku 2016. 

 

Pri výbere nových kandidátov na členov komisie prihliadali odborné komisie na: 

 

- rovnomerné zastúpenie kandidátov na nových členov z jednotlivých vysokých škôl, 

zabezpečiť tak objektívnosť pri hodnotení projektov (aby nemala jedna vysoká škola 

viacerých členov a iná zase ani jedného), 

- zastúpenie jednotlivých kandidátov na nových členov na základe odbornej 

špecializácie tak, aby zabezpečili hodnotenie všetkých doručených žiadostí na základe 

výzvy a schválených tematických oblastí (kandidáti by mali byť z viacerých 

odborných špecializácií podľa zamerania príslušnej komisie), 

- zabezpečiť kontinuitu tak, aby členovia, ktorí pôsobili iba v prvom funkčnom období 

mohli v prípade ich záujmu a schválenia vedeckej rady vysokej školy pokračovať vo 

funkcii člena komisie v druhom funkčnom období. Pri schvaľovaní kandidátov na 

druhé funkčné obdobie je nevyhnutné, aby komisia prihliadala na to, či uvedený 

kandidát aktívne pracoval v komisii, plnil si svoje povinnosti ako spravodajca 

a pravidelne sa zúčastňoval na zasadnutiach komisie. Schválení kandidáti v druhom 

funkčnom období by mali odovzdávať svoje skúsenosti pri vykonávaní svojej funkcie 

novým členom a informovať ich o prípadných problémoch pri 

pokračujúcich/riešených projektoch KEGA, 

- vyberať nových kandidátov iba na základe písomne doručených, schválených 

a elektronicky podaných návrhových formulárov. Navrhovaní kandidáti museli byť 

schválení vedeckou radou príslušnej vysokej školy. 

 

Výber nových členov sa schváli 26. 1. 2012 na zasadnutí predsedníctva KEGA.             

Po schválení predsedníctvom bude zoznam nových členov (spolu aj s vymenovacími 

a odvolacími dekrétmi) zaslaný ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR. Po jeho 

podpísaní bude zoznam nových členov zverejnený na webovej stránke Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu SR. 

 

Návrh opatrení a postupov na rok 2012: 

 

1. rozdelenie finančnej dotácie na nové a pokračujúce projekty KEGA v roku 2012, 

2. schválenie a vymenovanie členov KEGA v novom funkčnom období, 

3. hodnotenie záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2011, 

4. aktualizovať v súlade s podávaním žiadostí o dotáciu KEGA prostredníctvom Portálu 

vysokých škôl príslušný štatút, pravidlá a pokyny KEGA, 

5. aktualizovať v spolupráci so správcom Portálu vysokých škôl formuláre – žiadosť 

o dotáciu KEGA, ročnú a záverečnú správu, 

6. sprístupniť podávateľom vytvorený vzorový projekt (žiadosť o dotáciu KEGA), ktorú 

budú mať podávatelia k dispozícii on-line na Portáli vysokých škôl, a to pre lepšiu 
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orientáciu pri vypĺňaní jednotlivých položiek vo formulári. Tento vzorový projekt 

bude zverejnený vo forme videa v spolupráci so správcom Portálu vysokých škôl, 

7. sprístupniť vedúcim projektov vypracovaný formulár na podávanie žiadostí o zmenu 

vedúceho projektu a zmenu pracoviska vedúceho projektu KEGA. Všetky zmeny 

v rámci riešenia projektov sa budú posielať iba on-line na Portál vysokých škôl. Na 

každú žiadosť o zmenu je vytvorený formulár, v ktorom bude stanovisko odbornej 

komisie k doručenej žiadosti o zmenu, takže si ho vedúci projektu môže pozrieť 

elektronicky. Všetky zmeny budú archivované pri uvedenom projekte, čo nám umožní 

mať celú projektovú dokumentáciu spolu na jednom mieste, 

8. postupovať pri hodnotní a podávaní žiadostí, ročných a záverečných správ podľa 

harmonogramu na rok 2012, ktorý bude schválený predsedníctvom KEGA                

26. 1. 2012. 

 

 

Záznam schválili:    

 prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. 

                                       generálny riaditeľ SVŠ   

 

                                   ............................................. 

                                       

                                       Mgr. Jozef Maculák 

                                          riaditeľ OVTVŠ 

 

                                  .............................................. 

 

                           Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD. 

                                           predseda KEGA 

                          

                    

                                  ..............................................             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záznam vyhotovila:  Mgr. Katarína Hamarová  

                                          tajomníčka KEGA 

 

 

                                     .......................................... 


