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Podľa čl. 1 ods. 1 Štatútu Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry Ministerstva 

školstva Slovenskej republiky (ďalej len  “KEGA MŠ SR“)  KEGA MŠ SR je vnútorná 
grantová agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky (ďalej len “ministerstvo“) 
zameraná na finančnú podporu projektov výskumu a vývoja v oblasti školstva iniciovaných 
riešiteľmi alebo  ministerstvom v stanovených tematických oblastiach a na finančnú podporu 
projektov z oblasti tvorivého umenia. 
 
 Činnosť KEGA zabezpečujú jej orgány, ktorými sú: 

1. Predsedníctvo KEGA 
      Predsedníctvo tvoria predsedovia komisií, podpredsedovia komisií a riaditeľ odboru vedy    
      a techniky na vysokých školách (ďalej len “OVTVŠ“). 

2. Komisie KEGA: 
      Komisia KEGA č. 1 - Program rozvoja základného a stredného školstva (perspektívy) 
      Komisia KEGA č. 2 -  Nové technológie vo výučbe 
      Komisia KEGA č. 3 - Obsahová integrácia a diverzifikácia vysokoškolského štúdia 
      Komisia KEGA č. 4 - Rozvoj kultúry a umenia 
 
 

Na pracoviskách VVŠ bolo v roku 2007 riešených celkove 449 projektov KEGA, o 11 
projektov viac ako v roku 2006, na ktoré bolo vynaložených celkove 77 250 tis. Sk, z toho 
60 250 tis.  v bežných  výdavkoch a  17 000 tis. Sk v kapitálových výdavkoch. Na 1 projekt 
KEGA bolo v priemere vynaložených 172 tis. Sk. 
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Plánované ciele na rok 2007: 
 
1.   Hodnotenie ročných správ za rok 2006. 
2.  Schválenie výberu nových projektov a rozpisu dotácií na nové a pokračujúce projekty 
KEGA v roku 2007. 
3.  Hodnotenie Záznamov zo záverečných oponentúr Správ o dosiahnutých výsledkoch za 
celú dobu riešenia projektov KEGA. 
4.  Výber kandidátov na funkciu člena komisie KEGA a vypracovanie návrhu tematických 
oblastí pre komisie KEGA. 
5.   Odovzdanie novým členom vymenovacie dekréty a odchádzajúcim členom ďakovné listy. 
Zvolenie predsedov a podpredsedov komisií KEGA a predsedu a podpredsedu Predsedníctva 
KEGA. 
6.   Výber nových projektov so začiatkom riešenia v roku 2008. 
7. Druhé kolo výberu nových projektov na financovanie s ohľadom na posudky od 
posudzovateľov. 
8.  Hodnotenie ročných správ za rok 2007. 
9.  Schválenie rozpisu dotácií na nové a pokračujúce projekty KEGA v roku 2008. 
 

1. Činnosť KEGA v roku 2007 začala hodnotením ročných správ pokračujúcich 
projektov. V jednotlivých komisiách sa prihliadalo na bodové hodnotenie projektov z roku 
2006. Po prehodnotení projektov príslušná komisia pridelila na základe plnenia priebežných 
cieľov a plánov jednotlivým projektom KEGA bodové hodnotenie platné pre rok 2007. 
Hodnotenie projektov sa uskutočnilo v jednotlivých komisiách v týchto termínoch: 
  
19. 1. 2007 zasadnutie komisie č. 3 
24. 1. 2007 zasadnutie komisie č. 1 
31. 1. 2007 zasadnutie komisie č. 2 
01. 2. 2007 zasadnutie komisie č. 4 
 

2. Výber nových projektov so začiatkom riešenia v roku 2007 schválilo Predsedníctvo 
KEGA na svojom zasadnutí 20. 2. 2007. Úspešnosť výberu nových projektov KEGA na 
financovanie z celkového počtu predložených nových projektov z VVŠ a návrh rozpisu 
dotácií na nové a pokračujúce projekty KEGA v roku 2007 podľa komisií KEGA i podľa 
vysokých škôl je prehľadne  uvedený v tabuľkovej prílohe prílohe.  
 
 3. Komisie hodnotili Záznamy zo záverečných oponentúr Správ o dosiahnutých 
výsledkoch za celú dobu riešenia projektov KEGA podľa Pravidiel KEGA čl. 7 ods. 16 bod a, 
b, c. Cieľom rokovaní bolo na základe zhodnotenia výsledkov za celú dobu riešenia vybrať 
také projekty KEGA, ktoré excelentne splnili svoje ciele a mali celoslovenský prínos. Tieto 
vybrané projekty boli po prvý krát  zverejnené na internetovej stránke MŠ SR: 
http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=621 
 Zo 104 ukončených projektov KEGA v roku 2006 bolo komisiami vybraných 17 
excelentných projektov. Hlavným cieľom zverejnenia týchto excelentných projektov bolo, 
aby tieto excelentné výstupy mohla využívať široká akademická komunita. Hodnotenie 
ukončených projektov KEGA sa uskutočnilo v jednotlivých komisiách v týchto termínoch: 
 
13. 3. 2007 zasadnutie komisie č. 2 
14. 3. 2007 zasadnutie komisie č. 3 
19. 3. 2007 zasadnutie komisie č. 4 
28. 3. 2007 zasadnutie komisie č. 1 
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 4. Pri výbere kandidátov na funkciu člena komisie KEGA  sa prihliadalo na zastúpenie 
odborníkov z príslušných podskupín sústavy odboru vedy, techniky a umenia tak, aby boli 
vytvorené objektívne podmienky na hodnotenie projektov KEGA, pričom sa prihliadalo aj na 
regionálne zastúpenie verejných vysokých škôl v jednotlivých komisiách.  
Počet vybraných členov v jednotlivých komisiách :  
• Komisia KEGA č. 1 ......  18 členov 
• Komisia KEGA č. 2 ......  17 členov 
• Komisia KEGA č. 3 .......  24 členov 
• Komisia KEGA č. 4 .......  17 členov 
 

Tematické oblasti boli vybraté tak, aby podávané projekty KEGA boli vecne zamerané 
na príslušnú problematiku, ktorú treba riešiť v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR 
na roky 2006 – 2010. Každú tematickú oblasť spravuje príslušná komisia a to: 
 
Komisia č. 1: Program rozvoja základného a stredného školstva (perspektívy) 
a) Analýza stavu základného a stredoškolského vzdelávania a návrh modelu jeho optimálnej štruktúry 
v regiónoch. 
b) Tvorba nových učebníc, učebných pomôcok a alternatívnych učebných programov. 
c) Nové technológie vo výučbe a vo výchove a mimo vyučovania na základných a stredných školách. 
d) Celoživotné vzdelávanie pedagogických pracovníkov základných a stredných škôl. 
e) Aktualizácia základných pedagogických dokumentov pre základné a stredné školy v súlade s Miléniom. 
f) Inovácia obsahu, metód a foriem práce v príprave pedagogických pracovníkov. 
g) Hodnotenie výchovný– vzdelávacieho procesu na základných a stredných školách. 
h) Nové prístupy v pôsobení školy v kontexte vzdelávania a kultúry v spoločnej Európe. 
 
Komisia č. 2 Nové technológie vo výučbe 
Obsahové zameranie oblasti: 
a) Nové metódy a formy vzdelávania na vysokých školách (podpora dištančných foriem, on-line prístup, 
tvorba multimediálnych programov, e-vzdelávanie, Web Learning Systém, Web Based Training a pod.). 
b) Výskum orientovaný na rozvoj cieľových poznávacích operácií (vedomostí, schopností, zručností 
a návykov) v rámci prípravy nových vzdelávacích programov v špecializovaných školských laboratóriách. 
c) Tvorba informačných systémov na podporu národných a medzinárodných projektov a spolupráca so 
spoločenskou praxou. 
 
Komisia č. 3 Obsahová integrácia a diverzifikácia vysokoškolského štúdia 
Obsahové zameranie oblasti: 
a) Výskum orientovaný na tvorbu nových študijných programov pre I, II a III stupeň vysokoškolského 
vzdelávania. 
b) Internacionalizácia vzdelávania a realizácia študijných programov vo svetových jazykoch. 
c) Výskum orientovaný na prípravu štruktúry a obsahu predmetov zameraných na základné podnikateľské 
zručnosti v rámci neekonomických študijných programov I. až III. stupňa vysokoškolského štúdia. 
d) Výskum orientovaný na tvorbu programov celoživotného vzdelávania vysokoškolských učiteľov. 
e) Kultúrne a vzdelávacie aspekty environmentu. 
 
Komisia č. 4 Rozvoj kultúry a umenia 
Obsahové zameranie oblasti: 
a) Integrácia umenia, vedy a techniky v umeleckom školstve 
b) Inovácie výtvarného, hudobného, tanečného, divadelného a iných umení 
c) Umelecká prezentácia v medzinárodnom kontexte 
d) Ochrana národného, regionálneho a kultúrneho dedičstva 
e) Komunikačné technológie v umeleckých procesoch 
f) Umelecké a umelecko-pedagogické školstvo v európskom kontexte 
g) Dejiny a osobnosti umenia na Slovensku v 20. stor. 
 

Výber kandidátov na nových členov KEGA z predložených návrhov rektorov 
vysokých škôl a vypracovanie návrhu tematických oblastí pre komisie KEGA z predložených 
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návrhov od rektorov vysokých škôl sa uskutočnil v jednotlivých komisiách v týchto 
termínoch: 
 
18. 6. 2007 zasadnutie komisie č. 1 
20. 6. 2007 zasadnutie komisie č. 4 
22. 6. 2007 zasadnutie komisie č. 3 
27. 6. 2007 zasadnutie komisie č. 2 
 

5. Rok 2007 bol posledným rokom II. funkčného obdobia (od roku 2003 do roku 
2007),  v ktorom sa uskutočnil v súlade so Štatútom a Pravidlami KEGA výber nových 
kandidátov na funkciu člena a zároveň, v ktorom členovia, ktorí pracovali v orgánoch KEGA 
už druhé funkčné obdobie ukončili svoju činnosť. Z uvedeného dôvodu bol tento rok náročný, 
keďže časť povinností plnili ešte členovia v staršom zložení a zároveň noví členovia začali 
postupne pracovať v orgánoch KEGA od septembra 2007. Počas II. funkčného obdobia 
vykonával funkciu predsedu KEGA prof. Ing. Milan Žalman, PhD. z STU, ktorý sa snažil 
svojim riadením zlepšiť úroveň činností KEGA a za obdobie jeho predsedníctva boli 
vykonané viaceré modernizácie, neustále sa zdokonaľoval elektronický systém podávania 
projektov a hodnotenia, boli aktualizované tematické oblasti, ktoré boli schválené v zastúpení 
ministra štátnou tajomníčkou Mgr. Bibiánou Obrimčákovou dňa 11. 7. 2007. Počas II. 
funkčného obdobia, ktoré skončilo 28. augusta 2007  bolo predsedníctvo KEGA tvorené: 
 
Predseda:  
- prof. Ing. Milan Žalman, PhD. zo STU (podpredseda Komisie KEGA č. 2) 
Podpredseda:  
- prof. Dr. Ing. Ivan Kuric zo ŽU (predseda Komisie KEGA č. 2) 
 
Členovia:  
- prof. Ing. Rudolf Šlosár, PhD. z EU (predseda Komisie KEGA č. 1) 
- doc. akad. maliar Ladislav Čarný z VŠVU (podpredseda Komisie KEGA č. 1) 
- prof. Ing. Miroslav Kopecký, PhD. z TnUAD (predseda Komisie KEGA č. 3) 
- doc. MVDr. Eva Dudriková, PhD. z UVL (podpredseda Komisie KEGA č. 3) 
- prof. akad. sochár Jozef Jankovič z VŠVU (predseda Komisie KEGA č. 4) 
- prof. Soňa Šimková, PhDr., CSc. z VŠMU (podpredseda Komisie KEGA č. 4) 
 
- RNDr. Peter Magdolen, CSc.  z MŠ SR (riaditeľ OVTVŠ) 
   

28. 8. 2007 sa uskutočnilo plenárne zasadnutie KEGA za účasti vedúceho služobného 
úradu prof. Ing. Františka Schlossera, CSc., a následne sa uskutočnili aj zasadnutia 
jednotlivých komisií, kde si členovia zvolili predsedu a podpredsedu komisie a po týchto 
zasadnutiach sa uskutočnilo zasadnutie predsedov a podpredsedov komisií, na ktorom si 
zvolili predsedu a podpredsedu KEGA.  28. augusta 2007 v priestoroch FEI STU v Bratislave 
boli vedúcim služobného úradu prof. Ing. Františkom Schlosserom, CSc. odovzdané novým 
členom vymenovacie dekréty a odchádzajúcim členom ďakovné listy. V tento deň sa 
uskutočnili aj zasadnutia jednotlivých komisií, kde boli v súlade v Volebným poriadkom 
KEGA zvolení predsedovia a podpredsedovia komisií KEGA. Následne novozvolení 
predsedovia a podpredsedovia na zasadnutí Predsedníctva v súlade s Volebným poriadkom 
KEGA a za prítomnosti riaditeľa OVTVŠ zvolili predsedu a podpredsedu KEGA na III. 
funkčné obdobie. 19. 9. 2007 boli navrhnutí kandidáti na predsedov a podpredsedov komisií 
a predseda a podpredseda Predsedníctva KEGA schválení ministrom. V III. funkčnom období 
(od roku 2007 do roku 2011) je zloženie Predsedníctva KEGA nasledovné: 
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Predseda: 
prof. Ing. Jozef Živčák,  PhD. z TUKE (podpredseda Komisie KEGA č. 2) 
Podpredseda: 
doc. MVDr. Eva Dudríková, PhD.  z UVL ( predsedkyňa Komisie KEGA č. 3) 
 
Členovia: 
prof. Ing. Rudolf Šlosár, PhD. z EU ( predseda Komisie KEGA  č. 1) 
prof. PhDr. Erich Petlák, CSc. z UKF (podpredseda Komisie KEGA  č. 1) 
prof. Ing. Ivan Kuric, PhD. zo ŽU  (predseda Komisie KEGA č. 2) 
prof. Ing. František Kuzma, PhD. zo SPU (podpredseda Komisie KEGA č. 3) 
prof. Ľudovít Hološka, akad. mal. z AU  (predseda Komisie KEGA č. 4) 
doc. Ing. Štefan Klein, akad. soch. z VŠVU  (podpredseda Komisie KEGA č. 4) 
 
RNDr. Peter Magdolen, CSc. z MŠ SR (riaditeľ OVTVŠ) 
 

6. Činnosť KEGA v roku 2007 bola opätovne zameraná na výber projektov na 
financovanie, ktorých problematika smerovala do riešenia tematických oblastí KEGA 
schválených ministrom na roky 2008 – 2010. Prvé výberové kolo hodnotenia nových žiadostí 
o grant KEGA na zabezpečenie nových projektov so začiatkom riešenia v roku 2008 
z hľadiska vecnej a obsahovej príslušnosti do niektorej zo schválených tematických oblastí 
KEGA na rok 2008 a ustanovenie posudzovateľov žiadostí o grant sa uskutočnilo 
v jednotlivých komisiách v týchto termínoch: 

 
11. 10. 2007 zasadnutie komisie č. 3 
22. 10. 2007 zasadnutie komisie č. 2 
23. 10. 2007 zasadnutie komisie č. 1 
24. 10. 2007 zasadnutie komisie č. 4 
 

7. Druhé kolo výberu nových projektov na financovanie s ohľadom na posudky od 
posudzovateľov a hodnotenie ročných správ s ohľadom na finančné požiadavky pre finančné 
zabezpečenie projektov KEGA na rok 2008 sa uskutočnilo v jednotlivých komisiách 
v nasledovných termínoch: 

 
15. 11. 2007 zasadnutie komisie č. 3 
21. 11. 2007 zasadnutie komisie č. 2 
23. 11. 2007 zasadnutie komisie č. 4 
26. 11. 2007 zasadnutie komisie č. 1 
 

8. 10. 12. 2007 sa uskutočnilo zasadnutie Predsedníctva KEGA, na ktorom bol 
schválený rozpis dotácií na projekty KEGA v roku 2008. Úspešnosť výberu nových projektov 
KEGA na financovanie z celkového počtu predložených nových projektov z VVŠ a návrh 
rozpisu dotácií na nové a pokračujúce projekty KEGA v roku 2008 podľa komisií KEGA 
i podľa vysokých škôl je prehľadne  uvedený v tabuľkovej prílohe. 

 
9. V roku 2007 bolo z  534 predkladaných žiadostí Predsedníctvom KEGA 

vybraných na financovanie len 98 projektov. Na 1 projekt KEGA bolo v priemere 
vynaložených 262 tis. Sk. Na základe malého objemu pridelených finančných prostriedkov 
v roku 2008 nebude finančne podporených veľa významných projektov.  
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Zvýšený nárast podaných žiadostí projektov KEGA nasvedčuje záujmu VVŠ prevažne 
s učiteľským zameraním  o riešenie problémov rozvoja vzdelávania  i o výskumné riešenie 
otázok súvisiacich s realizáciou transformácie vzdelávania (inováciou študijných programov 
a metód výučby) na vysokých školách. V roku 2006 bolo na základe výzvy MŠ SR 
predložených 268 nových projektov a v roku 2007 bolo podaných až o 266 viac nových 
projektov so začiatkom riešenia v roku 2008.  

 
V roku 2007 bolo Predsedníctvom KEGA schválených na financovanie 258 

pokračujúcich projektov. Na 1 pokračujúci projekt KEGA  bolo v priemere vynaložených 
198 tis. Sk. 

 
Najvýznamnejšie výstupy z ukončených projektov KEGA v roku 2007: 

 
- 18CD učebných pomôcok pre podporu výučby na verejných vysokých školách (napr. 
katalóg paleopatologických nálezov z archeologických výskumov na Slovensku, pohľad do 
vesmíru – dobrodružstvo častíc, tutoriálne úlohy s animovanými riešeniami, diferenciálny 
počet, výučba v študijnom odbore Občianska bezpečnosť, cudzie jazyky v škole, 
fotodokumentácia náučných chodníkov, induktívne a deduktívne prístupy v matematike...),  
 
- 1CD - študijný materiál pre učiteľov stredných odborných škôl,  
 
- 1CD - zborník referátov z odborného seminára,  
 
- 6CD so skladbami slovenských skladateľov (napr. výber zo slovenskej sakrálnej hudby, 
žalmy, skladby pre klavír),  
 
- 1CD - zborník príspevkov z medzinárodného seminára,  
 
- 1 audiovizuálny DVD nosič pre hudobnú výchovu ako didaktická pomôcka,  
 
- 1DVD - filmový dokument,  
 
- 3DVD - študijný materiál (produkcia embryí in vitro, hodina výtvarnej výchovy, hodina 
dejepisu a literatúry),  
 
- 2DVD obsahujúce koncerty, semináre, workshopy,  
 
- 1 katalóg náučných chodníkov Slovenska – učebná pomôcka pre základné a stredné školy, 
 
- 1 príručka, rozvoj porozumenia textu žiakmi - príručka pre učiteľa, 
 
-1  učebné texty - Tepelné spracovanie kovov, 
 
-3 učebné texty - Laboratórne experimenty z organickej chémie a biochémie pre špecializáciu 
Chémia životného prostredia, tvorba multimediálnych skrípt k predmetom Elektrotechnika a 
Fyzika v experimentálnej forme vyučovania, 
 
- 61 učebníc a publikácií: Reč obrazu, Chémia a biológia v domácnosti, Spoločná budúcnosť 
chémie a biológie, Chémia a život okolo nás, Pedagogická prax, Algoritmizácia a úvod do 
programovania, Programátorské techniky, Tvorba databáz v prostredí MS Access, 
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Manažérstvo kvality (učebná pomôcka pre stredné odborné školy), Hudobný život na 
Slovensku, Jazz v integrovanej estetickej výchove, Marketingová komunikácia, Mediálne 
kompetencie, Rozhlasová komunikácia, Problematika periodickej tlače, Katastrálne konanie 
vo vybraných štátoch EÚ, Technológia – zlievanie, tvárnenie, zváranie, riešené príklady, 
praktické ukážky, Recyklácia a recyklačné technológie, Hospitačná pedagogická prax, 
Príručka experimentálnej mechaniky, Zoologický slovník – Plazy, Zoologický slovník – 
Vtáky, Zoologický slovník – Obojživelníky, Modely vyučovacích hodín zoológie chordátov 
na gymnáziách, Cvičenia zo zoológie chordátov, Tri hádanky (o bábkovom divadle), Viac ako 
hlina (ateliér VŠVU a jeho absolventi), Druhotná krajinná štruktúra (metodická príručka 
k mapovaniu), Obsahová integrácia a diverzifikácia neučiteľských študijných odborov na PdF 
UK – liečebná pedagogika, sociálna pedagogika, sociálna práca, Dekoračné predmety 
a šperky z prírodných látok,  Technika ochrany životného prostredia, Architektonické listy... 
 
-  5 študijných programov, 
-  študijne programy v rámci študijného odboru „Výrobné technológie“, 
- vypracovanie koncepcie nového študijného programu prvého stupňa medziodborového 
štúdia s celostným a multidisciplinárnym prístupom k otázkam manželstva a rodiny, 
- návrh novej koncepcie študijného programu učiteľstvo akademických predmetov v oblasti 
pedagogickej praxe, 
- tvorba študijného programu "Vzdelávanie mentorov pre vyučovanie a štúdium, založené na 
klinickej praxi v odbore ošetrovateľstvo". Overenie a zavedenie študijného programu do 
praxe, 
- tvorba novej koncepcie študijných disciplín humanitného zamerania a ich integrácia do 
študijných programov pre I. a II. stupeň vysokoškolského vzdelávania na Technickej 
univerzite v Košiciach 
 
- 1 zborník z vedecko –odbornej konferencie (Inovácia v matematickej príprave žiakov na 
1. stupni ZŠ), 
 
- 1 predmet na SOŠ, 
- zavedenie predmetu Manažérstvo kvality na stredných odborných školách, 
 
- 1 novozriadený predmet na VŠ, 
- vznik nového predmetu "Environmentálna chémia" a jeho integrácia do novej koncepcie 
študijných programov, 
- zriadenie 6 virtuálnych laboratórií, 
- virtuálne laboratória svetelnej metalografie, 
- virtuálne laboratórium monitoringu zlievarenských procesov, 
- sieť virtuálnych laboratórií pre riadenie reálnych systémov, 
- inteligentné Web-based prostredie pre OFF-LINE programovanie robotov, 
- virtuálne laboratórium priemyselných programovateľných regulátorov na riadenie spojitých 
technologických procesov, 
- produkcia in vitro embryí - virtuálne laboratórium, 
 
- vypracovanie 18  e-learningových metód, 
- napr.: e-learning - využitie internetových projektov pri príprave učiteľov nemeckého jazyka, 
nové postupy a metódy vyučovania matematiky s využitím informačných technológií s 
dôrazom na e-vzdelávanie, aktualizácia a skvalitnenie výučby fyziky na stredných školách s 
využitím informačno-komunikačných technológií s dôrazom na ďalšie vzdelávanie učiteľov, 
využitie e-learningu vo výučbe predmetu výrobná logistika, moderné metódy výučby 
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predmetov počítačovej podpory systémov manažérstva kvality, virtuálna katedra a e-learning 
vo výučbe, e-vzdelávanie v oblasti liečiv prírodného pôvodu (farmakognózie) – príprava 
interaktívnej multimediálnej učebnej pomôcky pre výuku makroskopickej a mikroskopickej 
farmakognostickej kontroly, príprava a realizácia výučbových a študijných materiálov v 
elektronickej forme z odboru Mechatronika s využitím prostriedkov a technológií virtuálnej 
reality, cesty a diaľnice - e-learning - súbor učebných textov a didaktických pomôcok, 
koncepčný námet, návrh a vypracovanie učebných materiálov pre predmety Informatika a 
Manažérska informatika - učebnice s prvkami e-vzdelávania..., 
 
- vypracovanie 2 multimediálnych výučbových a študijných materiálov, 
- príprava a realizácia multimediálnych výučbových a študijných materiálov pre odbor 
Výrobná technika s využitím technológií a prostriedkov virtuálnej reality,  
- nové edukačné technológie vo vyučovaní programovania, 
 
- tvorba 5 slovníkov, 
- slovník z fyziológie a ekofyziológie rastlín, 
- slovník matematických termínov, 
- terminologický a výkladový slovník predškolskej pedagogiky, 
- viacjazyčný slovník mobilnej pracovnej techniky, 
- medzinárodný ilustrovaný technický slovník, 
 
- zriadenie niekoľko nových internetových stránok, výstav, workshopov, konferencií 
a seminárov, 
- napr.: ISTROART 2007 COPY PASTE - medzinárodný študentský workshop za účasti 
odborníkov a študentov výtvarných akadémií, "Dajme hlavy dohromady" -  Križovatky 
myšlienok a nápadov ( Crossroads of Ideas )... 

 
Uvedené údaje sme získali zo Záverečných správ 178 ukončených projektov KEGA 

v roku 2007. V prílohe prikladáme stručný výber z najúspešnejších výstupov projektov 
KEGA. Podrobný prehľad výstupov najúspešnejších projektov KEGA z roku 2007 je uvedený 
na internetovej stránke - 
http://www.minedu.sk/data/USERDATA/VysokeSkolstvo/VaTVS/KEGA/KDOC/2007_anota
cie_kega_naj_projekty.pdf 

 
Začiatkom roka 2008 OVTVŠ pripravil Rokovací poriadok komisií a Predsedníctva 

KEGA a aktualizoval Pravidlá KEGA. Jednotlivé Rokovacie poriadky boli prerokované na 
príslušných komisiách v dňoch od 11. februára do 20. februára 2008. Predsedníctvo KEGA  
27. 2. 2008 na svojom zasadnutí následne schválilo: 

- Rokovacie poriadky komisií a Rokovací poriadok Predsedníctva KEGA, 
- Pravidlá KEGA, 
- Harmonogram činností KEGA na obdobie od 27. 2. 2008 do 31. 12. 2008. 

Zároveň bol  aktualizovaný aj Štatút KEGA a  27. 2. 2008 bol schválení  ministrom 
školstva SR. 
 
Návrh opatrení: 
• Hlavným cieľom KEGA v roku 2008 bude pracovať na vyhotovení  

databázy posudzovateľov, ktorí budú spolupracovať s OVTVŠ pri vypracovaní posudkov na 
projekty KEGA, na základe ktorých budú môcť členovia v komisii hodnotiť a vyberať na 
financovanie tie najlepšie projekty. 
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Harmonogram činností na rok 2008: 
• Zverejnenie Výzvy na podávanie žiadostí o dotáciu KEGA: 
- apríl 2008 
• I. kolo výberu nových projektov KEGA: 
- máj 2008 
• Zasadnutie Predsedníctva KEGA – schválenie výberu projektov postupujúcich do II. kola 
výberu. 
- máj 2008  
• II. kolo výberu nových projektov KEGA: 
- september 2008 
• Hodnotenie pokračujúcich projektov KEGA: 
- október - november 2008 
• Hodnotenie výsledkov riešenia končiacich projektov KEGA: 
- október - november 2008 
• Zasadnutie Predsedníctva KEGA – rozdelenie dotácií na rok 2009, schválenie hodnotení 
ukončených projektov KEGA: 
- december 2008 
 
 
Záznam vyhotovila:  Mgr. Katarína Hamarová  
                                          tajomníčka KEGA 
 
                                     ............................................               
 
Záznam schválili: prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. 
                                       generálny riaditeľ SVŠ   
 
                                   ............................................. 
 
                                   prof. Ing. Jozef Živčák,  PhD. 
                                           predseda P – KEGA 
                          
              
                                  ..............................................             
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Príloha 1 
 
 

Tab. 1. Úspešnosť výberu nových projektov KEGA na financovanie od roku 2007 
z celkového počtu predložených nových projektov verejnými vysokými školami 

 
Počet predložených 
nových projektov na 
základe výzvy MŠ 
SR 

Počet projektov, ktoré 
postúpili do 2. kola 
výberu 

Počet nových 
projektov vybraných 
na financovanie 

Úspešnosť – podiel  
počtu v stĺpci 3 
a v stĺpci 1 v  % 

 
 

Komisia č. 
1 2 3  

1 33 25 14 42,42 
2 89 73 34 38,20 
3 118 95 48 40,68 
4 28 26 14 50,00 

Spolu 268 219 110 41,04 
 

 
Tab. 2. Rozdelenie dotácií v bežných a kapitálových transferoch na vybrané nové 

projekty na financovanie v roku 2007 podľa komisií KEGA 
 

Komisia č. Tematická oblasť Počet 
projektov 

Dotácia v BV 
v tis. Sk 

Dotácia v KV 
v tis. Sk 

1 Program rozvoja 
základného a stredného 
školstva - perspektívy 

 
14 

 
1 804 

 
346 

2 Nové technológie vo 
výučbe 

34 7 168 3 479 

3 Obsahová integrácia 
a diverzifikácia 
vysokoškolského štúdia 

 
48 

 
8 871 

 
2 413 

4 Rozvoj kultúry a umenia 14 2 156 113 
Spolu  110 20 000 6 351 
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Tab.3. Rozdelenie dotácií v bežných a kapitálových transferoch na vybrané nové 
projekty na financovanie v roku 2007 podľa vysokých škôl 

 
Vysoká škola Počet vybraných 

nových projektov 
Dotácia v BV 

v tis. Sk 
Dotácia v KV 

v tis. Sk 
UK Bratislava 12 1 596 305 
UPJŠ Košice 2 431 50 
Prešovská univerzita 4 364 82 
UCM Trnava 2 97 0 
UVL Košice 7 1 213 210 
UKF Nitra 13 1 766 631 
UMB Banská Bystrica 8 607 0 
Trnavská univerzita 3  722 230 
STU Bratislava 6 2 597 657 
TU Košice 11 2 600 1 684 
Žilinská univerzita 12 1 827 644 
TUAD Tren čín 1 173 123 
EU Bratislava 6 923 438 
SPU Nitra 7 1 916 1 038 
TU Zvolen 2 424 119 
VŠMU Bratislava 4 900 0 
VŠVU Bratislava 3 509 0 
AU Banská Bystrica 2 269 75 
KU Ružomberok 4 886 65 
UJS Komárno 1 180 0 

Spolu 110 20 000 6 351 
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Príloha 2 
 
 

Tab. 4. Rozdelenie dotácií v bežných a kapitálových transferoch na pokračujúce 
projekty v roku 2007 podľa komisií KEGA 

 
Komisia č. Tematická oblasť Počet 

projektov 
Dotácia v BV 

v tis. Sk 
Dotácia v KV 

v tis. Sk 
1 Program rozvoja 

základného a stredného 
školstva - perspektívy 

 
58 

 
5 948 

 
520 

2 Nové technológie vo 
výučbe 

102 11 328 4 415 

3 Obsahová integrácia 
a diverzifikácia 
vysokoškolského štúdia 

129  
16 384 

 
3 870 

4 Rozvoj kultúry a umenia 50 6 390 1 844 
Spolu  339 40 050 10 649 
 
 

Tab.5. Rozdelenie dotácií v bežných a kapitálových transferoch na pokračujúce 
projekty v roku 2007 podľa vysokých škôl 

 
Vysoká škola Počet  projektov Dotácia v BV 

v tis. Sk 
Dotácia v KV 

v tis. Sk 
UK Bratislava 41 4 581 196 
UPJŠ Košice 15 1 957 419 
Prešovská univerzita 21 1 917 528 
UCM Trnava 6 1 056 0 
UVL Košice 4 541 175 
UKF Nitra 37 4 254 743 
UMB Banská Bystrica 19 2 326 284 
Trnavská univerzita 14 2 340 398 
STU Bratislava 29 3 739 1 232 
TU Košice 38 4 598 2 301 
Žilinská univerzita 38 3 314 1 266 
TUAD Tren čín 10 1 361 0 
EU Bratislava 7 594 50 
SPU Nitra 15 1 599 944 
TU Zvolen 7 862 414 
VŠMU Bratislava 12 1 645 422 
VŠVU Bratislava 9 1 240 673 
AU Banská Bystrica 2 485 0 
KU Ružomberok 12 1 179 224 
UJS Komárno 3 461 380 

Spolu 339 40 050 10 649 
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Príloha 3 
 
 

Tab. 6. Úspešnosť výberu nových projektov KEGA na financovanie od roku 2008 
z celkového počtu predložených nových projektov verejnými vysokými školami 

 
Počet predložených 
nových projektov na 
základe výzvy MŠ 
SR 

Počet projektov, ktoré 
postúpili do 2. kola 
výberu 

Počet nových 
projektov vybraných 
na financovanie 

Úspešnosť – podiel  
počtu v stĺpci 3 
a v stĺpci 1 v  % 

 
 

Komisia č. 
1 2 3  

1 98 67 19 19,38 
2 191 121 32 16,75 
3 196 125 36 18,36 
4 49 36 11 22,44 

Spolu 534 349 98 18,35 
 

 
 

Tab. 7. Rozdelenie dotácií v bežných a kapitálových transferoch na vybrané nové 
projekty na financovanie v roku 2008 podľa komisií KEGA 

 
Komisia č. Tematická oblasť Počet 

projektov 
Dotácia v BV 

v tis. Sk 
Dotácia v KV 

v tis. Sk 
1 Program rozvoja 

základného a stredného 
školstva - perspektívy 

 
19 

 
3 159 

 
565 

2 Nové technológie vo 
výučbe 

32 7 745 1 550 

3 Obsahová integrácia 
a diverzifikácia 
vysokoškolského štúdia 

 
36 

 
6 743 

 
2 448 

4 Rozvoj kultúry a umenia 11 2 353 1 067 
Spolu  98 20 000 5 630 
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Tab. 8. Rozdelenie dotácií v bežných a kapitálových transferoch na vybrané nové 
projekty na financovanie v roku 2008 podľa vysokých škôl 

 
Vysoká škola Počet vybraných 

nových projektov 
Dotácia v BV 

v tis. Sk 
Dotácia v KV 

v tis. Sk 
UK Bratislava 12 1 927 58 
UPJŠ Košice 3 306 100 
Prešovská univerzita 3 227 60 
UVL Košice 5 1 125 428 
UKF Nitra 12 2 481 407 
UMB Banská Bystrica 5 750 90 
Trnavská univerzita 3  466 230 
STU Bratislava 7 1 493 255 
TU Košice 8 2 254 565 
Žilinská univerzita 10 2 139 1 165 
TUAD Tren čín 1 229 85 
EU Bratislava 4 829 210 
SPU Nitra 7 1 482 136 
TU Zvolen 9 1 724 799 
VŠMU Bratislava 1 86 0 
VŠVU Bratislava 3 1 082 432 
AU Banská Bystrica 1 377 0 
KU Ružomberok 3 412 360 
UJS Komárno 1 611 250 

Spolu 98 20 000 5 630 
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Príloha 4 
 

 
Tab. 9. Rozdelenie dotácií v bežných a kapitálových transferoch na pokračujúce 

projekty v roku 2008 podľa komisií KEGA 
 

Komisia č. Tematická oblasť Počet 
projektov 

Dotácia v BV 
v tis. Sk 

Dotácia v KV 
v tis. Sk 

1 Program rozvoja 
základného a stredného 
školstva - perspektívy 

 
36 

 
3 970 

 
764 

2 Nové technológie vo 
výučbe 

83 15 651 5 328 

3 Obsahová integrácia 
a diverzifikácia 
vysokoškolského štúdia 

105  
15 769 

 
4 650 

4 Rozvoj kultúry a umenia 34 4 610 258 
Spolu  258 40 000 11 000 

 
 

Tab. 10. Rozdelenie dotácií v bežných a kapitálových transferoch na pokračujúce 
projekty v roku 2008 podľa vysokých škôl 

 
Vysoká škola Počet  projektov Dotácia v BV 

v tis. Sk 
Dotácia v KV 

v tis. Sk 
UK Bratislava 25 3 597 817 
UPJŠ Košice 8 1 447 197 
Prešovská univerzita 13 1 570 263 
UCM Trnava 6 667 0 
UVL Košice 8 1 338 232 
UKF Nitra 31 3 784 808 
UMB Banská Bystrica 17 1 553 284 
Trnavská univerzita 7 1 378 437 
STU Bratislava 21 5 173 1 683 
TU Košice 27 5 174 1 993 
Žilinská univerzita 31 3 953 1 755 
TUAD Tren čín 5 680 185 
EU Bratislava 8 903 257 
SPU Nitra 19 3 477 1 544 
TU Zvolen 3 691 176 
VŠMU Bratislava 5 1 055 46 
VŠVU Bratislava 8 1 446 97 
AU Banská Bystrica 1 296 0 
KU Ružomberok 13 1 653 114 
UJS Komárno 1 165 112 

Spolu 258 40 000 11 000 
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Príloha 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stručný výber výstupov najúspešnejších 
ukončených  projektov KEGA v roku 

2007 


