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Na pracoviskách verejných vysokých škôl bolo v roku 2012 riešených celkove 300
projektov KEGA – 27 končiacich projektov a 273 pokračujúcich projektov KEGA. Na
projekty riešené v roku 2012 bolo vynaložených 2 492 000 EUR v kategórii bežných
výdavkov. Na nové projekty so začiatkom riešenia v roku 2012 bola poskytnutá finančná
dotácia vo výške 1 290 000 EUR v bežných výdavkoch. Z 568 podaných žiadostí o dotáciu
KEGA bolo v roku 2012 schválených na financovanie 156 projektov (4 projekty boli
schválené zo súkromných vysokých škôl). Na jeden schválený nový projekt KEGA bola
v priemere poskytnutá finančná dotácia vo výške 8 269,23 EUR v kategórii bežných
výdavkov.
Obsah:
Plánované ciele na rok 2012
Realizovanie plánovaných cieľov a činností v roku 2012
Návrh opatrení a postupov na rok 2013
Plánované ciele na rok 2012:
1. rozdelenie finančnej dotácie na nové a pokračujúce projekty KEGA v roku 2012,
2. 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,
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3. príprava, schválenie a zverejnenie výzvy na podávanie nových žiadostí KEGA so
začiatkom riešenia v roku 2013,
4. prvé kolo výberu nových projektov KEGA so začiatkom riešenia v roku 2013,
5. vymenovanie nových členov v jednotlivých komisiách KEGA,
6. druhé kolo výberu nových projektov na financovanie so zreteľom na posudky od
posudzovateľov a hodnotenie ročných správ riešených projektov KEGA v roku 2012.
Realizovanie plánovaných cieľov a činností v roku 2012:
1. Činnosť KEGA v roku 2012 sa začala rozdelením finančnej dotácie na nové
a pokračujúce projekty na základe bodového hodnotenia projektov. 26. 1. 2012 bodové
hodnotenia komisií odsúhlasilo predsedníctvo KEGA na svojom plánovanom zasadnutí. Na
tomto zasadnutí predsedníctvo KEGA schválilo aj výber nových členov, ktorí boli schválení
z predložených návrhov z vysokých škôl na zasadnutiach jednotlivých komisiách KEGA
v roku 2011. Po schválení predsedníctvom KEGA bol zoznam nových členov (spolu aj
s vymenovacími a odvolacími dekrétmi) zaslaný na schválenie ministrovi školstva, vedy,
výskumu a športu SR doc. PhDr. Dušanovi Čaplovičovi, DrSc.
Predsedníctvo na svojom zasadnutí 26. 1. 2012 schválilo:
a) hodnotenie žiadostí KEGA so začiatkom riešenia v roku 2012,
b) hodnotenie riešených projektov KEGA v roku 2012,
c) hodnotenie skončených projektov KEGA v roku 2011,
d) predbežný harmonogram činností KEGA na rok 2012,
e) výzvu na podávanie žiadostí o dotácie na nové projekty KEGA so začiatkom
riešenia v roku 2013 a aktuálne informácie o podávaní ročných správ pokračujúcich
projektov a záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2012,
f) výber nových členov KEGA.
Predsedníctvo zároveň odporučilo:
a) zverejniť na webovej stránke predbežný harmonogram činností KEGA na rok
2012,
b) pripraviť na základe schváleného bodového hodnotenia rozpis finančnej dotácie
na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2012,
c) pripraviť na základe schváleného bodového hodnotenia rozpis finančnej dotácie
na pokračujúce projekty KEGA v roku 2012,
d) predložiť p. ministrovi na schválenie výzvu na podávanie žiadostí o dotácie na
nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2013 a aktuálne informácie
o podávaní ročných správ pokračujúcich projektov a záverečných správ
končiacich projektov KEGA v roku 2012,
e) zverejniť na webovej stránke schválenú výzvu.
Rozdelenie finančnej dotácie na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku
2012 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 2012 podľa verejných vysokých škôl
Vysoká škola

Počet projektov
podľa pracovísk
vedúcich
riešiteľov

Dotácia
v kategórii BV
v EUR podľa
pracovísk
vedúcich
riešiteľov

Dotácia
v kategórii
KV v EUR
podľa
pracovísk
vedúcich
riešiteľov

Technická univerzita v Košiciach
Univerzita Komenského
v Bratislave
Univerzita Konštantína Filozofa
v Nitre
Prešovská univerzita v Prešove
Žilinská univerzita v Žiline
Slovenská poľnohospodárska
univerzita v Nitre
Slovenská technická univerzita
v Bratislave
Univerzita Mateja Bela v Banskej
Bystrici
Univerzita veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach
Technická univerzita vo Zvolene

20
19

201 228
122 959

0
0

18

117 032

0

12
12
11

72 416
130 020
92 854

0
0
0

11

111 923

0

8

55 184

0

8

83 226

0

6

29 861

0

Katolícka univerzita v Ružomberku
Trnavská univerzita v Trnave
Ekonomická univerzita v Bratislave
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach
Vysoká škola múzických umení
v Bratislave
Vysoká škola výtvarných umení
v Bratislave
Dubnický technologický inštitút
v Dubnici nad Váhom
Hudobná a umelecká akadémia Jána
Albrechta v Banskej Štiavnici
Paneurópska vysoká škola
Trenčianska univerzita Alexandra
Dubčeka v Trenčíne
Univerzita J. Selyeho
Celkový súčet

5
5
4
4

23 458
51 364
30 211
57 851

0
0
0
0

4

37 176

0

3

50 119

0

2

0

0

1

0

0

1
1

2 603
6 330

0
0

1
156

14 185
1 290 000

0
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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2. Na základe pripravenej výzvy na podávanie nových žiadostí so začiatkom riešenia
v roku 2013 bolo potrebné vopred pripraviť a aktualizovať formulár žiadosti a aj formuláre
ročnej a záverečnej správy. V spolupráci so správcom Portálu vysokých škôl bolo nevyhnutné
zabezpečiť on-line podávanie a hodnotenie aktualizovaných formulárov žiadostí, ročných
a záverečných správ.
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 žiadostí, ročných a záverečných správ pre
podávateľov. Jednotlivé formuláre boli upravované aj na základe požiadavky podávateľov
projektov, ktorí svoje pripomienky a návrhy uviedli vo vyplnenom on-line dotazníku, ktorý
bol zverejnený na Portáli vysokých škôl.
3. Na základe schválenej výzvy predsedníctvom KEGA odbor vedy a techniky na
vysokých školách pripravil výzvu na schválenie ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu
SR. Odbor vedy a techniky na vysokých školách zverejnil výzvu na podávanie žiadostí
o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2013 a aktuálne informácie
o podávaní ročných správ pokračujúcich projektov a záverečných správ končiacich projektov
KEGA v roku 2012. 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. Výzva obsahovala tieto informácie:
- žiadatelia o dotáciu na nový projekt KEGA so začiatkom riešenia od roku 2013
mohli predkladať žiadosti od 30. 3. do 15. 5. 2011 do 14.00 hod.,
- vedúci projektov KEGA, ktorí pokračovali v riešení v roku 2012, boli povinní
najneskôr do 15. 11. 2012 do 14.00 hod. predložiť na odbor vedy a techniky na vysokých
školách formulár ročnej správy za rok 2012,
- vedúci projektov KEGA, ktorých riešenie bolo ukončené v roku 2012, boli povinní
najneskôr do 18. 1. 2013 do 14.00 hod. predložiť na odbor vedy a techniky na vysokých
školách formulár záverečnej správy o dosiahnutých výsledkov za celé obdobie riešenia
projektu.
4. Činnosť KEGA v roku 2012 bola podľa pravidiel KEGA opätovne 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
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 2012) a ustanovenie
posudzovateľov žiadostí o dotáciu sa uskutočnilo v jednotlivých komisiách v týchto
termínoch:
4. 6. 2012 sa konalo zasadnutie komisie č. 2,
5. 6. 2012 sa konalo zasadnutie komisie č. 3,
7. 6. 2012 sa konalo zasadnutie komisie č. 1,
8. 6. 2012 sa konalo zasadnutie komisie č. 4.
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Na týchto zasadnutiach komisie zároveň hodnotili aj záverečné správy ukončených
projektov KEGA v roku 2011. V tabuľke č. 2 je prehľadne uvedený počet hodnotených
končiacich projektov KEGA v roku 2011 v súlade s čl. 6 ods. 16 pravidiel KEGA.
Tabuľka č. 2: Záverečné hodnotenie končiacich projektov KEGA v roku 2011
v príslušných komisiách

1
2
3
4
Spolu

Výborne
splnené ciele

Excelentne
splnené ciele

Komisia č.

18
18
29
14
79

Splnené
ciele
15
33
36
7
91

Nesplnené
ciele
4
34
14
2
54

Spolu
0
1
2
0
3

37
86
81
23
227

Predsedníctvo KEGA na svojom zasadnutí 12. 6. 2012 schválilo výber projektov
KEGA so začiatkom riešenia v roku 2013 navrhnutých v jednotlivých komisiách KEGA
počas 1. kola hodnotenia nových žiadostí o dotáciu KEGA a hodnotenie záverečných správ
ukončených projektov KEGA v roku 2011.
Predsedníctvo KEGA na svojom rokovaní schválilo:
a) hodnotenie ukončených projektov KEGA v roku 2011,
b) návrhy projektov KEGA so začiatkom riešenia v roku 2013 postupujúcich/
nepostupujúcich do 2. kola výberu projektov,
c) termín doručenia posudkov prostredníctvom Portálu vysokých škôl.
Predsedníctvo zároveň odporučilo:
a) zverejniť na Portáli vysokých škôl certifikáty príslušným vedúcim
riešiteľom ukončených projektov KEGA v roku 2011 na základe
hodnotenia záverečných správ o dosiahnutých výsledkoch za celé obdobie
riešenia projektov KEGA podľa čl. 6 ods. 16 pravidiel KEGA,
b) zverejniť na Portáli vysokých škôl a na webovej stránke Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR výber 21 ukončených projektov
KEGA, ktoré excelentne splnili ciele s dosiahnutím celospoločenských
prínosov (top projekty),
c) sprístupniť na Portáli vysokých škôl hodnotenie projektov KEGA po
1. kole výberu projektov. Prostredníctvom Portálu vysokých škôl sú
žiadatelia, ktorých predkladané žiadosti nepostúpili do 2. kola výberu
projektov, informovaní o dôvode zamietnutia predkladanej žiadosti.
5. V termíne 10. 1. 2012 odbor vedy a techniky na vysokých školách zorganizoval
slávnostné stretnutie, na ktorom boli novým členom KEGA v ďalšom funkčnom období
odovzdané vymenovacie dekréty ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR doc. PhDr.
Dušanom Čaplovičom, DrSc. Funkčné obdobie nových členov bude od roku 2012 do roku
2016.
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V jednotlivých komisiách bol schválený uvedený počet nových členov:
komisia KEGA č. 1: 23 členov
komisia KEGA č. 2: 25 členov
komisia KEGA č. 3: 28 členov
komisia KEGA č. 4: 17 členov
spolu:
93 členov
Menný zoznam všetkých členov komisií KEGA je zverejnený na webovej stránke
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: http://www.minedu.sk/data/att/5137.pdf.
Na tomto slávnostnom stretnutí novozvolených členov komisií KEGA sa uskutočnila aj voľba
predsedov a podpredsedov jednotlivých komisií KEGA, ktorí sa stali novými členmi
predsedníctva KEGA. Po voľbe predsedov a podpredsedov v komisiách KEGA sa uskutočnilo
zasadnutie predsedníctva KEGA, na ktorom bol zvolený predseda KEGA, ktorým sa stal
Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., a podpredsedníčka KEGA, ktorou bola tajným
hlasovaním zvolená prof. PaedDr. Božena Šupšáková, PhD. Menný zoznam členov
predsedníctva KEGA je zverejnený na webovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR: http://www.minedu.sk/data/att/5042.pdf.
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 2013 sa uskutočnilo v jednotlivých komisiách
v týchto termínoch:
27. 11. 2012 sa konalo zasadnutie komisie č. 2,
29. 11. 2012 sa konalo zasadnutie komisie č. 4,
4. 12. 2012 sa konalo zasadnutie komisie č. 3,
5. 12. 2012 sa konalo zasadnutie komisie č. 1.
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.
Tabuľka č. 3: Úspešnosť výberu nových projektov KEGA postupujúcich do 2. kola
výberu projektov so začiatkom riešenia v roku 2013 z celkového počtu predložených
nových žiadostí

Komisia č.

Počet
predložených
nových projektov
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

81

0

8

73

2

224

0

27

197

3

244

1

30

213

4

52

0

8

44

Spolu

601

1

73

527

6

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 2013,
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 2012. 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.
Predsedníctvo KEGA na svojom zasadnutí 11. 12. 2012 schválilo bodové hodnotenie
nových žiadostí KEGA so začiatkom riešenia v roku 2013 a hodnotenie ročných správ
pokračujúcich projektov KEGA v roku 2013.
Návrh opatrení a postupov na rok 2013:
1. hodnotenie záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2012,
2. hodnotenie podaných žiadostí v roku 2013 a hodnotenie riešených projektov KEGA
v roku 2013,
3. v súlade s podávaním žiadostí o dotáciu KEGA, ako aj ročných a záverečných správ
prostredníctvom Portálu vysokých škôl aktualizovať príslušné predpisy a pokyny
KEGA,
4. pri hodnotní a podávaní žiadostí, ročných a záverečných správ postupovať podľa
harmonogramu na rok 2013.
Záznam schválili:
prof. Ing. Peter Plavčan, CSc.
generálny riaditeľ SVŠ

.............................................
Mgr. Jozef Maculák
riaditeľ OVTVŠ

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

..............................................
Záznam vyhotovila:

PhDr. Katarína Hamarová
tajomníčka KEGA

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