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Plánované ciele na rok 2016: 

1. rozdelenie finančnej dotácie na nové a pokračujúce projekty KEGA v roku 2016, 

2. príprava, schválenie a zverejnenie výzvy na podávanie nových projektov KEGA so začiatkom 

riešenia v roku 2017, 

3. prvé kolo výberu nových projektov KEGA so začiatkom riešenia v roku 2017 a hodnotenie 

záverečných správ projektov KEGA skončených v roku 2015, 

4. vymenovanie nových členov jednotlivých komisií a predsedníctva KEGA na ďalšie funkčné 

obdobie, 

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

posudzovateľov a hodnotenie ročných správ riešených projektov KEGA. 

 

 

Realizovanie plánovaných cieľov a činností v roku 2016: 

 

Činnosť KEGA v roku 2016 sa začala rozdelením finančnej dotácie na nové a pokračujúce 

projekty na základe bodového hodnotenia projektov, ktoré sa uskutočnilo na zasadnutiach príslušných 

komisií KEGA.  

 

Rozdelenie finančnej dotácie na nové a pokračujúce projekty KEGA v roku 2016 podľa 

vysokých škôl je prehľadne zobrazené v tabuľke č. 1. 
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Tabuľka č. 1: Rozdelenie finančnej dotácie na nové a pokračujúce projekty v roku 2016 podľa 

vysokých škôl 

 

Vysoká škola 

Počet projektov podľa 

pracovísk vedúcich 

riešiteľov 

Finančná 

dotácia 

v kategórii BV 

(v €)* 

Technická univerzita v Košiciach 51 423 210 

Univerzita Komenského v Bratislave 49 253 668 

Prešovská univerzita v Prešove 45 262 912 

Žilinská univerzita v Žiline 33 251 154 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 27 191 862 

Slovenská technická univerzita v Bratislave 27 194 913 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 25 131 747 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 20 93 796 

Technická univerzita vo Zvolene 18 114 712 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 17 134 049 

Ekonomická univerzita v Bratislave 15 53 832 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 15 137 346 

Trnavská univerzita v Trnave 11 61 317 

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 10 77 829 

Katolícka univerzita v Ružomberku 8 23 608 

Vysoká škola múzických umení v Bratislave 7 31 514 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 18 032 

Univerzita J. Selyeho 4 16 809 

Akadémia umení v Banskej Bystrici 3 14 865 

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom 3 0 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 3 12 825 

Paneurópska vysoká škola 2 0 

Spolu 398 2 500 000 

 

Poznámka k tabuľke č. 1: 

* V jednotlivých objemoch finančnej podpory na projekty sú zohľadnené rozpisy dotácií aj na spolupracujúce 

pracoviská. 

 

Odbor vedy a techniky na vysokých školách po rozdelení finančnej dotácie na nové  

a pokračujúce projekty zverejnil výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA         

so začiatkom riešenia v roku 2017 a aktuálne informácie o podávaní ročných správ pokračujúcich 

projektov a záverečných správ projektov KEGA končiacich v roku 2016. Žiadatelia o dotáciu na nový 

projekt KEGA so začiatkom riešenia od roku 2017 mohli predkladať žiadosti do 29.4.2016. Na 

základe zverejnenej výzvy na podávanie nových žiadostí bolo potrebné vopred pripraviť 

a aktualizovať formulár žiadosti a aj formuláre ročnej a záverečnej správy. V spolupráci so správcom 

systému e-KEGA na Portáli vysokých škôl bolo nevyhnutné zabezpečiť on-line podávanie 

a hodnotenie aktualizovaných formulárov žiadostí, ročných a záverečných správ. V súvislosti 

s aktualizáciou formulárov bolo potrebné upraviť aj jednotlivé manuály nevyhnutné pri obsluhe 

systému na vypĺňanie formulárov. 

Vedúci projektov KEGA, ktorí budú pokračovať v riešení v roku 2017, boli povinní najneskôr 

do 15.11.2016 prostredníctvom on-line systému e-KEGA podať formulár ročnej správy za rok 2016. 

Vedúci projektov KEGA, ktorých riešenie bolo ukončené v roku 2016, sú povinní najneskôr 

do 17.1.2017 prostredníctvom on-line systému e-KEGA podať formulár záverečnej správy.  
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V priebehu roka 2016 zasadalo dvakrát predsedníctvo KEGA a dvakrát príslušné odborné 

komisie KEGA.  

 

Na zasadnutiach predsedníctva KEGA boli prehodnotené a schválené: 

1. nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2017 v 1. kole, záverečné správy projektov 

KEGA skončených v roku 2015 a návrhy na nových kandidátov na členov komisií. Doručené návrhy 

na nových členov museli byť schválené vedeckou radou príslušnej vysokej školy. Navrhnutí kandidáti 

vyplnili on-line formulár na nového člena KEGA v systéme e-KEGA na Portáli vysokých škôl. 

Potvrdenia o podaní návrhových formulárov museli byť písomne schválené navrhovaným kandidátom 

a predsedom vedeckej rady vysokej školy. Na odbor vedy a techniky na vysokých školách bolo 

doručených 101 návrhov na nových členov KEGA. Predsedníctvo KEGA v ďalšom funkčnom období 

(2016 – 2020) schválilo zloženie komisií v takomto počte: 

 

- komisia KEGA č. 1: 23 členov 

- komisia KEGA č. 2: 28 členov 

- komisia KEGA č. 3: 28 členov 

- komisia KEGA č. 4: 22 členov 

 

P. minister prof. Ing. Peter Plavčan, CSc., na slávnostnom stretnutí členov komisií KEGA 14.10.2016 

odovzdal novým členom vymenovacie dekréty. Zoznam členov komisií a predsedníctva KEGA je 

zverejnený na webovom sídle MŠVVaŠ SR: http://www.minedu.sk/predsednictvo-a-komisie-kega/. 

2. nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2017 v 2. kole, ročné správy projektov 

KEGA pokračujúcich v riešení v roku 2017 a harmonogram činností KEGA na rok 2017 

 

Príslušné komisie KEGA na svojich zasadnutiach prehodnotili a schválili: 

1. nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2017 v 1. kole, záverečné správy projektov 

KEGA skončených v roku 2015 a výber členov komisií na nové funkčné obdobie 

2. nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2017 v 2. kole a ročné správy projektov 

KEGA pokračujúcich v riešení v roku 2017 

 

Hodnotenie nových žiadostí o dotáciu KEGA je prehľadne uvedené v tabuľke č. 2. 

 

Tabuľka č. 2: Úspešnosť výberu nových projektov KEGA postupujúcich do 2. kola výberu 

projektov so začiatkom riešenia v roku 2017 z celkového počtu predložených žiadostí 
 

Komisia č. 

Počet nových 

projektov na 

základe výzvy 

MŠVVaŠ SR 

Počet 

stornovaných 

(zrušených) 

projektov 

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 57 0 0 9 48 

2 298 0 0 18 280 

3 247 0 0 23 224 

4 52 0 0 8 44 

Spolu 654 0 0 58 596 

 

Poznámky k tabuľke č. 2: 

1. počet predložených nových žiadostí na základe výzvy MŠVVaŠ SR – ide o počet všetkých podaných 

projektov so začiatkom riešenia v roku 2017,  

2. počet projektov vyradených v 1. kole výberu projektov – žiadosti, ktoré boli vyradené počas 1. kola 

hodnotenia projektov podľa čl. 4 ods. 3 pravidiel KEGA, v on-line systéme e-KEGA na Portáli 

vysokých škôl sú označené ako zamietnuté orgánmi KEGA po 1. kole (spravodajcovia vypracovali 

hodnotenia a uviedli dôvod zamietnutia), 

3. počet projektov postupujúcich do 2. kola výberu projektov – projekty postupujúce do 2. kola, ktoré boli 

zaslané určeným posudzovateľom na vypracovanie posudkov.  

 

http://www.minedu.sk/predsednictvo-a-komisie-kega/
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Hodnotenie projektov KEGA končiacich v roku 2015 v súlade s čl. 6 ods. 16 pravidiel KEGA 

je uvedené v tabuľke č. 3.  

 

Tabuľka č. 3: Záverečné hodnotenie projektov KEGA končiacich v roku 2015 v príslušných 

komisiách 
 

Komisia č. 
Nesplnené 

ciele 

Excelentne 

splnené ciele 

Výborne 

splnené 

ciele 

Splnené 

ciele 

Predčasné 

ukončenie 

riešenia projektu 

Spolu 

1 1 11 5 3 0 20 

2 0 26 15 6 0 47 

3 0 20 15 13 1 49 

4 0 4 6 
 

0 10 

Spolu 1 61 41 22 1 126 

 

 

 

Návrh opatrení a postupov na rok 2017: 

1. hodnotenie záverečných správ projektov KEGA končiacich v roku 2016, 

2. hodnotenie žiadostí podaných v roku 2017 a hodnotenie riešených projektov KEGA, 

3. v súlade s podávaním žiadostí o dotáciu KEGA, ako aj ročných a záverečných správ 

prostredníctvom on-line systému e-KEGA na Portáli vysokých škôl aktualizovať príslušné 

formuláre, predpisy a pokyny KEGA, zabezpečiť redizajnovanie on-line systému e-KEGA,  

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

harmonogramu činností KEGA na rok 2017. 

 

 

 

 

Správu vyhotovila:  PhDr. Katarína Hamarová  

                                      tajomníčka KEGA 

 

 

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

 

Správu schválil:  prof. Dr. Ing. Ivan Kuric 

                                   predseda KEGA 

 

                          

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

 


