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Plánované ciele na rok 2019: 

1. rozdelenie finančnej dotácie na nové a pokračujúce projekty KEGA v roku 2019, 

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

riešenia v roku 2020, 

3. prvé kolo výberu nových projektov KEGA so začiatkom riešenia v roku 2020 a hodnotenie 

záverečných správ projektov KEGA skončených v roku 2018, 

4. 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 2019:  

 

Činnosť KEGA v roku 2019 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 2019 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 2019 podľa 

vysokých škôl 

 

 

Vysoká škola 

Počet projektov 

podľa pracovísk 

vedúcich riešiteľov 

Finančná 

dotácia 

v kategórii BV 

(v €)* 

Technická univerzita v Košiciach 64 713 012 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 54 435 954 

Univerzita Komenského v Bratislave 52 322 418 

Žilinská univerzita v Žiline 48 518 918 

Prešovská univerzita v Prešove 46 288 735 

Slovenská technická univerzita v Bratislave 40 380 126 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 37 191 637 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 25 142 976 

Technická univerzita vo Zvolene 21 146 220 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 20 160 841 

Katolícka univerzita v Ružomberku 18 82 421 

Ekonomická univerzita v Bratislave 14 57 868 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v 

Košiciach 
14 111 844 

Trnavská univerzita v Trnave 11 77 687 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 11 50 662 

Vysoká škola múzických umení v Bratislave 10 59 139 

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 9 96 364 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 4 31 629 

Univerzita J. Selyeho 4 22 602 

Vysoká škola DTI 3 5 983 

Paneurópska vysoká škola 1 2 964 

Spolu 506 3 900 000 

 
Poznámka k tabuľke č. 1: 

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

pracoviská. 

 

 

Po rozdelení finančnej dotácie na nové a pokračujúce projekty bola zverejnená výzva                     

na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2020 spolu                   

s aktuálnymi informáciami o podávaní ročných správ pokračujúcich projektov a záverečných správ 

projektov KEGA končiacich v roku 2019. Žiadatelia o dotáciu na nový projekt KEGA so začiatkom 

riešenia od roku 2020 mohli predkladať žiadosti do 26.4.2019. 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 2020, boli povinní najneskôr 

do 15.11.2019 prostredníctvom on-line systému e-KEGA podať formulár ročnej správy za rok 2019. 

Vedúci projektov KEGA, ktorých riešenie bolo ukončené v roku 2019, sú povinní najneskôr 

do 17.1.2020 prostredníctvom on-line systému e-KEGA podať formulár záverečnej správy. 
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V priebehu roka 2019 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 2020 v 1. kole, záverečné správy projektov               

      KEGA skončených v roku 2018, 

2. nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2020 v 2. kole, ročné správy projektov 

KEGA pokračujúcich v riešení v roku 2020 a harmonogram činností KEGA na rok 2020.             

 

Príslušné komisie KEGA prehodnotili a schválili na svojich zasadnutiach: 

1. nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2020 v 1. kole, záverečné správy  projektov 

KEGA skončených v roku 2018, 

2. nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2020 v 2. kole a ročné správy projektov 

KEGA pokračujúcich v riešení v roku 2020.  

 

 

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 2020 z celkového počtu predložených nových žiadostí 

 
 

Komisia č. 

Počet 

predložených 

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 55 0 0 6 49 

2 228 0 0 14 214 

3 183 0 0 10 173 

4 31 0 0 1 30 

Spolu 497 0 0 31 466 

 

 

Poznámky k tabuľke č. 2: 

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

projektov so začiatkom riešenia v roku 2020 vrátane stornovaných žiadostí,  

2. 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, 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.  
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Hodnotenie projektov KEGA končiacich v roku 2018 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 2018 v príslušných 

komisiách 

 

 

 

 

 

Návrh opatrení a postupov na rok 2020: 

1. hodnotenie záverečných správ projektov KEGA končiacich v roku 2019, 

2. hodnotenie žiadostí podaných v roku 2020 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,  

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

harmonogramu činností KEGA na rok 2020, 

5. výber nových členov komisií KEGA v súvislosti s ukončením 4-ročného funkčného obdobia 

pôsobiacich členov v odborných komisiách KEGA. 

 

 

 

Záznam vyhotovila:  PhDr. Katarína Hamarová  

                                      tajomníčka KEGA 

 

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

 

Záznam schválil:  prof. Dr. Ing. Ivan Kuric 

                                   predseda KEGA 

 

                          

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

 

Komisia č.  
Nesplnené 

ciele 

Excelentne 

splnené ciele 

Výborne 

splnené ciele 
Splnené ciele 

Predčasne 

ukončené riešenie 

projektu 

Spolu 

1 0 6 7 1 0 14 

2 0 26 32 13 0 71 

3 0 23 23 5 0 51 

4 0 8 7 0 0 15 

Spolu 0 63 69 19 0 151 


