_____________________________Štatút KEGA____________________________

ŠTATÚT
Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
z 19. februára 2008
Článok 1
Základné ustanovenia
(1) Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky (ďalej
len „KEGA“) 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.
(2) O poskytnutie dotácie formou bežných a kapitálovych transferov na zabezpečenie riešenia
projektov KEGA z inštitucionálnych finančných prostriedkov vyčlenených v rozpočtovom
podprograme kapitoly ministerstva – Vysokoškolská veda a technika sa môžu uchádzať iba
zamestnanci verejných vysokých škôl.
(3) Tematické oblasti určuje minister a vychádzajú z dlhodobého zámeru ministerstva
v oblasti školstva. Osobitnú tematickú oblasť tvoria projekty z oblasti tvorivého umenia.
(4) Vyhlásenie výberového konania a jeho organizáciu vrátane návrhov na pridelenie
finančných prostriedkov zabezpečujú orgány KEGA.
(5) Orgánmi KEGA sú predsedníctvo KEGA (ďalej len "predsedníctvo") a komisie KEGA
(ďalej len "komisia").
(6) Členmi orgánov KEGA sú pedagogickí, vedeckí, umeleckí a ďalší zamestnanci vysokých
škôl vymenovaní ministrom na návrh vysokých škôl. Z titulu funkcie je členom predsedníctva
KEGA riaditeľ Odboru vedy a techniky na vysokých školách Sekcie vysokých škôl
Ministerstva školstva Slovenskej republiky (ďalej len „OVTVŠ“). Členmi orgánov KEGA
nemôžu byť rektori vysokých škôl.
(7) Činnosť KEGA organizačne zabezpečuje OVTVŠ. Tajomníka KEGA vykonáva
zamestnanec uvedeného odboru, ktorý je poverený touto úlohou riaditeľom.
(8) Členstvo v orgánoch KEGA je nezastupiteľné.

Článok 2
Predsedníctvo KEGA
(1) Predsedníctvo tvoria predsedovia komisií, podpredsedovia komisií a riaditeľ OVTVŠ. Na
zasadnutiach predsedníctva sa zúčastňuje tajomník KEGA s hlasom poradným.
(2) Členovia predsedníctva tajným hlasovaním volia kandidátov na funkciu predsedu a
podpredsedu z členov predsedníctva.
(3) Predsedníctvo najmä
a) rozhoduje o zásadných otázkach činnosti KEGA a koordinuje činnosť komisií,
b) navrhuje tematické oblasti pre projekty podporované KEGA v nadväznosti na
dlhodobé zámery ministerstva v oblasti rozvoja školstva; tieto predkladá na schválenie
ministrovi školstva Slovenskej republiky (ďalej len „minister“),
c) prerokúva výsledky hodnotenia projektov predložené komisiami a vypracúva návrhy na
pridelenie finančných prostriedkov; tieto predkladá ministerstvu na realizáciu,
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d)

prerokúva a schvaľuje Pravidlá Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry Ministerstva
školstva Slovenskej republiky, dohliada na ich dôsledné uplatňovanie pri výbere
a hodnotení projektov a na návrh členov komisií ich novelizuje,
e) vypracúva stanoviská k sťažnostiam na hodnotenie a financovanie projektov,
f) prerokúva a schvaľuje návrhy na zriaďovanie, rozširovanie, rozdeľovanie a zrušovanie
komisií a predkladá ich ministrovi na schválenie,
g) prerokúva a schvaľuje návrhy na skvalitnenie činnosti KEGA a predkladá ich
ministrovi,
h) podáva ministrovi návrhy na vymenovanie a odvolanie predsedu a podpredsedu
KEGA,
i) prerokúva a schvaľuje rokovacie poriadky orgánov KEGA,
j) predkladá ministrovi návrh na zmenu alebo doplnenie štatútu KEGA,
k) prerokúva správy komisií o vyhodnotení ročných správ riešiteľov a rozhoduje o ďalšom
financovaní pokračujúcich projektov v riešení,
l) na základe podkladov z komisií každoročne vypracúva a predkladá najneskôr do 30.
apríla ministrovi Správu o priebehu výberového konania, financovaní nových a
pokračujúcich projektov a o výsledkoch hodnotenia ukončených projektov KEGA,
m) predsedníctvo sa rozhoduje hlasovaním; pri rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas
predsedu.

Článok 3
Predseda a podpredseda KEGA
(1) Predseda KEGA riadi činnosť KEGA, koná v jej mene v rozsahu pôsobnosti vymedzenej
týmto štatútom a podpisuje ňou schválené dokumenty a návrhy odstupované ministerstvu a
ministrovi.
(2) Predsedu a podpredsedu KEGA na návrh predsedníctva menuje a odvoláva z funkcie
minister.
(3) Predsedu KEGA počas jeho
podpredseda KEGA.

neprítomnosti v plnom rozsahu kompetencií zastupuje

Článok 4
Komisie
(1) Komisie sú orgánmi KEGA pre výber a hodnotenie projektov v jednotlivých tematických
oblastiach. Zriaďuje, mení a zrušuje ich minister.
(2) Komisia má najmenej deväť členov.
(3) Komisia najmä
a) prerokúva projekty predložené do KEGA v tematickej oblasti, ktorá jej svojím
obsahom vecne prislúcha, uskutočňuje ich výber a zostavuje ich poradie na
financovanie na základe ich bodového hodnotenia. Návrh na financovanie vybraných
projektov predkladá na schválenie a zabezpečenie ďalšieho postupu predsedníctvu,
b) na základe vyžiadania predsedu oponentskej rady záverečného oponentského konania
končiaceho projektu KEGA deleguje člena komisie do oponentskej rady tohto konania,
c) prerokúva za oblasť svojej pôsobnosti výsledky záverečných oponentských konaní
projektov KEGA a o výsledku písomne informuje predsedníctvo každoročne do 31.
marca,
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d)
e)
f)
g)

zaujíma stanovisko k podaným sťažnostiam na hodnotenie a financovanie projektov
a predkladá ho predsedníctvu,
na základe ročných správ každoročne hodnotí aktualizáciu cieľov a finančných
požiadaviek pokračujúcich projektov v riešení v nasledujúcom roku a prijíma
operatívne návrhy na riešenie zistených problémov a informuje o nich predsedníctvo,
predkladá predsedníctvu iniciatívne návrhy na skvalitnenie činnosti KEGA,
vypracúva návrhy rokovacích poriadkov komisií a predkladá ich na schválenie
predsedníctvu.

Článok 5
Organizačná štruktúra komisií
(1) Komisiu tvoria predseda komisie, podpredseda komisie a členovia.
(2) Predseda a podpredseda komisie sú volení tajným hlasovaním členov komisie.
(3) Predseda komisie riadi činnosť komisie a zastupuje ju vo vzťahu k predsedníctvu.
(4) Podpredseda komisie zastupuje predsedu komisie počas jeho neprítomnosti v plnom
rozsahu jeho kompetencií.

Článok 6
Členstvo v komisii
(1) Členov komisie vymenúva a odvoláva minister z návrhov vysokých škôl.
(2) Funkčné obdobie člena komisie je štyri roky. Funkciu možno zastávať najviac dve po sebe
idúce funkčné obdobia.

Článok 7
Rokovací poriadok KEGA
Spôsob rokovania orgánov KEGA určujú ich rokovacie poriadky, ktoré schvaľuje
predsedníctvo.

Článok 8
Zabezpečenie činnosti KEGA
(1) Činnosť KEGA organizačne zabezpečuje tajomník KEGA.
(2) Tajomník KEGA plní najmä tieto úlohy
a) zúčastňuje sa na zasadnutiach orgánov KEGA a organizačne zabezpečuje ich priebeh,
b) zabezpečuje technicko-administratívne a odborné práce pre orgány KEGA a vedie ich
agendu,
c) pripravuje podklady pre rozpočet KEGA.
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Článok 9
Financovanie KEGA
(1) Na zabezpečenie činnosti KEGA vyčleňuje ministerstvo účelové finančné prostriedky.
(2) Členovia KEGA majú nárok na náhradu cestovných výdavkov spojených s výkonom
funkcie v KEGA podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších
predpisov.
(3) Finančné výdavky súvisiace so záverečným oponentským konaním – odmeny oponentom
za vypracované oponentské posudky a cestovné výdavky členov oponentskej rady (čl. 10 ods.
3), okrem delegovaného člena ministerstva, sa hradia z pridelenej dotácie na riešenie
projektu.

Článok 10
Záverečné oponentské konania
(1) Riešenie projektu sa ukončuje záverečnou správou a záverečným oponentským konaním
pred oponentskou radou. Záznam o záverečnom oponentskom konaní predloží vedúci
projektu tajomníkovi KEGA najneskôr do 31. októbra.
(2) Oponentskú radu tvorí
a) predseda, ktorým je spravidla prodekan (prorektor, ak vysoká škola sa nečlení na
fakulty), ktorý má vo svojej pôsobnosti vedecko-výskumnú činnosť alebo umeleckú
činnosť,
b) delegovaný člen príslušnej komisie KEGA,
c) delegovaný člen ministerstva, ak zadávateľom konkrétnej témy riešenia bolo
ministerstvo,
d) najviac traja oponenti,
e) ďalší členovia podľa rozhodnutia predsedu oponentskej rady.
(3) Za uskutočnenie, organizáciu a priebeh záverečného oponentského konania zodpovedá
fakulta (vysoká škola, ak sa nečlení na fakulty), v pôsobnosti ktorej je pracovisko vedúceho
projektu, a to v súčinnosti s vedúcim projektu. Podrobnosti upravujú Pravidlá Kultúrnej
a edukačnej grantovej agentúry Ministerstva školstva Slovenskej republiky pri výbere
a hodnotení projektov (Čl.2 ods.3, písm. d) .

Článok 11
Spoločné ustanovenia
(1) Členovia orgánov KEGA podieľajúci sa na činnosti KEGA sú viazaní mlčanlivosťou o
činnosti KEGA, a to aj po zániku členstva.
(2) Agenda KEGA sa vedie samostatne na ministerstve; dokumentácia je dôverná.
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Článok 12
Záverečné ustanovenia
(1) Zrušuje sa platnosť štatútu zo dňa 20. marca 2002.
(2) Tento štatút nadobúda účinnosť dňom podpísania ministrom.

Ján Mikolaj, v. r.
podpredseda vlády
a minister školstva Slovenskej republiky

V Bratislave, dňa 27. februára 2008
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