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Na pracoviskách verejných vysokých škôl bolo v roku 2010 riešených celkove 324 

projektov KEGA – 104 končiacich projektov a 220 pokračujúcich projektov KEGA, na ktoré 

bolo vynaloţených 1 200 000 EUR v kategórii bežných výdavkov a 357 600 EUR 

v kapitálových výdavkoch, pritom zabezpečenie finančných poţiadaviek v beţných 

výdavkoch na 1 projekt bolo v priemere 3 704 EUR. Na nové projekty so začiatkom riešenia 

v roku 2010 bola poskytnutá finančná dotácia vo výške 692 400 EUR v bežných výdavkoch 

a 206 400 EUR v kapitálových výdavkoch. Zo 497 podaných ţiadostí o dotáciu KEGA bolo 

v roku 2010 schválených na financovanie 120. Na jeden schválený nový projekt KEGA bola 

v priemere poskytnutá finančná dotácia vo výške 5 770 EUR v kategórii beţných výdavkov 

(192 tis. Sk). V roku 2010 bola poskytnutá finančná dotácia aj na riešenie jednoročných 

projektov zameraných na vydanie monografie na základe špecifickej výzvy. 

 

Obsah: 

Plánované ciele na rok 2010 

Realizovanie plánovaných cieľov a činností v roku 2010 

Návrh opatrení a postupov na rok 2011 
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Plánované ciele na rok 2010: 

 

1. hodnotenie záverečných  správ o dosiahnutých výsledkoch za celé obdobie riešenia 

ukončených projektov KEGA v roku 2009, pridelenie finančnej dotácie na nové 

a pokračujúce projekty v roku 2010, 

2.  príprava, schválenie a zverejnenie výzvy na podávanie nových ţiadostí o dotáciu     

      KEGA, 

3. zabezpečiť prostredníctvom Portálu vysokých škôl on-line hodnotenie a  podávanie 

ţiadostí o dotáciu, ročných a záverečných správ KEGA: 

- aktualizácia a dopracovanie formulárov na podávanie ţiadostí, ročných a záverečných 

správ, 

- vypracovanie nových metodických pokynov na podávanie ţiadostí, ročných 

a záverečných správ, 

- dopracovanie nových manuálov potrebných pri obsluhe Portálu vysokých škôl pre 

členov komisií, pridelených spravodajcov, posudzovateľov, ţiadateľov, vedúcich 

riešiteľov,  

4.   prvé kolo výberu nových projektov KEGA so začiatkom riešenia v roku 2011, 

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

           posudzovateľov a hodnotenie ročných správ pokračujúcich projektov KEGA v roku     

           2010, 

      6.   hodnotenie záznamov zo záverečných oponentúr správ o dosiahnutých výsledkoch za  

            celé obdobie riešenia ukončených projektov KEGA v roku 2010. 

 

Realizovanie plánovaných cieľov a činností v roku 2010:  

 

1. Činnosť KEGA v roku 2010 sa začala hodnotením projektov, ktorých riešenie bolo 

ukončené v roku 2009. Hodnotenia ukončených projektov sa uskutočnili v jednotlivých 

komisiách koncom roka 2009 (od 24. 11. do 3. 12. 2009). 29. 1. 2010 hodnotenia komisií 

odsúhlasilo predsedníctvo KEGA na svojom zasadnutí.  

 

Na tomto zasadnutí predsedníctvo schválilo aj: 

- výsledky hodnotenia nových projektov KEGA so začiatkom riešenia v roku 2010, 

- výsledky hodnotenia stavu pokračujúcich projektov v roku 2010, 

- harmonogram činností KEGA na rok 2010, ktorý je uvedený v tabuľke č. 1. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

Tabuľka č. 1: Harmonogram činností na rok 2010 

 

Činnosť Termín Mesiac 
Vedúci projektov KEGA - zverejnenie výzvy na 
podávanie ţiadostí o dotáciu KEGA so 
začiatkom riešenia v roku 2011 

 marec/apríl 2010 

Komisie KEGA – I. kolo hodnotenia ţiadostí so 
začiatkom riešenia v roku 2011 

od 3. 5. do 31. 5. 2010 máj 2010 

Predsedníctvo KEGA - schválenie hodnotenia 
nových projektov so začiatkom riešenia v roku 
2011 po I. kole výberu projektov 

po ukončení zasadnutí 
komisií 

  

Vedúci projektov KEGA – podávanie ročných 
správ 

do 20. 9. 2010 september 2010 

Komisie KEGA – II. kolo hodnotenia ţiadostí so 
začiatkom riešenia v roku 2011 po II. kole výberu 
projektov a hodnotenie ročných správ 

od 1. 10. do 29. 10. 2010 október 2010 

Predsedníctvo KEGA – schválenie hodnotenia 
nových projektov so začiatkom riešenia v roku 
2011 a pokračujúcich projektov 

po ukončení zasadnutí 
komisií 

 

Správca agendy KEGA – rozpis finančných 
prostriedkov na schválené projekty KEGA podľa 
algoritmu príslušnej komisie KEGA 

v súlade s termínom 
určeným MF SR  

 

Vedúci projektov KEGA – podávanie 
záverečných správ projektov, ktorých sa riešenie 
skončilo v roku 2010 

do 1. 11. 2010 november 2010 

Komisie KEGA – hodnotenie končiacich 
projektov v roku 2010 

od 18. 11. do 17. 12. 
2010 

november/december 

Predsedníctvo KEGA – schválenie hodnotenia 
končiacich projektov 

po ukončení zasadnutí 
komisií  

 

 

 

Spolu s výsledkami hodnotenia predsedníctvo KEGA na svojom zasadnutí schválilo aj 

rozdelenie finančných prostriedkov vo forme beţných a kapitálových výdavkov na nové 

a pokračujúce projekty KEGA. Rozdelenie finančnej dotácie na nové projekty KEGA so 

začiatkom riešenia v roku 2010 podľa verejných vysokých škôl je prehľadne zobrazené 

v tabuľke č. 2. 
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Tabuľka č. 2: Rozdelenie dotácií v kategórii bežných a kapitálových výdavkov na 

nové projekty v roku 2010 podľa verejných vysokých škôl 
 
 
Vysoká škola 

 
 
Počet projektov 
podľa vedúcich 
riešiteľov 

Dotácia v kategórii BV 
v EUR podľa 
pracovísk, ktoré sa 
podieľajú na riešení 
projektov 

Dotácia v kategórii KV 
v EUR podľa 
pracovísk, ktoré sa 
podieľajú na riešení 
projektov 

UK 8 53 896 3 822 

UPJŠ 5 32 049 23 680 

PU 15 70 599 15 640 

UCM 2 8 500 2 437 

UVLF 3 23 277 9 065 

UKF 9 47 273 2 540 

UMB 3 22 011 0 

TVU 4 27 856,0 2 679 

STU 11 68 213 21 880 

TUKE 15 100 479 47 118 

ŢU 19 88 579 35 523 

TUAD 0 0 0 

EU 4 28 363 1 463 

SPU 10 51 538 27 092 

TUZVO 4 22 684 7 044 

VŠMU 2 28 079 2 650 

VŠVU 0 644 0 

AU 2 7 143 3 110 

KU 4 10 203 657 

UJS 0 1 014 0 

Celkový súčet 120 692 400 206 400 

 

Návrh rozpisu dotácií na nové projekty KEGA so začiatkom v roku 2010 podľa 

komisií KEGA je prehľadne uvedený v tabuľke č. 3: 

 

Tabuľka č. 3: Nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2010 

Číslo komisie 
Počet  
projektov 

Dotácia 
v kategórii BV v 
EUR 

Dotácia 
v kategórii KV 
v EUR 

1. Program rozvoja základného a 
stredného školstva (perspektívy) 18 126 298 6 142 

2. Nové technológie vo výučbe 53 284 899 133 872 

3. Obsahová integrácia a 
diverzifikácia vysokoškolského 
štúdia 38 213 061 48 796 

4. Rozvoj kultúry a umenia 11 68 142 17 590 

Celkový súčet 120 692 400 206 400 
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Zo 120 doručených projektov zameraných na podporu vydania monografií na základe 

špecifickej výzvy predsedníctvo KEGA na svojom zasadnutí odporučilo na financovanie 70 

projektov, čo je 58 % z celkového počtu podaných ţiadostí tohto typu. Na zabezpečenie 

týchto projektov bolo vyčlenených 5 % finančných prostriedkov (9 9600 EUR) z celkového 

objemu v kategórii beţných výdavkov. 

 

2. Odbor vedy a techniky na vysokých školách 19. 2. 2010 vypracoval a predloţil 

ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na schválenie výzvu na 

podávanie ţiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2011 

a aktuálne informácie o podávaní ročných správ pokračujúcich projektov a záverečných správ 

končiacich projektov KEGA v roku 2010.  Výzva KEGA na rok 2010 bola zameraná na 

podávanie ţiadostí 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.  

 

Priority výzvy KEGA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  Slovenskej 

republiky na rok 2010 boli cielené: 

- na pedagogické modely výchovy a vzdelávania základných a stredných škôl – 

štruktúrované vzdelávacie texty s členeným obsahom spĺňajúce didaktické poţiadavky 

vrátane poţiadavky na originálnosť, príťaţlivosť, motiváciu, komplexnosť,  

- na nové technológie, metódy a formy vo výchove a vzdelávaní, 

- na tvorbu programov, ktoré obsahujú aspekt kultúry, umenia, a celoţivotné 

vzdelávanie učiteľov,  

- na oblasť obsahovej integrácie a diverzifikácie vysokoškolského štúdia, ktorá bola 

zameraná najmä na podporu vydávania monografií. Podmienky pri podpore vydávania 

monografií prostredníctvom tejto výzvy: 

- projekty riešené max. 1 rok, 

- vydanie monografie musí byť v súlade so smernicou č. 13/2008-R zo 16. októbra 2008 

o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti 

a ohlasov, 

- finančná dotácia za obdobie riešenia projektu KEGA sa vedúcemu riešiteľovi             

poskytne aţ na konci riešenia projektu a po dodaní potrebných výstupov – vydanej            

monografie. Vedúci projektu tak získa poţadovanú finančnú dotáciu naplánovanú             

v ţiadosti o grant KEGA na konci roka 2010, 

- finančný príspevok na vydanie monografie bude maximálne vo výške 1 660 €. 

 

Výzva obsahovala aj tieto informácie: 

- ţiadatelia o dotáciu  na nový projekt KEGA so začiatkom riešenia od roku 2011 

mohli predkladať ţiadosti od 15. 3. do 30. 4. 2010, 

- vedúci projektov KEGA, ktorí pokračovali v riešení v roku 2010, boli povinní 

najneskôr do 14. 9. 2010 predloţiť na odbor vedy a techniky na vysokých školách formulár 

ročnej správy za rok 2010, 

- vedúci projektov KEGA, ktorých riešenie bolo ukončené v roku 2010, boli povinní 

najneskôr do 29. 10. 2010 predloţiť na odbor vedy a techniky na vysokých školách  formulár 

záverečnej správy o dosiahnutých výsledkov za celé obdobie riešenia projektu. 

 

 

 

 



 6 

3. Na základe zverejnenia výzvy bolo potrebné vopred pripraviť a aktualizovať 

formulár ţiadosti, ročnej a záverečnej správy. Bolo nevyhnutné zabezpečiť v spolupráci so 

správcom Portálu vysokých škôl on-line podávanie a hodnotenie aktualizovaných ţiadostí, 

ročných a záverečných správ. On-line hodnotenie umoţnilo predkladateľom a vedúcim 

riešiteľom priebeţne kontrolovať hodnotiaci proces podaného, riešeného a ukončeného 

projektu. Po schválení hodnotenia v príslušných komisiách a predsedníctvom KEGA bolo 

ţiadateľom a vedúcim riešiteľom na Portáli vysokých škôl sprístupnené: 

 

- rozhodnutie o vyradení nekompletnej a nesprávne vyplnenej ţiadostí v súlade s čl. 2 

ods. 22 pravidiel KEGA, 

- výsledky hodnotenia po 1. kole výberu projektov (formulár hodnotenia komisie  

v súlade s čl. 4 ods. 3 pravidiel KEGA), 

- výsledky hodnotenia po 2. kole výberu projektov (formulár hodnotenia komisie, 

posudky od posudzovateľov), 

- výsledky hodnotenia ročných správ riešených projektov KEGA v roku 2010 

(formulár hodnotenia komisie), 

- výsledky týkajúce sa poskytnutia finančnej dotácie na riešenie nových projektov so 

začiatkom riešenia v roku 2010 a pokračujúcich projektov v roku 2010, 

- výsledky hodnotenia záverečných správ ukončených projektov KEGA. 

 

Elektronické podávanie ţiadostí KEGA slúţi nielen podávateľom ţiadostí o dotáciu 

KEGA, ale aj členom komisií, keďţe kaţdý člen má elektronicky k dispozícii všetky podané 

ţiadosti, ročné a záverečné správy. Z uvedeného dôvodu bolo potrebné aktualizovať aj 

formuláre hodnotenia komisií pri ţiadostiach, ročných a záverečných správ spolu 

s posudkami, ktoré on-line vypracúvajú oslovení posudzovatelia pri podaných ţiadostiach. 

Potrebné bolo aj aktualizovať jednotlivé manuály potrebné pri obsluhe systému na vypĺňanie 

uvedených hodnotiacich formulárov. Spolu s manuálmi boli aktualizované aj pokyny na 

podávanie ţiadostí, ročných a záverečných správ pre podávateľov.   

 

4. Činnosť KEGA v roku 2010 bola opätovne podľa pravidiel KEGA zameraná na výber 

projektov na financovanie, ktorých problematika smerovala do riešenia tematických oblastí 

KEGA schválených na roky 2008 – 2010. Veľký počet podaných ţiadostí projektov KEGA 

nasvedčoval záujmu verejných vysokých škôl prevaţne 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.  

 

Prvé výberové kolo hodnotenia nových ţiadostí o dotáciu KEGA na zabezpečenie 

nových projektov so začiatkom riešenia v roku 2011 z hľadiska vecnej a obsahovej 

príslušnosti do niektorej zo schválených tematických oblastí KEGA na rok 2010 a 

ustanovenie posudzovateľov ţiadostí o dotáciu sa uskutočnilo v jednotlivých komisiách 

v týchto termínoch: 

  15. 6. 2010 sa konalo zasadnutie komisie č. 1, 

  17. 6. 2010 sa konalo zasadnutie komisie č. 4, 

  21. 6. 2010 sa konalo zasadnutie komisie č. 2, 

  22. 6. 2010 sa konalo zasadnutie komisie č. 3. 

 

 15. 7. 2010 predsedníctvo KEGA na svojom zasadnutí schválilo výber projektov 

KEGA so začiatkom riešenia v roku 2011 navrhnutých v jednotlivých komisiách KEGA 

počas 1. výberového kola hodnotenia nových ţiadostí o dotáciu KEGA. 
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Predsedníctvo KEGA na svojom rokovaní schválilo: 

1. návrh tematických oblastí na podávanie nových projektov KEGA so začiatkom 

riešenia od roku 2011 do roku 2014,  

2. dodatok č. 1 k pravidlám KEGA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky, ktorý bol zverejnený na webovej stránke,  

3. usmernenie pre komisie KEGA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky pri vstupnom hodnotení podávaných ţiadostí o dotáciu, 

4. návrhy projektov KEGA so začiatkom riešenia v roku 2011 postupujúcich/  

nepostupujúcich do 2. kola výberu projektov, termín doručenia posudkov 

prostredníctvom Portálu vysokých škôl. 

 

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

posudzovateľov a hodnotenie ročných správ so zreteľom na finančné poţiadavky na 

zabezpečenie riešenia projektov KEGA na rok 2011 sa uskutočnilo v jednotlivých komisiách 

v týchto termínoch: 

26. 10. 2010 sa konalo zasadnutie komisie č. 3, 

8. 11. 2010 sa konalo zasadnutie komisie č. 2, 

9. 11. 2010 sa konalo zasadnutie komisie č. 1, 

25. 11. 20010 sa konalo zasadnutie komisie č. 4  

(na tomto zasadnutí komisia KEGA č. 4 prehodnotila aj záverečné správy, keďţe na pôvodne 

určenom termíne zasadnutia nebola komisia uznášaniaschopná). 

 

 Jednotlivé komisie hodnotili nové projekty v súlade s čl. 4 ods. 7 pravidiel KEGA. Pri 

hodnotení uvedených ţiadostí jednotlivé komisie prihliadali aj na posudky, ktoré boli 

doručené na Portál vysokých škôl. Spravodajcovia vypracovali na Portáli vysokých škôl 

hodnotenie, v ktorom sa zamerali na: 

- vedeckú úroveň a etické aspekty projektu, 

- odbornú úroveň a zloţenie riešiteľského kolektívu vo vzťahu k riešenej problematike, 

- spoločenskú aktuálnosť riešeného problému, 

- reálnosť splnenia stanovených cieľov, 

- primeranosť časového plánu, 

- primeranosť finančných poţiadaviek na riešenie, 

- závery posudzovateľov, 

- celkové hodnotenie projektu. 

 

Úspešnosť výberu nových projektov KEGA postupujúcich do 2. kola výberu projektov je 

prehľadne uvedený v tabuľke č. 4. 
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Tabuľka č. 4: Úspešnosť výberu nových projektov KEGA postupujúcich do 2. kola 

výberu projektov so začiatkom riešenia v roku 2011 z celkového počtu predložených 

nových projektov  

 

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 92 3 7 82 

2 208 1 23 184 

3 241 1 43 197 

4 55 1 3 51 

Spolu 596 6 77 514 

 
Poznámky k tabuľke: 

1. počet predložených nových projektov na základe výzvy MŠVVaŠ SR – počet všetkých podaných ţiadostí so 
začiatkom riešenia v roku 2011,  

2. počet projektov vyradených pred 1. kolom výberu projektov – ţiadosti vyradené z hodnotiaceho procesu na 
základe čl. 2 ods. 22 pravidiel KEGA (nekompletná a nesprávne vyplnená ţiadosť), na Portáli vysokých škôl sú 
označené ako „Zamietnutý z formálneho hľadiska“ (v poznámke je uvedený konkrétny dôvod porušenia 
pravidiel KEGA), 

3. počet projektov vyradených v 1. kole výberu projektov – ţiadosti, 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 ţiadosti), 

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).  

 

Na zasadnutí členovia komisie KEGA č. 3 skontrolovali, či boli doručené aj vytlačené 

verzie monografií. Monografie museli mať uvedené domovské pracovisko riešiteľa/riešiteľov 

a registračné číslo projektu KEGA. Odporúčaných na financovanie bolo 70 ţiadostí, ktoré v 2. 

kole výberu projektov boli ohodnotené minimálne 90 bodmi. Z uvedeného počtu 

odporúčaných projektov bolo doručených iba 51 záverečných správ tohto typu projektov. 

Finančná dotácia bola vedúcim projektov poskytnutá aţ po ukončení projektu a po schválení 

predsedníctva KEGA. Pri pokračujúcich projektoch jednotlivé komisie prihliadali na bodové 

hodnotenie projektov z predchádzajúcich rokov. Po prehodnotení projektov príslušná komisia 

pridelila na základe plnenia priebeţných cieľov a plánov jednotlivým projektom KEGA 

bodové hodnotenie (od 0 do 100) platné na rok 2010. 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 aţ 100 bodov, 

- odporúčanie, či môţu byť vyplatené odmeny členom riešiteľského kolektívu, ak boli  

  naplánované. 

  

Pri hodnotení dosiahnutých výsledkov riešenia pokračujúcich projektov podľa čl. 6 

ods. 4 pravidiel KEGA sa komisie KEGA zamerali najmä na: 

- splnenie plánovaných cieľov projektu stanovených na daný rok riešenia, 

- posúdenie výsledkov riešenia na základe ich opisu a odkazov na odbornú literatúru, 

- spresnenie cieľov projektu na nasledujúci rok riešenia, 
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- účelnosť a efektívnosť pouţitia poskytnutých finančných prostriedkov na riešenie projektu   

v hodnotiacom období a na posúdenie oprávnenosti a efektívnosti spresnených finančných  

poţiadaviek na  zabezpečenie riešenia v nasledujúcom roku z hľadiska spresnených cieľov  

a celkových cieľov projektu. 

 

6. Jednotlivé komisie hodnotili končiace projekty v roku 2010 v súlade s čl. 6 ods. 16 

pravidiel KEGA. Cieľom zasadnutia komisií bolo na základe zhodnotenia výsledkov za celé 

obdobie riešenia vybrať také projekty KEGA, ktoré excelentne splnili svoje ciele a mali 

celoslovenský prínos. Tieto vybrané projekty boli po schválení predsedníctvom KEGA 

zverejnené na internetovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky. 

 

Zo 104 ukončených projektov KEGA v roku 2010 bolo komisiami vybraných 

a predsedníctvom KEGA schválených 15 excelentných projektov. Hlavným cieľom 

zverejnenia týchto projektov bolo, aby sa k týmto informáciám dostala široká akademická 

komunita.  

 

Prehľad excelentne ukončených projektov KEGA v roku 2010 podľa verejných 

vysokých škôl je uvedený v tabuľke č. 5: 

 

Tabuľka č. 5: Excelentne ukončené projekty KEGA v roku 2010 podľa verejných 

vysokých škôl 

Poradie Názov vysokej školy 

Pridelené 
finančné 
prostriedky 
v kategórii 
KV 

Pridelené 
finančné 
prostriedky 
v kategórii 
BV  

Pridelená 
finančná 
dotácia za 
celé 
obdobie 
riešenia 
projektov  

Počet 
excelentne 
ukončených 
projektov  

1. 
Univerzita  Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach 

8755 43423 52178 3 

  
Univerzita Konštantína Filozofa 
v Nitre 

13358 69000 82358 3 

2. Prešovská univerzita v Prešove 1992 25486 27478 2 

  
Slovenská technická univerzita 
v Bratislave 

3817 58745 62562 2 

3. 
Akadémia umení v Banskej 
Bystrici 

0 31643 31643 1 

  
Slovenská poľnohospodárska 
univerzita v Nitre 

13863 17086 30949 1 

  
Technická univerzita v 
Košiciach 

9294 22449 31743 1 

  
Univerzita J. Selyeho v 
Komárne 

19144 46168 65312 1 

  Ţilinská univerzita v Ţiline 6706 5862 12568 1 

Spolu   79860 333583 413443 15 

 

Hodnotenie ukončených projektov KEGA sa uskutočnilo v jednotlivých komisiách 

v týchto termínoch: 

25. 11. 2010 sa konalo zasadnutie komisie č. 4, 

9. 12. 2010 sa konalo zasadnutie komisie č. 3, 

14. 12. 2010 sa konalo zasadnutie komisie č. 1, 
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15. 12. 2010 sa konalo zasadnutie komisie č. 2. 

 

V tabuľke č. 6 je prehľadne uvedený počet hodnotených končiacich projektov KEGA 

v roku 2010 v súlade s čl. 6 ods. 16 pravidiel KEGA.  

 

Tabuľka č. 6: Záverečné hodnotenie končiacich projektov KEGA v roku 2010 

v príslušných komisiách 

 

 

    17. 12. 2010 predsedníctvo KEGA na svojom zasadnutí schválilo: 

1. hodnotenie ţiadostí KEGA so začiatkom riešenia v roku 2011, 

2. hodnotenie riešených projektov KEGA v roku 2011, 

3. hodnotenie skončených projektov KEGA v roku 2010  

4. rozpis dotácií projektom KEGA zameraných na podporu vydania monografií v roku 2010,  

5. harmonogram činností KEGA na rok 2011, ktorý bol zverejnený, 

6. tematické oblasti na podávanie nových ţiadostí o dotáciu na projekty KEGA od roku 2011 

do roku 2014, ktoré boli zverejnené na webovej stránke.  

 

Návrh opatrení a postupov na rok 2011: 

 

1. rozdelenie finančnej dotácie na nové a pokračujúce projekty KEGA v roku 2011, 

2. hlavným cieľom KEGA v roku 2011 bude aktualizovať v súlade s novým podávaním 

ţiadostí o dotáciu KEGA prostredníctvom Portálu vysokých škôl štatút, pravidlá 

a pokyny KEGA, 

3. aktualizovať v spolupráci so správcom Portálu vysokých škôl formuláre: 

 

- ţiadosť o dotáciu KEGA, 

- ročná správa, 

- záverečná správa, 

 

4. vypracovať návrhový formulár pre nových členov komisií KEGA, keďţe sa v roku 

2011 končí funkčné obdobie členov pôsobiacich v jednotlivých komisiách. Uvedené 

formuláre bude potrebné vypracovať on-line na Portáli vysokých škôl a písomne 

doručiť na odbor vedy a techniky na vysokých školách, 

5. vytvoriť vzorový projekt (ţiadosť, ročnú a záverečnú správu), ktorý budú mať 

podávatelia k dispozícii on-line na Portáli vysokých škôl, a to pre lepšiu orientáciu pri 

vypĺňaní jednotlivých poloţiek vo formulároch. Tento vzorový projekt bude 

zverejnený vo forme videa v spolupráci so správcom Portálu vysokých škôl, 

6. vypracovať formulár na podávanie ţiadostí o zmenu vedúceho projektu a zmenu 

pracoviska vedúceho projektu KEGA. Uvedené ţiadosti bude potrebné podať 

a orgánmi KEGA schváliť on-line na Portáli vysokých škôl, 

Komisia č. 
Excelentne 
splnené 
ciele 

Výborne 
splnené 
ciele 

Splnené 
ciele 

Nesplnené 
ciele 

Spolu 

1 13 6 2 0 21 

2 7 14 10 1 32 

3 15 15 8 1 39 

4 7 5 0 0 12 

Spolu 42 40 20 2 104 
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7. zverejnenie potrebných výstupov a anotácií všetkých ukončených projektov na Portáli 

vysokých škôl podľa predloţeného vzoru, aby boli uvedené výstupy a výsledky 

sprístupnené aj širokej verejnosti,      

8. postupovať pri hodnotní a podávaní ţiadostí, ročných a záverečných správ podľa 

harmonogramu na rok 2011. 

 

Záznam schválili:    

 prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. 

                                       generálny riaditeľ SVŠ   

 

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

 

                                        

                                       Mgr. Jozef Maculák 

                                          riaditeľ OVTVŠ 

 

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

 

                            Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Ţivčák,  PhD. 

                                           predseda KEGA 

                          

                    

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

 

 

 

 

 

 

Záznam vyhotovila:  Mgr. Katarína Hamarová  

                                          tajomníčka KEGA 

 

 

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

 

 

 


