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Podľa čl. 1 ods. 1 štatútu Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry Ministerstva 

školstva Slovenskej republiky (ďalej len  “KEGA“)  KEGA je vnútorným grantovým 
systémom Ministerstva školstva Slovenskej republiky (ďalej len “MŠ SR“) zameraným na 
finančnú podporu projektov výskumu a vývoja v oblasti školstva iniciovaných riešiteľmi 
alebo MŠ SR v stanovených tematických oblastiach a na finančnú podporu projektov z oblasti 
tvorivého umenia. 
 
 Činnosť KEGA zabezpečujú jej orgány, ktorými sú: 

1. Predsedníctvo KEGA: 
      Predsedníctvo tvoria predsedovia komisií, podpredsedovia komisií a riaditeľ odboru vedy    
      a techniky na vysokých školách MŠ SR (ďalej len “odbor vedy a techniky na VŠ“). 

2. Komisie KEGA: 
      komisia KEGA č. 1 - Program rozvoja základného a stredného školstva (perspektívy) 
      komisia KEGA č. 2 - Nové technológie vo výučbe 
      komisia KEGA č. 3 - Obsahová integrácia a diverzifikácia vysokoškolského štúdia 
      komisia KEGA č. 4 - Rozvoj kultúry a umenia 
 
 

Na pracoviskách VVŠ bolo v roku 2008 riešených celkove 393 projektov KEGA, 178 
končiacich projektov a 288 prebiehajúcich projektov KEGA, na ktoré bolo vynaložených 
celkove 76 630 tis. Sk, z toho 60 000 tis. Sk v bežných výdavkoch a  16 630 tis. Sk v 
kapitálových výdavkoch. Na 1 projekt KEGA bolo v priemere vynaložených 195 tis. Sk. 
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Plánované ciele na rok 2008: 
 
1.   hodnotenie záznamov zo záverečných oponentúr správ o dosiahnutých výsledkoch za  
      celé obdobie riešenia projektov KEGA v roku 2007, 
2.   návrh a schválenie nových pravidiel a štatútu KEGA, 
3.   príprava a schválenie rokovacích poriadkov jednotlivých komisií a rokovacieho poriadku     
       predsedníctva KEGA, 
4.   zverejnenie výzvy na podávanie nových žiadostí na grant KEGA (aktualizácia  
      komplexného formuláru), 
5.   prvé kolo výberu nových projektov KEGA so začiatkom riešenia v roku 2009, 
6.   druhé kolo výberu nových projektov na financovanie s ohľadom na posudky od  
      posudzovateľov, 
7.    hodnotenie ročných správ KEGA za rok 2008, 
8.    schválenie rozpisu dotácií na nové a pokračujúce projekty KEGA v roku 2009. 
 

1. Činnosť KEGA v roku 2008 sa začala hodnotením záznamov zo záverečných 
oponentúr správ o dosiahnutých výsledkoch za celé obdobie riešenia projektov KEGA v roku 
2007. Jednotlivé komisie hodnotili končiace projekty podľa čl. 7 ods. 16 bod a), b), c) 
platných pravidiel KEGA zo 7. 8. 2006. Cieľom rokovaní 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 druhý raz zverejnené na 
internetovej stránke MŠ SR:  

http://www.minedu.sk/data/USERDATA/VysokeSkolstvo/VaTVS/KEGA/KDOC/200
7_anotacie_kega_naj_projekty.pdf. 

 
Zo 178 ukončených projektov KEGA v roku 2007 bolo komisiami vybraných 34 

excelentných projektov, čo je o 50 % viac ako v predchádzajúcom roku. Hlavným cieľom 
zverejnenia týchto excelentných projektov bolo, aby tieto excelentné výstupy mohla využívať 
široká akademická komunita. Hodnotenie ukončených projektov KEGA sa uskutočnilo 
v jednotlivých komisiách v týchto termínoch: 
 
11. 2. 2008 sa konalo zasadnutie komisie č. 2, 
13. 2. 2008 sa konalo zasadnutie komisie č. 3, 
14. 2. 2008 sa konalo zasadnutie komisie č. 4, 
20. 2. 2008 sa konalo zasadnutie komisie č. 1. 
 

      2. 27. 2. 2008 predsedníctvo KEGA na svojom zasadnutí schválilo: 
- nové pravidlá KEGA, ktoré boli prerokované a schválené na zasadnutiach jednotlivých 
komisií, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke MŠ SR: 
http://www.minedu.sk/data/USERDATA/VysokeSkolstvo/VaTVS/KEGA/ZDOC/2008_pravi
dla_kega.pdf, 
- rokovací poriadok predsedníctva KEGA a rokovacie poriadky schválené príslušnými 
komisiami, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke MŠ SR: 
- rokovací poriadok predsedníctva:  
http://www.minedu.sk/data/USERDATA/VysokeSkolstvo/VaTVS/KEGA/ZDOC/2008_RP_P
-KEGA_1.pdf, 
- rokovací poriadok komisie KEGA č. 1: 
http://www.minedu.sk/data/USERDATA/VysokeSkolstvo/VaTVS/KEGA/ZDOC/2008_RP_
KOM1_1.pdf, 
- rokovací poriadok komisie KEGA č. 2: 
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http://www.minedu.sk/data/USERDATA/VysokeSkolstvo/VaTVS/KEGA/ZDOC/2008_RP_
KOM2_1.pdf, 
- rokovací poriadok komisie KEGA č. 3: 
http://www.minedu.sk/data/USERDATA/VysokeSkolstvo/VaTVS/KEGA/ZDOC/2008_RP_
KOM3_1.pdf, 
- rokovací poriadok komisie KEGA č. 4: 
http://www.minedu.sk/data/USERDATA/VysokeSkolstvo/VaTVS/KEGA/ZDOC/2008_RP_
KOM4_1.pdf,  
-  časový harmonogram činností KEGA na obdobie od 27. 2. 2008 do 31. 12. 2008, 
- hodnotenie končiacich projektov KEGA v komisiách KEGA na základe slovného 
hodnotenia: 

- splnil ciele projektu vynikajúco, 
                        - splnil ciele projektu, 
                        - nesplnil ciele projektu. 
 

3. Predsedníctvo na svojom zasadnutí 27. 2. 2008 schválilo rokovacie poriadky pre 
jednotlivé komisie, ktoré boli prerokované v dňoch hodnotenia končiacich projektov KEGA. 
Každému členovi komisie bol elektronicky pred príslušným zasadnutím zaslaný návrh 
rokovacieho poriadku, takže členovia mali možnosť preštudovať jednotlivé body rokovacieho 
poriadku už pred zasadnutím.  

 
Rokovací poriadok predsedníctva KEGA bol tiež elektronicky zaslaný jednotlivým 

členom predsedníctva. 27. 2. 2008 predsedníctvo KEGA schválilo na svojom zasadnutí aj 
rokovací poriadok predsedníctva KEGA. Schvaľovací proces rokovacích poriadok prebiehal 
v jednotlivých komisiách v súlade so štatútom KEGA.  

 
Rokovacie poriadky komisií a predsedníctva KEGA sú zverejnené na internetovej 

stránke MŠ SR, ktoré podrobne uvádzame v bode 2.   
 
4. Odbor vedy a techniky na VŠ 11. apríla 2008 vypracoval a predložil p. ministrovi 

na schválenie výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom 
riešenia v roku 2009 a aktuálne informácie o hodnotení pokračujúcich a končiacich projektov 
KEGA v roku 2009. Výzva obsahovala tieto informácie: 

 
- žiadatelia o dotáciu MŠ SR na nový projekt KEGA so začiatkom riešenia od roku 

2009 mohli predkladať žiadosti do 31. 5. 2008, 
- vedúci projektu KEGA, ktorý pokračuje v riešení v roku 2008 bol povinný najneskôr 

do 31. 10. 2008 predložiť na odbor vedy a techniky na VŠ formulár ročnú správu za rok 2008, 
- vedúci projektu KEGA, ktorého riešenie má byť ukončené v roku 2008 bol povinný 

najneskôr do 31. 10. 2008 predložiť na odbor vedy a techniky na VŠ  formulár záznamu zo 
záverečnej oponentúry správy o dosiahnutých výsledkov za celé obdobie riešenia projektu. 

 
K výzve na schválenie p. ministrovi odbor vedy a techniky na VŠ priložil aj 

aktualizovaný elektronický formulár na podávanie žiadostí o dotáciu MŠ SR na nový projekt 
KEGA platný pre podávanie nových projektov so začiatkom riešenia v roku 2009. 

 
Po schválení p. ministrom bola 10. 5. 2008 výzva a komplexný elektronický formulár 

zverejnený na internetovej stránke MŠ SR. Výzva bola zverejnená na stránke MŠ SR:  
http://www.minedu.sk/data/USERDATA/VysokeSkolstvo/VaTVS/KEGA/Vyzvy/200

8/20090424_sprievodny_list_vyzva_hodn_2009.rtf. 
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Komplexný formulár bol zverejnený na internetovej stránke Ministerstva školstva SR: 
http://www.minedu.sk/data/USERDATA/VysokeSkolstvo/VaTVS/KEGA/FORM/200

9_kega_formular.xls. 
 

5. Činnosť KEGA v roku 2008 bola opätovne zameraná na výber projektov na 
financovanie, ktorých problematika smerovala do riešenia tematických oblastí KEGA 
schválených p.  ministrom na roky 2008 – 2010. Prvé výberové kolo hodnotenia nových 
žiadostí o grant KEGA na zabezpečenie nových projektov so začiatkom riešenia v roku 2008 
z hľadiska vecnej a obsahovej príslušnosti do niektorej zo schválených tematických oblastí 
KEGA na rok 2009 a ustanovenie posudzovateľov žiadostí o grant sa uskutočnilo 
v jednotlivých komisiách v týchto termínoch: 

 
  4. 9. 2008 sa konalo zasadnutie komisie č. 3, 
  8. 9. 2008 sa konalo zasadnutie komisie č. 2, 
  9. 9. 2008 sa konalo zasadnutie komisie č. 1, 
10. 9. 2008 sa konalo zasadnutie komisie č. 4. 
 
 18. 9. 2008 predsedníctvo KEGA na svojom zasadnutí schválilo výber projektov 
KEGA so začiatkom riešenia v roku 2009 navrhnutých v jednotlivých komisiách KEGA 
počas I. výberového kola hodnotenia nových žiadostí o grant KEGA MŠ SR. 
  

Predsedníctvo KEGA na svojom rokovaní schválilo v súlade so štatútom KEGA z 19. 
2. 2008 a pravidlami KEGA z 25. 2. 2008 aj dotazník pre posudzovateľa, ktorý bol od 22. 9. 
2009 jednotlivo elektronicky zaslaný určeným posudzovateľom spolu aj so sprievodným 
listom a pokynmi pre posudzovateľa na vyplnenie dotazníka. Dotazník pre posudzovateľa bol 
zverejnený na internetovej stránke MŠ SR: 

http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=502. 
 
19. 9. 2008 predložil odbor vedy a techniky na VŠ MŠ SR  p. ministrovi na schválenie 

nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2009, ktoré postúpili do II. kola výberu 
projektov. 

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

posudzovateľov a hodnotenie ročných správ so zreteľom na finančné požiadavky na finančné 
zabezpečenie projektov KEGA na rok 2009 sa uskutočnilo v jednotlivých komisiách v týchto 
termínoch: 

 
24. 11. 2008 sa konalo zasadnutie komisie č. 2, 
25. 11. 2008 sa konalo zasadnutie komisie č. 4, 
26. 11. 2008 sa konalo zasadnutie komisie č. 1, 
27. 11. 2008 sa konalo zasadnutie komisie č. 3. 
 
 Jednotlivé komisie hodnotili nové projekty v súlade s čl. 4 ods. 7 pravidiel KEGA 
z 25. 2. 2008 a s metodickým pokynom na hodnotenie projektov v II. kole výberu projektov. 
 

7. Pri pokračujúcich projektoch jednotlivé komisie prihliadali na bodové hodnotenie 
projektov z roku 2007. 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 2008.  
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Pri hodnotení dosiahnutých výsledkov riešenia pokračujúcich projektov podľa čl. 6 
ods. 4 pravidiel KEGA z 25. 2. 2008 sa komisie KEGA zamerali najmä na: 
 

1. splnenie plánovaných cieľov projektu vytýčených na daný rok riešenia, 

2. posúdenie výsledkov riešenia na základe ich popisu a odkazov na odbornú literatúru, 

3. spresnenie cieľov projektu na nasledujúci rok riešenia, 

4. účelnosť a efektívnosť použitia poskytnutých finančných prostriedkov na riešenie projektu                   
v hodnotiacom období a na posúdenie oprávnenosti a efektívnosti spresnených finančných 
požiadaviek na  zabezpečenie riešenia v nasledujúcom roku z hľadiska spresnených cieľov 
a celkových cieľov projektu. 

 
Dňa 8. 8. 12. 2008 predsedníctvo KEGA na svojom zasadnutí prerokovalo a schválilo: 

- výber nových projektov na financovanie so začiatkom riešenia v roku 2009, 
- výsledky hodnotenia stavu pokračujúcich projektov, 
- návrh modelu rozpisu dotácií na nové a pokračujúce projekty v roku 2009. 

  
Schválený výber nových projektov KEGA na financovanie z celkového počtu 

predložených nových projektov z VVŠ a návrh rozpisu dotácií na nové projekty KEGA 
v roku 2009 podľa komisií KEGA i podľa vysokých škôl je prehľadne  uvedený v tabuľke 
č. 1: 

 
Tabuľka č. 1: Úspešnosť výberu nových projektov KEGA so začiatkom riešenia v roku 

2009 z celkového počtu predložených nových projektov  

 
 

Na zasadnutí predsedníctva KEGA bol schválený rozpis dotácií na nové a pokračujúce 
projekty KEGA v roku 2009. Návrh rozpisu dotácií na nové a pokračujúce projekty KEGA 
v roku 2009 podľa komisií KEGA i podľa vysokých škôl je prehľadne  uvedený v tabuľkovej 
prílohe. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Komisia č. 

Počet 
predložených 

nových 
projektov na 

základe 
výzvy MŠ 

SR 

Počet 
projektov v I. 
kole výberu 
projektov 

Počet projektov  
v II. kole 
výberu 

projektov 

Počet 
projektov 
vybraných 

financovanie  
% úspešnosti 
projektov v 
komisiách 

1 92 80 61 17 18,50 % 
2 177 158 121 31 17,50 % 
3 195 162 134 45 23,10 % 
4 54 46 32 11 20,40 % 

Spolu 518 446 348 104 100 % 



Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky 

 6 

V roku 2008 bolo z  518 predkladaných žiadostí so začiatkom riešenia v roku 2009 
predsedníctvom KEGA vybraných na financovanie len 104 projektov, čo je len o 5 projektov 
viac ako v roku 2007. Na 1 projekt KEGA bolo v priemere vynaložených 8317,38 EUR (250 
tis. Sk).  

 
Zvýšený nárast podaných žiadostí projektov KEGA nasvedčuje záujmu VVŠ 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. V roku 2006 bolo na základe výzvy MŠ SR 
predložených 268 nových projektov, v roku 2007 bolo podaných 534 projektov, čo je až o 266 
viac nových projektov so začiatkom riešenia v roku 2008. V roku 2008 bolo na odbor vedy 
a techniky na VŠ podaných 518 žiadostí o grant KEGA so začiatkom riešenia v roku 2009. 

 
V roku 2008 bolo predsedníctvom KEGA schválených na financovanie 207 

pokračujúcich projektov.  
 
Začiatkom roka 2009 sa uskutočnili zasadnutia komisií KEGA, ktoré sa týkali 

hodnotenia záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2008.  Komisie zasadali 
v týchto termínoch: 
 
  8. 1. 2009 sa konalo zasadnutie komisie č. 4, 
12. 2. 2009 sa konalo zasadnutie komisie č. 1, 
18. 2. 2009 sa konalo zasadnutie komisie č. 2, 
19. 2. 2009 sa konalo zasadnutie komisie č. 3. 

 
Najvýznamnejšie výstupy z ukončených projektov KEGA v roku 2008 budú podrobne 

uvedené v ročnej správe z roku 2009 a zverejnené na internetovej stránke MŠ SR: 
http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=621. 

 
Údaje o výstupoch sme získali zo záverečných správ 186 ukončených projektov KEGA 

v roku 2008.  
 

Návrh opatrení: 
Hlavným cieľom KEGA v roku 2009 bude pripraviť systém na elektronické 
podávanie: 

 
- žiadostí o grant KEGA,  
- ročných správ za rok riešenia projektov,  
- záverečných správ končiacich projektov.  

 
Odbor vedy a techniky na VŠ MŠ SR uvažuje o vypracovaní databázy 

posudzovateľov, ktorí budú spolupracovať s príslušnými komisiami a predsedníctvom KEGA.   
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Predpokladaný harmonogram činností na rok 2008: 
• Zverejnenie výzvy na podávanie žiadostí o dotáciu KEGA: 
- marec 2009. 
• I. kolo výberu nových projektov KEGA: 
- máj 2009. 
• Zasadnutie predsedníctva KEGA – schválenie výberu projektov postupujúcich do II. kola 
výberu: 
- máj 2009.  
• II. kolo výberu nových projektov KEGA: 
- september/október 2009. 
• Hodnotenie pokračujúcich projektov KEGA: 
- september/október 2009. 
• Zasadnutie predsedníctva KEGA – rozdelenie dotácií na rok 2010, schválenie hodnotení 
nových a pokračujúcich projektov KEGA: 
- október 2009. 
• Hodnotenie výsledkov riešenia končiacich projektov KEGA: 
- november/december 2009. 
• Zasadnutie predsedníctva KEGA – schválenie hodnotenia výsledkov končiacich projektov 
KEGA: 
- december 2009. 
               
 
Záznam schválili:    

 prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. 
                                       generálny riaditeľ SVŠ   
 
                                   ............................................. 
 
                                        Mgr. Jozef Maculák 
                                          riaditeľ OVTVŠ 
 
                                  ............................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Záznam vyhotovila:  Mgr. Katarína Hamarová  
                                          tajomníčka KEGA 
 
 
                                     ............................................ 
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Príloha č. 1 
 

 
Tabuľka č. 2: Rozdelenie dotácií v bežných a kapitálových transferoch na nové 

projekty v roku 2009 podľa komisií KEGA 
Nové projekty so začiatkom riešenia v roku 2009  

  Údaje     

Komisia        
č. Počet projektov 

Súčet z pridelených BT 
v EUR 

Súčet z pridelených  KT v  
EUR 

1 17                    91 337 6726 
2 31                      228 915 106 471 
3 45                      289 348 76 789 
4 11                    57 042 8 380 

Spolu 104 666 642 198 366 
        

 
 

 
 

Tabuľka č. 3: Rozdelenie dotácií v bežných a kapitálových transferoch na 
pokračujúce projekty v roku 2009 podľa komisií KEGA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pokračujúce projekty riešené v roku 2009 
  Údaje     

K. č. 
Počet projektov Súčet pridelených BT v EUR 

Súčet z pridelených KT v 
EUR 

1 35 202 400 25 620 
2 66 448 053 139 799 
3 85 551 269 177 077 
4 21 123 636                                    23 138 

Spolu 207 1 325 358 365 634 
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Príloha č. 2 

 
 

Tabuľka č. 4: Rozdelenie dotácií v bežných a kapitálových transferoch na nové a 
pokračujúce projekty v roku 2009 podľa vysokých škôl 

 
Škola Súčet prid. BT v roku 

2009 na projekty v  
EUR 

Súčet z prid. KT v roku 
2009 na projekty v  
EUR 

UK Bratislava 213 573 18 341 
UPJŠ Košice 62 597 28 772 
PU Prešov 53 833 9 972 
UCM Trnava 20 259 1 143 
UVL Košice 89 596 28 077 
UKF Nitra 200 741 32 676 
UMB Banská 
Bystrica 88 122 1 901 
TVU Trnava 103 829 22 726 
STU Bratislava 197 467 42 155 
TU Košice 232 528 83 628 
ŽU Žilina 198 217 85 435 
TUAD Trenčín 27 564 8 049 
EU Bratislava 66 102 13 683 
SPU Nitra 159 810 62 316 
TU Zvolen 85 357 76 516 
VŠMU Bratislava 25 059 12 713 
VŠVU Bratislava 59 012 11 435 
AU Banská Bystrica 38 339 7 237 
KU Ružomberok 46 293 2 477 
UJS Komárno 23 702 14 748 
BAS 0 0 
VSBMK 0 0 
VSEMVSB 0 0 
VSMP 0 0 
Celkový súčet 1 992 000 564 000 

 
 
 
 
 
 
 


