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Plánované ciele v roku 2020: 

1. rozdelenie finančnej dotácie na nové a pokračujúce projekty KEGA v roku 2020, 

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

riešenia v roku 2021, 

3. prvé kolo výberu nových projektov KEGA so začiatkom riešenia v roku 2021 a hodnotenie 

záverečných správ projektov KEGA skončených v roku 2019, 

4. druhé kolo výberu nových projektov na financovanie so zreteľom na posudky                                 

od posudzovateľov a hodnotenie ročných správ riešených projektov KEGA, 

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

pôsobiacich členov v odborných komisiách KEGA. 

 

 

Realizovanie plánovaných cieľov a činností v roku 2020:  

 

Činnosť KEGA v roku 2020 sa začala rozdelením finančnej dotácie na nové a pokračujúce 

projekty na základe bodového hodnotenia projektov odbornými komisiami KEGA. Rozdelenie 

finančnej dotácie na nové a pokračujúce projekty KEGA v roku 2020 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 2020                  

podľa vysokých škôl 

 

Vysoká škola 

Počet projektov podľa 

pracovísk vedúcich 

riešiteľov 

Finančná dotácia 

v kategórii BV (v €)* 

Technická univerzita v Košiciach 67 833 544 

Univerzita Komenského v Bratislave 52 353 823 

Žilinská univerzita v Žiline 49 557 615 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 46 392 343 

Slovenská technická univerzita v Bratislave 42 456 970 

Prešovská univerzita v Prešove 39 297 144 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 32 202 417 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 31 212 207 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie 

v Košiciach 
21 187 610 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 20 179 440 

Ekonomická univerzita v Bratislave 16 112 939 

Technická univerzita vo Zvolene 16 126 035 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 16 71 431 

Katolícka univerzita v Ružomberku 15 90 213 

Trnavská univerzita v Trnave 14 87 572 

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 11 105 434 

Vysoká škola múzických umení v Bratislave 7 51 501 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v 

Trenčíne 6 52 522 

Univerzita J. Selyeho 3 29 240 

Vysoká škola DTI 2        0 

Spolu 505 4 400 000 

 
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 2021 spolu                   

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

projektov KEGA končiacich v roku 2020. 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 online 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.  

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu súvisiacu s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2 (ďalej 

len „mimoriadna epidemiologická situácia“) bol posunutý termín na podávanie žiadostí o dotácie             

na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2021 do 29.5.2020, ktorý bol schválený 

dodatkom k výzve. 

Vedúci projektov KEGA, ktorí budú pokračovať v riešení v roku 2021, boli povinní najneskôr 

do 13.11.2020 prostredníctvom online systému e-KEGA podať formulár ročnej správy za rok 2020. 

Termín podávania ročných správ zostal nezmenený, aby nebol narušený ročný cyklus hodnotenia 

riešených projektov a pridelenie dotácie projektom pokračujúcim v roku 2021. 

Z dôvodu mimoriadnej epidemiologickej situácie sa predlžilo obdobie riešenia projektov 

KEGA, ktoré sa mali skončiť k 31.12.2020. Ukončenie týchto projektov spolu s dočerpaním 

http://www.minedu.sk/vyzva-na-podavanie-ziadosti-o-dotaciu-na-nove-projekty-kega-so-zaciatkom-riesenia-v-roku-2021-a-aktualne-informacie-o-podavani-rocnych-sprav-pokracujucich-projektov-a-zaverecnych-sprav-konciacich-projektov-kega-v-roku-2020/
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poskytnutej dotácie a podaním záverečnej správy za celé obdobie riešenia bude možné až do 

31.3.2021. Na predĺžené obdobie riešenia nebudú poskytované žiadne ďalšie finančné prostriedky. 

Tento posun termínu nebude prekážkou pre vedúceho končiaceho projektu podať si žiadosť o dotáciu                    

na nový projekt KEGA so začiatkom riešenia v roku 2022, to znamená, že to nebude mať vplyv              

ani na uvádzanie riešiteľských kapacít, resp. účasti členov riešiteľského kolektívu v návrhu nového 

projektu. 

 

V priebehu roka 2020 zasadalo dvakrát predsedníctvo KEGA a dvakrát príslušné odborné 

komisie KEGA. Jedno zasadnutie predsedníctva a jednotlivých komisií KEGA sa uskutočnilo formou 

online rokovania, a to z dôvodu mimoriadnej epidemiologickej situácie. 

 

Na zasadnutiach predsedníctva KEGA boli prehodnotené a schválené: 

1. nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2021 v 1. kole, záverečné správy projektov           

KEGA skončených v roku 2019 a návrhy nových členov komisií KEGA v súvislosti                           

s ukončením 4-ročného funkčného obdobia pôsobiacich členov v odborných komisiách 

KEGA, 

2. nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2021 v 2. kole, ročné správy projektov 

KEGA pokračujúcich v riešení v roku 2021 a harmonogram činností KEGA v roku 2021.             

 

Príslušné komisie KEGA prehodnotili a schválili na svojich zasadnutiach: 

1. nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2021 v 1. kole, záverečné správy  projektov 

KEGA skončených v roku 2019 a výber nových členov komisií KEGA v súvislosti                          

s ukončením 4-ročného funkčného obdobia pôsobiacich členov v odborných komisiách 

KEGA, 

2. nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2021 v 2. kole a ročné správy projektov 

KEGA pokračujúcich v riešení v roku 2021.  

 

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 2021 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 76 0 0 3 73 

2 293 0 0 9 284 

3 191 0 0 9 182 

4 50 0 0 2 48 

Spolu 610 0 0 23 587 

 
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 2021 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 online systéme e-KEGA      

na Portáli vysokých škôl sú označované ako zamietnuté orgánmi KEGA po 1. kole, 

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 2019 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 2019 v príslušných 

komisiách 

 

Komisia č.  
Nesplnené 

ciele 

Excelentne 

splnené ciele 

Výborne 

splnené ciele 

Splnené 

ciele 

Predčasne 

ukončené 

riešenie 

projektu 

Spolu 

1 0 7 9 0  0 16 

2 0 40 25 10 0 75 

3 2 24 30 12 0 68 

4 0 10 2 1 0 13 

Spolu 2 81 66 23 0 172 

 

 

 

Návrh opatrení a postupov v roku 2021: 

1. rozdelenie finančnej dotácie na nové a pokračujúce projekty KEGA v roku 2021, 

2. hodnotenie záverečných správ projektov KEGA končiacich v roku 2020, 

3. hodnotenie žiadostí podaných v roku 2021 a hodnotenie riešených projektov KEGA, 

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

prostredníctvom online systému e-KEGA na Portáli vysokých škôl aktualizovať príslušné 

formuláre, predpisy a pokyny KEGA,  

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

harmonogramu činností KEGA v roku 2021, 

6. po schválení p. ministrom vymenovanie nových členov odborných komisií a predsedníctva 

KEGA. 

 

 

Záznam vyhotovila:  PhDr. Katarína Hamarová  

                                      tajomníčka KEGA 

 

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

 

Záznam schválil:  prof. Dr. Ing. Ivan Kuric 

                                   predseda KEGA 

 

                          

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

 


