
 

Tel. č.:                             Internet:                                 Bankové spojenie:                                       IČO: 

02/59 37 43 31                www.minedu.sk                    SK80 8180 0000 0070 0006 5236               00164381 

 

1 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA,  

VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU 

 SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 Stromová 1, 813 30  Bratislava 1 

  

 

 

             Bratislava 3. marca 2014 

             Číslo: 2014-3317/9332:1-15B0 

             Trieda dôvernosti: VEREJNÉ 

 

 

Vec: Zverejnenie výzvy na podávanie žiadostí o dotácie na nové projekty KEGA                   

so začiatkom riešenia v roku 2015 a aktuálne informácie o podávaní ročných správ 

pokračujúcich projektov a záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2014 

 

 

Vážená pani prorektorka pre vedu, 

vážený pán prorektor pre vedu, 

vážená pani prodekanka pre vedu, 

vážený pán prodekan pre vedu, 

vážení vedecko-pedagogickí pracovníci, 

výskumní pracovníci a doktorandi, 

vedúci útvarov vedy na vysokých školách a fakultách, 

 

 odbor vedy a techniky na vysokých školách Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) zverejňuje výzvu Kultúrnej 

a edukačnej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR (ďalej len „KEGA“) na podávanie a hodnotenie 

žiadostí o dotácie na nové projekty KEGA. 

 

 Výzva KEGA na rok 2015 je zameraná na podávanie žiadostí o dotácie na nové 

projekty aplikovaného výskumu zameraného na podporu pedagogických modelov výchovy 

a vzdelávania, nových technológií, foriem a metód v rámci školského systému i mimo 

vyučovania. 
 

 Priority výzvy KEGA sú orientované: 

 na pedagogické modely výchovy a vzdelávania základných a stredných škôl – 

štruktúrované vzdelávacie texty s členeným obsahom spĺňajúce didaktické 

požiadavky vrátane požiadavky na originálnosť, príťažlivosť, motiváciu, 

komplexnosť,  

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

 na tvorbu programov, ktoré budú obsahovať aspekt kultúry, umenia, a celoživotné 

vzdelávanie učiteľov,  

 na oblasť obsahovej integrácie a diverzifikácie vysokoškolského štúdia s orientáciou 

na prax. 

 

Tematické oblasti na podávanie nových žiadostí o dotáciu na projekty KEGA sú 

zverejnené na internetovej stránke http://www.minedu.sk/data/att/1704.pdf. 

 

 

http://www.minedu.sk/
http://www.minedu.sk/data/att/1704.pdf


 

Tel. č.:                             Internet:                                 Bankové spojenie:                                       IČO: 

02/59 37 43 31                www.minedu.sk                    SK80 8180 0000 0070 0006 5236               00164381 

 

2 

 

Žiadateľ o dotáciu na nový projekt KEGA so začiatkom riešenia od roku 2015 

musí elektronicky vyplniť formulár žiadosti na Portáli vysokých škôl a poštou poslať len 

potvrdenie o podaní žiadosti so základnými údajmi (namiesto kompletne vytlačenej 

žiadosti), ktoré bude opečiatkované a podpísané vedúcim riešiteľom a zároveň rektorom 

verejnej vysokej školy, resp. povereným akademickým funkcionárom domovského aj 

spolupracujúceho pracoviska príslušnej vysokej školy, resp. fakulty, ktorých pracovníci sa 

podieľajú na riešení daného projektu a ktorým bude naň poskytnutý určený percentuálny 

podiel z finančnej dotácie. 

 

Žiadosť o dotáciu na nový projekt KEGA musí byť v elektronickej forme podaná 

v súlade s výzvou, príslušnými pokynmi a pravidlami KEGA v termíne                                         

do 30. 4. 2014 do 14.00 hod. Písomne potvrdenie o podaní žiadosti je potrebné poslať poštou 

na MŠVVaŠ SR najneskôr do 3 pracovných dní po stanovenom termíne elektronického 

podania (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke). Bez podpísanej tlačenej verzie originálu 

potvrdenia o podaní žiadosti (len 1 strana) alebo v prípade jeho nedoručenia v stanovenom 

termíne nebude elektronicky podaná žiadosť akceptovaná. 

 

Pri posudzovaní žiadosti bude komisia prihliadať aj na spoluprácu viacerých 

fakultných pracovísk a vysokých škôl v rámci jedného projektu. Finančne podporené môžu 

byť len také projekty, v ktorých budú počas celého obdobia riešenia plánované konkrétne 

výstupy, ako napr. e-learning, webové stránky, virtuálne laboratórium, školenia, kurzy, 

workshopy, monografie, učebnice, CD, DVD nosiče a pod. 

 

 

Aktuálne informácie o podávaní ročných správ pokračujúcich projektov 

a záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2014 

 
 Vedúci projektu KEGA, ktorý pokračuje v riešení v roku 2014, je povinný najneskôr 

do 14. 11. 2014 do 14.00 hod. elektronicky podať ročnú správu projektu prostredníctvom 

Portálu vysokých škôl a poštou poslať len potvrdenie o podaní správy so základnými 

údajmi (namiesto kompletne vytlačenej správy), ktoré bude podpísané vedúcim riešiteľom 

a zároveň rektorom, resp. povereným akademickým funkcionárom spolu s odtlačkom 

pečiatky pracoviska, na ktorom sa projekt rieši.  

 

 Vedúci projektu KEGA, ktorého riešenie má byť ukončené v roku 2014, je povinný 

najneskôr do 16. 1. 2015 do 14.00 hod. elektronicky podať záverečnú správu projektu 

prostredníctvom Portálu vysokých škôl a poštou odoslať potvrdenie o podaní správy so 

základnými údajmi (namiesto kompletne vytlačenej správy), ktoré bude podpísané vedúcim 

riešiteľom a zároveň rektorom, resp. povereným akademickým funkcionárom spolu 

s odtlačkom pečiatky pracoviska, na ktorom sa projekt riešil.  

 

 V prípade nedodržiavania povinností vyplývajúcich zo štatútu a pravidiel KEGA 

(napr. nepodanie záverečnej správy) nebude môcť takýto vedúci projektu predložiť žiadosť 

o dotáciu na nový projekt KEGA počas 3 nasledujúcich rokov a po kontrole a preukázaní 

akéhokoľvek pochybenia bude povinnosťou príslušnej vysokej školy vrátiť finančnú dotáciu, 

ktorá bola poskytnutá na riešenie konkrétneho projektu ako inštitucionálna forma podpory 

výskumu a vývoja zo štátneho rozpočtu. 

 

http://www.minedu.sk/
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MŠVVaŠ SR upozorňuje, že nebude súhlasiť s predĺžením riešenia končiacich 

projektov KEGA. 

 

Nevyčerpané finančné prostriedky pri končiacich projektoch KEGA, na ktoré bola 

verejnej vysokej škole pridelená dotácia v roku 2014, ich táto vysoká škola vráti na 

výdavkový účet MŠVVaŠ SR s číslom účtu v tvare IBAN: SK80 8180 0000 0070 0006 5236 

do 25. 11. 2014. V prípade, že vysoká škola nestihne uvedený termín, vráti nevyčerpané 

finančné prostriedky až po 1. 1. 2015 na depozitný účet MŠVVaŠ SR s číslom účtu v tvare 

IBAN: SK68 8180 0000 0070 0006 3900. 

 

Pri každom vrátení nevyčerpaných finančných prostriedkov je vysoká škola povinná 

zaslať avízo sekcii financovania a rozpočtu MŠVVaŠ SR. Vracajú sa len nevyčerpané 

finančné prostriedky vo výške 3,32 € a viac a výlučne prostredníctvom rektorátu príslušnej 

verejnej vysokej školy. 

 

Pri preukázateľnom nečerpaní finančných prostriedkov podľa plánovaného rozpočtu 

projektu môže MŠVVaŠ SR požadovať o ich navrátenie.  

 

 

Dôležité upozornenia: 

 

1) Pred vypĺňaním elektronického podávania žiadostí KEGA prostredníctvom Portálu 

vysokých škôl je dôležité oboznámiť sa so štatútom a pravidlami KEGA v znení 

neskorších dodatkov zverejnenými na internetovej stránke MŠVVaŠ SR  

http://www.minedu.sk/zakladne-dokumenty-kega/. 

2) Iné ako elektronické spracovanie formulára prostredníctvom Portálu vysokých škôl nie je 

akceptovateľné a v prípade nedodržania tejto formy bude projekt vyradený z ďalšieho 

posudzovania. 

3) Tajomníčkou KEGA je štátna zamestnankyňa odboru vedy a techniky na vysokých 

školách MŠVVaŠ SR PhDr. Katarína Hamarová (e-mailová adresa: 

katarina.hamarova@minedu.sk, tel. č.: 02 59374 473). 

4) Žiadosti o dotácie na nové projekty KEGA, ročné správy a záverečné správy sa budú 

naďalej podávať prostredníctvom on-line systému Portálu vysokých škôl. Noví užívatelia 

sa môžu zaregistrovať na internetovej stránke http://www.portalvs.sk/sk/registracia. Tí, 

ktorí už majú vytvorené konto, to znamená, že prostredníctvom Portálu vysokých škôl 

predtým podávali napr. projekt KEGA, IT rozvojový projekt, centrálny projekt alebo 

projekt VaT, príp. sú zástupcami za vysokú školu/fakultu v niektorom inom module 

Portálu vysokých škôl, sa iba prihlásia.  

Prípadné problémy technicko-administratívneho charakteru je možné napísať                   

na e-mailovú adresu kega@portalvs.sk, príp. kontaktujte sa na tel. č.: 0944 507 300. 

5) Manuály potrebné na obsluhu systému pri podávaní žiadostí o dotácie na nové projekty 

KEGA, ročných správ a záverečných správ sú zverejnené na Portáli vysokých škôl 

v časti „Manuály, videoukážky a vzorové formuláre“. 

6) Aktuálne pokyny na vypĺňanie a podanie formulárov (žiadosť o dotáciu na nový projekt 

KEGA, ročná a záverečná správa) sú zverejnené na internetovej stránke MŠVVaŠ SR 

http://www.minedu.sk/formular-ziadosti-o-dotaciu-rocnej-a-zaverecnej-spravy/. 

 

 

 

http://www.minedu.sk/
http://www.minedu.sk/zakladne-dokumenty-kega/
mailto:katarina.hamarova@minedu.sk
http://www.portalvs.sk/sk/registracia
mailto:kega@portalvs.sk
http://www.minedu.sk/formular-ziadosti-o-dotaciu-rocnej-a-zaverecnej-spravy/
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7) Potvrdenie o podaní žiadosti, potvrdenie o podaní ročnej a záverečnej správy spolu               

so všetkými vygenerovanými podpismi domovského pracoviska aj spolupracujúcich 

pracovísk (iba na jednej strane) sa zasiela poštou do stanovených termínov na adresu: 

 

KEGA 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

sekcia vysokých škôl 

odbor vedy a techniky na vysokých školách 

Stromová 1 

813 30  Bratislava 

 

 

 

 

 

 

                                                              

doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc., v. r. 

                                                                              minister školstva vedy, výskumu a športu SR 

http://www.minedu.sk/

