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Plánované ciele na rok 2015: 

1. rozdelenie finančnej dotácie na nové a pokračujúce projekty KEGA v roku 2015, 

2. dopracovanie formulárov na podávanie ročných a záverečných správ, manuálov a pokynov 

potrebných pri práci v on-line systéme e-KEGA na Portáli vysokých škôl pre členov komisií, 

pridelených spravodajcov, posudzovateľov, vedúcich riešiteľov,  

3. príprava, schválenie a zverejnenie výzvy na podávanie nových žiadostí KEGA so začiatkom 

riešenia v roku 2016, 

4. prvé kolo výberu nových projektov KEGA so začiatkom riešenia v roku 2016, 

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

posudzovateľov, hodnotenie ročných správ riešených projektov KEGA. 

 

Realizovanie plánovaných cieľov a činností v roku 2015:  

 

Činnosť KEGA v roku 2015 sa začala rozdelením finančnej dotácie na nové a pokračujúce 

projekty na základe bodového hodnotenia projektov, ktoré sa uskutočnilo na zasadnutiach príslušných 

komisií KEGA.  

 

Rozdelenie finančnej dotácie na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2015 

podľa vysokých škôl je prehľadne zobrazené v tabuľke č. 1. 
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Tabuľka č. 1: Rozdelenie dotácií na nové projekty v roku 2015 podľa vysokých škôl 

 

Vysoká škola 

Počet projektov 

podľa pracovísk 

vedúcich riešiteľov 

Finančná dotácia 

v kategórii BV (v €) 

Technická univerzita v Košiciach 20 162 329 

Prešovská univerzita v Prešove 16 122 311 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie         

v Košiciach 
9 76 158 

Univerzita Komenského v Bratislave 16 75 883 

Žilinská univerzita v Žiline 10 69 529 

Slovenská technická univerzita v Bratislave 7 65 252 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 7 56 264 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 5 55 550 

Technická univerzita vo Zvolene 7 40 130 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 8 38 732 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 7 37 007 

Trnavská univerzita v Trnave 5 34 942 

Ekonomická univerzita v Bratislave 7 18 106 

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1 17 203 

Vysoká škola múzických umení v Bratislave 2 8 678 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 8 032 

Univerzita J. Selyeho 1 6 622 

Akadémia umení v Banskej Bystrici 1 4 777 

Katolícka univerzita v Ružomberku 1 2 495 

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad 

Váhom 
1 0 

Spolu 133 900 000 
 

Poznámka k tabuľke: 

Tabuľka zobrazuje pridelenú finančnú dotáciu verejnej vysokej škole v rámci riešenia projektov na pracovisko vedúceho 

riešiteľa a zároveň aj na spolupracujúce pracoviská. Vedúci projektov majú možnosť v žiadosti o dotáciu KEGA rozdeliť 

plánovanú finančnú dotáciu na spolupracujúce pracoviská z iných verejných vysokých škôl. 

 

 

Odbor vedy a techniky na vysokých školách po rozdelení finančnej dotácie na nové  

a pokračujúce projekty zverejnil výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA         

so začiatkom riešenia v roku 2016 a aktuálne informácie o podávaní ročných správ pokračujúcich 

projektov a záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2015. Žiadatelia o dotáciu na nový 

projekt KEGA so začiatkom riešenia od roku 2016 mohli predkladať žiadosti do 30. 4. 2015 do 14.00 

hod. Na základe zverejnenej výzvy na podávanie nových žiadostí so začiatkom riešenia v roku 2016 

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 on-line 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. Vedúci projektov KEGA, ktorí 

budú pokračovať v riešení v roku 2016, boli povinní najneskôr do 13. 11. 2015 do 14.00 hod. 

predložiť na odbor vedy a techniky na vysokých školách formulár ročnej správy za rok 2015. Vedúci 

projektov KEGA, ktorých riešenie bolo ukončené v roku 2015, sú povinní najneskôr do 15. 1. 2016 do 

14.00 hod. predložiť na odbor vedy a techniky na vysokých školách formulár záverečnej správy 

o dosiahnutých výsledkov za celé obdobie riešenia projektu. 
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V priebehu roka 2015 zasadalo trikrát predsedníctvo KEGA a dvakrát príslušné odborné 

komisie KEGA.  

Na zasadnutiach predsedníctva KEGA boli prehodnotené a schválené: 

- nové žiadosti  KEGA so začiatkom riešenia v roku 2015 v 2. kole, ročné správy 

pokračujúcich projektov KEGA v roku 2015 a harmonogram činností KEGA na rok 2015, 

- nové žiadosti KEGA so začiatkom riešenia v roku 2016 v 1. kole a záverečné správy 

ukončených projektov KEGA v roku 2014, 

- nové žiadosti  KEGA so začiatkom riešenia v roku 2016 v 2. kole, ročné správy 

pokračujúcich projektov KEGA v roku 2016 a harmonogram činností KEGA na rok 2016. 

Príslušné komisie KEGA prehodnotili a schválili na svojich zasadnutiach: 

- nové žiadosti KEGA so začiatkom riešenia v roku 2016 v 1. kole a záverečné správy 

ukončených projektov KEGA v roku 2014, 

- nové žiadosti KEGA so začiatkom riešenia v roku 2016 v 2. kole a ročné správy 

pokračujúcich projektov KEGA v roku 2016. Bodové hodnotenie nových projektov 

KEGA so začiatkom riešenia v roku 2016 sa uskutočnilo prostredníctvom on-line systému 

e-KEGA formou tajného hlasovania. Cieľom tejto formy hlasovania bolo zabezpečiť 

objektívne a transparentné hodnotenie nových žiadostí. 

 

Hodnotenie nových žiadostí o dotáciu KEGA so začiatkom riešenia v roku 2016 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 2016 z celkového počtu predložených nových žiadostí 

 

Komisia č. 

Počet 

predložených 

nových projektov 

na základe výzvy 

MŠVVaŠ SR 

Počet 

stornovaných 

(zrušených) 

žiadostí 

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 67 0 0 8 59 

2 281 0 0 16 265 

3 219 0 0 20 199 

4 62 0 0 7 55 

Spolu 629 0 0 51 578 

 
 

Poznámky k tabuľke: 

1. počet predložených nových projektov na základe výzvy MŠVVaŠ SR – ide o počet všetkých podaných žiadostí so 

začiatkom riešenia v roku 2016,  

2. počet projektov vyradených pred 1. kolom výberu projektov – žiadosti vyradené z hodnotiaceho procesu na základe 

čl. 2 ods. 22 pravidiel KEGA (nekompletná a nesprávne vyplnená žiadosť), na Portáli vysokých škôl sú označené 

ako zamietnuté z formálneho hľadiska, 

3. 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, na Portáli vysokých škôl sú označené ako zamietnuté 

komisiou (spravodajcovia vypracovali hodnotenia a uviedli dôvod zamietnutia žiadosti), 

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 (projekty boli zaslé určeným posudzovateľom).  
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V tabuľke č. 3 je prehľadne uvedený počet riešených projektov KEGA podľa vysokých škôl. 

 

Tabuľka č. 3: Riešené projekty KEGA podľa vysokých škôl, ktoré podali  

ročnú správu za rok 2015 

 

Vysoká škola 

Počet projektov podľa 

pracovísk vedúcich 

riešiteľov 

Finančná dotácia v kategórii 

BV (v €) 

Univerzita Komenského v Bratislave 35 172 129 

Technická univerzita v Košiciach 30 268 565 

Prešovská univerzita v Prešove 26 142 358 

Slovenská technická univerzita            

v Bratislave 
22 159 558 

Žilinská univerzita v Žiline 21 168 935 

Slovenská poľnohospodárska 

univerzita v Nitre 
17 108 109 

Univerzita Konštantína Filozofa             

v Nitre 
14 88 786 

Technická univerzita vo Zvolene 10 80 612 

Univerzita Mateja Bela v Banskej 

Bystrici 
9 51 732 

Trnavská univerzita v Trnave 8 66 536 

Univerzita veterinárskeho lekárstva 

a farmácie v Košiciach 
8 70 923 

Katolícka univerzita v Ružomberku 7 38 303 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika            

v Košiciach 
7 50 722 

Dubnický technologický inštitút             

v Dubnici nad Váhom 
4 0 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda                 

v Trnave 
4 16 471 

Vysoká škola výtvarných umení           

v Bratislave 
4 50 960 

Akadémia umení v Banskej Bystrici 3 23 130 

Ekonomická univerzita v Bratislave 3 15 511 

Trenčianska univerzita Alexandra 

Dubčeka v Trenčíne 
3 15 110 

Univerzita J. Selyeho 3 9 040 

Paneurópska vysoká škola 2 0 

Vysoká škola múzických umení                

v Bratislave 
1 2 510 

Spolu 241 1 600 000 

 

Poznámka k tabuľke: 

Tabuľka zobrazuje pridelenú finančnú dotáciu verejnej vysokej škole v rámci riešenia projektov na pracovisko vedúceho 

riešiteľa a zároveň aj na spolupracujúce pracoviská. Vedúci projektov majú možnosť v ročnej správe projektu KEGA rozdeliť 

plánovanú finančnú dotáciu na spolupracujúce pracoviská z iných verejných vysokých škôl. 
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Hodnotenie končiacich projektov KEGA  v roku 2014 v súlade s čl. 6 ods. 16 pravidiel KEGA 

je uvedené v tabuľke č. 4.  

 

Tabuľka č. 4: Záverečné hodnotenie končiacich projektov KEGA v roku 2014 

v príslušných komisiách 

 

Komisia č. 
Excelentne 

splnené ciele 

Výborne 

splnené ciele 
Splnené ciele 

Nesplnené 

ciele 
Celkový súčet 

1 9 8 5 1 23 

2 21 35 11 0 67 

3 32 18 11 0 61 

4 9 3 0 0 12 

Spolu 71 64 27 1 163 

 

Poznámka k tabuľke: 

V roku 2014 sa neeviduje nijaký predčasne ukončený projekt. 

 

Návrh opatrení a postupov na rok 2016: 

1. hodnotenie záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2015, 

2. hodnotenie podaných žiadostí v roku 2016 a hodnotenie riešených projektov KEGA v roku 

2016, 

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

prostredníctvom on-line systému e-KEGA na Portáli vysokých škôl aktualizovať príslušné 

formuláre, predpisy a pokyny KEGA,  

4. zabezpečiť vymenovanie nových členov jednotlivých komisií a predsedníctva KEGA na 

ďalšie funkčné obdobie, 

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

harmonogramu na rok 2016. 

 

 

Záznam schválili:  

 prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. 

                                       generálny riaditeľ SVŠVaV 

   

 

 

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

 

                                       Mgr. Jozef Maculák 

                                          riaditeľ OVTVŠ 

 

 

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

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

                                           predseda KEGA 

 

                          

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

 

Záznam vyhotovila:  PhDr. Katarína Hamarová  

                                          tajomníčka KEGA 

 

 

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


