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MINISTERSTVO ŠKOLSTVA 
 SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 Stromová 1, 813 30  Bratislava 1 
  
 
 
        Bratislava  9. marca 2009 
        Číslo: CD-2009-21885/8050-1:072 
 
 
Vec: Zverejnenie výzvy Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry Ministerstva školstva 
Slovenskej republiky na podávanie žiadostí o dotáciu 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 a aktuálne 
informácie o hodnotení pokračujúcich a končiacich projektov Kultúrnej a edukačnej 
grantovej agentúry Ministerstva školstva Slovenskej republiky v roku 2009 
 
 
Vážená pani prorektorka pre vedu a výskum, 
vážený pán prorektor pre vedu a výskum, 
vážená pani prodekanka pre vedu a výskum, 
vážený pán prodekan pre vedu a výskum, 
vážení vedecko-pedagogickí pracovníci, 
výskumní pracovníci a doktorandi, 
vedúci útvarov vedy a výskumu na vysokých školách a fakultách, 
 
 odbor vedy a techniky na vysokých školách Ministerstva školstva Slovenskej 
republiky zverejňuje výzvu Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry Ministerstva školstva 
Slovenskej republiky (ďalej len „KEGA“) na podávanie a hodnotenie žiadostí o dotáciu na 
nové projekty. 
 
 Výzva KEGA na rok 2010 je zameraná na podávanie žiadostí o dotáciu 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 Ministerstva školstva Slovenskej republiky na rok 2010 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, ktorá bude 

zameraná najmä na podporu vydávania monografií. Podmienky pri podpore 
vydávania monografií prostredníctvom tejto výzvy: 

– projekty budú riešené 1 rok, 
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– vydanie monografie musí byť v súlade so smernicou Ministerstva školstva 
Slovenskej republiky 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 bude vedúcemu riešiteľovi  
poskytnutá až na konci riešenia projektu a po dodaní potrebných výstupov – 
vydanej monografie. Vedúci projektu tak získa požadovanú finančnú dotáciu 
naplánovanú v žiadosti o grant KEGA na konci roka 2010, 

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

Žiadatelia o dotáciu Ministerstva školstva Slovenskej republiky na nový projekt 
KEGA so začiatkom riešenia od roku 2010 môžu elektronicky a poštou predkladať žiadosti  
od 17. 3. 2009 do 23. 4. 2009. Žiadosti o grant KEGA musia byť podané v súlade s výzvou 
a pravidlami KEGA. Vecné plnenie a finančné zúčtovanie projektov KEGA musí byť vždy 
ukončené k 31. 10. príslušného kalendárneho roku. 
 

V roku 2010 budú finančne dotované iba tie žiadosti o grant KEGA, v ktorých 
obdobie riešenia bude max. 2 roky (okrem podpory vydávania monografií, ktoré budú 
podávané na 1 rok riešenia). Pri posudzovaní žiadosti o dotáciu KEGA bude komisia 
prihliadať aj na spoluprácu viacerých fakultných pracovísk a vysokých škôl v rámci jedného 
projektu.  
 

K žiadosti o grant KEGA je potrebné priložiť závery oponentskej rady pre vstupnú 
oponentúru uskutočnenú na príslušnom pracovisku, pričom metodický pokyn k uskutočneniu 
vstupnej oponentúry pred podaním žiadosti o dotáciu KEGA spolu s formulárom oponentskej 
rady pri vstupnej oponentúre tvoria prílohu tejto výzvy a súčasne ich nájdete na internetovej 
stránke http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=3758. Jednotlivé komisie KEGA 
pri hodnotení žiadostí o grant KEGA budú prihliadať na uskutočnenú vstupnú oponentúru.  
 
 V záujme skvalitnenia systému štátnej podpory poskytovanej na riešenie projektov 
KEGA sa žiadosti o grant KEGA, ročné správy a záznamy zo záverečných oponentúr budú 
podávať prostredníctvom on-line systému Portálu vysokých škôl. Tento elektronický systém 
bude slúžiť pre vedúceho projektu a jeho riešiteľský kolektív, ako aj pre členov komisií 
KEGA. 
 
 

Aktuálne informácie o hodnotení pokračujúcich a končiacich                  
projektov KEGA v roku 2009 

 
 
 Vedúci projektu KEGA, ktorý pokračuje v riešení v roku 2009 je povinný najneskôr 
do 14. 9. 2009 elektronicky podať ročnú správu projektu prostredníctvom Portálu vysokých 
škôl, ktorú tiež v jednom origináli podpísanom akademickým funkcionárom vysokej školy 
odošle poštou na odbor vedy a techniky na vysokých školách Ministerstva školstva 
Slovenskej republiky.  
 
 Vedúci projektu KEGA, ktorého riešenie má byť ukončené v roku 2009 je povinný 
najneskôr do 31. 10. 2009 elektronicky podať záznam zo záverečnej oponentúry projektu 
prostredníctvom Portálu vysokých škôl, ktorý tiež v jednom origináli podpísanom 
akademickým funkcionárom odošle poštou na odbor vedy a techniky na vysokých školách 
Ministerstva školstva Slovenskej republiky.  



Tel. č.: Internet: Bankové spojenie:                IČO: 
02/59 37 43 31 www.minedu.sk  7000065236/8180                00164381 
 

 Ministerstvo školstva Slovenskej republiky upozorňuje, že nebude súhlasiť 
s predĺžením riešenia končiacich projektov KEGA. Nevyčerpané finančné prostriedky na 
končiace projekty KEGA, na ktoré bola vysokej škole pridelená v roku 2009 dotácia, je 
vysoká škola povinná vrátiť na výdavkový účet Ministerstva školstva Slovenskej republiky          
č. 7000065236/8180 do 13. 11. 2009. V prípade končiacich projektov v roku 2008, ktoré majú 
písomný súhlas o predĺžení riešenia projektu bez nároku na ďalšie financovanie v roku 2009, 
sa nevyčerpané finančné prostriedky posielajú na príjmový účet Ministerstva školstva 
Slovenskej republiky č. 7000063820/8180. Pri každom vrátení nevyčerpaných finančných 
prostriedkov je vysoká škola povinná zaslať avízo sekcii financovania a rozpočtu Ministerstva 
školstva Slovenskej republiky. 
 
 
Dôležité upozornenia: 
1) Pred vypĺňaním elektronického podávania žiadostí KEGA prostredníctvom Portálu 

vysokých škôl je dôležité oboznámiť sa s prílohami tejto výzvy, pravidlami KEGA 
zverejnenými na internetovej stránke http://www.minedu.sk/index.php?rootId=500 a tiež 
aj s príslušným pokynmi na vypĺňanie žiadostí, ročných a záverečných správ. 

2) Každý vyplnený formulár s podkladmi sa predkladá Ministerstvu školstva Slovenskej 
republiky v elektronickej forme a v jednom origináli poštou podľa druhu žiadosti. 

3) Iné ako elektronické spracovanie formulára prostredníctvom Portálu vysokých škôl nie je 
povolené a v prípade nedodržania tohto opatrenia bude projekt vyradený z ďalšieho 
posudzovania. 

4) Tajomníčkou KEGA je štátna zamestnankyňa odboru vedy a techniky na vysokých 
školách Ministerstva školstva Slovenskej republiky p. Mgr. Katarína Hamarová.                 
(e-mailová adresa: katarina.hamarova@minedu.sk, tel. č.: 02 59374 473, fax. č.:                  
02 59374 350). 

5) Žiadosti o grant KEGA, ročné správy a záznamy zo záverečných oponentúr sa v roku 
2009 budú podávať elektronickou formou prostredníctvom on-line systému Portálu 
vysokých škôl. Noví užívatelia sa môžu zaregistrovať na internetovej stránke 
http://www.portalvs.sk/projekty_2009_registracia. Tí, ktorí už majú vytvorené konto, to 
znamená, že prostredníctvom Portálu vysokých škôl predtým podávali napr. IT 
rozvojový projekt, centrálny projekt alebo projekt VaT, sa iba prihlásia. Prihlasuje sa na 
internetovej stránke www.portalvs.sk po kliknutí na „Projekty MŠ SR“. Prípadné 
problémy technicko-administratívneho charakteru píšte na e-mailovú adresu 
kega@portalvs.sk, príp. kontaktujte sa na tel. č.: 037 641 48 81. 

 
 
 S úctou 
 
 

prof. Ing. František Schlosser, CSc. 
       vedúci služobného úradu 

 
 
 
 
 
Prílohy: 
Metodický pokyn k uskutočneniu vstupnej oponentúry pred podaním žiadosti o dotáciu KEGA 
Formulár oponentskej rady pri vstupnej oponentúre 


