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Používateľ – podávateľ žiadosti – typ KEGA
V záujme skvalitnenia systému štátnej podpory poskytovanej na riešenie projektov KEGA sa žiadosti o
dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“)
na nové projekty KEGA podávajú prostredníctvom on-line systému Portálu vysokých škôl (ďalej len
„portál“).
V rámci projektov rozlišujeme používateľa už registrovaného a neregistrovaného. Tí používatelia, ktorí
už majú vytvorený používateľský účet (konto) – registrovaní používatelia (to znamená, že
prostredníctvom portálu predtým podávali projekt, boli spoluriešiteľmi, príp. využívali iné jeho služby)
sa iba prihlásia (časť Prihlásenie – voľba Prihlásiť sa – vľavo hore). Všetci ostatní používatelia (vrátane
spoluriešiteľov) sa musia zaregistrovať do systému.
Registrácia používateľa
Na základe výzvy KEGA na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty so začiatkom riešenia v roku
2014
sa
noví
užívatelia
môžu
zaregistrovať
na
internetovej
stránke
https://www.portalvs.sk/sk/registracia. Registrácia je možná dvoma spôsobmi:
Po kliknutí na odkaz je potrebné pred samotnou registráciou kliknúť na jednu z možností
(obrázok č. 1):
a.) „som zamestnancom vysokej školy na Slovensku“
b.) „nie som zamestnancom vysokej školy na Slovensku“

Obrázok č. 1: Registrácia

a.) Po kliknutí na „som zamestnancom vysokej školy na Slovensku“ sa Vám zobrazí nové okno
s možnosťou výberu vysokej školy, fakulty a možnosť zadať priezvisko (nie je potrebné zadať vždy
všetky údaje, pre vyhľadanie v CRZ). Následne je potrebné kliknúť na tlačidlo „Hľadať v CRZ“
a systém Vám vyhľadá všetky údaje uložené v CRZ. Ak sa v zozname nachádza Vaše meno bude
potrebné kliknúť na konkrétne zobrazené meno a systém Vás presmeruje na registračný formulár,
kde budete mať niektoré údaje už automaticky vygenerované. (obrázok č. 2).Položky, ktoré je
používateľ povinný vyplniť, sú vyznačené hviezdičkou. Vhodné je taktiež vyplniť aj hviezdičkou
neoznačené položky pre zjednodušenie práce pri dopĺňaní údajov v rámci vypĺňania formulára
žiadosti v ďalších krokoch.
V prípade ak ste Vaše meno nenašli v zozname je možné kliknúť na aktívny odkaz „ Chcem sa
zaregistrovať, ale nenašiel som sa v zozname“. Po kliknutí na odkaz Vás systém presmeruje na
registračný formulár, ktorý bude potrebné vyplniť.
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b.) Po kliknutí na „nie som zamestnancom vysokej školy na Slovensku“ Vás systém presmeruje na
registračný formulár, ktorý bude potrebné vyplniť. Položky, ktoré je používateľ povinný vyplniť, sú
vyznačené hviezdičkou. Vhodné je taktiež vyplniť aj hviezdičkou neoznačené položky pre
zjednodušenie práce pri dopĺňaní údajov v rámci vypĺňania formulára žiadosti v ďalších krokoch.
Po výbere vysokej školy a príslušnej fakulty zo zoznamu (rolovacie menu) je možné doplniť aj
pracovisko (katedra, ústav atď.), za ktoré používateľ žiadosť podáva. Vybrať si vysokú školu a fakultu
je nutné pre správne fungovanie tlačenej podoby žiadosti, ako aj spoluriešiteľov z materskej vysokej
školy. Výber je možné uskutočniť len pri registrácii, následná oprava je možná len na požiadanie.
Po kliknutí na tlačidlo „Registrovať“ bude používateľovi na e-mailovú adresu uvedenú vo formulári
zaslaný potvrdzujúci registračný e-mail s odkazom, pomocou ktorého si aktivuje konto na portáli. Po
aktivácií konta je automaticky vytvorený účet zadávateľa a je možné ihneď sa prihlásiť na portál.
Zaregistrovaní musia byť nielen vedúci projektov KEGA, ale aj všetci členovia riešiteľského
kolektívu a navrhnutí posudzovatelia. Žiadosť pripravuje, upravuje a zadáva vedúci projektu, pre
ktorého je predovšetkým určená aj nasledujúca časť manuálu. Všetci členovia riešiteľského kolektívu
si majú možnosť po prihlásení pozrieť, na ktorých projektoch participujú (žiadosti sú pre členov
riešiteľského kolektívu prístupné v PDF formáte, len vedúci projektu má prístup uskutočňovať úpravy
žiadosti do momentu, kým ju nepodá) a taktiež svoju riešiteľskú kapacitu na všetkých riešených
i podávaných projektoch.
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Obrázok č. 2: Registračný formulár

Prihlásenie
Po úspešnej registrácii sa používateľ môže ihneď prihlásiť na portál.
Už predtým zaregistrovaný používateľ sa na portál prihlási na stránke www.portalvs.sk po kliknutí na
odkaz „Prihlásiť sa“ v hornej časti obrazovky (obrázok č. 3).

4

Obrázok č. 3: Odkaz „Prihlásiť sa“ , „Zabudnuté heslo“ a „Registrácia“

Po zadaní príslušných údajov (e-mailová adresa a heslo – totožné s údajmi pri registrácii, obrázok č. 4)
je používateľ prihlásený na portáli.

Obrázok č. 4: Prihlásenie

V prípade zabudnutia hesla je možné nechať si ho zaslať na e-mail po kliknutí na odkaz „Zabudnuté
heslo“ v hornej časti obrazovky (obrázok č. 3). Heslo bude po zadaní existujúceho používateľského emailu zaslané na príslušnú e-mailovú adresu.
Podanie žiadosti
Po prihlásení sa na portál je zobrazená úvodná obrazovka (obrázok č. 5). Je rozdelená na dve logické
časti – menu („VYBERTE SI“) a informačnú časť, v ktorej sú zobrazené aktuálne informácie ohľadom
podania a riešenia žiadostí KEGA.
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Obrázok č. 5: Úvodná obrazovka pre podávateľa žiadosti

V prípade, že má užívateľ aj iné úlohy na portáli – napríklad evidenciu údajov za vysokú školu,
konferencie a ďalšie – má v menu viaceré funkcionality (obrázok č. 6). Z dôvodu zjednodušenia tieto
úlohy v návode nebudeme bližšie opisovať, to znamená, že tento manuál je určený pre podávateľa,
ktorý nemá iné úlohy na www.portalvs.sk.

Obrázok č. 6: Úvodná obrazovka pre podávateľa žiadosti s inými úlohami na portáli
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V časti menu („VYBERTE SI“) je možné po kliknutí na jednotlivé odkazy:
- Môj účet – zobraziť formulár na úpravu údajov o prihlásenom podávateľovi.
- Aktuality – čítať aktuálne správy pre podávateľov a riešiteľov projektov.
- Správa projektov – spravovať projekty.
Správa projektov
Po kliknutí na odkaz „Správa projektov“ (obrázok č. 6) v hlavnej časti sa zobrazí nová obrazovka,
v ktorej v ľavej časti sa nachádza menu určené pre správu projektov.
V časti menu pre správu projektov je možné po kliknutí na jednotlivé odkazy:
- Podať projekt – podať novú žiadosť v súlade s aktuálnou výzvou.
- Aktívne projekty – informáciami o projektoch, ktoré používateľ podal, resp. na ktorých
participuje v aktuálnom roku (všetky projekty, ktoré sú v stave financovania, resp. riešenia).
- Archív projektov – informáciami o projektoch, ktoré používateľ podal, resp. na ktorých
participoval a ich riešenie je ukončené.
- Manuály – zobrazenie všetkých manuálov, potrebných k riešeniu projektov KEGA.
- Prehľad projektov KEGA – základné informácie o riešených projektoch KEGA.
- Návrhové formuláre a zoznamy – podanie návrhov na konkrétne funkcie užívateľov.
Podať projekt
Po kliknutí na odkaz „Podať projekt“ sa v informačnej časti obrazovky zobrazia informácie o aktuálnej
výzve na podávanie nových žiadostí (obrázok č. 7).

Obrázok č. 7: Informačná časť obrazovky na podávanie nových žiadostí

Na založenie a vytvorenie novej žiadosti k danej výzve (podmienené aktuálnymi výzvami MŠVVaŠ SR)
kliknite na odkaz „Podať projekt“ (obrázok č. 5). Následne je potrebné vyplniť a uložiť základné
informácie o novej žiadosti (obrázok č. 8).
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Obrázok č. 8: Založenie novej žiadosti

Následne sa zobrazí formulár na podanie novej žiadosti. Všetky položky formulára na podanie žiadosti
sú povinné a pokiaľ nie sú vyplnené, nie je možné žiadosť podať.
Pri vypĺňaní formulára je potrebné žiadosť priebežne ukladať (minimálne každých 45 minút)
pomocou tlačidla „Uložiť a ukončiť editáciu“ v spodnej časti formulára pri každom kroku, aby
nedošlo ku strate dát. Ak nebudete počas 45 minút pracovať s formulárom, systém Vás upozorní
prostredníctvom zobrazenia sa informačného okna o prekročení stanovenej doby (obrázok č. 9).
V prípade ak budete chcieť pokračovať v práci s formulárom, je potrebné kliknúť na „Pokračovať
v práci, neodhlasovať“, kde bude následne potrebné zadať Vaše prihlasovacie údaje. Ak nebudete
chcieť pokračovať v práci je potrebné kliknúť na „Odhlásiť“.

Obrázok č. 9: Informačné okno
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Formulár na podanie žiadosti je rozdelený do deviatich krokov (obrázok č. 10), v ktorých sa
vyhodnotia jednotlivé oblasti riešeného projektu.

Obrázok č. 10: Jednotlivé kroky formulára

V ľubovoľnom kroku vypĺňania formulára môže vedúci projektu úpravu žiadosti ukončiť kliknutím na
tlačidlo „Uložiť a ukončiť editáciu“, čo umožní návrat k „Aktívnym projektom“. Alebo môže v rámci
žiadosti prejsť na ďalší krok kliknutím na tlačidlo „Nasledujúci krok“. Taktiež je možné vrátiť sa k
predchádzajúcemu kroku formulára kliknutím na tlačidlo „Predchádzajúci krok“. Okrem toho je po
prvotnom vyplnení dát možné preklikávať sa jednotlivými krokmi kliknutím na príslušný text (názov
kroku). Tlačidlo „Uložiť“ umožní uloženie vpísaného textu a ponechá Vás v elektronickom formulári na
konkrétnom kroku, kde ste si vpísané údaje uložili.

Položky formulára:
Pri položkách, pri ktorých sa vypĺňajú informácie do riadkov, je možné v prípade potreby riadok pridať
kliknutím na tlačidlo „Pridať riadok“.
Komisia
Číslo komisie si podávateľ vyberá z uvedených možností, a to na základe obsahu a cieľov
predkladaného projektu.
Názov projektu
Názov projektu, ktorý si podávateľ žiadosti sám stanoví, má výstižne a v predpísanom rozsahu
charakterizovať riešenú problematiku v súlade s plánovanými cieľmi projektu. Názov projektu je
potrebné zadať aj v anglickom jazyku.
Trvanie riešenia projektu
Obdobie riešenia uvedené v žiadosti o dotáciu KEGA nebude možné počas riešenia projektu predĺžiť.
Trvanie riešenia projektu môže byť minimálne 1 rok a maximálne 3 roky.
Číselný kód a skupina/podskupina odboru vedy a techniky
Podávateľ si vyberá z uvedených možností, a to na základe toho, do ktorej skupiny/podskupiny odboru
vedy a techniky spadá riešenie projektu.
1. krok: Základné informácie
Anotácia projektu
Treba uviesť stručnú anotáciu projektu. Anotáciu môže agentúra KEGA použiť na informovanie o
zámeroch projektov (napr. pre potreby Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej
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republiky alebo ústredných orgánov štátnej správy iných rezortov). Anotáciu projektu je potrebné
uviesť aj v anglickom jazyku.

Kľúčové slová
Kľúčovými slovami vyjadrite, do akej vednej oblasti, resp. vednej disciplíny sa projekt zaraďuje a aké
zásadné problémy bude riešiť. Vedúci riešiteľ je povinný uviesť päť kľúčových slov, ktoré má možnosť
vybrať si z ponúkaného zoznamu. Ak nebude uvedených päť kľúčových slov zo zoznamu, žiadosť
nebude možné podať. V prípade potreby je ešte možnosť uviesť ďalšie kľúčové slová, ktoré sa týkajú
riešenia projektu.
Kľúčové slová v anglickom jazyku
Je potrebné uviesť kľúčové slová aj v anglickom jazyku. Do tejto časti uvediete preklad piatich
kľúčových slov vybraných zo zoznamu.
Opis projektu
Súčasný stav problematiky – opísať súčasný stav.
Zameranie a opis projektu – uvádza sa zameranie a opis v konkrétnej oblasti školstva, resp. umenia.
Charakter výskumu a vývoja projektu – konkretizácia aplikovaného výskumu pri riešení projektu.
Existujúce prístrojové vybavenie nevyhnutné pre riešenie projektu – je možné označiť jednu
z možností „áno“ alebo „nie“. Ak označíte možnosť „áno“ je potrebné opísať „Konkretizáciu
existujúceho prístrojového vybavenia“, ktoré je nevyhnutné na riešenie projektu.
2. krok: Ciele a výstupy
Ciele projektu
Ciele, ktoré sa majú dosiahnuť predkladaným projektom.
Potrebné opísať nehmotné ciele, ktoré sa nedajú pretransformovať do reálneho hmotného cieľa. A
hmotné ciele projektu, ktoré majú formu reálneho hmotného cieľa.
Kľúčové slová
Je potrené uviesť päť kľúčových slov súvisiacich s cieľom projektu. Vedúci riešiteľ je povinný uviesť päť
kľúčových slov, ktoré má možnosť vybrať si z ponúkaného zoznamu. Ak nebude uvedených päť
kľúčových slov zo zoznamu, žiadosť nebude možné podať. V prípade potreby je ešte možnosť uviesť
ďalšie kľúčové slová, ktoré sa týkajú cieľov projektu.

Spôsob riadenia a organizačného zabezpečenia, konkrétny návrh postupu na dosiahnutie cieľov
projektu
Informácia o spôsobe riadenia a organizačného zabezpečenia projektu vrátane spôsobu kontroly
postupu prác.
Plánované realizačné výstupy projektu
Názov plánovaného výstupu – uvedie sa konkrétny názov výstupu
Opis plánovaného výstupu – stručný opis plánovaného výstupu
Realizátor výstupu (názov pracoviska vedúceho projektu alebo názov spolupracujúceho pracoviska)
Rok realizácie plánovaného výstupu – z ponuky číselníka sa uvedie konkrétny rok
Plánované uplatnenie výstupov, prínosy projektu v spoločenskej, ekonomickej a hospodárskej praxi
Uvádzajú sa konkrétne plánované výstupy počas celého obdobia riešenia projektu.
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3. krok: Medzinárodná spolupráca, harmonogram
Medzinárodná spolupráca
Je potrebné označiť príslušnú možnosť: „mám“ alebo „nemám“. V prípade spolupracujúceho
pracoviska zo zahraničia podieľajúceho sa na riešení projektu po označení „mám“ treba vyplniť
príslušnú časť a to „Názov pracoviska, Adresa pracoviska a Kontaktná osoba (meno, priezvisko
a tituly). Je možné pridať viaceré medzinárodné spolupracujúce pracoviská, a to kliknutím na tlačidlo
„Pridať pracovisko“.
V časti „Opis spolupráce na riešení projektu“ je dôležité uviesť, či ide napr. o spoluprácu pri realizovaní
výstupov projektu, spoluprácu pri napĺňaní cieľov projektu, poskytnutie finančného príspevku,
prístrojovej alebo inej materiálno-technickej pomoci, príp. poskytnutie priestorov pri riešení projektu
a pod. Opis spolupráce je v žiadosti nevyhnutné uviesť aj v prípade, ak na riešení projektu
spolupracuje iná vysoká škola, ako je vysoká škola podávateľa, alebo ak sa na riešení projektu podieľa
iná spolupracujúca inštitúcia, ako je vysoká škola.

Časový harmonogram na celé obdobie riešenia projektu
Uvádzajú sa hlavné/čiastkové ciele a konkrétne úlohy na dosiahnutie stanovených cieľov s príslušným
časovým harmonogramom.
Rok – možnosť výberu z číselníka
Dátum – možnosť výberu z číselníka, uvedie sa konkrétny kalendárny mesiac
Názov hlavného/čiastkového cieľa – názov čiastkového cieľa, resp. úlohy v rámci danej etapy
Opis realizácie cieľa – stručný opis čiastkového cieľa, resp. úlohy

4. krok: Riešiteľský kolektív
Riešiteľský kolektív
Vedúci projektu – položka je vyplnená automaticky (meno prihláseného používateľa, vysoká škola),
samozrejme je možné toto meno zmeniť, ak vedúci projektu nie je totožný s podávateľom. Ako
kontaktná osoba pre MŠVVaŠ SR bude na všetkých dokumentoch figurovať aj naďalej podávateľ.
Zadáva sa aj počet hodín (riešiteľská kapacita), ktoré bude vedúci projektu potrebovať pri riešení
projektu. Potrebné uviesť aj pracovné zaradenie.
Následne je potrebné uviesť aj meno a priezvisko príslušného funkcionára vysokej školy, ktorý bude
podanú žiadosť schvaľovať za danú vysokú školu. Meno a priezvisko funkcionára bude potrebné uviesť
pri každom spolupracujúcom pracovisku, ktorému bude pridelený percentuálny podiel na plánovanej
finančnej dotácii na riešení projektu. Meno, priezvisko a tituly funkcionára budú vygenerované do
potvrdenia o podaní žiadosti.
Potrebné je určiť percentuálny podiel finančnej dotácii na riešení projektu (medzi domovským
pracoviskom vedúceho projektu a inými spolupracujúcimi verejnými vysokými školami). V prípade, že
netvorí súčet 100 percent, je automaticky dorátaná hodnota percent podávajúcej vysokej školy tak,
aby výsledná hodnota bola 100 percent.
Poznámka: Poskytnúť finančnú dotáciu je možné maximálne len pre tri spolupracujúce pracoviská z
verejných vysokých škôl v rámci jedného projektu (a tak sa uvádzajú aj percentá).
Okrem vedúceho projektu sa povinne uvedie aj jeho zástupca a súčasne je možné doplniť ďalších
členov riešiteľského kolektívu domovského pracoviska, pri ktorých sa taktiež musí uviesť počet hodín
(riešiteľská kapacita) vymedzených na tento projekt. Počet riešiteľských hodín je povinnou položkou.
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Okrem toho je nevyhnutné definovať funkciu a pracovné zaradenie každého člena riešiteľského
kolektívu.
Členov riešiteľského kolektívu vyberáme z prístupného zoznamu spoluriešiteľov. Ak sa v ňom daná
osoba nevyskytuje, tak:
a.) Riešiteľ sa ešte nezaregistroval (pozri časť Registrácia používateľa). Po zaregistrovaní sa jeho
meno zobrazí v zozname spoluriešiteľov.
b.) Riešiteľ je z iného pracoviska (inej vysokej školy), ako je vedúci projektu (zadávateľ). V tomto
prípade pridáme spolupracujúce pracovisko a postupujeme ďalej podľa časti „Spolupracujúce
pracovisko“.
Spolupracujúce pracovisko
Vysoké školy
Do projektu je možné zapojiť viaceré vysoké školy ako spolupracujúce pracoviská, ktoré sa zúčastnia
na riešení projektu. Pri prvých troch spolupracujúcich pracoviskách z verejných vysokých škôl je možné
uviesť percentuálny podiel, keďže podľa neho sa bude vychádzať pri rozpise dotácie na projekt
(jednotlivé čiastky finančného príspevku rozdelené na základe Vami uvedeného percentuálneho
podielu budú adresované na zodpovedného riešiteľa spolupracujúceho pracoviska z verejnej vysokej
školy, preto údaje o ňom a jeho zástupcovi sú povinné). Najmenší percentuálny podiel je možné zadať
20%.
Zo zoznamu je potrebné vybrať vysokú školu, ktorá sa bude aktívne podieľať na riešení projektu
a kliknúť na tlačidlo „Pridať školu“. (Je možné školu taktiež odstrániť kliknutím na tlačidlo „Odstrániť
školu“.)
Zodpovedný riešiteľ spolupracujúceho pracoviska – zastrešuje projekt na spolupracujúcom pracovisku.
(Vyberáme z aktuálneho zoznamu spoluriešiteľov pre danú vysokú školu. Ak sa v nej daná osoba
nenachádza, tak sa ešte nezaregistrovala alebo je z iného pracoviska.) Zadávame aj počet hodín
(riešiteľskú kapacitu), ktorými bude zodpovedný riešiteľ spolupracujúceho pracoviska participovať na
tomto projekte. Potrebné je uviesť aj pracovné zaradenie.
Okrem zodpovedného riešiteľa spolupracujúceho pracoviska z vysokej školy sa povinne uvedie aj jeho
zástupca (ten sa uvádza vtedy, ak sa na riešení spolupodieľajú aj iní členovia okrem zodpovedného
riešiteľa). Súčasne je možné doplniť ďalších členov riešiteľského kolektívu spolupracujúceho
pracoviska, pri ktorých sa taktiež musí uviesť počet hodín (riešiteľská kapacita) vymedzených na tento
projekt. Je tiež nevyhnutné definovať funkciu a
pracovné zaradenie spoluriešiteľov so
spolupracujúceho pracoviska.
Počet spolupracujúcich vysokých škôl je neobmedzený, financované budú maximálne len tri
pracoviská z verejných vysokých škôl v rámci jedného projektu (podľa toho im je možné prideliť
percentá).
Všetci riešitelia z vysokých škôl participujúci na projekte musia svoju účasť potvrdiť, teda prihlásiť sa
(o potrebe potvrdenia účasti dostanú informačný e-mail) do systému a v menu „Aktívne projekty“
potvrdiť svoju účasť na projekte. Inak nebude možné projekt podať. Tí, ktorí ešte nepotvrdili účasť na
projekte, sú zvýraznení červeným písmom.

Technický a pomocný personál zapojený do riešenia projektu
Ak sa na riešení projektu podieľa aj technický a pomocný personál je potrebné uviesť ich mená práve
do tejto časti. Uvedie sa meno, priezvisko a tituly, zamestnávateľ – organizácia, vyberie sa buď jedna
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z možných ponúkaných funkcií alebo je možné označiť aj obe funkcie naraz (technický alebo pomocný
pracovník) a uvedie sa taktiež aj opis spolupráce na riešení projektu.
Iná spolupracujúca inštitúcia, ako je vysoká škola
Do projektu je možné zapojiť aj inú inštitúciu pôsobiacu na území Slovenskej republiky, ako je vysoká
škola (vyberáme z dostupného zoznamu, príp. vyberieme „Iná“ a doplníme názov inštitúcie). Do
prázdneho okienka doplníme názov inštitúcie, adresu, priezvisko, meno a tituly spoluriešiteľa. Keďže
takéto inštitúcie nie je možné priamo financovať, nie je potrebné uvádzať nijaké ďalšie údaje. Uvedie
sa stručný opis spolupráce.
Zdôvodnenie zloženia riešiteľského kolektívu a potreby zapojenia spolupracujúcich pracovísk do
riešenia projektu.
Podávateľ v tejto časti zdôvodní zloženie riešiteľského kolektívu podieľajúceho sa na riešení projektu.
Potrebné je, aby riešiteľský kolektív garantoval dosiahnutie naplánovaných cieľov projektu.
V časti „Spoluriešitelia“ na riešení projektu nie je v žiadosti možné uviesť inú fakultu tej istej vysokej
školy, ktorej je zamestnancom vedúci projektu, keďže percentuálny podiel vysokej školy sa uvádza za
vysokú školu, tak ako sa prideľuje dotácia na príslušnú vysokú školu (nie na jednotlivé fakulty). Ak sa
plánuje spolupráca jednotlivých fakúlt tej istej vysokej školy odporúčame ju uviesť práve v tejto časti.
5. krok: Publikačná/umelecká činnosť, ocenenia, realizované projekty
Publikačná a umelecká činnosť, ocenenia, realizované projekty
V nasledujúcej časti sa vyplnia informácie:
• o zahraničných a domácich projektoch výskumu a vývoja, ktorým je alebo v minulosti bola
poskytnutá finančná dotácia (názvy príslušných organizácií, ktoré poskytli finančnú dotáciu
oddeľujte čiarkou). Označiť akú funkciu zastupovala daná osoba, či sa podieľala na riešení
projektu ako vedúci projektu, zástupca projektu alebo člen riešiteľského kolektívu.
• o najvýznamnejších uznaniach vedeckých výsledkov (ocenenia),
•
výber 5 najvýznamnejších prác vedúceho projektu a zodpovedného riešiteľa každého
spolupracujúceho pracoviska za ostatných 5 rokov – informácie je nutné načítať z registra EPC.
Pri vyhľadávaní prostredníctvom registra EPC je potrebné zadať buď meno (stačí uviesť priezvisko
autora) alebo názov (stačí uviesť časť názvu, netreba uvádzať celý názov). Ak sa konkrétna práca
ešte nenachádza v registri EPC, je potrebné si zvoliť „Kód, názov kategórie“ (možnosť výberu
z číselníka) a následne uviesť konkrétny názov práce v tvare (priezvisko, meno, názov publikácie,
miesto vydania, vydavateľstvo, rok vydania a ISBN). Údaje sa importujú z CREPČ a CREUČ, ktoré
poskytujú informácie len z predchádzajúcich rokov nie z aktuálneho roku.

6. krok: Rozpočet projektu
Nepriame režijné náklady
Nepriame režijné náklady sú náklady spojené s energiami, vodným a stočným, ktoré
zamestnávateľská organizácia môže požadovať od vedúceho projektu s cieľom úhrady časti
prevádzkových nákladov. Táto suma môže byť maximálne vo výške 15 % z celkových bežných
výdavkov uvedených v rozpočte. Na riešenie projektu môžu ale aj nemusia byť naplánované nepriame
režijné náklady. Ak nie sú naplánované zaklikne sa možnosť „nie“, ak sú naplánované zaklikne sa
možnosť „áno“, kde sa Vám automaticky vygeneruje počet riadkov, na základe počtu rokov riešenia
projektu. K príslušnému roku bude potrebné uviesť plánovanú sumu nepriamych režijných nákladov.
Nepriame režijné náklady sa budú automaticky pripočítavať k sume BV.

13

Rozpočet projektu
Uvedie sa kvalifikovaný odhad finančných prostriedkov, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie cieľov
projektu. Dôležité je vybrať správny druh položky (ich zoznam je dostupný po kliknutí na odkaz
„Špecifikácia oprávnených položiek“) výberom zo zoznamu na začiatku každého riadka – položky
v rozpočte. Plánované finančné prostriedky je potrebné špecifikovať a zdôvodniť ich potrebu
z hľadiska zabezpečenia riešenia projektu, treba uviesť typ položky, ako aj jej konkrétny názov,
vysvetliť efektívne a účelné použitie finančných prostriedkov a plánovanú sumu v eurách. Následne je
možné premiestňovanie jednotlivých riadkov tabuľky (bližšie v časti „Funkcia premiestnenie riadkov –
rozpočet“).
Podľa vybraného druhu položky sa táto automaticky spočítava a generuje do nasledujúcich tabuliek.
Pri plánovaní cestovných výdavkov je potrebné špecifikovať miesto, zámer a cieľ cesty a ďalšie
doplňujúce údaje. Ak si v rozpočte zvolíte pre jednotlivé roky položky: 631 – cestovné náhrady, 631001
– tuzemské, 631002 – zahraničné následne sa Vám pod tabuľkou rozpočtu zobrazí časť:
Plánované cesty v roku:
Miesto plánovanej cesty/ciest:
Cieľ/zámer plánovanej cesty/ciest:
Predpokladané výsledky plánovanej cesty/ciest:
Počet osôb, ktoré sa zúčastnia na plánovanej ceste/ciest:
Konkretizácia osôb, ktoré sa zúčastnia na pracovnej ceste/ciest:
Predpokladaná dĺžka trvania pracovnej cesty/ciest:
Tato časť sa Vám zobrazí vždy pre konkrétny rok, v ktorom boli položky 631, 631001 a 631002
naplánované. Tieto položky bude potrebné vyplniť, inak nebude možné žiadosť podať.
Je možné priradiť jeden druh položky aj do viacerých riadkov, napr.:
713002 – server – server na prevádzku webovej stránky – 5000
713002 – notebook – na evidenciu a spracovanie údajov – 2000
Iná možnosť zápisu:
713002 – výpočtová technika – na zabezpečenie činností v projekte – 7000
Funkcia premiestnenie riadkov - rozpočet
Pri zadávaní údajov do tabuľky rozpočtu, je možné aj presúvanie riadkov, v prípade ak zabudnete
uviesť položku, a pridáte ju ako poslednú, tak túto položku bude možné presunúť na miesto, ktoré
uznáte za vhodné.
Presúvanie riadkov funguje nasledovne: kurzor myši musí byť umiestnený vždy v riadku tabuľky, ktorý
je potrebné premiestniť. Najvhodnejšie miesta na umiestnenie kurzoru sú v mieste znázornenom na
obrázku č. 11 (vyznačené zelenou farbou). Po umiestnení kurzoru na dané miesto (kurzor bude mať
tvar obojstrannej šípky), je potrebné kliknúť (kliknutie je potrebné pridržať) a premiestniť riadok na
vybrané miesto. Pustením kliknutia sa riadok umiestni na Vami zvolené miesto v tabuľke.
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Obrázok č. 11: Funkcia premiestnenie riadkov – rozpočet

Sumárne tabuľky rozpočtu sa automaticky vygenerujú z podávateľom uvedených údajov a súm v prvej
tabuľke. Plánovanie finančných výdavkov je dôležitou súčasťou projektu, preto mu venujte dostatočnú
pozornosť. Použitie finančných prostriedkov bude sledované pri hodnotení projektu, ako aj pri
hodnotení priebežných a záverečných správ.
Nezabudnite naplánovať finančné prostriedky na všetky roky riešenia projektu!
Plánované spolufinancovanie projektu za celé obdobie riešenia projektu
V tejto časti sa vyplnia informácie o plánovaných finančných prostriedkov zo:
Štátneho rozpočtu (napr. z projektov financovaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
SR,VEGA, a z dotácie KEGA – v tomto riadku tabuľky sa údaje automaticky vygenerujú z rozpočtu),
Mimorozpočtové zdroje (napr. súkromné zdroje v oblasti VŠ to môžu byť vlastné zdroje, dary, financie
firiem, zahraničné alebo iné zdroje z grantov zo zdrojov EÚ, zahraničných agentúr, zahraničných VŠ,
európskych výskumných centier)
7. krok: Posudzovatelia
Návrh vhodných posudzovateľov
Vedúci projektu uvedie povinne 5 návrhov na posudzovateľov. Navrhnutí posudzovatelia nemôžu byť
z tej istej fakulty vysokej školy (pracoviska, ústavu, inštitútu, katedry a pod.), ako je vedúci projektu
alebo ostatní spoluriešitelia. Posudzovateľ môže byť aj zo zahraničia. Posudzovateľov je možné vybrať
z bázy posudzovateľov (po vpísaní mena, priezviska do prázdneho políčka „Hľadať“ sa Vám následne
zobrazia možnosti, ktoré systém našiel, bude potrebné kliknúť na príslušne meno posudzovateľa,
ktorého ste si zvolili). V prípade ak sa Vám nezobrazí meno Vami navrhnutého posudzovateľa,
znamená to, že daná osoba ešte nebola zaregistrovaná na portalvs.sk. Bude potrebné sa
skontaktovať s danou osobou a oznámiť jej, aby sa zaregistrovala na portáli.
Položky sú povinné, teda je potrebné uviesť presne 5 posudzovateľov (inak nebude možné projekt
podať).
Návrh nevhodných posudzovateľov
Túto časť formulára nie je povinné vyplniť (podľa uváženia žiadateľa).
Nevhodných posudzovateľov je možné vybrať z bázy posudzovateľov (po vpísaní mena, priezviska do
prázdneho políčka „Hľadať“ sa Vám následne zobrazia možnosti, ktoré systém našiel, bude potrebne
kliknúť na príslušne meno posudzovateľa, ktorého ste si zvolili). V prípade ak sa Vám nezobrazí meno
Vami navrhnutého nevhodného posudzovateľa, znamená to, že daná osoba ešte nebola
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zaregistrovaná na portalvs.sk. V tom prípade je možné ich vpísať priamo do formulára spolu
s kontaktnými údajmi, aby sa vylúčil akýkoľvek dôvod možného konfliktu záujmov.
8. krok: Prílohy
Prílohy
V prílohe môžete pripojiť obrázky, grafy, tabuľky, ktoré sa nedajú vložiť do textových častí formulára
žiadosti.
V prípade potreby môžete nahrať ľubovoľné prílohy (obrázky, dokumenty a pod.), ktoré vysvetľujú
potrebu riešenia projektu.
K nahratiu príloh je potrebné označiť políčko „mám“. Následne je možné požadovanú prílohu nahrať
na server nasledujúcim spôsobom:
Názov – uviesť názov prílohy.
Súbor – načítať súbor (uložená príloha) – pomocou tlačidla „Prehľadávať“ vyhľadať na disku a označiť
príslušnú prílohu. Cesta k súboru sa zapíše do políčka „Súbor“ a po uložení projektu sa nahrá na
server. Následne je možné pri opätovnej editácii projektu súbor zobraziť, príp. odstrániť z projektu.
Nahrávať je možné súbory v ľubovoľnom grafickom formáte (jpg, gif...), príp. v textovom formáte
(pdf, doc...). Prílohy nie sú povinnou súčasťou, len fakultatívnou.
9. krok: Zber dát (CVTI SR)
V tejto časti sa budú zobrazovať časti, ktoré bude potrebné vyplniť na účely zbierania dát o projektoch
do centrálnej bázy projektov VaV, ktorú spravuje CVTI SR. Tieto textové časti sa budú podľa
požiadaviek sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR aktualizovať, preto nie je táto časť opísaná. Táto časť
sa neprenáša do PDF verzie žiadosti.

Uloženie formulára:
Po vyplnení formulára (prípadne aj kedykoľvek v priebehu jeho vypĺňania) je možné formulár uložiť
(po kliknutí na tlačidlo „Uložiť a ukončiť editáciu“ v spodnej časti formulára). Po uložení nasleduje
návrat do úvodnej správy novej žiadosti. Žiadosti, resp. projektu je automaticky pridelené číslo a je
zobrazený spolu so svojím stavom v prehľadnej tabuľke zoznamu projektov (obrázok č. 12).

Obrázok č. 12: Úprava žiadosti po uložení
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Žiadosť je možné naďalej upravovať (po kliknutí na odkaz „Upraviť“), až pokiaľ nie je podaná. Zároveň
si je možné zobraziť vygenerovaný PDF dokument, a ten si následne uložiť, príp. vytlačiť.
Ak sú k žiadosti pripojené prílohy, zobrazí sa vedľa ikony PDF ikona „Prílohy“. Po kliknutí na tento
odkaz, je možné prezerať dokumenty pripojené k žiadosti.
Po ukončení úprav je potrebné žiadosť podať. Podanie žiadosti sa robí ako pri úprave dokumentu, ale
namiesto tlačidla „Uložiť a ukončiť editáciu“ je potrebné kliknúť v 9. kroku na „Podať projekt“. Ešte
pred definitívnym podaním žiadosti, je možné si prekontrolovať, či sú všetky požadované časti
formulára vyplnené a to kliknutím na tlačidlo „ Kontrola“. Ak je formulár žiadosti vyplnený správne
nezobrazí sa Vám žiadna chybová textácia, ak nie je formulár korektne vyplnený, systém Vás na to
upozorní konkrétnou chybovou textáciou. Po úspešnom podaní žiadosti, resp. projektu je automaticky
uvedený stav Podaný na MŠVVaŠ SR. Práca podávateľa žiadosti sa v tejto fáze končí. Naďalej si však
môže podanú žiadosť prezerať a súčasne sledovať aktuálny stav hodnotiaceho procesu (či žiadosť bola
vyradená z formálneho hľadiska, alebo na základe nedostatkov vyplývajúcich z pravidiel KEGA bola
v 1. kole hodnotiaceho procesu vyradená príslušnou komisiou KEGA, alebo je stále v štádiu
hodnotiaceho
procesu
a nakoniec,
či
bude
projekt
financovaný/riešený
alebo
nefinancovaný/neriešený). V neskoršej fáze bude sprístupnené pri financovaných projektoch aj
hodnotenie ročnej a záverečnej správy príslušnou komisiou KEGA.

Po podaní žiadosti už nie je možná jej úprava!

Materiál spracovali:

RNDr. Naďa Krivoňáková, PhD.
Ing. Juraj Fabuš, PhD.

Manuál kontrolovali za MŠVVaŠ SR: :

Mgr. Jozef Maculák
PhDr. Katarína Hamarová
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