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Bratislava 28. februára 2019
Číslo: 2019/7106-A1120
Trieda dôvernosti: VEREJNÉ
Vec: Výzva na podávanie žiadostí o dotácie na nové projekty KEGA so začiatkom
riešenia v roku 2020 a aktuálne informácie o podávaní ročných správ pokračujúcich
projektov a záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2019
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,
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“)
zverejňuje výzvu Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR (ďalej len „KEGA“)
na podávanie a hodnotenie žiadostí o dotácie na projekty KEGA.
Výzva KEGA je zameraná na podávanie žiadostí o dotácie na nové projekty
aplikovaného výskumu orientovaného na podporu pedagogických modelov výchovy
a vzdelávania, nových technológií, foriem a metód v rámci školského systému i mimo
vyučovania.
Priority výzvy KEGA sú orientované najmä na:
 pedagogické modely výchovy a vzdelávania v materských, základných a stredných
školách,
 nové technológie, metódy a formy vo výchove a vzdelávaní,
 nové modely a prístupy k sociálne znevýhodneným žiakom na zabezpečenie rovnosti
príležitostí vo vzdelávaní, k vzdelávaniu detí s poruchami učenia a s rôznymi typmi
postihnutia a na podporu duálneho vzdelávania,
 oblasť obsahovej integrácie a diverzifikácie vysokoškolského štúdia s orientáciou
na prax,
 tvorbu programov s obsahovým zameraním na umenie a kultúru.
Tematické oblasti na podávanie nových žiadostí o dotáciu na projekty KEGA
na obdobie rokov 2019 – 2022 sú zverejnené na webovom sídle MŠVVaŠ SR
https://www.minedu.sk/data/att/14337.pdf.
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Žiadosť o dotáciu na nový projekt KEGA musí byť podaná v súlade s výzvou,
príslušnými pokynmi a pravidlami KEGA v termíne do 26.4.2019 do 14.00 hod. Žiadateľ
o dotáciu na nový projekt KEGA so začiatkom riešenia od roku 2020 musí vyplniť formulár
žiadosti v on-line systéme e-KEGA na Portáli vysokých škôl a poslať len potvrdenie o podaní
žiadosti.

Aktuálne informácie o podávaní ročných správ pokračujúcich projektov
a záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2019
Vedúci projektu KEGA, ktorý pokračuje v riešení v roku 2020, je povinný najneskôr
do 15.11.2019 do 14.00 hod. podať ročnú správu projektu prostredníctvom on-line systému
e-KEGA na Portáli vysokých škôl a poslať len potvrdenie o podaní správy.
Vedúci projektu KEGA, ktorého riešenie má byť ukončené v roku 2019, je povinný
najneskôr do 17.1.2020 do 14.00 hod. podať záverečnú správu projektu prostredníctvom
on-line systému e-KEGA na Portáli vysokých škôl a odoslať potvrdenie o podaní správy.
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 2 rokov a po kontrole a preukázaní akéhokoľvek
pochybenia bude povinnosťou príslušnej vysokej školy vrátiť finančnú dotáciu, ktorá bola
poskytnutá na riešenie konkrétneho projektu v rámci inštitucionálnej formy podpory výskumu
a vývoja zo štátneho rozpočtu.
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 2019, ich táto vysoká škola vráti na
výdavkový účet MŠVVaŠ SR s číslom účtu v tvare IBAN: SK80 8180 0000 0070 0006 5236
do 29.11.2019. V prípade, že vysoká škola nestihne uvedený termín, vráti nevyčerpané
finančné prostriedky až po 1.1.2020 na depozitný účet MŠVVaŠ SR s číslom účtu v tvare
IBAN: SK68 8180 0000 0070 0006 3900 do termínu, ktorý Ministerstvo financií SR stanoví
na zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2019. Po tomto termíne je
potrebné
ich
vrátiť
na
príjmový
účet
MŠVVaŠ
SR
v tvare
IBAN:
SK94 8180 0000 0070 0006 3820.
Pri každom vrátení nevyčerpanej dotácie je vysoká škola povinná zaslať avízo sekcii
financovania, rozpočtu a výkazníctva MŠVVaŠ SR, pričom tieto finančné prostriedky sa
vracajú výlučne prostredníctvom rektorátu príslušnej verejnej vysokej školy. Vracajú sa len
nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 3,32 € a viac.
Pri preukázateľnom nečerpaní finančných prostriedkov podľa plánovaného rozpočtu
projektu môže MŠVVaŠ SR požadovať o ich navrátenie.
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Dôležité upozornenia:
1)

2)

3)

4)

Pred vypĺňaním podávania žiadostí KEGA prostredníctvom on-line systému e-KEGA
na Portáli vysokých škôl je dôležité oboznámiť sa so štatútom a pravidlami KEGA
v znení neskorších dodatkov zverejnenými na webovom sídle MŠVVaŠ SR
http://www.minedu.sk/zakladne-dokumenty-kega/.
Žiadosti o dotácie na nové projekty KEGA, ročné správy a záverečné správy sa podávajú
len prostredníctvom on-line systému e-KEGA na Portáli 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.
Potrebné manuály na obsluhu systému pri podávaní žiadostí o dotácie na nové projekty
KEGA, ročných správ a záverečných správ sú zverejnené v on-line systéme e-KEGA
na Portáli vysokých škôl v časti „Manuály, vzorové formuláre“.
Aktuálne pokyny k projektom KEGA (žiadosť o dotáciu na nový projekt, ročná
a záverečná správa) sú zverejnené na webovom sídle MŠVVaŠ SR
https://www.minedu.sk/pokyny-a-formular-ziadosti-o-dotaciu-rocnej-a-zaverecnejspravy/.
V súvislosti s implementáciou otvoreného publikovania (Open Access) je pri vydávaní
publikačných výstupov (financovaných z verejných zdrojov) potrebné štandardne
používať verejné licencie Creative Commons uvedenie autora CC BY.
Po sprevádzkovaní repozitára MŠVVaŠ SR sa spustí mechanizmus bezplatného
sprístupňovania týchto publikačných výstupov.

JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD.
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR
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