
 
 

 

 

 
Zásady LF UK pre predkladanie žiadostí o dotáciu k výzve: 

„Výzva na podávanie nových projektov KEGA na rok 2010“ 
 

Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva SR vyhlásila výzvu na 
podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2010. 
Pri príprave nových projektov je nutné postupovať v súlade s Pravidlami KEGA, ktoré sú 
dostupné aj na stránke Centra projektovej podpory LF UK http://cpp.fmed.uniba.sk/ v časti 
Výzvy. 
 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. 
Vedúci projektu, ktorým môže byť len vysokoškolský učiteľ alebo výskumný pracovník 

vysokej školy, ktorý vykonáva prácu na ustanovený týždenný pracovný čas podľa osobitného 
predpisu a je schopný preukázateľne podať informácie o kvalite svojej vedeckovýskumnej 
alebo ďalšej tvorivej činnosti a má vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa alebo vedecko-
pedagogický titul docent alebo profesor, môže na základe výzvy predložiť do KEGA iba 
jednu žiadosť o dotáciu na nový projekt. Vedúci projektu nesmie v 1. a 2. roku riešenia 
podať ďalšiu žiadosť o dotáciu na nový projekt. 
 V roku 2010 budú finančne dotované iba tie žiadosti o grant KEGA, v ktorých 
obdobie riešenia bude maximálne 2 roky (okrem podpory vydávania monografií, ktoré budú 
podávané na 1 rok riešenia). 

Minimálny ro čný objem celkových bežných výdavkov, ktoré si žiadateľ plánuje v 
nákladoch na riešenie projektu, je 3 320 €. Maximálny  ročný objem celkových bežných 
výdavkov, ktoré si žiadateľ plánuje v nákladoch na riešenie projektu je 26 556 €. KEGA môže 
výnimočne akceptovať i vyšší objem plánovaného ročného objemu celkových bežných 
výdavkov ako je 26 556 €, ak projekt spĺňa kritériá vymedzené v Pravidlách KEGA. 
Kapitálové výdavky je možné naplánovať vo výške minimálne 1 030 €, maximálne 26 556 € 
na celú dobu riešenia projektu za predpokladu, že sú riadne vedúcim projektu zdôvodnené. 
Finančný príspevok na vydanie monografie bude maximálne vo výške 1 660 €. 
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 K žiadosti o grant KEGA je potrebné priloži ť závery oponentskej rady pre vstupnú 
oponentúru uskutočnenú na príslušnom pracovisku v súlade s metodickým pokynom 
k uskutočneniu vstupnej oponentúry. 
 Žiadosť o dotáciu MŠ SR na nový projekt KEGA sa zasiela v písomnej forme 
v jednom origináli a projekt je tiež nutné podať elektronicky cez  Portál vysokých škôl, do 
23.apríla 2009. 
 
Pre podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA na LF UK platia nasledovné 
zásady: 
1. Vyplnený formulár žiadosti o dotáciu v elektronickej podobe (súbor pdf) odošle vedúci 

projektu najneskôr 9.4.2009 na adresu Centra projektovej podpory LF UK 
cpp@fmed.uniba.sk. 

2. CPP v spolupráci s ekonomickým oddelením posúdi formálne náležitosti a finančnú časť 
projektu a prípadne navrhne vedúcemu projektu úpravu projektu. CPP nebude sledovať 
odbornú stránku projektu. 

3. Pri zostavovaní rozpočtu je každý vedúci projektu povinný do bežných výdavkov 
zakalkulovať aj nepriame režijné náklady Lekárskej fakulty UK vo výške minimálne 10% 
z celkových plánovaných nákladov na projekt.  

4. K žiadosti o grant KEGA je potrebné priložiť závery oponentskej rady pre vstupnú 
oponentúru, termín konania vstupnej oponentúry dohodne vedúci projektu individuálne 
v spolupráci s pracovníkmi CPP. 

5. Kompletnú žiadosť o dotáciu podpísanú vedúcim projektu (v prípade zapojenia 
spolupracujúcich pracovísk aj ich štatutárnymi zástupcami) spolu so všetkými prílohami 
je potrebné doručiť na CPP najneskôr 21.4.2009. 

6. Kópiu finančnej časti projektu CPP predloží poverenému pracovníkovi ekonomického 
oddelenia LF UK, ktorý svojím podpisom potvrdí správnosť vypracovaného rozpočtu. 

7. CPP následne zabezpečí súhlas dekana LF UK s podaním predloženého projektu, podpis 
rektora Univerzity Komenského a doručenie žiadosti o dotáciu na Odbor vedy a techniky 
na vysokých školách Ministerstva školstva SR. 

8. Žiadosť o dotáciu je potrebné podať v elektronickej podobe prostredníctvom on-line 
systému Portálu vysokých škôl najneskôr 23.4.2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave 25.3.2009 
 
 
 
 
        Prof. MUDr. Peter Labaš, CSc. 
          dekan Lekárskej fakulty UK 
 
 


