
Zásady LF UK pre predkladanie žiadostí o dotáciu k výzve: 
„Výzva na podávanie nových projektov KEGA na rok 2009“ 

 
Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva SR vyhlásila výzvu na 

podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2009. 
Pri príprave nových projektov je nutné postupovať v súlade s novými Pravidlami KEGA, 
ktoré sú platné od 27.2.2008 a Pokynmi, ktoré sú súčasťou formulára žiadosti o dotáciu 
(uvedené dokumenty sú dostupné aj na stránke Centra projektovej podpory LF UK 
http://cpp.fmed.uniba.sk/ v časti Výzvy). 

Návrhy nových projektov je možné podávať v rámci jednej z Tematických oblastí 
schválených ministrom školstva SR na obdobie rokov 2008 až 2010: 
Tematická oblasť č. I:  Program rozvoja základného a stredného školstva (perspektívy) 
Tematická oblasť č. II:  Nové technológie vo výučbe 
Tematická oblasť č. III:  Obsahová integrácia a diverzifikácia vysokoškolského štúdia 
Tematická oblasť č. IV:  Rozvoj kultúry a umenia 
(Podrobnejšiu charakteristiku tematických oblastí nájdete na internetovej stránke MŠ SR 
v časti KEGA alebo v Pokynoch na vyplnenie formulára.) 
 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. 
 Doba riešenia projektu môže byť jeden až tri roky. 
 Minimálny ro čný objem celkových bežných výdavkov, ktoré si žiadateľ plánuje v 
nákladoch na riešenie projektu, je 100 tis. Sk. Maximálny  ročný objem celkových bežných 
výdavkov, ktoré si žiadateľ plánuje v nákladoch na riešenie projektu je 800 tis. Sk. KEGA 
môže výnimočne akceptovať i vyšší objem plánovaného ročného objemu celkových bežných 
výdavkov ako je 800 tis. Sk, ak projekt spĺňa kritériá vymedzené v Pravidlách KEGA. 
V prípade, ak sa vedúci projektu rozhodne zahrnúť do rozpočtu aj kapitálové výdavky, je 
možné ich naplánovať vo výške minimálne 31 tis. Sk, maximálne 800 tis. Sk na celú dobu 
riešenia projektu za predpokladu, že sú riadne vedúcim projektu zdôvodnené. 
 Žiadosť o dotáciu MŠ SR na nový projekt KEGA sa zasiela v písomnej forme 
v jednom origináli a tiež aj v elektronickej forme, ktorá musí byť identická s písomnou 
formou žiadosti, do 31.mája 2008. 
 
Pre podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA na LF UK platia nasledovné 
zásady: 

1. Vyplnený formulár žiadosti o dotáciu v elektronickej podobe odošle vedúci projektu 
najneskôr 22.5.2008 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 10% 
z celkových plánovaných nákladov na projekt, maximálne však do sumy 15% 
z plánovaných bežných výdavkov na 630 – tovary a služby. 



4. Vytlačený komplexný formulár žiadosti o dotáciu podpísaný vedúcim projektu (v 
prípade zapojenia spolupracujúcich pracovísk aj ich štatutárnymi zástupcami) spolu so 
všetkými prílohami je potrebné doručiť na CPP najneskôr 28.5.2008. 

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

6. 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. 

7. Vyplnený formulár žiadosti  o dotáciu v elektronickej podobe (excelovský súbor 
uložený pod názvom v predpísanej forme: 
kega_rok_skratkavysokejskoly_priezviskoveducehoprojektu_NP.xls) je nutné zaslať na 
adresu katarina.hamarova@minedu.sk a kega@minedu.sk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave 5.5.2008 
 
 
 
 
        Prof. MUDr. Peter Labaš, CSc. 
          dekan Lekárskej fakulty UK 
 
 


