
Pracovný postup pre riadenie a koordinovanie činností spojených  

s projektmi 

Pracovný postup slúži pre internú potrebu Hutníckej fakulty Technickej univerzity v 

Košiciach.  

Tento postup popisuje proces plánovania, podávania, hodnotenia a ukončovania projektov, v 

ktorých sú zamestnanci HF TUKE zodpovednými riešiteľmi, prípadne riešiteľmi aktivít celo-

univerzitných projektov alebo mimo fakultných resp. univerzitných projektov.  

I. Legislatíva a zázemie procesu 

Pracovné postupy pre riadenie a koordinovanie činností spojených s projektmi, vychádzajú z 

organizačnej smernice OS/TUKE/H2/01 Výskum a vývoj.  

Jednotlivé typy projektov, sú vo všeobecnosti riadené aktuálnymi dokumentmi a pokynmi 

príslušných agentúr (príp. donorov).  

Na HF TUKE zabezpečuje príslušný proces prodekan pre VČaDŠ. Po administratívnej 

stránke zabezpečuje príslušný proces referát pre VČaDŠ.  

II. Popis procesu 

V zmysle organizačnej smernice OS/TUKE/H2/01 Výskum a vývoj, medzi ukazovatele 

hodnotenia kvality výskumno-vývojovej činnosti v oblasti projektov patrí:  

▪ počet navrhovaných národných a medzinárodných projektov výskumu a vývoja  

▪ počet schválených medzinárodných projektov výskumu a vývoja 

▪ počet schválených národných projektov výskumu a vývoja  

▪ výška finančných zdrojov z národných a medzinárodných projektov výskumu a vývoja  

▪ počet ukončených projektov  

▪ efektívnosť dosiahnutých výsledkov  

Kľúčové činnosti pri riadení a koordinovaní projektov:  

1. Plánovanie a príprava projektov  

2. Spracovanie a podávanie projektov 

3. Riešenie projektov  

4. Hodnotenie projektov  

5. Ukončenie riešenia projektov  

Pre napĺňanie ukazovateľov výskumno-vývojovej činnosti na úrovni HF TUKE, sa v rámci 

kľúčových činností spojených s riadením a koordinovaním projektov, prijímajú nasledovné 

zásady:  

(1) Plánovanie a príprava projektov  

Pre podporu plánovania projektov sa využívajú nasledovné nástroje:  



• databáza projektov na HF TUKE  

Databáza projektov na HF TUKE je nosným nástrojom pre koordinovanie projektov na 

fakulte. V tomto dokumente sa zaznamenávajú:  

- podané projekty  

- zodpovedný riešiteľ / riešiteľ z HF 

- prijaté/neprijaté projekty  

- poskytnuté finančné zdroje  

- doba riešenia  

- manažment projektu 

- podiel zamestnancov na príprave projektu  

 

(2) Spracovanie a podávanie projektov  

Za prípravu, spracovanie a podávanie projektov sú zodpovední vedúci (manažéri) projektov. 

Každý zamestnanec, ktorý:  

- ako vedúci pripravuje projekt v mene HF (alebo TUKE),  

- ako vedúci pripravuje projekt v spolupráci s iným pracoviskom,  

- ako spoluriešiteľ sa zúčastňuje na príprave projektu v spolupráci, je povinný bezodkladne o 

tom informovať prodekana pre VČaDŠ.  

 

Príprava projektov sa riadi aktuálnymi dokumentmi a pokynmi príslušných agentúr. Pri 

podávaní projektov výskumu a vývoja sa spravidla vyžaduje vstupná oponentúra, v zmysle 

podmienok vypísaných výziev. Jednotlivé formy a obsah projektov sú koordinované 

strategickými a rozvojovými zámermi fakulty a univerzity. Evidencia podávania projektov je 

zabezpečovaná referátom pre VČaDŠ a je podchytená v databáze projektov. Vedúci projektu 

doručí na referát pre VČaDŠ základné informácie o podanom projekte v printovej 

a elektronickej forme, medzi ktoré patrí:  

- názov projektu  

- evidenčné číslo projektu 

- vedúci projektu  

- doba riešenia projektu (od – do) 

- financovanie projektu  

- riešiteľský kolektív a kapacity  

- anotácia projektu  

- ciele projektu  

 

Podanie projektov v prípade, že sa vyžaduje stanovisko organizácie (podpisovanie, 

odosielanie a pod.) sa zabezpečuje prostredníctvom referátu pre VČaDŠ. Dodanie materiálov 

pre stanovisko organizácie je nutné dodať v dostatočnom časovom predstihu. Referát VČaDŠ 

nezodpovedá za nedodržanie termínu pre podanie projektu. 

 

(3) Riešenie projektov  



Za riešenie a plnenie cieľov projektov zodpovedá vedúci (manažér) projektu v plnom rozsahu.  

Vedúci projektu zodpovedá za:  

- evidenciu riešiteľských kapacít na projektoch, ktorú vedú v rámci jednotlivých projektov 

vedúci projektov a v rámci fakulty VČaDŠ, 

- priebežnú evidenciu výstupov z projektu v rámci EPC TUKE v univerzitnej knižnici (UK 

TUKE), 

- dôsledné uvádzanie odkazov na príslušné projekty.  

 

Prodekan pre VČaDŠ v rámci HF TUKE koordinuje riešiteľské kapacity, kontroluje priebežnú 

evidenciu publikácií v UK TUKE a príslušnosť publikácií k projektom, resp. fakulte.  

 

(4) Priebežné hodnotenie projektov  

Priebežné hodnotenia projektov sa riadia pokynmi v rámci jednotlivých agentúr poskytujúcich 

finančné zabezpečenie projektov.  

Pokyny určujú aj formy priebežného hodnotenia, medzi ktoré patrí napríklad:  

- priebežná oponentúra  

- priebežné správy  

- aktualizácia riešiteľských kapacít  

- hodnotenie čerpania finančných prostriedkov  

- audit a pod.  

 

Za prípravu a uskutočnenie priebežných hodnotení projektov sú zodpovední vedúci projektov. 

Poverený zástupca fakulty sa zúčastňuje priebežných hodnotení projektov v rozsahu 

predpísanom pokynmi k príslušným projektom.  

Vedúci projektu postúpi na referát pre VČaDŠ závery a priebežné hodnotenie projektu.  

 

(5) Ukončenie riešenia projektov  

Záverečné hodnotenia projektov sa riadia pokynmi príslušných agentúr. Za prípravu a 

uskutočnenie záverečných hodnotení projektov sú zodpovední vedúci projektov. Poverený 

zástupca fakulty sa zúčastňuje záverečného hodnotenia projektu v rozsahu predpísanom 

pokynmi k príslušným projektom. Ukončenie projektu sa spravidla uskutočňuje formou 

záverečnej oponentúry a/alebo spracovaním záverečnej správy. Vedúci projektu doručí na 

referát pre VČaDŠ kópiu záverečnej správy aj v elektronickej forme, prípadne jej časti, ktorá 

dokladuje základné informácie o ukončenom projekte:  

- názov projektu  

- vedúci projektu 

- doba riešenia projektu (od-do)  

- financovanie projektu  

- riešiteľský kolektív a kapacity  

- anotácia výsledkov projektu  

- prínosy projektu  



- závery hodnotenia.  

 

Podanie záverečného hodnotenia projektu je zodpovedný riešiteľ projektu resp. riešiteľ z HF 

v mimo fakultnom projekte.  

 

 

 

Košice, 01.02.2016 
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