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VÝSLEDKY VÝZIEV VEGA A KEGA 
 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnilo výsledky grantových 
programov VEGA a KEGA pre projekty so začiatkom riešenia v roku 2017. Spomedzi štyroch 
podaných projektov KEGA získala fakulta 2 projekty a spomedzi dvadsiatich troch podaných 
projektov VEGA získala fakulta 8 projektov. 
Neúspešným žiadateľom pripomíname, že termín podávania projektov so začiatkom riešenia v roku 
2018 bol stanovený na piatok 28.4.2017 o 14:00. V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte 
kontaktovať Projektové stredisko FCHPT. 

   

POSTDOKTORANDSKÝ FELLOWSHIP V JUHOAFRICKEJ REPUBLIKE 
 

Nadácia Clauda Leona vyhlasuje 19. ročník výzvy na výskumné fellowshipy na ľubovoľnej 
vysokoškolskej alebo vedeckej inštitúcii v Juhoafrickej republike. Výzva je otvorená pre žiadateľov 
z celého sveta a sústredí sa predovšetkým na oblasť prírodných, technických a lekárskych vied. 
Nadácia udeľuje úspešným uchádzačom štipendium vo výške 275 000 randov ročne (= ca 20 000 
eur) a môže uhradiť aj spiatočnú letenku z krajiny pobytu. Dĺžka fellowshipov je 2 roky. Ich cieľom 
je výskum a publikovanie. O štipendium sa môžu uchádzať výskumníci, ktorí získali titul PhD. 
najviac pred 5 rokmi. Tohtoročná uzávierka je 31.5.2017. Viac informácií nájdete priamo na stránke 
nadácie. 
  

REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA 
 

S účinnosťou od 1. februára 2017 sa v zmysle zákona č. 315/2016 o registri partnerov verejného 
sektora vzťahuje na predkladateľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci fondov EÚ 
nová povinnosť, a síce registrácia zmluvného partnera verejného sektora. V praxi to znamená, že 
napr. pri štrukturálnych fondoch každý partner, ktorým je firma, musí byť v tomto registri zapísaný. 

   

ÚSMEV NA PONDELOK 

 
Prameň: https://www.andertoons.com/science/cartoon/3705/hmm--lemme-check-

that-purchase-order-again 

 NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ 
PROGRAM 

 

Do 30.4.2017 do 16:00 možno 
podať žiadosť o pridelenie 
štipendia na pobyt v zahraničí 
z Národného štipendijného 
programu SR. Po novom sa 
o štipendiá okrem študentov 
a doktorandov môžu uchádzať 
aj vysokoškolskí učitelia 
a výskumní pracovníci do 10 
rokov po zisku titulu PhD. 
Doktorandi môžu realizovať 
študijný alebo výskumný pobyt 
na 1-10 mesiacov a učitelia 
výskumný pobyt na 3-6 
mesiacov. Viac informácií 
nájdete priamo na stránke 
NŠP. 
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