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KEGA: PODÁVANIE ROČNÝCH SPRÁV A ZMENA SYSTÉMU 
 

Zodpovední vedúci projektov KEGA, ktorí budú pokračovať v riešení i v roku 2018, sú aj tento rok 
povinní podať ročnú správu projektu, a to online v systéme e-Kega. Termín je 15.11.2017 do 14:00. 
Na ministerstvo sa poštou posiela len podpísané a opečiatkované potvrdenie o podaní správy. Podpis 
štatutára aj zaslanie potvrdenia vybaví Projektové stredisko, žiadame Vás iba o doručenie 
elektronickej verzie správy na jana.zavacka@stuba.sk najneskôr do uvedeného termínu. V prípade 
akýchkoľvek otázok či žiadostí o konzultácie (napr. rozpočtu), nás kontaktujte. 
Ministerstvo zároveň informovalo, že systém e-Kega bol redizajnovaný a možno ho už používať aj 
z mobilných zariadení. V samotnom systéme nájdete dotazník, ktorým môžete vyjadriť svoj názor na 
užívateľský komfort nového rozhrania. 
   

NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM – PRIPOMIENKA  
 

Pripomíname potenciálnym záujemcom, že Národný štipendijný program má najbližšiu uzávierku 
31.10.2017. Výskumného pobytu v zahraničí sa môžu zúčastniť doktorandi (1-10 mesiacov) aj 
vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci (3-6 mesiacov) 
Viac informácií nájdete na tejto stránke. Pripomíname, že štipendiá majú aj sekciu pre zahraničných 
uchádzačov, je to preto výborný spôsob ako financovať pobyt zahraničných PhD. študentov, 
univerzitných pedagógov alebo výskumníkov na FCHPT na 1-10 mesiacov. Viac informácií k tomuto 
typu štipendií nájdete tu. 
   

PROGRAMY INTERREG – PREHĽAD 
 

Portál InnoNews pripravil veľmi dobrý prehľad 
jednotlivých programov Interreg, ktoré sú 
relevantné pre slovenských záujemcov o granty, 
a to tak cezhraničné, ako i nadnárodné. 
Pripomíname, že nejde o granty vyslovene 
výskumné, ale skôr koordinačné a rozvojové, 
resp. čiastočne infraštrukturálne, a to 
s nutnosťou predfinancovania. Viac informácií 
nájdete na tejto stránke. 

PRACOVNÉ PROGRAMY H2020 
 

Ako sme vás už informovali, jednotlivé pracovné 
skupiny grantového programu Horizont 2020 
začali zverejňovať predbežné verzie nových 
pracovných programov na roky 2018-2020. 
K dnešnému dňu už sú zverejnené všetky 
pracovné programy, ktorých obsah by sa mal 
finalizovať v priebehu mesiaca. Priame linky sú 
k dispozícii na tejto webstránke. 

   

H2020: WORKSHOP 
O OTVORENEJ VEDE 

 

Dňa 23.10.2017 od 10:000 do 
13:25 sa v Centre vedecko-
technických informácií SR na 
Patrónke uskutoční národný 
workshop OpenAIRE, ktorý sa 
bude zaoberať témami ako 
otvorená veda, open access 
v programe Horizont 2020, 
licencie Creative Commons či 
predátorské časopisy. Viac 
informácií o programe, ako aj 
možnosť prihlásenia nájdete na 
tomto linku. Účasť na podujatí je 
bezplatná. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: http://vadlo.com/cartoons.php?id=2. 
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