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FELLOWSHIPY ACADEMY OF FINLAND 
 

Academy of Finland je najvýznamnejším fínskym poskytovateľom grantového a štipendijného financovania. 
Každoročne vyhlasuje minimálne 2 výzvy, ktoré sú síce primárne určené pre fínske inštitúcie, fellowshipy sú 
však otvorené aj pre zahraničných účastníkov. 
Program Academy Research Fellow držiteľom poskytuje financovanie mzdy na 5 rokov (5000 eur mesačne) 
ako aj prostriedky na samotný výskum. Žiadateľ musí mať titul PhD. získaný v období od 1.10.2009 do 
1.10.2015 (výnimkou z tohto pravidla môže byť napr. rodičovská dovolenka), pričom nemôže zastávať pozíciu 
profesora. Výskum sa musí uskutočňovať vo Fínsku, a to v období 1.9.2019-31.8.2024. 
Tohtoročná uzávierka programu je 1.10.2018 o 16:15 fínskeho času (SEČ + 1). Viac informácií nájdete na 
stránke Academy of Finland a priamo v texte výzvy. 
 

EURÓPSKA NOC VÝSKUMNÍKOV 
 

Pripomíname záujemcom, že sa blíži záverečný termín na prihlasovanie vedeckých stánkov a vedecko-
populárnych prednášok pre mládež a širokú verejnosť na festival vedy Európska noc výskumníkov, ktorá sa 
uskutoční v piatok 28.9.2018. V Bratislave je na veľkú väčšinu aktivít, ako každoročne, vyhradená budova 
Starej tržnice. 
Vedecký stánok možno prihlásiť na tomto linku. 
Vedeckú prednášku možno prihlásiť na tomto linku. 
 

TECHNOLOGICKÁ AGENTÚRA ČR HĽADÁ PLATENÝCH OPONENTOV PROJEKTOV 
 

Technologická agentúra Českej republiky (ekvivalent slovenskej Agentúry na podporu výskumu a vývoja 
a Výskumnej agentúry) v súčasnosti hľadá oponentov pre rôzne svoje grantové programy. Práca oponentov 
je finančne odmeňovaná. Viac informácií nájdete tu. 
   

VÝROČNÁ KONFERENCIA 
AGENTÚRY NA PODPORU 

VÝSKUMU A VÝVOJA 
 

Dňa 13.9.2018 sa v priestoroch 
Fakulty matematiky, fyziky a 
informatiky Univerzity 
Komenského v Mlynskej doline 
uskutoční Výročná konferencia 
APVV 2018. 
Program okrem vyhodnotenia 
činnosti agentúry za rok 2017 
zahŕňa aj sekciu venovanú 
novým podmienkam 
všeobecnej výzvy VV 2018, 
ktorá bude predpokladane – po 
skúsenostiach z ostatných 
rokov – vyhlásená po skončení 
konferencie. 
Viac informácií nájdete na 
tomto linku. Návratku 
s potvrdením účasti treba zaslať 
organizátorovi najneskôr do 
7.9.2018. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: https://vedavyzkum.cz/komix/vedavyzkum-cz-s-nadhledem/11-2018. 
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