
 
  
Dovoľujeme si Vás informovať o pracovnom seminári „EURAXESS Slovensko – prijatie výskumníkov 
s nami jednoduchšie“, ktorý nadväzuje na úspešné podujatie roku 2013 v Hoteli Junior Jasná 
„Zahraniční výskumníci, vysokoškolskí učitelia, doktorandi na vysoké školy a výskumné organizácie – 
ako na to?“. Pracovný seminár sa uskutoční v rámci projektu Servisné centrá pre výskumných 
pracovníkov EURAXESS a je určený pracovníkom univerzít, SAV a výskumných a vývojových 
organizácií z celého Slovenska (zahraničných oddelení, personálnych oddelení, oddelení pre 
medzinárodnú spoluprácu, oddelení pre vedu a pod.). Podujatie sa uskutoční sa v dňoch 21. – 23. 5. 
2014 v Hoteli Magnólia, Nálepkova 1, Piešťany (www.hotelmagnolia.sk). 
 
Cieľom tohto podujatia je poskytnúť najmä pracovníkom vysokých škôl a výskumných organizácií, 
ktorí sa profesionálne venujú medzinárodnej spolupráci a prijímaniu slovenských a zahraničných 
výskumníkov, informácie o iniciatíve EURAXESS, a najmä špecializované informácie súvisiace so 
vstupom, pobytom a prácou cudzincov na Slovensku, sociálnym a zdravotným poistením a 
zabezpečením, s možnosťami podpory mobility slovenských a zahraničných výskumníkov, integráciou 
v spoločnosti,  ako aj informácie o ďalších podporných službách pre výskumné a vývojové organizácie. 
Predbežný program pracovného seminára nájdete v prílohe. 
  
Organizátor podujatia, EURAXESS Slovensko, zabezpečí a hradí účastníkom ubytovanie v Hoteli 
Magnólia (2 noci – vzhľadom na program seminára predpokladaný príchod je už 21. 5.) a stravu. 
Účastníci si sami hradia dopravu na seminár.   
  
V prípade Vášho záujmu o účasť na pracovnom seminári EURAXESS sa môžete zaregistrovať 
prostredníctvom prihlasovacieho formulára na http://goo.gl/mft84y do 15. 5. 2014.  
 
Registrovaných účastníkov oslovíme s aktuálnymi informáciami o blížiacom sa seminári. 
  
Informácie o iniciatíve a činnostiach siete EURAXESS nájdete na národnom portáli www.euraxess.sk. 
V prípade otázok k podujatiu, či v prípade záujmu o podrobnejšie informácie o iniciatíve EURAXESS, 
prosím kontaktujte Mgr. Miroslavu Szórádovú (euraxess@saia.sk, miroslava.szoradova@saia.sk, 
02/59 30 47 34). 
  
Ďakujeme za spoluprácu. 
 
S pozdravom, 
 
Katarína Košťálová 
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