
 

„Sieť EURAXESS  

pomáha migrujúcim výskumníkom” 
                                                      

Karla Zimanová 
SAIA, n. o. 

Opatrenia Marie Sklodowska Curie 
mobilitné projekty Horizontu 2020 

27. 3. 2014 



EURAXESS - Mobilita a prijatie výskumníkov jednoduchšie 

 

Ste výskumník, 

ktorý rozmýšľa 

ako obohatiť 

svoju kariéru o 

medzinárodnú 

skúsenosť? 

Chceli by ste 

sa dozvedieť, 

aké príležitosti 

vám ponúkajú 

iné európske 

krajiny? 

Poznáte svoje 

špecifické 

práva 

výskumníka? 

Chystáte sa na 

pobyt  

v inej krajine a 

zvažujete 

so sebou vziať aj 

svoju rodinu? 

Chystáte sa na 

mobilitu a 

potrebovali by 

ste poradiť v 

praktických 

otázkach? 
Rozmýšľate 

ako zatraktívniť 

vašu 

organizáciu 

navonok? 

Potrebovali by 

ste poradiť a 

pomôcť pri 

prijímaní 

kolegov zo 

zahraničia? 

Chceli by ste 

pozvať do 

vášho tímu 

kolegu zo 

zahraničia? 



EURAXESS - Researchers in Motion 

je bránou k atraktívnej kariére výskumníka v Európe 

 

 
EURAXESS je iniciatíva Európskej komisie na 

podporu rozvoja kariéry výskumníkov a uľahčenie 

mobility výskumníkov v Európe, zahrňujúca celú radu 

informácií a podporných služieb pre výskumníkov 

 

 od roku 2004 

postupne v 40 krajinách Európy 

 

 

 

 
 

  

 

 



EURAXESS rozvíja svoje aktivity v rámci 4 kľúčových iniciatív: 

 

  

EURAXESS Jobs:  

bezplatná databáza voľných pracovných miest a štipendií vo výskume  

•nástroj pre výskumníkov aj organizácie 

 

EURAXESS Services:   

bezplatné služby a poradenstvo  

•pre výskumníkov a ich rodiny, ktorí sa rozhodli pokračovať v kariére 

výskumníka v inej krajine  

•pre vysoké školy, výskumné a vývojové organizácie, ktoré by radi prijali 

výskumníka zo zahraničia 

 

EURAXESS Rights:  

lepšie podmienky pre zamestnanie a prácu výskumníkov 

•jednoduchá príležitosť pre výskumné organizácie zaradiť sa medzi popredné 

organizácie ponúkajúce stimulujúce a priaznivé pracovné prostredie postavené 

na  princípoch Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódexu 

správania pre nábor výskumných pracovníkov 

 

EURAXESS Links:  

sieť pre európskych výskumníkov pôsobiacich mimo Európy, sieťovanie s 

Európou 

v  Brazílii, Číne, Indii, Japonsku, Severnej Amerike a štátoch 

Juhovýchodnej Ázie. 



Európsky portál EURAXESS http://ec.europa.eu/euraxess   

 

http://ec.europa.eu/euraxess


EURAXESS Jobs 

o EURAXESS Jobs je bezplatná služba   

o zverejňované pracovné príležitosti pribúdajú každý deň, portál 

 EURAXESS - Researchers in Motion http://ec.europa.eu/euraxess/ sa 

 začína stávať centrálnym bodom pre nábor výskumníkov 

o  široká oblasť vedných disciplín 

o aktuálne viac ako 10 000 pracovných a štipendijných ponúk vrátane 

pozícií Marie Curie Actions a European Research Council 

o zaregistrovaných 9 000 výskumných organizácií, vysokých škôl, firiem 

(vrátane MSP), ktoré môžu vyhľadávať najvhodnejších kandidátov pre 

svoje pozície 

o zaregistrovaných  40 000 výskumníkov, zverejnených 14 000 životopisov 

 

http://ec.europa.eu/euraxess/


EURAXESS Jobs - Ako si vyhľadať výskumnú pozíciu / nájsť 

vhodného pracovníka 

◦ prehľadávať v databáze 

◦ zaregistrovať sa ako 

výskumník 

◦ štrukturovane vyplniť formulár 

životopisu a „zverejniť ho“ 

potenciálnym zamestnávateľom 

◦ zriadiť vyhľadávacieho agenta 

◦ zaregistrovať sa ako 

organizácia 

◦ štrukturovane zverejniť 

pracovnú/štipendijnú ponuku 

◦ zriadiť vyhľadávacieho agenta 



EURAXESS Jobs – searching job vacancies and 

fellowships 



EURAXESS Jobs – Voľné výskumné ponuky 



EURAXESS Jobs - Výskumná ponuka 



Databázy štipendií a grantov SAIA 

slovenská verzia 

zo Slovenska do 

zahraničia  
http://granty.saia.sk  

anglická verzia 

pre zahraničných 

na Slovensko 
http://grants.saia.sk   

http://granty.saia.sk/
http://granty.saia.sk/
http://grants.saia.sk/
http://grants.saia.sk/
http://grants.saia.sk/
http://grants.saia.sk/
http://grants.saia.sk/
http://grants.saia.sk/


EURAXESS Services 

o viac ako 200 servisných 

centier v 40 krajinách 

Európy na 39 

národných portáloch 

o v roku 2012 takmer  

158 000  odpovedí na 

otázky celej európskej 

siete 

 

o na Slovensku v rámci 

SAIA, n. o. 

v Bratislave, Banskej 

Bystrici, Košiciach, 

Nitre, Prešove, Žiline 

o na základe poverenia 

MŠVVaŠ SR od roku 

2004, financované z 

MŠVVaŠ SR a EK 



EURAXESS Services – okruh služieb 

Poradenstvo v otázkach súvisiacich s 

výskumným pobytom na Slovensku, 

prípadne v zahraničí: 

• Financovanie mobility 

• Vstup, pobyt a zamestnanie v krajine 

• Ubytovanie 

• Zdravotné poistenie, návšteva lekára 

• Sociálne poistenie a zabezpečenie 

• Zdaňovanie príjmov zo zahraničia 

• Uznávanie dokladov o vzdelaní 

• O výskumných organizáciách 

• O živote, kultúre, jazykových kurzoch, 

školách, škôlkach ... 

• pred 

odchodom 

zo Slovenska 

• počas pobytu 

v zahraničí 

• po návrate 

na 

Slovensko 

• pred 

príchodom na 

Slovensko 

• počas pobytu 

na Slovensku 

• pred 

odchodom zo 

Slovenska 

opre výskumníkov a ich rodiny 

prichádzajúcich / odchádzajúcich z 

danej krajiny 

opre prijímajúce / vysielajúce 

organizácie na Slovensku 



Dobrovoľné aktivity 

Pre výskumníkov 

s rodinou 

Štipendijná žiadosť/ 

žiadosť o 

zamestnanie 

zazmluvnenie 

Zdaňovanie 

Podmienky vstupu a 

pobytu v krajine, 

pracovné povolenie 

Ubytovanie a 

sťahovanie 

Sociálne a zdravotné 

poistenie 

Každodenné otázky 

Výber doktora Hlásenie pobytu, 

vakcinácia 

Nárok na dávky 

sociálneho poistenia, 

dôchodok 

EURAXESS Services – Činnosti v súvislosti s výskumným 

pobytom v zahraničí 



EURAXESS Jobs – národné portály 

39 

krajín 



 

EURAXESS Jobs – národné portály 



Národný portál EURAXESS Slovensko www.euraxess.sk  

http://www.euraxess.sk/


Niektoré možnosti na portáli EURAXESS Slovensko 



Niektoré možnosti na portáli EURAXESS Slovensko 



Publikácie EURAXESS Slovensko 

o Sprievodca mobilitou výskumných pracovníkov  

o The International researcher´s guide to 

Slovakia 

o Vstup a pobyt cudzincov na Slovensku – 

praktická navigácia administratívnymi postupmi 

pre zahraničných doktorandov, výskumníkov a 

vysokoškolských učiteľov 

o Entry and stay in Slovakia – guide to 

administrative duties 

o Social security and health insurance in 

Slovakia  

o Pripravovaná – Sociálne poistenie a 

zabezpečenie výskumníkov a učiteľov v 

medzinárodnom kontexte - praktické 

informácie pre prijímajúce a vysielajúce 

slovenské vysoké školy a výskumné organizácie 

o Občasník Newsletter EURAXESS Slovensko, 

vydaný cca 1x/3 mesiace  

 



EURAXESS UniverCITY tour 

◦ neformálne stretnutia zahraničných výskumníkov a ich rodinných 

príslušníkov na Slovensku  

◦ spoznanie zahraničných výskumníkov, slovenskej kultúry a histórie 

◦ v 2013 – 8 stretnutí – v BA,NR,BB,ZA,KE,PO 

◦ v  2014 – 8 stretnutí plánovaných: 

– 11. apríla v Bratislave 

– 25. apríla v Košiciach 

– 9. mája v Nitre 

– 16. mája v Banskej Bystrici 

+ 4 stretnutia na jeseň 

 

◦ bližšie informácie a registrácia 

www.euraxess.sk 

 

http://www.euraxess.sk/


EURAXESS Slovensko - informačné a komunikačné aktivity 

◦ EURAXESS Slovensko na Facebooku 

www.facebook.com/euraxess.sk  

◦ aktuálne informácie národnej siete o: 

– pripravovaných podujatiach a aktivitách EURAXESS aj partnerov 

– výskume na Slovensku aj v zahraničí  

– otvorených výzvach a možnostiach štipendií a grantov 

– fotografie a iné 

http://www.facebook.com/euraxess.sk
http://www.facebook.com/euraxess.sk
http://www.facebook.com/euraxess.sk


◦ diskusné fórum SAIA k dispozícii všetkým štipendistom, ale aj iným 

výskumníkom  

◦ zdieľanie praktických skúseností s uchádzaním sa o štipendiá  

a s mobilitou ako takou 

◦ diskusia s administrátormi SAIA k procesu žiadania o štipendium 

◦ špecializovaná časť - pre VŠ a výskumné organizácie – výmena 

informácií a poradenstvo 

EURAXESS Slovensko - informačné a komunikačné aktivity 



Zjednodušená sumarizácia krokov v súvislosti so zahraničnou 

mobilitou 

1. Financovanie pobytu 

2. Služby EURAXESS v krajine „pôvodu“ (portál, osobne, e-mailom, 

telefonicky) 

3. Služby EURAXESS v cieľovej krajine (portál, osobne, e-mailom, 

telefonicky) 

4. Zdieľanie skúseností s mobilitou 



EURAXESS Rights 



 

o Charta – súbor všeobecných  zásad a 

podmienok, ktorý definuje úlohy, povinnosti a 

nároky výskumníkov ako aj zamestnávateľov a 

organizácií financujúcich výskumníkov 

 

o Kódex – súbor všeobecných  zásad a 

podmienok, ktoré musia dodržiavať 

zamestnávatelia a financujúce organizácie pri 

vymenovaní alebo nábore výskumníkov 

 

o Signatári na Slovensku SRK a SAV 

 

o Stratégia ľudských zdrojov vo výskume vedúca 

k udeleniu označenia „HR Excellence in 

Research“ - 5 stupňový schvaľovací proces 

 

 

2 
Prostredie pre rozvoj kariéry a mobilitu 

výskumníkov v Európe 

Európska charta výskumných pracovníkov  

a Kódex správania pre nábor výskumných pracovníkov  



 

EURAXESS Links 



Ďakujem za pozornosť! 

Navštívte naše web stránky, alebo nás kontaktujte: 

www.euraxess.sk 

www.saia.sk  

http://ec.europa.eu/euraxess 

euraxess@saia.sk  

 

 

 

 

Na facebooku ako EURAXESS Slovakia 

Rights 

Jobs 

Services 
Links 

SAIA, n. o. 

Sasinkova 10 

812 20 Bratislava 1 

http://www.euraxess.sk/
http://www.saia.sk/
http://ec.europa.eu/euraxess
mailto:euraxess@saia.sk

