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EURAXESS je paneurópska iniciatíva Európskej 

komisie poskytujúca prístup k širokej škále informácií 

a podporných služieb pre výskumníkov, ktorí majú 

záujem o rozvoj kariéry a osobný rast 

prostredníctvom mobility do iných krajín  

The EURAXESS - Researchers in Motion  

project is managed by: The European Commission, 

Directorate-General for Research and Innovation, 

Directorate B "European Research Area" 

http://ec.europa.eu/euraxess


EURAXESS – Mobilita a prijatie výskumníkov 

jednoduchšie 

◦ Sprostredkuje informácie o možnostiach ďalšieho 

vzdelávania a pracovných príležitostiach  

◦ prináša množstvo praktických informácií týkajúcich 

sa života, práce, ale aj oddychu v krajinách, ktoré sú 

do iniciatívy zapojené.  

◦ od roku 2004  

◦ postupne v 40 krajinách Európy  

◦ na 39 národných portáloch 

 
SAIA, n. o. – na základe poverenia MŠVVaŠ SR 

od 2004 mobilitné – servisné centrum pre 
výskumných pracovníkov EURAXESS v 

Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre, 
Prešove, Žiline  



EURAXESS ROZVÍJA SVOJE AKTIVITY V 

RÁMCI 4 KĽÚČOVÝCH INICIATÍV 

 

 

 

 

EURAXESS Jobs:  

bezplatný nástroj pre nábor výskumných pracovníkov 

neustále aktualizovaná databáza pracovných ponúk, štipendií a grantov vo 

výskume 

 

 
EURAXESS Services:  

bezplatné poradenstvo a asistencia  

Sieť viac ako 500 servisných centier v 40 krajinách poskytuje 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:  

nástroj na vytváranie spolupracujúcich sietí  

pre európskych výskumníkov pôsobiacich mimo Európy a 

– v Brazílii, Číne, Indii, Japonsku, Severnej Amerike a 4 štátoch 

juhovýchodnej Ázie (Indonézia, Malajzia, Singapur, Thajsko) 

 

EURAXESS rozvíja svoje aktivity v rámci 4 

kľúčových iniciatív 

 



Servisné centrá EURAXESS a mobilitný 

portál pre výskumníkov 
 

Jobs 

Rights 
Services 

Links 



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

http://ec.europa.eu/euraxess


EURAXESS Researchers in Motion 

 

◦ EURAXESS Jobs je bezplatná služba  

◦ zverejňované pracovné príležitosti pribúdajú každý deň, portál EURAXESS - 

Researchers in Motion http://ec.europa.eu/euraxess/ sa začína stávať 

centrálnym bodom pre nábor výskumníkov  

◦ široká oblasť vedných disciplín  

◦ aktuálne viac ako 5000 pracovných a štipendijných ponúk vrátane pozícií 

Marie Curie Actions a European Research Council  

◦ zaregistrovaných 8900 výskumných organizácií, vysokých škôl, firiem (vrátane 

MSP), ktoré môžu vyhľadávať najvhodnejších kandidátov pre svoje pozície  

◦ zaregistrovaných 43 400 výskumníkov, zverejnených 15 200 životopisov  

◦ môžete zverejniť váš životopis a pritiahnuť pozornosť zamestnávateľov v 

Európe aj mimo nej  

◦ aktívne vyhľadať nového spolupracovníka do vášho tímu, pre váš projekt  
 

 

 

 



EURAXESS Jobs – vyhľadanie pracovných ponúk a 

štipendií  

39 krajín 



EURAXESS – štipendiá a granty 



 

EURAXESS Jobs – národné portály  



EURAXESS Jobs – pracovné ponuky vo výskume 



EURAXESS Jobs –  

Pracovná ponuka 



EURAXESS SLUŽBY - praktické informácie pre 

výskumníkov 



B) Potrebné kroky 
• Pred odchodom zo 

Slovenska 
• Počas pobytu v 

zahraničí 
• Po návrate na 

Slovensko 

 

C) Potrebné kroky 
• Pred príchodom na 

Slovensko 
• Počas pobytu na 

Slovensku 
• Pred odchodom zo 

Slovenska 

A) Informácie o 
 
• Štipendijných / 

pracovných ponukách 
• Ubytovaní 
• Podmienkach pobytu a 

zamestnania 
• Zdravotnom poistení, 

zdravotnej starostlivosti 
• Sociálnom poistení a 

zabezpečení 
• Zdaňovaní príjmov 
• Bežných životných 

situáciách ( jazykové 
kurzy, škôlky, školy atď.) 

 

Poradenstvo a informácie  
» pre prichádzajúcich /odchádzajúcich výskumníkov a 

ich rodiny 

» Pre prijímajúce / vysielajúce organizácie na 

Slovensku 

EURAXESS       okruh služieb  



EURAXESS              služby, spolupráca, propagácia  

◦ Viac ako 200 servisných centier v 40 krajinách na 39 národných 
portáloch 

◦ Slovensko: SAIA, n. o. – Bratislava, Nitra, Žilina, B. Bystrica, 
Košice, Prešov 

◦ prepojenie na európsku sieť EURAXESS 

◦ spolupráca s orgánmi štátnej správy – praktické riešenie 
problémov a participácia na zmenách legislatívy v prospech 
výskumníkov 

◦ propagácia slovenských vysokých škôl a výskumných organizácií 
na vzdelávacích veľtrhoch doma a v zahraničí  

◦ začiatok spolupráce s priemyslom vo výskume a vývoji  

◦ (dotazník zameraný na zistenie možností spolupráce) 

 



EURAXESS Rights 



Európska charta výskumných pracovníkov a Kódex 

správania pre nábor výskumných pracovníkov  

◦ Charta – súbor všeobecných zásad a podmienok, 

ktorý definuje úlohy, povinnosti a nároky 
výskumníkov ako aj zamestnávateľov a organizácií 
financujúcich výskumníkov 

◦ Kódex – súbor všeobecných zásad a podmienok, 

ktoré musia dodržiavať zamestnávatelia a 
financujúce organizácie pri vymenovaní alebo 
nábore výskumníkov 

◦ Stratégia ľudských zdrojov vo výskume 
vedúca k udeleniu označenia „HR Excellence in 
Research“ - 5 stupňový schvaľovací proces (102 - 
25) 



EURAXESS Links 



EURAXESS  SLOVENSKO 
www.euraxess.sk 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.euraxess.sk/


Slovenský portál EURAXESS SLOVENSKO 



www.euraxess.sk         Niektoré možnosti na portáli 

http://www.euraxess.sk/


Publikácie 

◦ SPRIEVODCA MOBILITOU 

2012 

03/2014 



Publikácie 
Praktické brožúry, aktualizované a vydané 
v novembri 2013: 

 
◦ Vstup a pobyt cudzincov na Slovensku – 

praktická navigácia administratívnymi postupmi 

◦ Entry and Stay in Slovakia – guide to 
administrative duties 

◦ Social Security and Health Insurance in Slovakia 

◦ Pripravované – Sociálne poistenie a 
zabezpečenie výskumníkov a učiteľov v 
medzinárodnom kontexte - praktické informácie 
pre prijímajúce a vysielajúce slovenské vysoké 
školy a výskumné organizácie 

◦ Občasník Newsletter EURAXESS Slovensko, 
vydaný cca 1x/3 mesiace 

 



◦ 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 

 

Informačné a komunikačné aktivity 

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 

 

 

Informačné a komunikačné aktivity 



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 

 

 

Informačné a komunikačné aktivity 

http://www.euraxess.sk/


Ďakujem za pozornosť! 
Navštívte naše web stránky:  

www.euraxess.sk; http//ec.europa.eu/euraxess 

www.saia.sk; 

 

Kontaktujte nás:  

euraxess@saia.sk 

 

 

  

EURAXESS SLOVENSKO 

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



