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Program – časový harmonogram 

 1. deň 
21. 5., streda 

2. deň 
22. 5., štvrtok 

3. deň 
23. 5., piatok 

ráno 

 

08.30 – 09.00 registrácia   

 9.00 – 9.10 otvorenie 09.00 – 09.15 blok IIIb 

doobeda 

09.10 – 10.30 blok I 
09.15 – 10.15 blok IV 

10.15 – 10.40 blok V 
10.30 – 10.50 prestávka 

10.50 – 12.45 blok II 

10.40 – 11.00 prestávka 

11.00 – 12.15 blok V 

12.15 – 13.30 obed 

12.45 – 13.45 obed 

13.30 
odchod 
účastníkov 

poobede príchod účastníkov 

14.00 – 14.50 blok III 

 

14.50 – 16.00 
blok IIIa 
skupina 1 

blok IIIb 
skupina 2 

16.00 – 16.20 prestávka 

16.20 – 17.30 
blok IIIb 
skupina 1 

blok IIIa 
skupina 2 

17.30 – 19.00 prestávka 

večer 

18.30 – 19.30 večera 

19.00 
večera  
a networking  

  



PROGRAM 

22. 5. 2014, štvrtok 
8:30 – 9:00 Registrácia 

9:00 – 9:10 Otvorenie seminára  

Blok I –  Ľudské zdroje vo výskume 

9:10 – 9:40 EURAXESS pomáha výskumníkom, vysokým školám a výskumným organizáciám 
SAIA, n. o. 

9:40 – 10:00 Priority a stratégie  v oblasti rozvoja ľudských zdrojov vo výskume 
Ing. Jana Rovňanová - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Sekcia 
vedy a techniky 

10:00 – 10:20 Národný portál pre transfer technológií a služby ochrany a komercializácie 
duševného vlastníctva  
Ing. Martin Smeja, PhD. - Centrum vedecko-technických informácií SR, Odbor 
transferu technológií resp. Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v 
spoločnosti   

10:20 – 10:30 Diskusia 

10:30 – 10:50 Prestávka s občerstvením 

Blok II  – Pobyt a zamestnávanie zahraničných učiteľov, výskumníkov  a ich rodinných príslušníkov na 
Slovensku 

10:50 – 11:20 Vstup a pobyt zahraničných doktorandov, vysokoškolských učiteľov, 
výskumníkov a ich rodinných príslušníkov na Slovensko  
mjr. JUDr. Jana Šípková, npor. Mgr. Ivan Hambalek - Úrad hraničnej a 
cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru, Odbor cudzineckej polície 

11:20 – 11:35 Povolenia pre organizácie na prijímanie štátnych príslušníkov tretích krajín na 
účel výskumu a vývoja (prostredníctvom dohody o hosťovaní) 
Ing. Anna Juríková - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Sekcia 
vedy a techniky 

11:35 – 11:55 Podmienky pre udeľovanie schengenských a národných víz pre študentov VŠ, 
štipendistov, VŠ učiteľov, výskumníkov a ich rodinných príslušníkov  
Marianna Pavelová - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, 
Sekcia právna a konzulárna, Konzulárny odbor 

11:55 – 12:15 Zamestnávanie zahraničných vysokoškolských učiteľov a výskumníkov a ich 
rodinných príslušníkov 
Ing. Peter Varga - Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor informačno-
poradenských a sprostredkovateľských služieb 

12:15 – 12:45 Diskusia 

12:45 – 13:45 Obed 

Blok III –  Integračné a podporné služby pre zahraničných výskumníkov a ich rodinných príslušníkov  

14:00 – 14:30 Možnosti, výzvy, prekážky a integračné služby pre zahraničných výskumníkov na 
Slovensku a ich rodinných príslušníkov v rámci  projektu TANDEM 
SAIA, n. o. 

14:30 – 14:50 Dôležitosť integrácie a sociálnej a kultúrnej orientácie migrantov na Slovensku 
Nina Paulenová - Medzinárodná organizácia pre migráciu, Migračné informačné 
centrum 

14:50 – 16:00 *Blok IIIa - Skupina 1 *Blok IIIb – Skupina 2 

16:00 – 16:20 Prestávka s občerstvením 

16:20 – 17:30 *Blok IIIb - Skupina 1 *Blok IIIa – Skupina 2 

17:30 – 19:00 Prestávka (možnosť vychádzky, návštevy bazénu) 

19:00 Večera a networking 



 

 

23. 5. 2014, piatok 
Blok IIIb– TANDEM – moduly pre poskytovanie integračných služieb a služieb pre dvojkariérne páry 

9:00 – 9:15 Prezentácie záverov a odporúčaní skupín z bloku IIIb 

Blok IV – Finančné nástroje na podporu mobility a medzinárodnej spolupráce 

9:15 – 10:15 Bilaterálne dohody, CEEPUS, Akcia Rakúsko – Slovensko,  Národný štipendijný 
program, Štipendijný program EHP Slovensko, Opatrenia Marie Skłodowska-
Curie 
SAIA, n. o. 

Blok V – Odvodové a daňové povinnosti v medzinárodnom kontexte 

10:15 – 10:40 Daňové povinnosti v medzinárodnom kontexte 
PaedDr. Karla Zimanová, PhD. – SAIA, n. o. 

10:40 – 11:00 Prestávka s občerstvením 

11:00 – 11:30 Medzinárodný rozmer sociálneho poistenia a zabezpečenia z pohľadu 
zamestnávateľa a zamestnanca 
Sociálna poisťovňa, Odbor právnej služby, zahraničných vzťahov a individuálnych 
účtov - oslovení 

11:30 – 11:50 Medzinárodný rozmer zdravotného poistenia 
Všeobecná zdravotná poisťovňa - oslovení 

11:50 – 12:15 Diskusia 

12:15 – 13:30 Obed 

13:30  Odchod účastníkov 

 

 

 

 

*Tematické zameranie práce v bloku IIIa a IIIb 

Blok IIIa – On-line nástroje EURAXESS Blok IIIb– TANDEM – moduly pre poskytovanie 
integračných služieb a služieb pre dvojkariérne 

páry 

30 min Národný portál EURAXESS – 
testovanie na základe praktických 
zadaní 

20 min Modulová štruktúra integračných 
služieb a služieb pre dvojkariérne páry 
v slovenskom kontexte a zadanie 
skupinovej práce 

10 min Odporúčania a zistenia k národnému 
portálu 

25 min Zostavenie potenciálnych 
inštitucionálnych modulov 

25 min Diskusné fórum –  opýtajte sa kolegov 
a rečníkov, podeľte sa o svoje 
skúsenosti 

20 min Prezentácia vlastných inštitucionálnych 
modulov 

5 min  Zhrnutie práce s diskusným fórom 5 min Formulácia záverov zo skupiny 

 


