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Usporiadali sme:  
Deň akademickej mobility a internacionalizácie IV. 

Dňa 12. decembra 2013 zorganizovala SAIA, n. o., v spolupráci s partnerskými organizáciami, už štvrtý ročník 

úspešného podujatia Deň akademickej mobility a internacionalizácie. Podujatie bolo organizované v rámci 

programov, ktoré SAIA zabezpečuje v rámci zmlúv s MŠVVaŠ SR a s Úradom vlády SR, vrátane EURAXESS. 

Obsiahnuté témy boli zoskupené do štyroch blokov, so 

zameraním na aktuálnu tému zamestnávania cudzincov 

v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu a počas štúdia, aj ich 

sociálneho poistenia; predstavené boli aktuálne informácie 

o programoch a službách SAIA, n. o., vrátane novo 

pripravovaného Štipendijného programu EHP Slovensko na 

podporu spolupráce a mobilít s Nórskom, Islandom 

a Lichtenštajnskom; živá diskusia prebiehala na tému 

spoločných študijných programov a možnosti ich akreditácie; 

a keďže v roku 2014 odštartovali aj nové programy EK Horizont 

2020 a Erasmus +, a pripravuje sa nové programové obdobie 

štrukturálnych fondov, prizvaní odborníci prezentovali aj tieto dostupné možnosti. 

Všetky prezentácie pracovníkov EURAXESS Slovensko aj odborníkov z Ústredia práce, sociálnych vecí 
a rodiny, Sociálnej poisťovne, Akreditačnej komisie SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, 
Univerzity veterinárskeho lekárstva (o akreditovanom spoločnom študijnom programe) a farmácie 
v Košiciach a Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu si môžete stiahnuť na stránke 
SAIA v časti Konferencie, semináre a veľtrhy >>. 

 

http://www.saia.sk/sk/konferencie/damai4-prezentacie/
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Zmeny v zamestnávaní a pobyte cudzincov na Slovensku 
 
Od 1. januára 2014 je účinná novela zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Novela mení zákon č. 404/2011 Z. z. 
o pobyte cudzincov a zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. 
 
Dôležité zmeny, ktoré sa týkajú študentov, doktorandov, výskumníkov a vysokoškolských učiteľov z tretích 
krajín sú nasledovné: 

 pri vybavovaní prechodného pobytu na účel zamestnania sa pre väčšinu cudzincov postup zjednoduší 
tým, že cudzinec/zamestnávateľ nebude žiadať o povolenie na zamestnanie úrad práce , ale na 
príslušnom oddelení cudzineckej polície stačí podať iba jednu žiadosť, obsahujúcu podklady potrebné 
k jej posúdeniu. Cudzinecká polícia si v rámci procesu posudzovania žiadosti vyžiada od úradu práce 
potvrdenie o obsadení voľného pracovného miesta cudzincom; 

 možnosť práce na Slovensku bez potreby pracovného povolenia (povolenia na zamestnanie/resp. 
potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta) pre týchto cudzincov: 

o ktorí úspešne absolvovali štúdium na slovenskej strednej alebo vysokej škole na území SR, 

o ktorí budú zamestnaní na určené obdobie na účel zvýšenia kvalifikácie vo vykonávanom 
zamestnaní, najviac na jeden rok, 

o ktorí nedovŕšili 26 rokov veku a ktorí budú zamestnávaní príležitostnými a časovo obmedzenými 
prácami v rámci výmeny medzi školami alebo v rámci programov pre mládež alebo programov pre 
vzdelávanie, ktorých sa Slovenská republika zúčastňuje, 

o ktorí majú udelený prechodný pobyt na účel výskumu a vývoja a uzavretú Dohodu o hosťovaní 
s výskumným pracoviskom, 

o ktorí majú udelený prechodný pobyt na účel výskumu a vývoja a pedagogická činnosť 
v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu nepresiahne celkovo 50 dní 
v kalendárnom roku, 

o ktorí majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah so zamestnávateľom na Slovensku a jeho trvanie 
alebo vyslanie na výkon práce nepresiahne celkovo 30 kalendárnych dní v kalendárnom roku, 
a zároveň ide o pedagogického zamestnanca, akademického zamestnanca, vysokoškolského 
učiteľa, vedeckého, výskumného alebo vývojového pracovníka, ktorý je súčasťou vedeckého 
podujatia, alebo výkonného umelca, ktorý sa zúčastňuje na umeleckom podujatí, 

o rodinní príslušníci výskumníkov s dohodou o hosťovaní, ktorí majú udelený prechodný pobyt na 
účel zlúčenia rodiny, a to hneď po udelení prechodného pobytu, 

o rodinní príslušníci držiteľov modrej karty, ktorí majú udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia 
rodiny, a to hneď po udelení prechodného pobytu, 

o vo všeobecnosti iní rodinní príslušníci – po uplynutí 12 mesiacov nepretržitého pobytu na území 
Slovenskej republiky od udelenia prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny, 

o študenti vysokej školy na Slovensku, ktorí pracujú počas štúdia v rozsahu najviac 20 hodín 
týždenne. 

 možnosť obsadiť voľné pracovné miesto cudzincom bez prihliadnutia na situáciu na trhu práce, 
v prípade zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý vykonáva na Slovensku sústavnú 
vzdelávaciu alebo vedeckú činnosť ako pedagogický zamestnanec, vysokoškolský učiteľ, výskumný 
alebo umelecký pracovník vysokej školy, výskumný alebo vývojový zamestnanec vo výskumnej 
činnosti. 
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Kategórie zamestnancov, kedy sa nevyžaduje povolenie na zamestnanie/resp. potvrdenie o možnosti obsadenia 
voľného pracovného miesta, môžu okrem pracovného pomeru vykonávať činnosť aj na základe dohôd mimo 
pracovného pomeru (napr. na základe dohody o vykonaní práce a pod.) 
 
Okrem toho zákon upravuje zamestnávanie cudzincov z tretích krajín s miestom výkonu práce na území SR, 
teda sa explicitne nevenuje pracovníkom potenciálne vykonávajúcim prácu inde ako na Slovensku. 
 
Novelou sa zavádzajú aj ďalšie zmeny a novinky pri zamestnávaní cudzincov z tretích krajín či EÚ.  
 
Schválené znenie novely je k dispozícii na stiahnutie na adrese: 
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=6&CPT=705.  
 
 

Odporúčame do Vašej pozornosti: publikácie SAIA, n. o. 

 EURAXESS Slovensko spracovalo v období tretieho štvrťroka 2013 

aktualizáciu publikácie „Vstup a pobyt cudzincov na Slovensko – 

praktická navigácia administratívnymi postupmi“ a „Entry and stay in 

Slovakia – guide to administrative duties“. Navigácie ohľadom pobytu 

cudzincov na Slovensku boli naposledy pripravené v decembri 2012, a ich 

aktualizácia bola potrebná v dôsledku novej Zákona č. 404/2011 Z. z. 

o pobyte cudzincov v znení Zákona č. 75/2013 Z. z. V novele došlo 

k viacerým zmenám týkajúcich sa študijného či výskumného pobytu 

študentov, výskumníkov či vysokoškolských učiteľov na Slovensku. V roku 

2014 je plánovaná ďalšia aktualizácia publikácií vzhľadom na novelu 

zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony, účinnú od 1. januára 2014. 

 Na konci roka 2013 publikoval EURAXESS Slovensko na anglickej verzii portálu 

www.euraxess.sk aj brožúru určenú zahraničným záujemcom prichádzajúcim na 

Slovensko, venovanú problematike sociálneho zabezpečenia a zdravotného 

poistenia. Brožúra je opäť vytvorená vo forme navigácie, pomocou ktorej sa 

čitateľ ľahšie zorientuje v ustanoveniach týkajúcich sa jeho kategórie (študent, 

zamestnanec s pravidelným alebo nepravidelným príjmom, výskumník bez 

pracovnej zmluvy; občan EÚ/EHP/Švajčiarska, tretích krajín, krajín, s ktorými má 

Slovensko uzatvorenú bilaterálnu zmluvu v oblasti sociálneho zabezpečenia). 

Publikácia obsahuje informácie ohľadne koordinácie sociálneho a zdravotného 

zabezpečenia v EÚ, ako aj stručný prehľad benefitov zo sociálneho poistenia, 

ktoré sú k dispozícii poistencom na Slovensku. Brožúra je zatiaľ k dispozícii on-line 

na stiahnutie, v roku 2014 sa plánuje jej tlačené vydanie. Keďže otázky sociálneho 

zabezpečenia a zdravotného poistenia sú pre mnohých cudzincov jednou 

z kľúčových otázok pri mobilite do inej krajiny, publikácia určite privítajú, nakoľko 

im pomôže pri rozhodovaní sa o možnosti pobytu v zahraničí. 

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=6&CPT=705
http://www.euraxess.sk/
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Odporúčame do Vašej pozornosti: aktuálne výzvy 

 Marie Curie COFUND - Druhá výzva na predkladanie žiadostí v rámci projektu NEWFELPR 
uzávierka 4. marec 2014  

V decembri 2013 bola otvorená už druhá výzva na predkladanie žiadostí o financovanie štipendií a mobilít 
výskumníkov v rámci projektu NEWFELPRO Chorvátskej vlády, ktorá poskytne štipendium 13 zahraničným 
výskumníkom v Chorvátsku aj v zahraničí. Štipendiá sú určené pre skúsených výskumníkov s výskumnou praxou 
od 4 do 10 rokov a pre samostatných výskumníkov s dĺžkou praxe viac ako 10 rokov. Uchádzať sa o 
financovanie je možné do uzávierky, 4. marca 2014 o 16:00 SEČ. Viac informácií o projekte je k dispozícii na 
http://newfelpro.hr/default.aspx?id=73.  

 Výskumné granty na PhD. Programy Európskeho univerzitného inštitútu,  
uzávierka 31. január 2014 

Európsky univerzitný inštitút (European University Institute - EUI) so sídlom v talianskom Fiesole, jedinečná 
akademická inštitúcia s jednou zo svetovo najširších ponúk doktorandských a postgraduálnych programov 
v spoločenských vedách, otvoril možnosť predkladania žiadostí na doktorandské programy v oblasti ekonómie, 
histórie a civilizácie, práva a politických a sociálnych vied. Inštitút hľadá vysoko motivovaných a kvalifikovaných 
kandidátov. Pre žiadateľov zo Slovenska, ktoré nemá podpísanú dohodu s EUI, existuje možnosť uchádzať sa 
o finančnú podporu štúdia v rámci EUI special doctoral fellowships programme. Ďalšie podrobnosti 
o požiadavkách na prihlasovanie, grantoch a spôsobilosti nájdete na web stránke EUI. Termín na podávanie 
žiadostí pre akademický rok 2014/2015 je 31. januára 2014. 

 Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond SCIEX-NMSch – piata výzva  
posledná uzávierka 1. apríl 2014 

Piata výzva na predkladanie žiadostí Švajčiarsko-slovenského štipendijného programu SCIEX-NMS
ch

 bola 
otvorená. V rámci programu Sciex sú financované výskumné pobyty pre doktorandov a postdoktorandov 
v dĺžke 6 až 13 mesiacov. Hlavným predkladateľom žiadosti je švajčiarsky školiteľ/tútor potenciálneho 
štipendistu. Posledná uzávierka na predkladanie žiadostí je 1. apríla 2014, pričom štipendijný pobyt musí začať 
v období 1. 10. 2014 – 30. 4. 2015 a skončiť najneskôr do 31. 10. 2015. Bližšie informácie o podmienkach 
programu a kontaktné údaje nájdete na web stránke www.sciex.sk.  

 CERN – štipendiá pre absolventov VŠ a postdoktorandov, skúsených vedeckých pracovníkov, 
výskumných pracovníkov a vysokoškolských učiteľov, uzávierka marec 2014 

CERN, Európske centrum pre časticovú fyziku, ponúka možnosti štipendií pre absolventov VŠ 
a postdoktorandov v oblasti experimentálnej a teoretickej časticovej fyziky (Fellowship and GET Programme), 
skúsených vedeckých pracovníkov (Scientific Associates Programme) aj výskumných pracovníkov 
a vysokoškolských učiteľov (Corresponding Associates Programme). Uzávierky na predkladanie žiadostí sú 
stanovené v rámci mesiaca marec 2014. Bližšie informácie na http://granty.saia.sk. 

 ERC Starting Grant – Granty Európskej výskumnej rady pre vynikajúcich mladých výskumníkov 
 uzávierka 25. marec 2014 

ERC - European Research Council, Európska výskumná rada založená Európskou komisiou, publikovala aktuálnu 
výzvu na ERC Starting Grant v rámci nového rámcového programu EÚ pre výskum – Horizont 2020 (2014 – 
2020). Cieľom ERC je podporovať excelentný základný výskum, rovnako žiadatelia musia okrem iného predložiť 
excelentný výskumný návrh. Uzávierka na predkladanie žiadostí je 25. marca 2014. Viac informácií na 
http://granty.saia.sk. 

http://newfelpro.hr/default.aspx?id=73
http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/DoctoralProgramme/GrantInfo/EUI-FundedGrants.aspx
http://www.eui.eu/ProgrammesAndFellowships/DoctoralProgramme/Index.aspx?utm_source=Mail_Campaing_External_Accademic&utm_medium=Email&utm_campaign=EmailCampaignExternal2014
http://www.sciex.sk/
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx?Type=SAIA&n=cern
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx?Type=SAIA&n=erc
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Odporúčame do Vašej pozornosti: podujatia, publikácie, informácie 

 Konferencia Horizon 2020 Connections a Matchmaking, 21. a 22. január 2014 

V januári 2014 sa začalo programové obdobie nového rámcového programu Európskej únie pre výskum 
a inovácie – Horizont 2020. V dňoch 21. a 22. januára 2014 sa na Slovensku uskutoční úvodné podujatie 
k tomuto programu – konferencia Horizon 2020 Connections a Matchmaking – séria stretnutí potenciálnych 
riešiteľov projektov a iných záujemcov. Podujatie organizuje Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové 
aktivity, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Centrum vedecko-technických informácií SR, 
Technologické centrum AV ČR a BIC Bratislava. Účasť je pre registrovaných účastníkov bezplatná, podujatie 
prebehne v anglickom jazyku bez tlmočenia. Registrácia na konferenciu je už z dôvodu naplnenia kapacity 
podujatia uzatvorená, registrácia na Matchmaking je však stále k dispozícii na: 
www.7rp.sk/konferencie/horizon-20200.html.  

 Horizont 2020: web stránka a Participants Portal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácie o programe Horizont 2020 sú k dispozícii na oficiálnej web stránke 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020. Nájdete tu nielen opis programu, ale aj prehľad oblastí, ktorým 
sa Horizont 2020 venuje, a v ktorých budú vyhlasované výzvy. Záujemcom o bližší popis procesu získania 
financovania je venovaná podstránka „How to get funding?“, ktorá zároveň odkazuje na on-line nástroj 
Participants Portal. Tu je možné sledovať všetky aktuálne vyhlásené výzvy s podpornou dokumentáciou, 
podrobný opis možností účasti v programe aj možnosť zápisu do databázy nezávislých expertov zapojených do 
hodnotenia či monitorovania projektov. Oficiálna dokumentácia programu Horizont 2020, príklad grantovej 
dohody či pracovné programy na obdobie 2014 – 2015 sú dostupné na podstránke Reference Documents. 

 

http://www.7rp.sk/konferencie/horizon-20200.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html
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 On-line seminár o výzvach ITN a RISE v rámci nových Akcií Marie Sklodowska-Curie 
15. január 2014 

Oddelenie zodpovedné za Akcie Marie Sklodowska-Curie, GR Vzdelávanie a kultúra EK, organizuje on-line 
tréning zameraný na 2 výzvy roku 2014 ITN (Innovative Training Networks) a RISE (Research and Innovation 
Staff Exchange) v rámci nových Akcií Marie Sklodowska-Curie. Školenie sa bude konať v stredu, 15. januára 
2014 od 14:00 do 18:00, v spolupráci s Výkonnou agentúrou pre výskum (Research Executive Agency) a bude 
prenášané on-line cez túto linku >>. Prenos sa začne približne 10 – 15 minút pred 14:00. Pred a počas tréningu 
budú mať záujemcovia možnosť položiť prednášajúcim otázky, ktoré môžu zasielať na adresu REA-MSCA-
H2020-ITN@ec.europa.eu ohľadne ITN and REA-MSCA-H2020-RISE@ec.europa.eu ohľadne RISE. 
 

 CVTI SR: Duševné vlastníctvo a transfer technológií – metodické materiály 
zo seminárov 

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) zorganizovalo v priebehu roka 
2013 sériu odborných seminárov Národnej infraštruktúry pre podporu transferu 
technológií na Slovensku (NITT SK). Cieľom podujatí bolo priblížiť problematiku 
duševného vlastníctva a transferu technológií zástupcom slovenskej akademickej 
obce. Metodické materiály zo všetkých štyroch seminárov sú k dispozícii bezplatne na 
stiahnutie na stránke http://nptt.cvtisr.sk v časti Poskytované vzorové materiály.   

 

EURAXESS Slovensko 

EURAXESS Slovensko je súčasťou európskej siete EURAXESS – iniciatívy Európskej 
komisie, ktorej cieľom je podporovať rozvoj kariéry výskumných pracovníkov 
a uľahčovať ich mobilitu v priestore Európskej únie. Zaoberá sa rozvojom kariéry 
výskumníkov a výskumníčok vo všetkých jej štádiách a podporuje nielen 
medzinárodnú mobilitu, ale aj mobilitu medzisektorovú (akadémia/priemysel). Viac 
informácií nájdete na web stránke európskej siete EURAXESS: 
http://ec.europa.eu/euraxess  

Slovensko sa do iniciatívy EURAXESS zapojilo prostredníctvom SAIA už v roku 2004. V 
roku 2011 sa EURAXESS Slovensko výraznejšie aktivizovalo – bola spustená nová 
verzia portálu www.euraxess.sk a postupne sa začala vytvárať sieť servisných centier 
EURAXESS na pracoviskách SAIA po celom Slovensku (okrem Bratislavy aj v Banskej 
Bystrici, Košiciach, Nitre, Prešove a Žiline). Cieľom projektu EURAXESS Slovensko je 
zjednodušiť príchod zahraničných výskumníčok a výskumníkov na Slovensko, ako aj 
vycestovanie slovenských výskumníčok a výskumníkov do zahraničia.  

Prostredníctvom portálu a servisných centier poskytujeme informácie potrebné pre 
zahraničných výskumníkov, ktorí sa rozhodnú pre pobyt na Slovensku – napríklad 
problematika vstupu do krajiny a legálneho pobytu, otázky zdaňovania, sociálneho a 
zdravotného zabezpečenia, či každodenného života na Slovensku. Na druhej strane 
zbierame informácie užitočné pre slovenských výskumníkov, ktorí uvažujú o pôsobení 
v zahraničí, ale takisto pre slovenské výskumné inštitúcie a organizácie, ktoré by 
chceli na svojej pôde privítať zahraničných výskumníkov. 

Kontakt: euraxess@saia.sk, www.euraxess.sk, www.saia.sk, Facebook: EURAXESS Slovakia  
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