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EURAXESS a ľudské zdroje vo výskume 
 
Podpora mobility výskumných pracovníkov nie je len súčasťou aktivít zameraných na 
internacionalizáciu, ale aj kľúčovým prvkom riadenia a rozvoja ľudských zdrojov na vysokých školách 
a výskumných inštitúciách. Práve téme ľudských zdrojov vo výskume sme sa preto rozhodli venovať aj 
v tomto vydaní newslettra. Aktivity, ktoré v tejto oblasti realizuje sieť EURAXESS Slovensko zahŕňajú 
predovšetkým (1) propagáciu zavádzania princípov dobrého riadenia ľudských zdrojov, (2) podporu 
a rozvoj pracovníkov výskumných inštitúcií pôsobiacich v rôznych oblastiach manažmentu ľudských 
zdrojov a (3) rozvoj nových služieb na podporu výskumných pracovníkov.    
 
EURAXESS Rights: propagácia princípov dobrého riadenia ľudských zdrojov 

Základné princípy dobrého riadenia ľudských zdrojov vo výskume sú predmetom dvoch kľúčových 
dokumentov prijatých ako súčasť budovania Európskeho výskumného priestoru,  a to  Európskej 

charty výskumných pracovníkov a Kódexu správania pre nábor výskumných pracovníkov, ktorých 
signatármi na Slovensku sú Slovenská rektorská konferencia a Slovenská akadémia vied.  Práve 
propagácia týchto dokumentov a ich zavádzania do praxe prostredníctvom Stratégie ľudských zdrojov 
vo výskume je hlavným cieľom iniciatívy EURAXESS Rights. EURAXESS Slovensko o tejto iniciatíve 
pravidelne informuje prostredníctvom svojho portálu aj prezentáciami na rôznych podujatiach. 
Informácie o iniciatíve sú dostupné aj na stránke  http://www.euraxess.sk/en/main/euraxess-rights. 

Budovanie profesionálnych kapacít pre rozvoj ľudských zdrojov 

Ľudské zdroje vo výskume nezahŕňajú len samotných výskumníkov, ale aj celý rad ďalších 
profesionálov, ktorí ich svojimi aktivitami a poskytovanými službami podporujú. Či už sú to pracovníci 
zahraničných oddelení, oddelení výskumu a vývoja, referátov ľudských zdrojov alebo iných servisných 
pracovísk, môžu práve títo profesionáli rozhodujúcou mierou prispieť k vytvoreniu prostredia 
priaznivého pre  realizáciu kvalitného  výskumu. EURAXESS Slovensko sa preto usiluje aktívne 
podporovať odborný rast a rozvoj týchto pracovníkov a vytvárať nástroje pre ich sieťovanie a aktívnu 
spoluprácu. Príkladom takýchto aktivít je organizácia seminárov a tréningov pre pracovníkov 
zahraničných oddelení (v roku 2014 napríklad dvojdňové školenie v Piešťanoch), či  zriadenie on-line 
diskusného fóra, ktoré je dostupné na stránke http://forum.saia.sk/forums.  

Nové služby pre výskumníkov 

Rozvoj nových služieb je spojený najmä so zapojením siete EURAXESS Slovensko do medzinárodných 
projektov. V roku 2014  sa úspešne zavŕšila realizácia projektu TANDEM, ktorého cieľom bol rozvoj 
služieb pre mobilných výskumníkov s osobitným dôrazom na dvojkariérne páry a ich využitie pri 
reintergrácii slovenských výskumníkov vracajúcich sa zo zahraničia. Viac o projekte nájdete na 
stránke http://www.euraxess-tandem.eu. Už v  januári 2105 štartuje projekt REFLEX zameraný na 
rozvoj služieb kariérneho poradenstva pre výskumníkov (krátky popis projektu je dostupný na 
http://cordis.europa.eu/project/rcn/192455_en.html). Informácie o projekte a možnostiach 
zapojenia sa do jeho aktivít budú dostupné na portáli www.euraxess.sk.  
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Stratégia ľudských zdrojov pre výskumných pracovníkov (HRS4R): výskumná 

inštitúcia ako dobrý zamestnávateľ 
 
Stratégia ľudských zdrojov pre výskumných pracovníkov (HRS4R) 
poskytuje zamestnávateľom a financujúcim organizáciám 
výskumných pracovníkov podporu v praktickej realizácii zásad 
uvedených v Charte a Kódexe výskumných pracovníkov. Stratégia 
ponúka podrobný postup, ktorý  umožňuje organizáciám začleniť 
zásady týchto dokumentov do vlastných politík ľudských zdrojov 
a zlepšiť tak podmienky pre ich riadenie a rozvoj. Prihlásene sa 
k Stratégii má však aj dôležitý „propagačný“ rozmer. Organizácie, 
ktoré sa rozhodnú pre  implementáciu Stratégie môžu vo svojej verejnej prezentácii využívať logo 
„HR Excellence in Research“ a podporiť tak obraz organizácie ako podnetného a vhodného pracoviska 
pre výskumných pracovníkov.  Do praxe Stratégiu  zavádzajú samotné inštitúcie na základe 
dobrovoľného rozhodnutia. Proces implementácie stratégie vychádza z internej analýzy zásad 
uvedených v Charte a Kódexe a ich porovnania s pravidlami a postupmi inštitúcie pre manažment 
ľudských zdrojov. Proces implementácie je navrhnutý tak, aby bol jednoduchý, nebyrokratický 
a pružný a aby bola zohľadnená variabilita východiskových situácií v jednotlivých inštitúciách.  
Zavádzanie Stratégie ľudských zdrojov zahŕňa týchto päť krokov: 
 

 
 
Praktické informácie o Stratégii a úplný zoznam organizácii, ktoré sú nositeľmi loga „HR Excellence in 
Research“  nájdete na stránke http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/strategy4Researcher.  
Na stránkach inštitúcií, ktoré sa k implementácii stratégie prihlásili sú verejne dostupné aj analýzy 
a akčné plány implementácie inštitucionálnych stratégii ľudských zdrojov, ktoré môžu poslúžiť ako 
vzor pre zavedenie stratégie vo vašej inštitúcii.  
 
 

5. Po štyroch rokoch externé vyhodnotenie, ktorého výsledkom môže byť buď obnovenie, 
alebo odobratie práva používať logo.

4. Po dvoch rokoch vlastné hodnotenie uskutočnenia plánu opatrení.

3. V prípade splnenia stanovených požiadaviek udelenie loga Európskej komisie                                           
„HR Excellence in Research“ – „Excelentnosť ľudských zdrojov v oblasti výskumu". 

2. Zverejnenie inštitucionálnej stratégie ľudských zdrojov a akčného plánu, ktoré sa                                 
v konkrétnych krokoch venujú najdôležitejším zisteným medzerám.

1. Interná analýza, pomocou ktorej sa vyhodnotí, nakoľko už organizácia funguje v súlade                             
s dokumentmi Charta a Kódex.
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Interaktívna on-line navigácia: prehľadný sprievodca  administratívnymi 

povinnosťami  pre zahraničných študent

EURAXESS Slovensko v roku 2014 
pripravil praktickú on-line
navigáciu, ktorá umožňuje
zahraničným  výskumníkom 
a študentom aj ich prijímajúcim 
organizáciám efektívne, rýchlo  
jednoducho získať informácie 
o vstupe a pobyte cudzincov na 
Slovensku a vyhnúť sa  pri hľadaní 
odpovedí na konkrétne otázky 
zložitému a časovo náročnému 
štúdiu množstva všeobecných 
stránok a dokumentov. 

Ako on-line sprievodca funguje? 
Výskumník si zvolí región svojho 
pôvodu a postupne odpovedá na 
otázky o charaktere, cieli a dĺžke 
svojho pobytu. On-line 
sprievodca následne zo širokého
súboru  dostupných informácií o 
administratívnych povinnostiach 
súvisiacich so vstupom 
a pobytom cudzincov na 
Slovensku, vyberie a zobrazí len 
tie, ktoré sú na základe zadaných 
kritérií relevantné. Napr. doktorand prichádzajúci z
s informáciami o podmienkach udelenia víz. A
rodinou získa prostredníctvom 
o podmienkach vstupu nielen pre ňu samotnú
aktualizovaný interaktívny sprievodca je dostupný bezplatne
www.euraxess.sk/en/main/services

Na portáli www.euraxess.sk je k
verzii (publikácie sú dostupné priamo cez odkaz na ľavej strane portálu v
V PDF podobe je na portáli dostupná 
Slovakia - your rights and duties

uľahčuje orientáciu  v problematike sociálneho zabezpečenia.
aj problematike koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia v
administratívnych požiadaviek a povinností. Publikácia
http://www.euraxess.sk/_user/documents/Euraxess/Social_security_Slovakia_03_2014_final.pdf
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Odporúčame do Vašej pozornosti: podujatia, publikácie, informácie 

Publikácie: 

• OECD zverejnila Výhľad OECD v oblasti vedy, techniky a priemyslu na rok 2014.  Dokument               
v elektronickej forme je dostupný bezplatne na stránke http://www.oecd-ilibrary.org/science-
and-technology/oecd-science-technology-and-industry-outlook-2014_sti_outlook-2014-en 
 

• Na stránke Európskej komisie je dostupná Správa o pokroku pri budovaní Európskeho 

výskumného priestoru za rok 2014, ktorá venuje významnú pozornosť aj viacerým otázkam 
týkajúcim sa internacionalizácie a ľudských zdrojov vo výskume ako sú napr. výskumná mobilita, 
transparentný nábor, rodová rovnosť, či kariérny rozvoj výskumníkov. Správa je dostupná na 
stránke http://ec.europa.eu/research/era/eraprogress_en.htm 

Podujatia: 

• 22.-23. januára 2015 sa vo Varšave uskutoční podujatie „Leadership Forum in Higher Education“, 
určené vedúcim pracovníkom vysokých škôl, ktoré sa chcú stať lídrami v oblasti 
internacionalizácie v stredoeurópskom regióne. Cieľom fóra je oboznámiť účastníkov 
s najnovšími  stratégiami, prístupmi a nástrojmi v oblasti internacionalizácie vysokoškolského 
vzdelávania a vytvoriť priestor pre vzájomnú výmenu skúsenosti a spoluprácu. Informácie 
o podujatí sú dostupné na stránke  http://leadershipforum.studybility.com.  
 

• 28.-29. januára 2015 sa v Budapešti uskutoční 1. stredoeurópska konferencia o spolupráci vo 

vysokoškolskom vzdelávaní. Konferencia je súčasťou projektu CEHEC (Central European Higher 
Education Cooperation), na ktorom sa podieľajú aj partneri zo Slovenska. Cieľom konferencie je 
rozvíjať diskusiu o aktuálnych trendoch a výzvach vo vysokoškolskom vzdelávaní v regióne 
strednej Európy. Informácie o konferencii a projekte CEHEC sú dostupné na stránke 
http://portal.uni-corvinus.hu/index.php?id=56365. 
 

• 3. februára 2015 sa uskutoční tradičný novoročný seminár Asociácie pre akademickú spoluprácu 
(ACA) na tému „What's new in Brussels? Recent developments in European Policies and 

Programmes“  Seminár, na ktorom sa ako rečníci zúčastnia viacerí kľúčoví pracovníci Európskej 
komisie, sa zameria na nové programy EÚ v oblasti vzdelávania, osobitne najmä ERASMUS+. Viac 
informácii nájdete na  stránke http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=785 

 

• 5.-6. marca 2015 sa v Bruseli uskutoční v poradí šieste „University-Business Forum“. V roku 2015 
sa Fórum zameria na podporu podnikania na univerzitách a v spolupráci s nimi, na ľudské zdroje 
a inovácie. Informácie o podujatí aj ďalších aktivitách fóra  sú dostupné na stránke  
http://ec.europa.eu/education/tools/university-business_en.htm.   

Iné: 

• Po niekoľkých rokoch príprav spustila Európska komisia  pilotnú implementáciu prvého 
Paneurópskeho penzijného fondu pre výskumné inštitúcie (RESAVER), ktorý má prispieť 
k riešeniu problémov spojených s prenosom penzijných nárokov pri medzinárodnej mobilite a 
podporiť tak mobilitu výskumných pracovníkov. Viac informácii o schéme a podmienkach 
zapojenia nájdete na stránke http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/resaver.  
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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  
 


