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 Aktivity a úspechy EURAXESS Slovensko v roku 2012 

V priebehu roka 2012 poskytli pracovníci SAIA zapojení do aktivít Servisných centier EURAXESS 2162 informácií, 
slovenským aj zahraničným záujemcom. Centrá poskytovali individuálne osobné poradenstvo a informácie 
týkajúce sa podmienok pre pobyty slovenských a zahraničných pracovníkov výskumu a vývoja na Slovensku a 
v zahraničí. Servisné centrum EURAXESS v Bratislave pokračovalo v poskytovaní osobnej asistencie pri riešení 
záležitostí spojených s prechodným pobytom cudzincov, ako aj konzultácie o programe Ľudia 7.RP – Marie 
Curie Actions. Národný mobilitný portál EURAXESS zaznamenal 9 091 návštev od 6 590 jedinečných 
návštevníkov a 21 565 zobrazení stránok. 

V priebehu roka sme pre vás zorganizovali viacero informačných aj špecializovaných podujatí zahŕňajúcich 
tematiku EURAXESS, prezentovali sme súvisiace publikácie a informačné materiály. SAIA, n. o., sa zúčastnila aj 
na viacerých domácich aj zahraničných veľtrhoch a podujatiach. Na seminároch pre doktorandov, výskumných 
pracovníkov či zamestnancov univerzít a výskumných organizácií sme predstavili možnosti financovania 
výskumných mobilít, služby poskytované servisnými centrami EURAXESS, alebo nový zákon o pobyte cudzincov 
a s tým súvisiace formality. V rámci EURAXESS Slovensko sa dňa 20. 11. 2012 uskutočnil aj tretí ročník Dňa 
akademickej mobility a internacionalizácie, celodňovej konferencie s medzinárodnou účasťou, určený 
odborníkom, ktorí sa venujú medzinárodnej spolupráci a internacionalizácii svojich inštitúcií. 

V roku 2012 sme pokračovali v úspešnej organizácii neformálnych stretnutí 
s komunitou zahraničných výskumníkov, ktorí v tom čase absolvovali svoju 
výskumnú mobilitu na Slovensku. Podujatia boli organizované v Bratislave 
a Košiciach, s cieľom oboznámiť výskumníkov so službami servisných centier 
EURAXESS, prispieť k ľahšej komunikácii s touto cieľovou skupinou a vybudovať 
ich pozitívny vzťah k Slovensku ako hosťujúcej krajine. Účastníci podujatia 
pozitívne ocenili, a preto takéto podujatia plánujeme opäť uskutočniť.  

http://www.euraxess.sk/
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EURAXESS Slovensko: pomáhame výskumníkom zjednodušiť mobilitu 

V aktuálnom vydaní informačného bulletinu chceme obrátiť vašu pozornosť na naše služby, nové publikácie 
a špecializované poradenstvo, ušité priamo na mieru výskumníkom a výskumným organizáciám. Všetko nájdete 
v slovenských servisných centrách iniciatívy EURAXESS, ktoré sú v Bratislave aj v piatich regionálnych 
pracoviskách SAIA, n. o. Európska sieť EURAXESS Services spája viac ako 200 centier nachádzajúcich sa v 40 
európskych krajinách, a servisné centrá na Slovensku sú jej súčasťou. 

 Nové vydanie našej publikácie „Sprievodca mobilitou výskumných pracovníkov“ 

Slovenským aj zahraničným výskumníkom a výskumným organizáciám odporúčame 
aktualizované vydanie našich publikácií „EURAXESS Slovensko – Sprievodca mobilitou 
výskumných pracovníkov“ a „EURAXESS Slovakia – The International Researcher's 
Guide to Slovakia“. V publikáciách nájdete praktické informácie týkajúce sa mobility 
výskumníkov, informácie pre výskumné organizácie, ktoré plánujú alebo už realizujú 
medzinárodnú spoluprácu, zhrnuté sú tu aj programy, ktoré umožňujú získať podporu 
na financovanie výskumnej mobility. V anglickej verzii nájde čitateľ aj praktické 
informácie týkajúce sa formalít, vstupu a legálneho pobytu v krajine, daňových otázok, 
sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia, uznávania kvalifikácií, či 
zamestnania na Slovensku.  

 Špecializované poradenstvo o vstupe a pobyte cudzincov na Slovensku  

Servisné centrá EURAXESS poskytujú bezplatné špecializované poradenstvo a osobnú 
asistenciu zameranú na administratívne postupy pri vstupe a pobyte zahraničných 
študentov/doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov na 
Slovensku. Okrem konzultácií s pracovníkmi servisných centier, nájdu záujemcovia 

podrobné informácie o tejto téme na portáli EURAXESS Slovensko, aj v nových 

informačných brožúrach vo forme praktickej navigácie pod názvom „Vstup a pobyt 
cudzincov na Slovensku - praktická navigácia administratívnymi postupmi súvisiacimi s 
cudzincami, ktorí prichádzajú na Slovensko študovať, vyučovať na vysokej škole alebo 
vykonávať výskum“ a „Entry and stay in Slovakia – guide to administrative duties for 
foreigners coming to Slovakia to study, teach or carry out research“.  

Všetky spomenuté publikácie sú k dispozícii v papierovom vydaní v servisných centrách EURAXESS, alebo 

v elektronickej verzii na stiahnutie na portáli EURAXESS Slovensko. 

 Čo ponúkajú servisné centrá EURAXESS Slovensko výskumníkom a výskumným inštitúciám?  

Okrem špecializovaného poradenstva zameraného na vstup a pobyt cudzincov na Slovensku vám servisné 
centrá poskytnú aj ďalšie informácie a bezplatné služby pri riešení špecifických otázok ako sú financovanie 
pobytu výskumníka, ubytovanie, víza, povolenia na pobyt a pracovné povolenia, sociálne zabezpečenie 
a zdravotná starostlivosť, zdaňovanie príjmov, štúdium jazyka, či školy pre deti. Našim cieľom je mobilitu 
výskumníkov a súvisiace procesy čo najviac zjednodušiť. Okrem osobnej, telefonickej a e-mailovej konzultácie 
na našich pracoviskách nájdu výskumníci a výskumné inštitúcie informácie spracované v slovenskom aj 
anglickom jazyku na národnom mobilitnom portáli EURAXESS. Pripravujeme pre vás tiež internetovú platformu 
vo forme diskusného fóra, s cieľom lepšie zabezpečiť komunikáciu a výmenu informácií medzi osobami, 
s ktorými prehlbuje servisné centrum v rámci agendy EURAXESS spoluprácu, ako s potenciálnymi kontaktnými 
bodmi priamo na vysokých školách a vo výskumných organizáciách.  
 

 

http://www.euraxess.sk/
http://www.euraxess.sk/
http://www.euraxess.sk/
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Vážime si váš názor 

On-line prieskum pre zahraničných doktorandov, výskumníkov a 
vysokoškolských učiteľov v rámci projektu TANDEM 

Zahraniční výskumníci musia pri príchode do novej krajiny riešiť celý rad 
praktických problémov a situácií. Pri ich riešení často hľadajú a 
nachádzajú podporu u samotných univerzít a výskumných inštitúcií. Aj 

slovenské vysoké školy a výskumné inštitúcie takúto asistenciu v rôznej miere poskytujú, hoci  zatiaľ  zriedka vo 
forme štandardizovaných integračných služieb. Tieto služby sú pritom v čoraz väčšej miere chápané ako jeden z 
nástrojov na zvýšenie atraktivity inštitúcie, a preto je osobitná pozornosť venovaná ich profesionalizácii a 
ďalšiemu rozvoju.  

Východiskom pre skvalitňovanie týchto služieb je identifikácia potrieb zahraničných  výskumníkov. Práve na to 
je zameraný aj on-line prieskum určený zahraničným doktorandom, výskumníkom a vysokoškolským učiteľom.  
Prieskum sa zameriava na rôzne faktory ovplyvňujúce rozhodnutie pre zapojenie sa do mobility a na služby, 
ktoré môžu uľahčiť integráciu v novom prostredí a pozitívne tak toto rozhodnutie ovplyvniť. Osobitný dôraz 
kladie prieskum aj na aktivity zamerané na tzv. dvojkariérne páry, kedy sa v novej krajine pôsobenia snaží 
profesijne uplatniť aj sprevádzajúca/i partnerka/partner („Dual Career and Integration Services“). Výsledky 
prieskumu budú využité pri tvorbe štandardizovaných modulov integračných služieb pre zahraničných 
výskumníkov, ktoré budú poskytnuté slovenským vysokým školám a výskumným inštitúciám. Prieskum sa 
realizuje v anglickom jazyku a je dostupný na http://ww3.unipark.de/uc/TANDEM_SAIA/. Na vyplnenie 
dotazníka  je potrebných 10 až 15 minút.  

Prieskum je súčasťou projektu TANDEM, v ktorom je SAIA, n. o., zapojená ako partnerská inštitúcia. Viac 
informácií o projekte TANDEM nájdete na stránke www.euraxess-tandem.eu. 

On-line hodnotenie iniciatívy EURAXESS pre zahraničných výskumníkov, 
doktorandov a vysokoškolských učiteľov 

Európska komisia vykonáva v súčasnosti hodnotenie iniciatívy EURAXESS za obdobie 
2008 - 2012. Cieľom hodnotiacej štúdie bude posúdiť prínos európskeho portálu 
EURAXESS. Researchers in Motion (EURAXESS Jobs, Services, Rights a Links) - 
http://ec.europa.eu/euraxess/ ako aj služieb poskytovaných výskumníkom. Získané 
zistenia majú EK pomôcť lepšie porozumieť potrebám výskumníkov a umožniť v 
budúcnosti prispôsobiť a zlepšiť poskytovanú asistenciu.  

S týmto zámerom bol vytvorený on-line prieskum, vyplnením ktorého nám môžete sprostredkovať aj váš názor 
a pohľad na aktivity EURAXESS. Na vyplnenie dotazníka je potrebných najviac 15 minút, poskytnuté údaje sú 
dôverné a okrem zamýšľaného hodnotenia nebudú použité na iné účely.  

Vopred vám ďakujeme za váš čas venovaný prieskumu. Prosíme vás o vyplnenie dotazníka najneskôr do piatku, 
29.3.2012, 12:00 hod. Dotazník je dostupný na stránke https://www.surveymonkey.com/s/3NKX5RY, ako aj 
odkazom zo slovenského portálu EURAXESS. 

  

http://ww3.unipark.de/uc/TANDEM_SAIA/
http://www.euraxess-tandem.eu/
http://ec.europa.eu/euraxess/
https://www.surveymonkey.com/s/3NKX5RY
http://www.euraxess.sk/
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Odporúčame do vašej pozornosti: aktuálne výzvy 

 Horizont 2020:  Výber expertov do poradných skupín programu, uzávierka 6. 3. 2013 

Európska komisia spustila otvorenú výzvu na výber expertov zo všetkých oblastí, ktorí sa budú podieľať na 
formovaní budúceho rámcového programu Európskej únie pre financovanie výskumu a inovácií, Horizont 2020. 
Poradné skupiny poskytnú vysokokvalitné a včasné poradenstvo pre prípravu výziev na predkladanie projektov 
programu. Skupiny budú vytvorené pre rôzne témy, vrátane tých, ktoré sa dotýkajú európskych občanov vo 
veľkej miere, ako klimatické zmeny, prístupnejšia obnoviteľná energia, zaistenie bezpečnej potravy alebo 
zvládanie výziev súvisiacich s demografickými zmenami. Do výberu sa môžu prihlásiť jednotlivci, predstavitelia 
kolektívnych záujmových skupín, ako aj predstavitelia organizácií. 

Registrácia je možná do stredy 6. 3. 2013, 17.00 hod. SEČ na stránke Horizont 2020, kde sú aj ďalšie podrobné 
informácie..  

 FP7, Marie-Curie Actions: Career Integration Grants (CIG), uzávierka 7. 3. 2013 a 18. 9. 2013 

V rámci programu Marie Curie Actions bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o finančnú podporu 
rozvoja kariéry a vzdelávania výskumníkov rôzneho odborného zamerania. Grant predstavuje paušálny 
príspevok za účelom prispieť k výdavkom výskumníka spojenými s výskumom u hostiteľskej organizácie, teda 
výdavky potrebné na realizáciu projektu (plat, iní zamestnanci zapojení do výskumu, vybavenie, cestovné 
náklady, náklady na riadenie a i.). Termín na zasielanie žiadostí je do 7. 3. 2013, pričom výzva ostáva ďalej 
otvorená až do druhej uzávierky, 18. 9. 2013.  

Bližšie informácie, podmienky výzvy a podávanie žiadostí sú k dispozícii na web stránke výzvy CIG. 

 Fond na podporu výskumu pre zahraničných postdoktorandov, Karlova univerzita v Prahe, 
uzávierka 20. 3. 2013 

Karlova univerzita v Prahe zverejnila výzvu pre mladých výskumníkov zo zahraničia na predkladanie projektov, 
ktoré sa môžu realizovať vo vybraných témach vo výskumných centrách KU, ktoré vypíšu pozície pre takýchto 
výskumníkov. Pozície budú otvorené na obdobie 1. 7. 2013 – 1. 7. 2015, v oblasti medicíny, prírodných alebo 
sociálnych vied. Termín na zasielanie prihlášok pre zahraničných výskumníkov je do 20. 3. 2013. Bližšie 
informácie o podmienkach, procese prihlasovania a otvorených pozíciách sú dostupné na web stránke výzvy. 

 Štipendium SAV, uzávierka 31. 3. 2013 

Slovenská akadémia vied vyhlásila výzvu na zasielanie prihlášok na financovanie vedeckého projektu 
prostredníctvom programu Štipendium SAV. Cieľom programu je priviesť na pracoviská SAV excelentných 
pracovníkov zo zahraničia vo veku do 40 rokov, ktorí dlhodobo pracujú v zahraničí v oblasti vedy a výskumu. 
Vybrané pracovisko SAV uzatvorí s úspešným žiadateľom pracovnú zmluvu na dobu určitú (max. 4 roky), pričom 
finančné krytie mzdy, zákonných odvodov, príp. aj nákladov vedeckého projektu môže dosiahnuť výšku  max. 
40 000 €/rok. 

Termín na zasielanie prihlášok je do 31. 3. 2013. Bližšie informácie nájdu záujemcovia na webstránke 
o programe Štipendium SAV.   

  

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-experts
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-CIG&specificProgram=PEOPLE#wlp_call_FP7
http://www.cuni.cz/UKENG-233.html
http://stipendium.sav.sk/
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 Sciex-NMSch: štvrtá výzva na predkladanie žiadostí otvorená, uzávierka 1. 4. 2013 

Štvrtá výzva pre slovensko-švajčiarske tímy na predkladanie žiadostí v programe Sciex-NMS
ch 

je otvorená. 
V rámci programu sa poskytujú výskumné štipendiá pre mladých výskumných pracovníkov (doktorandov 
a postdoktorandov) v trvaní minimálne 6 mesiacov, maximálne 18 mesiacov v prípade postdoktorandov a 24 
mesiacov v prípade doktorandov, pričom všetky schválené štipendijné pobyty sa musia skončiť najneskôr 
31. 10. 2015. 

Podrobné podmienky k predkladaniu žiadostí možno nájsť na slovenskej alebo švajčiarskej web stránke 
venovanej programu Sciex-NMS

ch
. 

 Program Kapacity 7RP: Pilotná výzva na projekty ERA Chairs, uzávierka 30. 5. 2013 

V rámci programu Kapacity 7. rámcového programu EK, priorita 4: Výskumný potenciál, bola zverejnená pilotná 
výzva na predkladanie projektov ERA Chairs  (FP7-ERAChairs-Pilot Call-2013). Pilotný program je určený pre 
univerzity so sídlom v menej rozvinutých regiónoch (regióny NUTS 2 oprávnené na financovanie zo 
štrukturálnych fondov v rámci Konvergencie (Oznámenie K(2006) 3475). Umožní skombinovať financie EÚ 
určené pre výskum s financiami EÚ pre regionálny rozvoj. Cieľom je pritiahnuť výborných vedcov na univerzity, 
ktoré chcú získať medzinárodné uznanie vo výskume. Iniciatíva ERA Chairs podporí úsilie univerzít a ďalších 
podobných organizácií pri dosiahnutí excelentnosti vo výskume tak, aby boli konkurencieschopné na 
medzinárodnej úrovni. Tieto inštitúcie budú musieť  preukázať, že sú schopné poskytnúť potrebné vybavenie a 
zázemie na realizáciu excelentného výskumu v súlade s Európskym výskumným priestorom. 

Projekty je možné predkladať do 30. mája 2013. Predpokladá sa, že bude podporených 5 projektov. 

Ďalšie informácie nájdu záujemcovia na portáli účastníkov projektov FP7.  

 

Klinika práv EÚ, vyžadujte svoje európske práva 

Asociácia European Citizen Action Servis (ECAS) v spolupráci s Kentskou univerzitou 
v Bruseli spustila dňa 10. 1. 2013 iniciatívu s názvom Klinika práv EÚ (EU Rights Clinic) 
a s ňou súvisiacu poradenskú linku. Iniciatíva bola spustená v tom istom čase ako sa 
oficiálne začal Európsky roky občanov 2013, čím symbolicky podčiarkla potrebu 
proaktívne pristupovať k odstraňovaniu rozdielov medzi teóriou a praxou pri riešení 
otázok týkajúcich sa práv občanov EÚ.  

Klinika má za úlohu zhromažďovať svedectvá o problematických prípadoch, najmä v nasledujúcich oblastiach: 

 prekážky vo voľnom pohybe mladých ľudí hľadajúcich zamestnanie alebo študentov, 

 vstup a pobyt v Európskej únii, 

 sociálne zabezpečenie pri pobyte v rôznych krajinách. 

Občania z celej Európskej únie majú možnosť zavolať na poradenskú linku (+32 (2) 548 04 94), napísať e-mail 
(rightsclinic@ecas.org), vyplniť on-line dotazník, alebo využiť Skype (rights.clinic01; rights.clinic02; 
rights.clinic03), a zdieľať svoje osobné skúsenosti, požiadať o pomoc a prispieť tak k zlepšeniu európskych 
politík a legislatívy. 

Služba je v súčasnosti vo svojej skúšobnej fáze, a preto je bezplatná. Aktuálne je dostupná v anglickom, 
francúzskom, talianskom a holandskom jazyku, ostatné jazyky budú sprístupnené neskôr. Ďalšie informácie 

o iniciatíve Klinika práv EÚ sú k dispozícii na stránke Domu európskej občianskej spoločnosti (EHC).  

http://www.sciex.sk/
http://www.sciex.ch/
http://ec.europa.eu/research/participants/portalplus/static/desktop/en/calls/fp7-erachairs-pilotcall-2013.html#/
mailto:rightsclinic@ecas.org
http://www.citizenhouse.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=197&lang=en
http://www.citizenhouse.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=198&lang=en&phpMyAdmin=39c5ae3a29b84f0e2eb9bea84fd00d49
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Odporúčame do vašej pozornosti: publikácie a podujatia 

 Štúdia Medzinárodnej organizácie pre migráciu, IOM Bratislava: Migrácia zahraničných 
študentov do Slovenskej republiky. 

Organizácia IOM, ktorá je Národným kontaktným bodom Európskej migračnej siete 
v Slovenskej republike, realizovala v roku 2012 národnú štúdiu na tému integrácie 
zahraničných študentov z krajín mimo EÚ/EHP/Švajčiarska na Slovensku. Hlavné zistenia 
slovenskej národnej štúdie budú spolu so zisteniami ostatných krajín EÚ analyzované 
v súhrnnej štúdii rovnakého zamerania na úrovni EÚ. Cieľom súhrnnej štúdie bolo získať 
a zosumarizovať informácie súvisiace s politikami a opatreniami, ktoré ovplyvňujú 
rozhodnutie študovať v niektorej z členských krajín; a informácie o miere zneužívania 
povolení na pobyt štátnymi príslušníkmi krajín mimo EÚ/EHP/Švajčiarska za účelom 
získať legálny štatút v členskej krajine EÚ. V slovenskej štúdii sa téme „Dopady migrácie 
zahraničných študentov“ venoval aj Michal Fedák, zástupca výkonnej riaditeľky SAIA, 
n. o., a je jej venovaná v rámci publikácie samostatná kapitola. Publikáciu je možné stiahnuť na stránke 
Národného kontaktného bodu EMN v SR. 

 Education Today 2013: The OECD Perspective. 

Správa s názvom „Education Today 2013: The OECD Perspective“, predstavuje hlavné 
závery Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v rámci niekoľkých 
tematických oblastí a úrovní vzdelávania. Správa zostavená z ôsmich kapitol zahŕňa 
okrem iného témy: vzdelávanie a starostlivosť v rannom detstve, vysoké školstvo, 
výsledky a prínosy vzdelávania, spravodlivosť a rovnosť príležitostí, inovácie a znalostný 
manažment. Ku každej z tematických oblastí správa predstavuje kľúčové zistenia 
a politiky, ako aj zdrojové dokumenty OECD. Publikáciu si môžu záujemcovia prečítať on-
line alebo stiahnuť prostredníctvom elektronickej knižnice OECD.   

 Communicating EU Research & Innovation – A guide for project participants. 

GR pre výskum a inovácie EK vydalo novú brožúru, sprievodcu pre účastníkov v projektoch 
FP7. Cieľom tejto publikácie je poskytnúť nástroj pre lepšiu komunikáciu ohľadom 
projektov a dosiahnutých výsledkov. Publikácia je k dispozícii on-line na portáli účastníkov 
FP7, a papierovú verziu si je možné objednať prostredníctvom kníhkupectva EÚ.  

 Seminár ACA: Vysoké školstvo v Indii - aktuálny vývoj a vzťahy s Európou, 
Brusel (Belgicko), 14. 3. 2013 

Kľúčovou témou druhého semináru ACA v roku 2013 - European Policy Seminar (EPS), bude súčasný vývoj 
vysokého školstva v Indii a vzťahy s Európou. Účastníci seminára budú hľadať 
odpovede na otázky kde sa momentálne India ako druhá najľudnatejšia krajina sveta 
v tejto oblasti nachádza a ako sa bude rozvíjať v ďalších desaťročiach. Na seminári 

bude prezentovaná a analyzovaná aktuálna situácia indického vysokého školstva, a priblížené budú tiež prístupy 
a príklady spolupráce medzi Európou a Indiou. Podujatie sa uskutoční v Bruseli, 14. 3. 2013. Bližšie informácie 
a možnosť registrácie na http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=645.  

 

http://www.emn.sk/sk/na-stiahnutie
http://www.emn.sk/sk/na-stiahnutie
http://www.oecd-ilibrary.org/education/education-today-2013_edu_today-2012-en
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/ShowDoc/Extensions+Repository/General+Documentation/Guidance+documents+for+FP7/Communication/Coomunicating-Research-120925-WEB_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/ShowDoc/Extensions+Repository/General+Documentation/Guidance+documents+for+FP7/Communication/Coomunicating-Research-120925-WEB_en.pdf
http://bookshop.europa.eu/en/communicating-eu-research-innovation-pbKI3212366/
http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=645
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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 webstránke európskej siete 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 
 

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

