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EURAXESS vo vašom regióne 
 

Cieľom siete EURAXESS je byť svojim klientom - výskumníčkam a výskumníkom podieľajúcim sa na zahraničnej 
mobilite, čo najbližšie. Preto je jednou z priorít slovenskej siete EURAXESS v tomto roku rozvoj jej aktivít 
a služieb v regiónoch. Práve tieto aktivity by sme vám radi predstavili v druhom vydaní newslettra siete 
EURAXESS Slovensko. 

 
Regionálne pracovné semináre k novému zákonu o pobyte cudzincov 

 

Nový zákon o pobyte cudzincov, ktorý vstúpil do platnosti 
v tomto roku, so sebou priniesol viacero zmien v postupoch 
týkajúcich sa pobytu zahraničných študentov, doktorandov a 
pedagogických a výskumných pracovníkov. EURAXESS preto 
pripravil sériu regionálnych seminárov, ktorých cieľom je 
nielen informovať o obsahu nového zákona, ale najmä 
diskutovať o praktických aspektoch jeho uplatňovania 
v každodennej práci. Semináre sú určené pre pracovníkov 
a pracovníčky zahraničných oddelení vyoských škôl 
a výskumných organizácií, koordinátorov medzinárodných 
programov, pracovníkov personálnych oddelení a všetkých 
tých, ktorí sa o zahraničných hostí prichádzajúcich na 
Slovensko starajú. Súčasťou seminárov je preto aj prezentácia 

príkladov z praxe a korektného spracovania dokumentov potrebných na podanie kompletnej žiadosti a 
vypĺňanie formulárov jednotlivých žiadostí. Semináre ponúkajú priestor aj pre spoločnú diskusiu o konkrétnych 
situáciách, ktoré vo svojej práci riešia účastníci seminára. Regionálne semináre už boli úspešne zrealizované 
v Nitre, Trnave, Prešove a Košiciach. V apríli sa uskutočnia semináre v Žiline, Banskej Bystrici a Bratislave. Na 
jeseň pre vás pripravujeme aj semináre zamerané na problematiku zamestnávania výskumníkov a výskumníčok 
z iných členských štátov EÚ (zdravotné a sociálne poistenie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najbližšie pracovné semináre 
 
V apríli sa uskutočnia nasledujúce pracovné semináre k Zákonu o pobyte cudzincov:  

 v  Žiline 17. apríla 2012 o 9:30 v Zasadacej sieni Vedeckej rady Žilinskej univerzity (Nová menza Veľký diel - areál 

študentských domovov ŽU, ul. Vysokoškolákov 20) 

 v Banskej Bystrici 18. apríla 2012 o 9:30  v budove Rektorátu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (Národná 12) 

 v Bratislave 20. apríla 2012 o 13:00 priestoroch Fakulty architektúry STU  (Námestie slobody 19) 
 

Semináre sú zamerané najmä na hlavné zásady žiadosti o víza, určovanie optimálneho typu prechodného pobytu 
cudzincov  a využitie dohody o hosťovaní.  Súčasťou seminára je aj prezentácia  príkladov z praxe,  predstavenie 
dokumentov potrebných na podanie kompletnej žiadosti o pobyt a vypĺňanie formulárov jednotlivých žiadostí. 

Účasť na seminároch v Žiline, Banskej Bystrici a Bratislave, je potrebné potvrdiť na adrese euraxess@saia.sk s uvedením 
mesta, v ktorom sa na seminár chystáte. 

mailto:euraxess@saia.sk
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Podujatia pre zahraničných výskumníkov: neformálne stretnutie v Košiciach  
 

Súčasťou podpory prichádzajúcich 
výskumníčok a výskumníkov nie je len 
asistencia s administratívnymi procedúrami. 
Rovnako dôležitá je aj pomoc pri integrácii do 
kultúrneho a sociálneho prostredia 
hosťujúcej krajiny. Práve pozitívna skúsenosť 
v tejto oblasti je často tým faktorom, ktorý 
prispeje k opätovnému návratu výskumníka 
do hosťujúcej krajiny, či ku kladnému 
odporúčaniu ďalším kolegom so záujmom 
o pobyt v danej krajine. Súčasťou aktivít 
EURAXESS je preto aj organizácia 
neformálnych stretnutí pre výskumníkov, 
ktoré majú k takejto integrácii prispieť. Ak je 
pre výskumníkov a výskumníčky takéto 

stretnutie dobrou príležitosťou stretnúť svojich zahraničných kolegov a lepšie spoznať slovenskú kultúru, pre 
pracovníkov siete EURAXESS je výborným nástrojom pre získanie spätnej väzby o skúsenostiach a problémoch, 
ktorým čelia. Prvé stretnutie v tomto roku zorganizovalo 3. apríla servisné centrum EURAXESS v rámci 
regionálneho pracoviska SAIA v Košiciach. Výskumníci a výskumníčky si so sprievodcom prezreli mesto, 
vychutnali si výhľad z veže Dómu sv. Alžbety a na záver využili príležitosť pre vzájomné spoznávanie sa a 
rozhovory na spoločnom posedení. Najbližšie stretnutie sa uskutoční v Bratislave na konci apríla.   
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Stretnutie pre zahraničných výskumníkov v Bratislave 

Zahraničných výskumníkov a PhD. študentov pozýva 

EURAXESS Slovensko na stretnutie, ktoré sa uskutoční 

26. 4. 2012 v Bratislave. Stretávame sa 26. 4. 2012 o 13.45 

pred historickou budovou SND. V rámci stretnutia je 

naplánovaná jazda historickým vláčikom a prehliadka 

starého mesta. Po prehliadke pozývame výskumníkov na 

malé posedenie. Účasť na stretnutí je bezplatná. Vítaní sú 

všetci zahraniční výskumníci ako aj PhD. študenti, ktorí 

v súčasnosti pôsobia na niektorej zo slovenských vysokých 

škôl alebo výskumných inštitúcií, bez ohľadu na štipendijný 

program, v rámci ktorého sú podporení. V prípade záujmu 

o účasť na stretnutí je potrebná on-line registrácia. 

Informácia o stretnutí v slovenskom, a anglickom jazyku 

a registračný formulár sú dostupné na stránke 

www.euraxess.sk v sekcii noviniek. Za preposlanie 

informácie zahraničným výskumníkom a PhD. študentom 

pôsobiacim v rámci vašej inštitúcie vám budeme vďační. 

http://www.euraxess.sk/
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Kde nás nájdete v regiónoch 

 

Členom európskej siete EURAXESS 
a organizáciou koordinujúcou aktivity 
siete na Slovensku je SAIA, n. o. so 
sídlom v Bratislave. Prostredníctvom jej 
krajských pobočiek však EURAXESS 
poskytuje svoje služby na celom 
Slovensku. Služby siete EURAXESS nie sú 
určené len štipendistom programov 
administrovaných SAIA, n. o., ale 
všetkým zahraničným výskumníkom 
a doktorandom prichádzajúcim na 
Slovensko a rovnako tak domácim 
výskumníkom zúčastňujúcim sa výskum-
ných mobilít v zahraničí. 

 
Bratislava 
 
EURAXESS servisné centrum pri SAIA, n. o. 
Nám. slobody 23 
812 20 Bratislava 1 
tel.: 02 544 11 426 
e-mail: euraxess@saia.sk 
 Žilina 
 
Košice 
 
SAIA, n. o., regionálna pobočka Košice 
Boženy Němcovej 32 
040 01 Košice 
tel.: 055 6325 418 
e-mail: saia.kosice@saia.sk 
 Nitra 
 
Nitra 
 
SAIA, n. o., regionálna pobočka Nitra 
Univerzita Konštantína Filozofa 
Trieda Andreja Hlinku 1 
949 74 Nitra 
tel.: 037 6408 187 
e-mail: saia.nitra@saia.sk 
 
 

Prešov 
 
SAIA, n. o., regionálna pobočka Prešov 
Prešovská univerzita 
Ul. 17. novembra 11 
080 01 Prešov 
tel./fax: 051/7711 676 
e-mail: saia.presov@saia.sk 
 
Banská Bystrica 
 
SAIA, n. o., regionálna pobočka Banská Bystrica 
(dočasne pre verejnosť zatvorené) 
Tajovského 51 
974 01 Banská Bystrica 
tel./fax: 048 4137810 
e-mail: saia.bbystrica@saia.sk 
 
Žilina 
 
SAIA Žilina, n. o. 
Hurbanova 4 
010 01 Žilina 
tel.: 041 5651 458 
e-mail: saia.zilina@saia.sk 
 

 

mailto:saia@saia.sk
mailto:saia.kosice@saia.sk
mailto:saia.nitra@saia.sk
mailto:saia.presov@saia.sk
mailto:saia.bbystrica@saia.sk
mailto:saia.zilina@saia.sk
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Odporúčame do vašej pozornosti 
 

 Medzinárodná konferencia a match-making FP7 CONNECTIONS 2012 

SOVVA, BIC Bratislava a MŠVVaŠ SR organizujú dňa 16. mája 2012 v Bratislave medzinárodnú konferenciu 
a match-making – FP7 CONNECTIONS 2012. Cieľom konferencie je poskytnúť informácie o balíku výziev 
7RP, ktorých vyhlásenie je plánované v lete 2012 a predstaviť pripravovaný rámcový program Horizont 
2020 a možnosti, ktoré prináša pre Slovensko. Zámerom podujatia je aj  poskytnúť priestor pre networking 
a nadviazanie kontaktov na tvorbu projektových konzorcií medzi slovenskými a zahraničnými partnermi. 
Miestom konania konferencie je budova Technopolu v Bratislave (Technopol Congress Centre). Viac 
informácii o konferencii nájdete na stránke http://www.b2match.eu/fp7connections2012. 

 PROMODOC:  „Think doctorate – think Europe“ 

Zvýšiť atraktívnosť doktorandského štúdia v Európskej únii pre záujemcov z tretích krajín je zámerom 
projektu PROMODOC, ktorého realizátormi sú popredné európske inštitúcie, pôsobiace v oblasti 
internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania a doktorandského štúdia (IAE, EURODOC, DAAD, Nuffic, 
Campus France, British Council). Aktivity projektu zahŕňajú vytvorenie platformy pre informovanie 
a propagáciu programov doktorandského štúdia ponúkaných v krajinách Európskej únie 
(www.promodoc.eu) ako aj aktívnu podporu pri výbere vhodného doktorandského programu pre 
konkrétnych záujemcov. Súčasťou projektu je preto taktiež vytvorenie siete ambasádorov, ktorých úlohou 
bude prezentovať doktorandské študijné programy v EÚ a aktívne asistovať pri výbere záujemcom 
v Kanade a USA. Ambasádormi sa môžu stať aj slovenskí výskumníci a výskumníčky, ktorí v období od 
septembra 2012 do októbra 2013 pôsobia v Kanade a USA. Uzávierka podávania prihlášok do otvorenej 
výzvy na začlenenie do siete 25 ambasádorov projektu PROMODOC je 30. apríla 2012. Podmienky 
zapojenia sa do otvorenej výzvy nájdete na stránke www.promodoc.eu/ambassadors-network.  

 Dotazník o skúsenostiach vedeckej komunity s účasťou v 7. rámcovom programe 

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) ako národný koordinátor podporných 
štruktúr 7. rámcového programu EÚ pripravuje národnú Správu o účasti SR v 7. rámcovom programe. 
Súčasťou správy budú aj výsledky dotazníkového prieskumu, ktorého cieľom je získať podrobnejšie názory 
vedeckej komunity na tento nástroj a jeho využívanie v SR.  Dotazník je určený najmä vedúcim 
predstaviteľom vedeckých tímov, ktorí už majú skúsenosti s podávaním projektov, resp. by mali záujem sa 
zúčastniť výziev na podávanie projektov v budúcnosti. Do dotazníkového prieskumu je možné sa zapojiť do 
23. apríla 2013.  Viac informácií nájdete na stránke http://www.7rp.sk/aktuality/dotaznikovy-prieskum-k-
zapojeniu-sr-do-7-ramcoveho-programu-eu.html. 

 Informácie o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v EÚ 

So zamestnávaním výskumníčok a výskumníkov z iných členských štátov Európskej únie je spojený celý rad 
otázok plynúcich najmä z nevyhnutnosti rešpektovania pravidiel koordinácie systémov sociálneho 
zabezpečenia v rámci jednotného pracovného trhu EÚ. Jedným z hlavných problémov pri získavaní 
informácii o národných úpravách v tejto oblasti je aj skutočnosť, že sú zväčša dostupné iba v jazyku 
domácej krajiny. Európska komisia preto na svojej stránke zverejnila podrobné informačné prehľady 
o systémoch sociálneho a zdravotného zabezpečenia v jednotlivých krajinách Európskeho hospodárskeho 
priestoru vo všetkých jazykoch Spoločenstva, vrátane Slovenčiny. Prehľady sú dostupné na stránke 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=858 

http://www.b2match.eu/fp7connections2012
http://www.promodoc.eu/
http://www.promodoc.eu/ambassadors-network
http://www.7rp.sk/aktuality/dotaznikovy-prieskum-k-zapojeniu-sr-do-7-ramcoveho-programu-eu.html
http://www.7rp.sk/aktuality/dotaznikovy-prieskum-k-zapojeniu-sr-do-7-ramcoveho-programu-eu.html
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=858


 

 

 

SAIA, n. o. 

Newsletter EURAXESS Slovensko vydáva SAIA, n. o.,  
v rámci projektu Servisné centrá EURAXESS. 

SAIA, n. o., Nám. slobody 23, 812 20 Bratislava 1 
e-mail: euraxess@saia.sk, www.euraxess.sk, www.saia.sk 

 

 
 

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). Aktivity európskej siete 
EURAXESS sú realizované v rámci štyroch hlavných iniciatív: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slovensko sa do iniciatívy EURAXESS zapojilo prostredníctvom SAIA už v roku 2004. V roku 2011 sa EURAXESS 
Slovensko výraznejšie aktivizuje aj vďaka finančnej podpore MŠVVaŠ SR – bola spustená nová verzia portálu 
www.euraxess.sk a postupne sa vytvára sieť servisných centier na pracoviskách SAIA po celom Slovensku.  
Cieľom projektu EURAXESS Slovensko je zjednodušiť príchod zahraničných výskumníčok a výskumníkov na 
Slovensko, ako aj vycestovanie slovenských výskumníčok a výskumníkov do zahraničia.  
 
Viac informácií o sieti EURAXESS nájdete na stránkach:  
 
http://ec.europa.eu/euraxess 
www.euraxess.sk 
www.facebook.com/euraxess.sk 
www.saia.sk 
 

 

EURAXESS Services  je sieť viac ako 200 centier v 38 krajinách poskytujúcich 
služby a poradenstvo výskumníkom a ich rodinám, ktorí sa rozhodli pokračovať v 
kariére výskumníka v inej krajine. 
 
 
 
EURAXESS Jobs je bezplatný nástroj pre nábor výskumných pracovníkov 
s databázou pracovných pozícií, grantov a štipendií pre výskumníkov v rôznych 
štádiách ich kariéry. 
 
 
 
EURAXESS Rights ponúka informácie o Charte a Kódexe a ďalších iniciatívach 
zameraných na práva a povinnosti výskumníka a výskumnej organizácie. 
 
 
 
EURAXESS Links je nástroj na prepojenie európskych výskumníkov dlhodobo 
pôsobiacich mimo Európy; Links pôsobia zatiaľ v Číne, Indii, Japonsku, Singapúre 
a USA. 

http://www.euraxess.sk/
http://ec.europa.eu/euraxess
http://www.euraxess.sk/
http://www.facebook.com/euraxess.sk
http://www.saia.sk/

