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EURAXESS  
Researchers in Motion

je bránou k atraktívnej 
kariére výskumníka v Európe

jednoduchšie
EURAXESS Jobs: 
•	 bezplatná	databáza	voľných	pracovných	miest	

a štipendií vo výskume 
•	 nástroj	pre	výskumníkov	aj	organizácie
•	 viac	ako	5	000	aktuálnych	ponúk

EURAXESS Services:
•	 bezplatné	služby	a	poradenstvo	
•	 pre	výskumníkov	a	ich	rodiny,	ktorí	sa	rozhodli	

pokračovať v kariére výskumníka v inej krajine 
•	 pre	vysoké	školy,	výskumné	a	vývojové	organizácie,	

ktoré by radi prijali výskumníka zo zahraničia
•	 viac	ako	200	servisných	centier	v	40	krajinách	

Európy s 39 národnými portálmi
•	 v	roku	2013	približne	238	000	odpovedí	na	otázky

EURAXESS Rights: 
•	 lepšie	podmienky	pre	zamestnanie	a	prácu	

výskumníkov
•	 jednoduchá	príležitosť	pre	výskumné	organizácie	
zaradiť	sa	medzi	popredné	organizácie	ponúkajúce	
stimulujúce	a	priaznivé	pracovné	prostredie	
postavené na princípoch Európskej charty 
výskumných pracovníkov a Kódexu správania 
pre nábor výskumných pracovníkov

EURAXESS Links: 
•	 sieť	pre	európskych	výskumníkov	pôsobiacich	mimo	
Európy,	využívajúca	rôzne	webové	nástroje

•	 v	Brazílii,	Číne,	Indii,	Japonsku,	Severnej	Amerike	
a štátoch	Juhovýchodnej	Ázie.
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EURAXESS Slovensko

Servisné centrá 
EURAXESS na Slovensku

spravovaný SAIA, n. o.

•	 databáza	grantov	a	štipendií	výskumných	pobytov	
v zahraničí spravovaná SAIA, n. o.

•	 praktické	informácie	o	administratívnych	povinnostiach	
pri pobyte výskumníka a jeho rodiny v zahraničí 
a na Slovensku

•	 prístup	k	európskej	databáze	pracovných	ponúk	
vo výskume	EURAXESS	Jobs

•	 aktuálne	informácie	o	organizovaných	podujatiach	
a novinkách v oblasti výskumnej mobility

•	 špeciálna	časť	pre	vysoké	školy,	výskumné	organizácie	
a priemysel

•	 v	šiestich	univerzitných	mestách	ako	súčasť	pracovísk	
SAIA

•	 pre	slovenských	výskumníkov	a	doktorandov	uvažujúcich	
o výskumnom pobyte v zahraničí

•	 pre	zahraničných	výskumníkov	a	doktorandov,	
prichádzajúcich	na	Slovensko

•	 pre	slovenské	vysoké	školy,	výskumné	a	priemyselné	
organizácie	prijímajúce	zahraničných	výskumníkov

•	 informujú	a	poskytujú	osobné	poradenstvo
•	 organizujú	semináre,	konferencie	aj	neformálne	
stretnutia	zahraničných	výskumníkov	pôsobiacich	
na Slovensku a ich rodín

•	 vydávajú	praktické	informačné	materiály,	publikácie,	
elektronický newsletter 

•	 moderujú	diskusné	fórum	pre	všetkých,	ktorí	majú	
záujem	riešiť	otázky	súvisiace	s	mobilitou	výskumníkov

www.euraxess.sk

EURAXESS pre výskumných 
pracovníkov, vysokoškolských 
učiteľov a doktorandov
1. výskumné príležitosti a obohatenie výskumnej kariéry 

pobytom v zahraničí. Informácie o:
•	 pracovných	pozíciách	vo	výskume
•	 štipendiách	a	grantoch	na	výskumné	pobyty	

2.	 poradenstvo	v	otázkach	súvisiacich	s	výskumným	
pobytom v zahraničí

1. a)	 sledujte	databázu	voľných	výskumných	pozícií	
na európskom	portáli	EURAXESS	Jobs:	 
http://ec.europa.eu/euraxess/jobs a databázu 
štipendijných	príležitostí	dostupnú	z	www.euraxess.sk

     b)	 zaregistrujte	sa	na	európskom	portáli	EURAXESS	Jobs	
http://ec.europa.eu/euraxess/jobs
•	 nechajte	si	zasielať	pracovné	a	štipendijné	ponuky	
podľa	zadaných	kritérií	priamo	na	váš	e-mail	

•	 sprístupnite	svoj	životopis	registrovaným	výskumným	
organizáciám	

2. a)	 vyhľadajte	si	informáciu	o	tom,	na	čo	myslieť	v súvislosti	
s výskumným pobytom v zahraničí na slovenskom portáli 
www.euraxess.sk	a	užitočné	informácie	o	cieľovej	krajine	
prostredníctvom http://ec.europa.eu/euraxess/services

     b)	 obráťte	sa	na	servisné	centrá	na	Slovensku	i	v	cieľovej	
krajine

3.	 navštívte	podujatia	a	semináre	organizované	servisnými	
centrami EURAXESS na Slovensku

A. informácie napr. o:
•	 ubytovaní
•	 podmienkach	pobytu	

a zamestnania v krajine
•	 zdravotnom	poistení,	

zdravotnej starostlivosti
•	 sociálnom	poistení	

a zabezpečení 
•	 zdaňovaní	príjmov
•	 každodennom	živote	v	krajine	

(informácie o jazykových 
kurzoch,	škôlkach	a	školách	
pre deti, ...)

B. potrebné kroky
•	 pred	odchodom	

zo Slovenska
•	 počas	pobytu	v	zahraničí
•	 po	návrate	na	Slovensko

EURAXESS pre vysoké školy, 
výskumné organizácie, 
malé a stredné podniky 
a priemyselné organizácie 
pôsobiace vo výskume
1.	 informácie	o	štipendiách	a	grantoch	na	prijatie	

zahraničného doktoranda, či výskumníka
2.	 vyhľadanie	a	získanie	vhodného	pracovníka/doktoranda	
na	ponúkanú	výskumnú	pozíciu	

3. poradenstvo pri prijímaní zahraničného výskumníka 
do Vašej	organizácie,	napr.	o:
•	 vstupe	a	pobyte	na	Slovensku
•	 zamestnaní	cudzincov	na	Slovensku
•	 zdravotnom	poistení	a	zdravotnej	starostlivosti
•	 sociálnom	poistení	a	zabezpečení
•	 iných	praktických	otázkach	týkajúcich	sa	bežného	

života výskumníka a jeho rodiny
4.	 zatraktívnenie	vašej	organizácie	a	zaradenie	medzi	
európske	pracoviská,	ktoré	dodržujú	pravidlá	
excelentnosti	pri	zaobchádzaní	s	ľudskými	zdrojmi	
vo výskume 

1. sledujte databázu štipendijných príležitostí pre 
zahraničných	uchádzačov	dostupnú	z	www.euraxess.sk

2.	 zaregistrujte	svoju	organizáciu	na	európskom	portáli	
EURAXESS	Jobs: http://ec.europa.eu/euraxess/jobs:
•	 bezplatne	inzerujte	vašu	pracovnú	ponuku	
•	 vyhľadávajte	vhodných	kandidátov	v	databáze	

životopisov výskumníkov
3. a) obráťte sa na servisné centrá EURAXESS na Slovensku
     b)	 poraďte	sa	a	diskutujte	s	kolegami	z	vysokých	škôl,	
výskumných	organizácií	a	pracovníkmi	EURAXESS	
na Slovensku o otázkach spojených s pobytom 
zahraničných výskumníkov v diskusnom fóre 
EURAXESS: http://forum.saia.sk 

4. prihláste sa k princípom európskej Charty a Kódexu 
v jednoduchom	schvaľovacom	procese	 
na http://ec.europa.eu/euraxess/rights

5.	 navštívte	podujatia	a	semináre	organizované	
servisnými centrami EURAXESS na Slovensku

Kde?

Pre koho?

Co?

co pre to urobit… co pre to urobit…


