
EURAXESS portál

Portál EURAXESS je zdrojom užitočných  
informácií, ktoré môžu prispieť k rozvoju  
vašej výskumnej kariéry či napredovaniu vašej inštitúcie. 
Ak hľadáte novú kariérnu príležitosť, uvažujete o nadviazaní 
zaujímavej spolupráce, získaní zahraničnej skúsenosti 
či prijatí špičkového vedca, ste na správnom mieste.

Portál EURAXESS ponúka:
Pracovné a štipendijné možnosti
 medzinárodná databáza pracovných miest a štipendií 

vo výskume 
 životopisy výskumníkov dostupné registrovaným 

zamestnávateľom
 bezplatné zverejňovanie voľných pozícií vo výskume
 Európska charta výskumných pracovníkov a Kódex 

správania pre nábor výskumných pracovníkov ako záruka 
pre priaznivé pracovné podmienky vo výskumných 
inštitúciách

 tipy a nástroje na podporu kariérneho rozvoja 
pre výskumníkov a ich zamestnávateľov

Praktické informácie pri mobilite v 42 krajinách 
 pobyt v zahraničí
 sociálne poistenie a zabezpečenie 
 zdravotné poistenie a starostlivosť
 zdaňovanie príjmov
 zamestnávanie cudzincov
 overovanie dokladov
 mobilita s rodinnými príslušníkmi 

Informácie o Slovensku na slovenskom portáli EURAXESS

Využívajte naplno všetky výhody portálu.  
Zaregistrujte sa bezplatne na

https://euraxess.ec.europa.eu/user

Bratislava
Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1
tel.: 02/59 30 47 00, 59 30 47 11
fax: 02/59 30 47 01
euraxess@saia.sk 

Banská Bystrica
Tajovského 51, 974 01 Banská Bystrica
tel.: 048/413 78 10
saia.bbystrica@saia.sk 

Košice
Boženy Němcovej 32, 040 01 Košice
tel.: 055/632 54 18
saia.kosice@saia.sk 

Nitra
Univerzita Konštantína Filozofa
Trieda Andreja Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel.: 037/640 81 87
saia.nitra@saia.sk 

Žilina
Ubytovacie zariadenie ŽU – Veľký Diel 
blok E–F, Vysokoškolákov 20, 010 08 Žilina
tel.: 0948 29 16 67
saia.zilina@saia.sk 

brána k atraktívnej kariére centrá EURAXESS Slovensko
vo výskume na pracoviskách SAIA, n. o.

Navštívte nás

www.saia.sk
https://granty.saia.sk
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Váš sprievodca mobilitou 
a kariérou vo výskume

EURAXESS Slovensko
www.euraxess.sk

viac ako 1,6 milióna návštev mesačne



EURAXESS
v skratke pre výskumníkov

EURAXESS EURAXESS
EURAXESS – Výskumníci v pohybe je unikátna paneurópska 
iniciatíva Európskej komisie, do ktorej je v súčasnosti zapojených 
42 krajín prostredníctvom viac než 600 centier EURAXESS.

Umožňuje prístup k širokému spektru informácií a služieb 
pre výskumníkov so záujmom o pôsobenie v Európe. Informuje 
o financovaní a podpore výskumnej mobility a prináša nástroje 
a tipy pre kariérny rozvoj výskumníkov.

Slovenské centrá EURAXESS sú tu pre vás v piatich mestách. 
Bezplatne poskytované služby sú určené výskumníkom 
i výskumným organizáciám. Mnohé praktické informácie 
sú ľahko dostupné aj online – na portáli EURAXESS.

 objavte nové kariérne príležitosti v európskej databáze 
pracovných a štipendijných ponúk vo výskume  
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs 

 zverejnite svoj životopis a ukážte svoje schopnosti 
výskumným organizáciám  
https://euraxess.ec.europa.eu/user 

 poraďte sa s odborníkmi v 42 krajinách o praktických 
otázkach sprevádzajúcich výskumnú mobilitu 
https://euraxess.ec.europa.eu/choose-your-country

 vyhľadajte spolupracovníkov pre svoj projekt  
https://euraxess.ec.europa.eu/partnering 

 príďte na podujatia organizované centrami EURAXESS 
Slovensko www.euraxess.sk/sk/main/aktuality 

 využite nástroje na lepšie plánovanie rozvoja  
vašej kariéry vo výskume https://www.euraxess.sk/sk/
main/jobs-funding/karierny-rozvoj/kariera/

 zapojte sa do iniciatívy Science4Refugees a pomôžte 
výskumníkom z radov utečencov opätovne naštartovať 
kariéru vo výskume https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/
science4refugees

 zverejnite bezplatne svoje pracovné 
ponuky v európskej databáze 
príležitostí vo výskume a sledujte 
návštevnosť zverejnenej ponuky 
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs

 získajte vhodného kandidáta 
do svojho výskumného tímu 
prostredníctvom prístupu k medzinárodnej 
databáze životopisov https://euraxess.ec.europa.eu/
partnering/members/search

 nájdite partnerov pre svoj projekt  
https://euraxess.ec.europa.eu/partnering 

 informujte sa o štipendiách a grantoch na prijatie 
zahraničného doktoranda či výskumníka  
https://grants.saia.sk 

 poraďte sa s nami o praktických otázkach 
pri zamestnávaní zahraničného kolegu  
www.euraxess.sk/sk/main/prakticke-info/ 
pre-organizacie/prijimanie-cudzincov

 príďte na podujatia organizované centrami EURAXESS 
Slovensko www.euraxess.sk/sk/main/aktuality

 vytvorte atraktívne pracovisko, 
dodržiavajúce princípy Európskej 
charty výskumných pracovníkov 
a Kódexu správania pre nábor 
výskumných pracovníkov, a získajte 
ocenenie HR Excellence in Research 
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r

 pripravte portfólio služieb podporujúcich rozvoj kariéry 
vašich výskumníkov https://euraxess-reflex.saia.sk/

pre organizácie

https://euraxess.ec.europa.eu

www.euraxess.sk
Všetky naše publikácie na jednom mieste
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