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V marci 2005 Európska komisia prijala odporúčania Recommendation on the European Char-
ter for Researchers and a Code of Conduct for the Recruitment of Researchers (Európska 
charta výskumných pracovníkov a Kódex správania pre nábor výskumných pracovníkov).

Dokumenty Charta a Kódex objasňujú úlohy, povinnosti a práva výskumných pracovníkov, ako 
aj ich zamestnávateľov a fi nancujúcich organizácií. Ich cieľom je propagovať atraktívnosť 
kariéry vo výskume a zlepšiť zamestnanecké a pracovné podmienky pre výskumných 
pracovníkov v celej Európe. Realizácia Charty a Kódexu je dôležitou súčasťou stratégie Eu-
rópskej únie na podporu zamestnanosti a ekonomického rastu vybudovaním konkurenčného, 
transparentného a otvoreného trhu práce pre výskumných pracovníkov.

Stratégia ľudských zdrojov pre výskumných pracovníkov (HRS4R) bola uvedená v roku 2008. 
Stratégia HRS4R poskytuje zamestnávateľom a fi nancujúcim organizáciám výskumných pra-
covníkov podporu v praktickej realizácii zásad uvedených v dokumentoch Charta a Kódex. 
Tento podrobný postup umožňuje organizáciám začleniť zásady do svojej vlastnej politiky 
ľudských zdrojov, takže organizáciu propaguje ako podnetné a vhodné pracovisko ale-
bo ako fi nancujúcu organizáciu, ktorá podporuje poskytovanie takéhoto vhodného prostredia 
prostredníctvom svojich pravidiel fi nancovania.



  Do praxe ju zavádzajú samostatné inštitúcie na 
základe dobrovoľného rozhodnutia.

  Vychádza z internej analýzy zásad uvedených  
v dokumentoch Charta a Kódex a porovnáva 
ich s pravidlami a postupmi inštitúcie pre 
manažment ľudských zdrojov. 

  Je jednoduchá a ľahká, nebyrokratická  
a pružná, pričom berie do úvahy množstvo 
rôznych situácií v jednotlivých inštitúciách.

  Je znakom transparentnosti a poskytuje 
jednoduché, verejne dostupné informácie o kro-
koch, ktoré majú inštitúcie podniknúť na reali-
záciu zásad uvedených v dokumentoch Charta 
a Kódex.

EURAXESS – Researchers in Motion:
ec.europa.eu/euraxess 

EURAXESS Rights: 
ec.europa.eu/euraxess/rights

EURAXESS Roadshow: 
www.facebook.com/EURAXESS.OnTour,
@Euraxess_OnTour, 
#EURAXESS_OnTour, #EU4jobs

Stratégia HRS4R sa dá ľahko použiť a 
pružne uviesť do platnosti:

Stratégia ľudských zdrojov obsahuje 
týchto päť krokov:

internú analýzu, pomocou ktorej sa vyhodnotí, nakoľko 

už organizácia funguje v súlade s dokumentmi Charta  

a Kódex;

zverejnenie inštitucionálnej stratégie ľudských zdro-

jov a akčného plánu, ktoré sa v konkrétnych krokoch 

venujú najdôležitejším zisteným medzerám;

v prípade splnenia stanovených požiadaviek udelenie 

loga Európskej komisie „HR Excellence in Research“ – 

„Excelentnosť  ľudských zdrojov v oblasti výskumu“;

po dvoch rokoch vlastné hodnotenie uskutočnenia plá-

nu opatrení;

po štyroch rokoch externé vyhodnotenie, ktorého  

výsledkom môže byť buď obnovenie, alebo odobratie 

práva používať logo.

Logo „HR Excellence in Research“ získalo dote-
raz (ku koncu januára 2014) 177 organizácií. 
Úplný zoznam nájdete na webovej stránke EU-
RAXESS Rights.
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