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Európska sieť EURAXESS: spolupracujeme pre vyššiu kvalitu služieb 
 
Bezplatný prístup k informáciám a službám v štyridsiatich krajinách, stovky servisných centier a lokálnych 
kontaktných bodov a 36 národných internetových portálov s informáciami v anglickom jazyku – to všetko majú 
mobilní výskumníci k dispozícii v rámci európskej siete EURAXESS. Byť súčasťou európskej siete EURAXESS však 
neznamená len lepší prístup k informáciám z prvej ruky. Vďaka členstvu v sieti, je EURAXESS Slovensko súčasťou 
procesu neustáleho vzájomného učenia sa a výmeny skúseností, ktorých výsledkom sú kvalitnejšie služby. 
Tretie vydanie newslettra je venované práve naším aktivitám v rámci európskej siete EURAXESS a možnostiam, 
ktoré existencia tejto siete prináša našim klientom. 

 

� Spoločné projekty:  rozvíjame kapacity siete 
 
Členovia európskej siete EURAXESS majú k dispozícii celý rad nástrojov, ktorých cieľom je podporiť vzájomnú 
spoluprácu a výmenu skúsenosti v rámci siete a zvyšovať dostupnosť a kvalitu služieb pre mobilných 
výskumníkov. Využívajú modernú on-line platformu pre zdieľanie informácií a vzájomnú komunikáciu. 
Pravidelne sa zúčastňujú odborných školení a spoločných stretnutí, v rámci ktorých sa venujú tak každodenným 
aktivitám servisných centier EURAXESS, ako aj strategickým otázkam spojeným s posilňovaním úlohy siete 
v rozvoji Európskeho výskumného priestoru. V neposlednom rade spolupracujú členovia siete pri realizácii 
spoločných projektov, ktorých hlavným cieľom je budovanie kapacity siete či rozvoj expertízy v špecifických 
oblastiach.  
 
Vo viacerých takýchto projektoch participuje aj EURAXESS Slovensko. V minulom roku sa úspešne ukončila 
realizácia projektov E*CARE a T.O.P. I. Výstupom prvého z nich bola aj správa o trendoch a problémoch 
v oblasti medzinárodnej výskumnej mobility a kariérneho rozvoja výskumníkov na Slovensku (viac na 
http://www.ecare-project.eu). V rámci projektu T.O.P. I vznikla okrem iného aj nová podoba portálu 
www.euraxess.sk. Od začiatku roku 2012 je EURAXESS Slovensko súčasťou projektu T.O.P. II zameraného na 
ďalšie skvalitňovanie služieb a prehlbovanie odbornosti siete v otázkach sociálneho zabezpečenia mobilných 
výskumníkov či medzisektorovej (mobilita medzi akademickým, súkromným a verejným sektorom) mobility 
výskumníkov. Už v októbri tohto roku odštartuje svoje aktivity projekt TANDEM, koordinovaný servisným 
centrom EURAXESS na švajčiarskej univerzite ETH Zürich. Medzinárodné konzorcium, v ktorom budú 
spolupracovať centrá zo Švajčiarska,  Slovenska, Grécka, Dánska a Litvy, sa v ňom zameria na rozvoj 
inovatívnych služieb pre dvojkariérne páry mobilných výskumníkov. 

 
� Národné portály: získajte informácie z prvej ruky 

Oslovil vás výskumník, ktorý sa chystá vycestovať a hľadá informácie o sociálnom poistení v Nemecku alebo 
predškolských zariadeniach pre svoje dieťa v Nórsku? Národné portály EURAXESS sú miestom, kde nájdete 
množstvo informácií dôležitých pri plánovaní a realizácii zahraničnej mobility v štruktúrovanej forme 
a v anglickom jazyku. V súčasnosti je národný portál EURAXESS dostupný v 36 krajinách (Albánsko, Dánsko, 
Faerské ostrovy a Moldavsko zatiaľ národný portál nemajú). Obsah portálov je pravidelne dopĺňaný 
a aktualizovaný členmi národných sieti. Každý národný portál EURAXESS má dve samostatné jazykové verzie. 
Verziu v národnom jazyku určenú domácim výskumníkom, ktorí uvažujú o pôsobení v zahraničí, ale takisto 
domácim výskumným inštitúciám a organizáciám, ktoré by chceli na svojej pôde privítať zahraničných 
výskumníkov. Anglická verzia poskytuje informácie o danej krajine zaujímavé pre zahraničných výskumníkov.  
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� Sieť servisných centier: sme tu pre vás v celej Európe 
 
Pokiaľ riešite komplexnejší problém alebo otázku na ktorej zodpovedanie nepostačujú informácie na 
internetových portáloch EURAXESS, k dispozícii je vám viac ako 200 servisných centier a stovky lokálnych 
kontaktných bodov na univerzitách a výskumných pracoviskách v  štyridsiatich krajinách. Kontaktné informácie 
na jednotlivých členov siete EURAXESS nájdete na európskej stránke EURAXESS 
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/services/networks alebo na jednotlivých národných portáloch. 
 

Albánsko 
Belgicko  www.euraxess.be 
Bosna a Hercegovina www.euraxess.ba 
Bulharsko  www.euraxess.bg 
Cyprus   www.euraxess.org.cy 
Česká republika  www.euraxess.cz 
Čierna hora  www.euraxess.me 
Dánsko 
Estónsko  www.euraxess.ee 
Faerské ostrovy 
Fínsko  www.euraxess.fi 
Francúzsko  http://ec.europa.eu/euraxess/np/france 
Grécko  http://library.certh.gr/pls/rmp/mobility.main 
Holandsko  www.euraxess.nl 
Chorvátsko www.euraxess.hr 
Írsko  www.euraxess.ie 
Island  www.euraxess.is 
Izrael  www.euraxess.gov.il 
Litva  www.euraxess.lt 
Lotyšsko  www.euraxess.lv 
Luxembursko  www.euraxess.lu 
Macedónsko  www.euraxess.mk 
Maďarsko  www.euraxess-hungary.hu 
Malta  www.euraxess.mt 
Moldavsko   
Nemecko  www.euraxess.de 
Nórsko  www.euraxess.no 
Poľsko  www.euraxess.pl 
Portugalsko  www.euraxess.pt 
Rakúsko  www.euraxess.at 
Rumunsko  www.euraxess.ro 
Slovensko  www.euraxess.sk 
Slovinsko  www.euraxess.si 
Srbsko  www.euraxess.rs 
Španielsko  www.euraxess.es 
Švajčiarsko  www.euraxess.ch 
Švédsko  www.euraxess.se 
Taliansko  www.euraxess.it 
Turecko  http://euraxess.tubitak.gov.tr 
Veľká Británia  www.britishcouncil.org/new/euraxess 

 

Svoje aktivity rozvíja EURAXESS aj mimo Európy. Iniciatíva 

EURAXESS Links sa zameriava na udržiavanie kontaktov 

s európskymi výskumníkmi dlhodobo pôsobiacimi mimo 

Európskeho výskumného priestoru (ERA). Aktivity iniciatívy  

EURAXESS Links zahŕňajú informovanie o výskume a 

výskumných politikách v Európe, o pracovných príležitostiach 

vo výskume a možnostiach jeho financovania. Iniciatíva sa 

zameriava aj na vytváranie predpokladov pre vzájomné 

sieťovanie európskych výskumníkov pôsobiacich mimo ERA. 

Primárnym cieľom je zachovať s týmito výskumníkmi 

spojenie a vytvárať podmienky pre ich opätovný návrat do 

Európy. EURAXESS Links v súčasnosti pôsobí v Číne, Indii, 

Japonsku, Singapure a USA. Viac informácií o o iniciatíve 

EURAXESS Links nájdete na internetovej stránke 

http://ec.europa.eu/euraxess/links/index_en.htm 
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Novinky z EURAXESS Slovensko 

� Stretnutie výskumníkov v Bratislave 

V máji sme pre zahraničných výskumníkov  
pripravili v poradí druhé tohtoročné neformálne 
networkingové stretnutie. Stretnutia v Bratislave 
sa zúčastnilo viac ako dvadsať výskumníčok 
a výskumníkov pôsobiacich v rôznych kútoch 
Slovenska. Stretnutie odštartovalo jazdou 
vláčikom Prešporáčikom na Bratislavský hrad, 
nasledovala pešia prehliadka historického centra 
Bratislavy a spoločné posedenie v miestnej 
pivárni. Že na stretnutí panovala dobrá nálada 
a jeho účastníčky a účastníci mali mnoho 
spoločných tém a skúsenosti na zdieľanie, sa 
môžete presvedčiť aj na fotografiách z podujatia, 
ktoré nájdete facebookovom profile EURAXESS 
Slovensko. Ďalšie neformálne stretnutia výskumníkov plánujeme už v jeseni tohto roku.    

 

� EURAXESS na Bažant Pohode 

Najmä mladým výskumníkom a doktorandom chceme predstaviť služby siete EURAXESS 
Slovensko prostredníctvom našej účasti na tohtoročnom festivale Bažant Pohoda 2012. 
V rámci festivalu budeme súčasťou spoločnej prezentácie Zastúpenia Európskej komisie na 
Slovensku zameranej na rôzne iniciatívy podporujúce mobilitu mladých ľudí v Európe.               
V špeciálnom stane sa návštevníci dozvedia o možnostiach, ktoré im EÚ poskytuje, ak chcú 
študovať, realizovať výskum, pracovať, či dobrovoľníčiť v zahraničí. Návštevníkom Bažant 
Pohody budeme k dispozícii 5. až 7. júla 2012 denne od 10.00 do 18.00 v  EUrópa stage na 
trenčianskom letisku. Viac informácii nájdete na stránke Zastúpenia Európskej komisie na 
Slovensku http://ec.europa.eu/slovensko/news/pohoda_festival_2012_sk.htm 

� EURAXESS Slovensko na Facebooku 

Informácie o našich aktivitách a fotografie z rozličných podujatí nájdete aj na Facebooku. Našim cieľom je 
prostredníctvom tejto platformy ponúknuť aj nástroj pre komunikáciu zahraničných výskumníkov, privítame 
preto, ak náš profil upriamite do pozornosti výskumníkov pôsobiacich v rámci vašej inštitúcie. Pridajte sa 
k naším priaznivcom na http://www.facebook.com/euraxess.sk 

 
� Regionálne pracovisko v Banskej Bystrici znovu otvorené 

 
Od mája je opätovne otvorené regionálne pracovisko SAIA v Banskej Bystrici. Pracovisko je zároveň vašim 
kontaktným bodom pre služby EURAXESS v banskobystrickom regióne. Kontaktné údaje regionálneho 
pracoviska v Banskej Bystrici aj ostaných regionálnych pracovísk nájdete na internetovej stránke 
http://www.euraxess.sk/sk/kontakt. 
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Odporúčame do vašej pozornosti 
 

� Verejná konzultácia o pravidlách vstupu a pobytu výskumníkov z tretích krajín  

Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu o budúcnosti pravidiel upravujúcich vstup a pobyt výskumníkov, 
študentov, žiakov, stážistov a dobrovoľníkov z tretích krajín. Do verejnej konzultácie sa prostredníctvom 
vyplnenia on-line dotazníka môžu zapojiť tak jednotlivci (najmä občania tretích krajín) ako aj inštitúcie, aktéri 
a záujmové skupiny, ktoré sa vo svojej práci s legislatívnym rámcom pre migračnú politiku stretávajú.  Do on-
line konzultácie sa môžete zapojiť do 23. augusta 2012 vyplnením dotazníka na internetovej stránke 
http://ec.europa.eu/home-affairs/news/consulting_public/consulting_0024%5Fen.htm. 

 

� Štúdia o mobilných výskumníkoch  

Americká mimovládna organizácia NBER  publikovala komparatívnu štúdiu Foreign Born Scientists: Mobility 

Patterns for Sixteen Countries zameranú na vzorce výskumnej mobily v šestnástich analyzovaných krajinách 
(Slovensko do štúdie zaradené nebolo). Štúdia je výsledkom systematického skúmania mobility výskumníkov 
zapojených v realizácii výskumných úloh vo viacerých krajinách a je založená na dátach získaných 
prostredníctvom on-line prieskumu, do ktorého sa zapojilo viac ako 17 000 respondentov. Štúdia je dostupná 
na stránke http://www.nber.org/papers/w18067. 

� Konferencia EastLink’12 

Začiatkom októbra 2012 sa uskutoční v poradí tretí ročník konferencie EastLink. Konferencia EastLink, 
organizovaná každé dva roky v litovskej Klaipede umožňuje stretnutie výskumných inštitúcii a podnikov z EÚ         
a štátov tzv. východného partnerstva (Rusko, Kazachstan, Gruzínsko, Azerbajdžan, Turkmenistan, Uzbekistan, 
Kirgizsko, Ukrajina, Bielorusko). Konferencia vychádza zo stratégie rozvoja východného partnerstva medzi EÚ         
a štátmi východnej Európy a centrálnej Ázie a jej hlavným cieľom je vytvoriť a obnoviť spoluprácu v oblasti 
výskumu a vývoja a podporiť rozvoj znalostnej ekonomiky v regióne EÚ a východného partnerstva. V roku 2012 
sa konferencia zameria na štyri hlavné oblasti spolupráce, a to energetiku, dopravu, prírodné vedy a námorný 
priemysel. Účasť na konferencii je bezplatná. Viac informácií o konferencii a podmienkach registrácie získate na 
stránke http://www.east-link.eu. 

� Euroscience Open Forum 2012 

Írsky Dublin hostí v dňoch 11. až 15. júla 5. ročník medzinárodného vedeckého fóra Euroscience Open Forum  
(ESOF). Unikátne multidisciplinárne fórum vytvára priestor pre prezentáciu najnovších výsledkov vedeckého 
výskumu a inovácií vo všetkých oblastiach a zároveň slúži ako platforma pre diskusiu a medzidisciplinárnu 
interakciu, ktorých cieľom je rozvíjať európsky dialóg o vede. Fórum si taktiež kladie za cieľ posilniť vzťah vedy 
a spoločnosti, ovplyvňovať tvorbu verejných politík v oblasti vedy a výskumu a prispieť k budovaniu 
integrovaného výskumného priestoru v Európe. Vedecký program fóra je preto doplnený aj o kariérny program 
pre mladých výskumníkov, program zameraný na spoluprácu výskumu a komerčného sektora a program „Veda 
v meste“, ktorého cieľom je priblížiť vedu širokej verejnosti. Súčasťou fóra je aj vedecká výstava a celý rad 
spoločenských podujatí. Fórum je otvorené vedcom, výskumníkom a inovátorom, predstaviteľom komerčného 
sektora a podnikateľom, tvorcom  verejných politík v oblasti vedy a výskumu, vedeckým publicistom aj širokej 
verejnosti. Registrácia na konferenciu je možná na stránke http://esof2012.org. 
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� Vysokoškolské vzdelávanie v roku 2030: pohľad do krištáľovej gule 

Vysokoškolské vzdelávanie prešlo v posledných desaťročiach významnými zmenami a v budúcnosti možno 
očakávať, že sa dynamika jeho vývoja ešte zrýchli. Zachytiť hlavné trendy tohto vývoja a načrtnúť podobu 
vysokého školstva v roku 2030 sa pokúsi ďalší z workshopov organizovaných Asociáciou pre akademickú 
spoluprácu  (ACA)  v rámci série „European Policy Workshops“,  ktorý sa uskutoční Bruseli 12. októbra 2012.  
Svoje prognózy budú v jeho rámci prezentovať  popredné odborníčky a odborníci z oblasti vysokoškolského 
vzdelávania a jeho internacionalizácie. Prezentované prognózy budú na budúcnosť vysokého školstva nazerať 
z dvoch perspektív:  regionálnej a tematickej.  Z pohľadu regionálnej perspektívy  sa zamerajú najmä na otázku, 
ktorý zo svetových regiónov bude lídrom vo vysokoškolskom vzdelávaní, ako sa zmení postavenie Európskeho 
vysokého školstva a ako sa v ňom premietnu výsledky bolonských reforiem.  Z tematického hľadiska sa 
pozornosť sústredí na otázky internacionalizácie, riadenia vysokého školstva či meniace sa formy vzdelávania. 
Viac informácii o workshope a podmienkach registrácie  nájdete na stránke http://www.aca-
secretariat.be/index.php?id=606 

 
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).  
 
Slovensko sa do iniciatívy EURAXESS zapojilo prostredníctvom SAIA už v roku 2004. V roku 2011 sa EURAXESS 
Slovensko výraznejšie aktivizuje – bola spustená nová verzia portálu www.euraxess.sk a postupne sa vytvára 
sieť servisných centier 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:  
 
Servisné centrum EURAXESS 
SAIA, n. o. 
Nám. slobody 23 
812 20 Bratislava 1 
tel.: 02/544 11 426 
e-mail:  euraxess@saia.sk,  
http://www.facebook.com/euraxess.sk 
www.euraxess.sk 
www.saia.sk 


