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EURAXESS JOBS: pomáhame vám nájsť kvalitných výskumníkov 
 

Úspešnosť vysokých škôl a výskumných inštitúcií 
v oblasti zahraničnej mobility nemožno merať 
len množstvom vlastných výskumníkov 
zúčastňujúcich sa mobilít v zahraničí. Rovnako 
dôležitá je aj schopnosť inštitúcie prilákať 
zahraničných výskumníkov a to nielen na 
krátkodobé výskumné a študijné pobyty, ale aj 
pre dlhodobé pôsobenie. Sieť EURAXESS ponúka 
slovenským vysokým školám, výskumným 
inštitúciám, ale aj podnikateľským subjektom 
efektívny a bezplatný nástroj ako pre svoje 
aktivity získať kvalitných výskumníkov z celého 
sveta. Týmto nástrojom je elektronická 
databáza pracovných ponúk vo výskume 
EURAXESS JOBS. 
 
� Čo prináša EURAXESS JOBS výskumným inštitúciám?  

Databáza EURAXESS JOBS ponúka vysokým školám a výskumným inštitúciám možnosť bezplatne zverejňovať 
pracovné ponuky, či prezerať si výskumníkmi vložené životopisy a vyberať si tak do svojich radov 
spolupracovníkov zo širšieho spektra kvalitných uchádzačov. V súčasnosti je v databáze registrovaných viac ako 
osem tisíc inštitúcií, ktoré majú prístup k vyše dvadsiatim tisícom životopisov výskumníkov z celého sveta.  
Zverejnených je vyše dvoch tisíc aktuálnych pracovných ponúk pre výskumníkov v rôznych stupňoch kariéry a 
vo všetkých oblastiach výskumu. 

 
� Ako uverejniť pracovnú ponuku na portáli EURAXESS JOBS? 

Na portáli EURAXESS JOBS sa môžete jednoducho zaregistrovať v sekcii „My EURAXESS“ poskytnutím 
identifikačných údajov o vašej organizácii. Následne sa môžete prihlásiť pod vami vybraným prihlasovacím 
menom a heslom. V pripravenej šablóne opíšete vami obsadzovanú pozíciu, špecifikujete požiadavky na 
kandidáta v oblasti dosiahnutého vzdelania, absolvovanej praxe, jazykovej vybavenosti, prípadne doplníte iné 
dodatočné požiadavky. Ponuka sa následne zobrazí na portáli výskumníkom z celého sveta. Postup registrácie         
a zverejňovania ponúk v databáze EURAXESS JOBS predstavuje aj video, ktoré nájdete na stránke EURAXESS 
JOBS po kliknutí na ikonu „How to publish Jobs Vacancies in 4 steps.“ 
 
� Ako vyhľadať výskumníkov?  

Registrovaným inštitúciám je prístupná databáza vložených životopisov. Životopisy je možné filtrovať podľa 
dátumu zverejnenia životopisu, dosiahnutého vzdelania, výskumného odboru, jazykovej vybavenosti,  
referovaného miesta pôsobenia, rokov skúsenosti vo výskume, ale aj na základe zadaného kľúčového slova.         
A ak objavíte výskumníka, ktorý zapadá do vášho profilu, môžete ho prostredníctvom databázy priamo osloviť. 
 
Databáza EURAXESS JOBS je dostupná na stránke http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index 
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Pripravujeme pre vás: regionálne informačné semináre 

Aj počas tohtoročnej jesene pre Vás EURAXESS Slovensko pripravil sériu regionálnych informačných seminárov 
venovaných rôznym aspektom výskumnej mobility. Semináre sú určené pre doktorandov, vysokoškolských 
učiteľov, výskumných pracovníkov pôsobiacich na vysokých školách a výskumných ústavoch, ako aj vedúcich 
predstaviteľov vysokých škôl a výskumných ústavov, ktorí majú v kompetencii zahraničné vzťahy, vedu                      
a výskum, pracovníkov zahraničných a študijných oddelení, oddelení pre vedu a výskum na vysokých školách                
a výskumných ústavoch. V rámci seminárov budú prezentované rôzne možnosti financovania výskumných 
mobilít. Predstavíme vám aktivity siete EURAXESS a služby, ktoré táto sieť výskumníkom ponúka. Osobitná 
pozornosť bude venovaná praktickým aspektom výskumnej mobility ako napr. praktická aplikácia Zákona           
o pobyte cudzincov a postupy pre cudzincov prichádzajúcich na Slovensko. Úplný program seminárov na 
stránke http://www.euraxess.sk/sk/main/aktuality/seminare2012. V prípade záujmu o účasť na seminári sa 
registrujte prostredníctvom jednoduchého on-line formulára. 
 

Termíny konania seminárov 
 
10.10.2012  Nitra  
Študentský domov A. Bernoláka 
Kongresové centrum SPU v Nitre 
Trieda A. Hlinku 38, Nitra 
Čas konania: 9:30 – 12:00 

10.10.2012 Trnava  
Univerzitná knižnica UCM v Trnave  
Námestie J. Herdu 2, Trnava 
Čas konania: 13.30-16.00 
 
16. 10. 2012 Banká Bystrica  
Zasadacia miestnosť 
Budova rektorátu UMB v Banskej Bystrici 
Národná 12, Banská Bystrica 
Čas konania: 9:30 – 12:00 

16. 10. 2012 Zvolen  
Slovenská lesnícka a drevárska knižnica  
pri TU vo Zvolene 
T. G. Masaryka 20, Zvolen 
Čas konania: 13.30-16.00 
 

23.10.2012  Košice 
Aula Ústavu experimentálnej fyziky SAV 
Watsonova 47, Košice 
Čas konania: 9:30 – 12:00 

 
24.10.2012 Prešov 
Zasadacia miestnosť Consilium maius, č. d. 328 
Budova rektorátu PU v Prešove 
Ul. 17. novembra 15, Prešov 
Čas konania: 9:30 – 12:00 

8.11.2012  Žilina  
Zasadacia miestnosť vedeckej rady 
Budova Nová menza 
Žilinská univerzita v Žiline 
Vysokoškolákov 26, Žilina 
Čas konania: 9:30 – 12:00 
 
  
 

Registrácia na jednotlivé semináre je možná cez jednoduchý on-line formulár dostupný na stránke 

http://www.euraxess.sk/sk/main/aktuality/seminare2012. 

 

Seminár "Mobility výskumníkov a doktorandov" na SAV v Bratislave 

Okrem zmienených seminárov sa dňa 9. 10. 2012 uskutoční seminár o rôznych programoch podporujúcich 
mobilitu doktorandov a výskumníkov na SAV v Bratislave (Areál SAV, Dúbravská cesta 9, Aula, 9:30 – 12:00). 
Bližšie informácie a prihlasovanie na: http://www.euraxess.sk/sk/main/aktuality/seminar-sav-10-2012 
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Odporúčame do Vašej pozornosti: aktuálne výzvy  
 

� Marie Curie Actions FP7:  Schéma Initial Training Networks (ITN), uzávierka 22. 11. 2012 

Ide o projektovú spoluprácu viacerých partnerov z rôznych krajín (univerzít, výskumných pracovísk, firiem,  
malých a stredných podnikov) s cieľom vytvorenia a poskytovania odbornej prípravy (predovšetkým 
doktorandského štúdia) pre mladých výskumníkov (s menej ako 5 rokmi výskumnej praxe) z celého sveta. 
Projekty sa môžu zamerať na ľubovoľnú vednú oblasť. Dôležitým elementom programu je medzisektorová 
spolupráca. V rámci tejto schémy existujú viaceré formy spolupráce  – Mnostranné siete ITN pozostávajúce z 
minimálne 3 partnerov, Európsky priemyselný doktorát (EID) a Inovatívne doktorandské programy (IDP). EID 
a IDP sú relatívne novými typmi sietí, preto ich v krátkosti predstavíme.   

V prípade EID postačuje, ak sieť pozostáva len z dvoch partnerov – jedného z akademického sektora, druhého 
zo súkromného sektora. Mladý výskumník musí byť v rámci predkladaného programu zapísaný na doktorandské 
štúdium v organizácii z akademického sektora, ale počas štúdia strávi aspoň 50% času v súkromnom sektore.  
Doktorand má 2 školiteľov, jedného od každého z partnerov.  

Pri IDP dokonca môže byť predkladateľom projektu jediná inštitúcia z členského štátu EÚ alebo asociovanej 
krajiny, ktorá poskytuje inovatívny doktorandský program zabezpečujúci medzinárodnú, interdisciplinárnu  
a medzisektorovú odbornú prípravu. Tento mnohostranný tréning sa realizuje prostredníctvom viacerých 
pridružených partnerov vrátane partnerov zo súkromného sektora.  Projekty sú maximálne 4-ročné. Jednotlivé 
mobility mladých výskumníkov sú v trvaní 3 – 36 mesiacov, skúsení výskumníci (s podmienkou do 5 rokov 
praxe) môžu absolvovať výskumný pobyt od 3 do 24 mesiacov. Výzvu nájdete na: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-ITN  

� Marie Curie Actions FP 7:  Schéma International Research Staff Exchange Scheme (IRSES), 
uzávierka 17. 1. 2013 

IRSES je schéma, ktorá podporuje výmenu pracovníkov medzi výskumnými organizáciami (univerzitami, 
výskumnými ústavmi) v Európe a v tretích krajinách. Do projektu musia byť zapojení aspoň 2 partneri 
z členských štátov EÚ alebo asociovaných krajín a aspoň 1 z krajín, ktoré spadajú pod Európsku susedskú 
politiku alebo z krajín, s ktorými má Spoločenstvo uzatvorenú dohodu o vedecko-technickej spolupráci.  
Žiadosti sa môžu predkladať zo všetkých vedných oblastí výskumu, ktoré sú v záujme EÚ.  V rámci projektov sú 
poskytované predovšetkým prostriedky spojené s mobilitou európskych výskumníkov do tretích krajín. Mobility 
sa môžu zúčastniť aj technickí a riadiaci pracovníci. Maximálna dĺžka trvania mobility je 12 mesiacov, dĺžka 
trvania projektu je 24 – 48 mesiacov. Výzvu na predkladanie žiadostí nájdete na: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-IRSES  

� Aktuálna výzva Národného štipendijného programu SR, uzávierka 31. 10. 2012 
 
Národný štipendijný program poskytuje štipendiá študentom na 2. stupni VŠ a doktorandom zo slovenských 
vysokých škôl na študijné a výskumné pobyty na zahraničnej vysokej škole ako súčasť ich štúdia na slovenskej 
VŚ. Naviac poskytuje pre Slovákov  s trvalým pobytom v Slovenskej republike aj cestovné granty. Študenti, 
doktorandi v dennej forme štúdia, učitelia vysokých škôl a výskumní pracovníci SAV, sa môžu uchádzať o 
cestovný grant v súvislosti s ich plánovaným študijným alebo výskumným pobytom v zahraničí.  Na druhej 
strane, NŠP je určený aj na podporu mobilít zahraničných študentov na 2. stupni VŠ, doktorandov (v oboch 
prípadoch len ako súčasť zahraničného štúdia), vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých 
pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách.  Podmienky oprávnenosti 
o uchádzanie sa o podporu v rámci NŠP nájdete na: www.stipendia.sk 
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Odporúčame do Vašej pozornosti: publikácie a podujatia 

� Séria knižných publikácií: Akademické profesie v Európe - nové úlohy a nové výzvy.  
 

Tak ako sa mení podoba akademického sektora, menia sa aj pracovné podmienky, 
miera špecializácie a očakávania, ktorým musia čeliť jeho zamestnanci. Od 
akademikov sa očakáva väčšia profesionalita vo vyučovaní, vyššia produktivita vo 
výskume a viac iniciatívy a podnikavosti vo všetkých oblastiach aktivít. Séria „The 
Changing Academy“ pripravovaná vydavateľstvom SPRINGER skúma tieto zmeny a z 
nich plynúce výzvy pre kariéru akademických profesionálov. Séria prezentuje 
výsledky výskumu realizovaného v rámci projektu „Akademické povolania v Európe: 
reakcie na spoločenské výzvy (EUROAC)“ zameraného na problematiku riadenia a 
profesionalizácie kariéry v podmienkach meniaceho sa akademického sektora. Prvá 
zo série publikácii vychádza pod názvom „The Changing Academy - The Changing 
Academic Profession in International Comparative Perspective“ a venuje sa 
otázkam ako profesionálna identita akademických pracovníkov, meniace sa roly 
týchto profesionálov v kontexte posilňovania manažérskeho prístupu v 
akademickom sektore, nové profesie vo vysokoškolskom vzdelávaní, 

internacionalizácia a akademický trh práce. Publikáciu je možné zakúpiť on-line na stránke vydavateľstva 
SPRINGER http://rd.springer.com/bookseries/8668 
 

� Európske fórum zabezpečovania kvality vo vysokom školstve 
 
22. a 24. Novembra 2012 sa v estónskom Talline uskutoční už siedme Európske fórum zabezpečovania kvality 
vo vysokom školstve (European Quality Assurance Forum). Tohtoročné, v poradí už siedme fórum, sa zameria 
na otázky externého hodnotenia kvality, vzťah medzi zabezpečovaním kvality, pedagogickými prístupmi a 
učením, úlohu zabezpečovania kvality v podpore inštitucionálnych cieľov a úlohu zabezpečovania kvality v 
tvorbe informovaných rozhodnutí. Fórum, ktoré sa realizuje už od roku 2006 predstavuje unikátnu platformu 
pre rozvíjanie európskeho dialógu o problematike kvality vo vysokoškolskom vzdelávaní vychádzajúceho z 
bolonského procesu a prispieva k jednotnému chápaniu zabezpečovania kvality. Fóra sa zúčastňujú kľúčoví 
aktéri v oblasti zabezpečovania kvality, medzi nimi najmä - zástupcovia vysokých škôl a ich pracovníci v oblasti 
zabezpečenia kvality, organizácie venujúce sa problematike manažmentu kvality, výskumníci zaoberajúci sa 
problematikou kvality a študentov. Informácie o fóre a podmienky registrácie nájdete na 
stránke http://www.eua.be/eqaf_tallinn.aspx 

� Projekt MORE 2: Správa z prieskumu zameraného na mobilitu a kariérne cesty výskumníkov 

V roku 2012 odštartovala Európska komisia realizáciu projektu MORE 2 (Support for continued data collection 
and analysis concerning MObility patterns and career paths of REsearchers) zameraného na podporu 
systematického zberu a analýzy dát o mobilite a kariérnych cestách výskumníkov. Cieľom projektu je poskytnúť 
medzinárodne porovnateľné dáta, indikátory a analýzy pre tvorbu verejných politík formujúcich podmienky pre 
výkon profesie výskumníka v Európe. V súčasnosti sa v rámci projektu realizujú prieskumy zamerané na 
medzinárodnú mobilitu, pracovné podmienky a kariérne cesty výskumníkov pracujúcich vo výskumných 
inštitúciách a inštitúciách vyššieho vzdelávania v Európe i mimo nej. Viac informácii o projekte MORE 2 a jeho 
aktivitách nájdete na stránke www.more-2.eu. Do prieskumu sa môžu zapojiť vedeckí a výskumní pracovníci 
vyplnením on-line dotazníka na stránke http://s.chkmkt.com/?e=21264&d=e&h=0B637FEC1B8E248&l=en. 
Vyplnenie dotazníka trvá 15 až 20 minút. Prieskum je anonymný. 
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� Mobilita, zamestnanosť a pridaná hodnota: výskumná správa z prieskumu ESN 2011 

 
Erasmus Student Network (ESN) publikovala správu prezentujúcu výsledky rozsiahleho prieskumu zameraného 
na vzťah študentskej mobility a uplatnenia absolventov na trhu práce. Viac ako dvadsať tisíc respondentov z 
radov študentov a absolventov vysokých škôl, hodnotilo v prieskume svoju spokojnosť so zahraničnou 
mobilitou a svoje skúsenosti s uplatnením na trhu práce. Až 97% študentov považovalo zahraničnú mobilitu za 
pozitívny faktor z pohľadu uplatnenia na trhu práce. Štúdium v zahraničí zároveň patrí medzi hlavné faktory 
pozitívne ovplyvňujúce neskoršiu medzinárodnú pracovnú mobilitu. Správa je dostupná na stránke 
http://www.esn.org/content/esn-survey-2011. 
 
 

 
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). Viac informácií o európskej sieti 
EURAXESS nájdete na http://ec.europa.eu/euraxess.   
 
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:  
e-mail:  euraxess@saia.sk,  
www.euraxess.sk, 
www.saia.sk 

 


