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Praktické informácie 

 NOVÝ ZÁKON O POBYTE CUDZINCOV 

Od  1. januára  2012 je v platnosti nový zákon 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov, ktorý okrem iného mení 
postupy týkajúce sa pobytu zahraničných študentov, doktorandov, pedagogických a výskumných pracovníkov. 
Medzi významné zmeny patria nové typy pobytov, upravené postupy a zrušenie poplatkov za žiadosť 
o prechodný pobyt vybraných kategórií cudzincov. Zákon je dostupný v elektronickej verzii na stránke 
http://www.minv.sk/?pobyt-cudzinca  

V prípade záujmu o bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať na euraxess@saia.sk. 

 

 

Publikácie 

 PRAKTICKÍ SPRIEVODCOVIA PRE SLOVENSKÝCH AJ ZAHRANIČNÝCH VÝSKUMNÍKOV 
 
Na stránke www.euraxess.sk sú dostupní knižní sprievodcovia, obsahujúci praktické informácie pre domácich aj 
hosťujúcich výskumníkov zapojených v medzinárodnej mobilite. The International Researcher´s Guide to 
Slovakia, určený zahraničným výskumníkom a výskumníčkam, prichádzajúcim na Slovensko  nájdete na  stránke 
http://www.euraxess.sk/_user/documents/Euraxess/researchers%20guide_2011.pdf.  

Sprievodca mobilitou výskumných pracovníkov určený slovenským výskumníkom, plánujúcim zahraničnú 
mobilitu, je dostupný na  http://www.euraxess.sk/_user/documents/publikacie/euraxess_sprievodca_final.pdf. 

 ŠTÚDIE O PODOBÁCH ŠTUDENTSKEJ MOBILITY V EURÓPE A USA 
 
Rozsiahly súbor dát a informácií o študentskej mobilite v tridsiatich dvoch európskych krajinách poskytuje 
štúdia Mapping mobility in European higher education. Publikácia, ktorú pripravila ACA (Academic 
Cooperation Association) v úzkej spolupráci s inštitúciami INCHER-Kassel, CampusFrance, DAAD a HIS 
(Hochschulinformations-System), je dostupná v elektronickej forme na internetovej  stránke  Európskej komisie 
http://ec.europa.eu/education/more-information/doc/2011/aca_en.pdf. Publikáciu je možné získať bezplatne 
aj v tlačenej podobe na adrese info@ditgesprintplusmore.de. 

Správa U.S. Students in Overseas Degree Programs, ktorú pripravil americký IIE (Institute of International 
Education), prezentuje výsledky výskumu zameraného na mobilitu amerických študentov všetkých stupňov 
vysokoškolského štúdia (vrátane doktorandov). Výskum sa realizoval v spolupráci s 20 krajinami. Publikácia sa 
okrem prezentácie dát venuje aj stratégiám internacionalizácie vysokého školstva a zahŕňa politické 
odporúčania v tejto oblasti. Štúdia je dostupná na internetovej stránke http://www.iie.org/en/Research-and-
Publications/Publications-and-Reports/IIE-Bookstore/US-Students-In-Overseas-Degree-Programs.  
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Podujatia 

 NETWORKINGOVÉ PODUJATIA NA PODPORU SPOLUPRÁCE EURÓPSKYCH A ÁZIJSKÝCH INŠTITÚCII VYSOKOŠKOLSKÉHO 

VZDELÁVANIA   
 

Využite možnosť zúčastniť sa networkingových podujatí zameraných na výmenu skúsenosti s realizáciou 
programu Erasmus Mundus, rozvoj spoločných študijných programov a podporu študentskej mobility medzi 
Európou a vybranými ázijskými krajinami. Podujatia, realizované v rámci európskeho projektu ASEMUNDUS, sa 
uskutočnia 2. - 3. apríla v Bangkoku (Thajsko) a  15. - 16. mája v Soule (Južná Kórea). Uzávierka žiadosti 
o finančnú podporu na úhradu výdavkov spojených s účasťou na podujatiach je 12. 2. 2012.   
Viac informácii nájdete na stránke http://be.daad.de/miniwebs/asem/en/15850/index.html 

 
 

 
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 
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