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EURAXESS - Researchers in Motion 

 

EURAXESS je iniciatíva Európskej komisie na podporu 

rozvoja kariéry výskumníkov a uľahčenie mobility 

výskumníkov v Európe, zahrňujúca celú radu informácií a 

podporných služieb pre výskumníkov 

 

http://ec.europa.eu/euraxess  

 od roku 2004 

postupne v 40 krajinách Európy 

na 39 národných portáloch 

 
SAIA, n. o. – na základe poverenia MŠVVaŠ SR 

od 2004 mobilitné – servisné centrum pre 

výskumných pracovníkov EURAXESS 

v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre, 

Prešove, Žiline 

 

http://ec.europa.eu/euraxess
http://ec.europa.eu/euraxess


EURAXESS rozvíja svoje aktivity  

v rámci 4 kľúčových iniciatív 

 

  

EURAXESS Jobs:  

bezplatná databáza voľných pracovných miest a štipendií vo výskume  

•nástroj pre výskumníkov aj organizácie 

 

EURAXESS Services:   

bezplatné služby a poradenstvo  

•pre výskumníkov a ich rodiny, ktorí sa rozhodli pokračovať v kariére 

výskumníka v inej krajine  

•pre vysoké školy, výskumné a vývojové organizácie, ktoré by radi prijali 

výskumníka zo zahraničia 

 

EURAXESS Rights:  

lepšie podmienky pre zamestnanie a prácu výskumníkov 

•jednoduchá príležitosť pre výskumné organizácie zaradiť sa medzi popredné 

organizácie ponúkajúce stimulujúce a priaznivé pracovné prostredie postavené 

na  princípoch Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódexu 

správania pre nábor výskumných pracovníkov 

 

EURAXESS Links:  

sieť pre európskych výskumníkov pôsobiacich mimo Európy, sieťovanie s 

Európou 

v  Brazílii, Číne, Indii, Japonsku, Severnej Amerike a štátoch 

Juhovýchodnej Ázie. 



EURAXESS Services – okruh služieb 

Poradenstvo v otázkach súvisiacich s 

výskumným pobytom na Slovensku, 

prípadne v zahraničí: 

• Financovanie mobility 

• Vstup, pobyt a zamestnanie v krajine 

• Ubytovanie 

• Zdravotné poistenie, návšteva lekára 

• Sociálne poistenie a zabezpečenie 

• Zdaňovanie príjmov zo zahraničia 

• Uznávanie dokladov o vzdelaní 

• O výskumných organizáciách 

• O živote, kultúre, jazykových kurzoch, 

školách, škôlkach ... 

• pred 

odchodom 

zo Slovenska 

• počas pobytu 

v zahraničí 

• po návrate 

na 

Slovensko 

• pred 

príchodom na 

Slovensko 

• počas pobytu 

na Slovensku 

• pred 

odchodom zo 

Slovenska 

opre výskumníkov a ich rodiny 

prichádzajúcich / odchádzajúcich z 

danej krajiny 

opre prijímajúce / vysielajúce 

organizácie na Slovensku 



Services 

PhD students, 

researchers, university 

teachers 

orgány štátnej správy grantové a 

štipendijné 

organizácie 

iné európske 

siete 

médiá 

iné 

vedenie VŠ a 

výskumných 

organizácií 



Vstup a legálny pobyt zahraničných výskumníkov 

na Slovensku 

◦ Legislatíva: 404/2011 Z. z., 5/2004 Z. z., 172/2005 Z. z. 

◦ Rozhodujúce skutočnosti a povinnosti jednotlivca: 

◦ Občan EÚ/EHP/Švajčiarska 

– prihlásenie pobytu (do 10 PD) 

– registrácia pobytu (ak > 119 dní) 

◦ Občan tzv. tretích krajín 

– víza (závislé od krajiny) 

– povolenie na prechodný pobyt (potvrdenie o možnosti obsadenia 

voľného pracovného miesta resp. povolenie na zamestnanie) – 

(závislé od účelu a dĺžky pobytu)  

– prihlásenie pobytu (do 3 PD) 

– lekársky posudok (do 30 dní od prevzatia povolenia) 

– zdravotné poistenie (do 30 dní od prevzatia povolenia) 

 

 



Povolenie na prechodný pobyt na Slovensku 

◦ Účel (zväčša max. na 2 roky): 

– Podnikania (max na 3 roky) 

– Zamestnania 

– Štúdia (napr. doktorandi)  

(max na 6 rokov) 

– Osobitnej činnosti 

– Výskumu a vývoja 

– Zlúčenia rodiny (max na 5 rokov) 

– Plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl 

– Ktorý má priznané povolenie zahraničného Slováka žijúceho v 

zahraničí 

– Ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v 

inom členskom štáte 

– Modrá karta Európskej únie na účel vysokvalifikovaného 

zamestnania (max na 3 roky) 

 

 



Podklady pre žiadosť o udelenie prechodného 

pobytu 

1. vyplnený formulár „Žiadosť o udelenie prechodného pobytu“ 

2. 2 aktuálne fotografie tváre 3 x 3,5 cm, 

3. platný cestovný doklad (iba k nahliadnutiu), 

4. účel pobytu,  

5. bezúhonnosť – výpisy z registra trestov apostilované alebo 

superlegalizované, z domovskej krajiny cudzinca a z každej krajiny, 

kde mal cudzinec v posledných 3 rokoch pobyt dlhší ako 90 dní 

počas 6-tich po sebe nasledujúcich mesiacov; každý výpis musí byť 

následne úradne preložený do slovenčiny (nevzťahuje sa na 

dokumenty vydané v češtine) slovenským súdnym prekladateľom, 

alebo zastupiteľským úradom SR 

6. finančné zabezpečenie pobytu – napr. potvrdenie o zostatku na 

účte vedenom v banke na meno štátneho príslušníka tretej krajiny, 

dekrét o udelení štipendia, kde je uvedená výška štipendia, 

potvrdenie o výške dohodnutej mzdy, potvrdenie štatutára PO o 

finančnom zabezpečení 

7. zabezpečenie ubytovania 

Doklady 4. – 7. nesmú byť staršie ako 90 dní! 



Preukazovanie účelu pobytu 

1. Štúdium – napr. potvrdenie 

o prijatí na štúdium od prijímajúcej 

vysokej školy, alebo potvrdenie 

o udelení štipendia  

2. Výskum a vývoj - dohoda 

o hosťovaní  

3. Osobitná činnosť – napr. 

potvrdenie o výkone činnosti VŠ 

učiteľa, resp. lektora, od 

prijímajúcej vysokej školy, 

výskumnej organizácie, dekrét 

o udelení štipendia pre programy 

schválené vládou SR alebo EÚ 



Preukazovanie účelu pobytu 

4. Zamestnanie  

- na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného 

miesta – písomný prísľub zamestnávateľa alebo pracovná zmluva 

a rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní alebo dokladu 

o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 

- na základe povolenia na zamestnanie (vydá príslušný úrad práce, 

sociálnych vecí a rodiny podľa výkonu zamestnania) 

5. Modrá karta EÚ  

– pracovná zmluva na najmenej na 1 rok a mesačná mzda je dohodnutá 

vo výške najmenej 1,5 násobku priemernej mesačnej mzdy 

zamestnanca v hospodárstve SR v príslušnom odvetví zverejnenej 

Štatistickým úradom SR za predchádzajúci kalendárny rok, alebo 

písomný prísľub zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej 

krajiny do takéhoto pracovného pomeru  

– rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydá Stredisko na 

uznávanie dokladov o vzdelaní MŠVVaŠ SR; v prípade neregulovaných 

povolaní je akceptované rozhodnutie vysokej školy v SR 



Ďalšie výhody účelu výskum a vývoj 

◦ Nie je potrebné dokladovať ubytovanie 

◦ Na dokladovanie finančného zabezpečenia stačí dohoda o hosťovaní 

◦ OCP vydá rozhodnutie o žiadosti o udelenie prechodného pobytu do 30 dní 

od doručenia žiadosti (pri účele zamestnania - 90 dní) 

◦ Prechodný pobyt na účel výskumu a vývoja sa nevyžaduje do 90 dní od 

začiatku pobytu v SR, ak cudzinec nahlásil pobyt na OCP do 3 PD, resp. to 

zaňho urobil ubytovateľ. (pri účele zamestnania – len v špecifických 

prípadoch - napr. v prípade práce pre významného zahraničného investora, 

vyslania zamestnávateľom z iného členského štátu EÚ) 

◦ Správny poplatok za - výskum len 4,50 EUR za vystavenie pobytového 

preukazu (pri účele zamestnania - 165, 50 EUR za podanie žiadosti) 

◦ Povolenie na zamestnanie/potvrdenia o možnosti obsadenia voľného 

pracovného miesta sa nevyžaduje (od 1. 1. 2014) 

◦ Rodinní príslušníci výskumníkov, držiteľov modrej karty majú prístup na trh 

práce hneď po získaní povolenia na pobyt na účel zlúčenia rodiny, všetci 

ďalší rodinní príslušníci až po 12 mesiacoch 

◦ Dohodu o hosťovaní môžu vydávať len organizácie, ktoré získali 

oprávnenie od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR 



Ako získať povolenie z MŠVVaŠ SR 

172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja (§ 26b) 

Metodické usmernenie č. 48/2011 pre prijímanie cudzincov na vykonávanie 

činností vo výskume a vývoji  

◦ Žiadosť o vydanie povolenia na prijímanie cudzincov 

◦ Kópia osvedčenia o spôsobilosti na vykonávanie výskumu a vývoja - 

nemusí byť notársky overená. V prípade, že organizácia z nejakého dôvodu 

nemôže dokladovať kópiu daného osvedčenia, je možné sa iba odvolať na 

zoznam organizácií - 

https://www.vedatechnika.sk/SK/Documents/certifikovane_organizacie.pdf 

◦ Čestné vyhlásenie o tom, že organizácia je ochotná v budúcnosti uzatvoriť s 

prichádzajúcim vedcom dohodu o hosťovaní a že budú k dispozícii finančné 

prostriedky na jej uzatvorenie - nemusí byť overený.  

◦ Schválené ciele a zámeroch vo výskume a vývoji - kópia zriaďovacej listiny 

organizácie - nemusí byť notársky overená. 

◦ Rozhodnutie MŠVVaŠ do 30 dní od doručenia žiadosti, Platnosť - 5 ROKOV  

◦ Bližšie informácie: http://www.minedu.sk/metodicke-usmernenie-c-482011/  

◦ http://www.euraxess.sk/sk/main/euraxess-pre-vyskumne-organizacie-a-

priemysel/prijimanie-cudzincov/dohoda-o-hostovani/  
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Dohoda o hosťovaní 

Zoznam organizácií, ktoré získali povolenie z MŠVVaŠ SR: 

– https://www.vedatechnika.sk/SK/Documents/Aktualne%20informacie/Zoz

nam_organizacii_s_povolenim_k_24_1_2014.pdf  

– https://www.skcris.sk/portal/  

 

Dohodou o hosťovaní sa cudzinec zaväzuje vykonávať projekt výskumu a 

vývoja a právnická osoba vykonávajúca výskum a vývoj, ktorá má povolenie 

prijímať cudzincov, sa zaväzuje byť hostiteľom cudzinca, na účely 

vykonávania výskumu a vývoja - Nenahrádza pracovnú zmluvu. 

 

Pred uzavretím dohody o hosťovaní musí prijímajúca organizácia overiť, či 

cudzinec, má odbornú kvalifikáciu požadovanú na vykonávanie výskumu a 

vývoja, na základe ktorej sa dohoda o hosťovaní medzi cudzincom a 

prijímajúcou organizáciou uzatvára. 

 

◦ Bližšie informácie vrátane vzorov dohôd o hosťovaní (na účel pracovno-

právneho vzťahu aj udeleného štipendia – napr. NŠP): 

http://www.euraxess.sk/sk/main/euraxess-pre-vyskumne-organizacie-a-

priemysel/prijimanie-cudzincov/dohoda-o-hostovani/  
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Dohoda o hosťovaní musí obsahovať: 

 

– meno, priezvisko a kontaktné údaje cudzinca, 

– označenie a kontaktné údaje výskumnej organizácie, 

– určenie výskumného zaradenia cudzinca a jeho pracovných 

podmienok, 

– účel, dĺžku pobytu, zameranie a financovanie projektu výskumu 

a vývoja, na ktorom bude občan tretej krajiny pracovať, 

– osvedčenú kópiu dokladu o odbornej kvalifikácii občana tretej 

krajiny, 

– vyhlásenie organizácie o zodpovednosti za náklady v prípade 

vyhostenia občana tretej krajiny, 

– vyhlásenie o dostatočnom finančnom zabezpečení pobytu 

občana tretej krajiny, 

– vyhlásenie o zdravotnom poistení občana tretej krajiny počas 

pobytu. 

 



Zhrnutie činností 

o Získanie povolenia na prijímanie cudzincov z 3. krajín na účely výskumu a 

vývoja 

 

o Víza 

http://ec.europa.eu/immigration/tab2.do?subSec=12&language=7$en#novisa 

o Pobyt do 90 dní – cudzinec nepotrebuje povolenie na prechodný pobyt, ale 

dohoda o hosťovaní musí byť uzavretá na výkon výskumu a vývoja (hlavne 

ak ide o pracovno-právny vzťah) 

 

 
o Pobyt dlhší ako 90 dní – žiadosť o povolenie na 

prechodný pobyt, činnosť je možné vykonávať, ale 

povolenie na pobyt je nutné získať do vypršania 90 

dní, resp. víz 

o Žiadosť je možné podať na zastupiteľskom úrade v 

zahraniční alebo na OCP na Slovensku, v prípade, 

že sa podáva na zastupiteľskom úrade, súčasťou je 

osobný pohovor s cieľom predbežného posúdenia 

žiadosti – rozhodnutie OCP do 30 dní od doručenia 

žiadosti 

http://ec.europa.eu/immigration/tab2.do?subSec=12&language=7$en


Ďalšie povinnosti zamestnávateľa 

o pred prijatím do zamestnania vyžiadať platný doklad o pobyte a uchovávať 

kópiu dokladu o pobyte najmenej počas trvania jeho zamestnania 

o pred nástupom do zamestnania prihlásiť zamestnanca v príslušnej pobočke 

Sociálnej poisťovne, do 8 pracovných dní prihlásiť zamestnanca v príslušnej 

zdravotnej poisťovni, odhlásiť po skončení pracovného pomeru 

o oznámiť začiatok a skončenie jeho zamestnania príslušnému úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny podľa miesta výkonu práce do 7 pracovných dní 

prostredníctvom formulára „Informačná karta o vzniku/skončení 

pracovnoprávneho vzťahu  alebo o vyslaní na výkon práce/skončení 

vyslania na výkon práce štátneho príslušníka tretej krajiny uvedeného v 

§23a ods. 1 zákona o službách zamestnanosti a rodinného príslušníka 

občana EU“, v dvoch vyhotoveniach, spolu s kópiou dokladu o uzatvorení 

pracovnoprávneho vzťahu 

(www.upsvar.sk/buxus/docs//SSZ/OISS/CUDZINCI/IK_21.rtf)  

o do 3 pracovných dní písomne oznámiť OCP skončenie pracovného pomeru 

štátneho príslušníka tretej krajiny. 

o do 2 mesiacov informovať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

SR o (predčasnom) ukončení dohody o hosťovaní, ukončení projektu 

výskumu a vývoja, prekážkam k jeho riešeniu 

 

http://www.upsvar.sk/buxus/docs/SSZ/OISS/CUDZINCI/IK_21.rtf
http://www.upsvar.sk/buxus/docs/SSZ/OISS/CUDZINCI/IK_21.rtf


Kto nepotrebuje povolenie na zamestnanie, resp. 

potvrdenie o možnosti obsadenia VPM 

◦ ktorý úspešne absolvoval štúdium na strednej alebo vysokej škole na území 

SR, 

◦ ktorý bude zamestnaný na určité obdobie na účel zvýšenia kvalifikácie vo 

vykonávanom zamestnaní, najviac na jeden rok, 

◦ ktorý nedovŕšil 26 rokov veku, a ktorý bude zamestnávaný príležitostnými a 

časovo obmedzenými prácami v rámci výmeny medzi školami alebo v rámci 

programov pre mládež alebo programov pre vzdelávanie, ktorých sa 

Slovenská republika zúčastňuje, 

◦ študent vysokej školy na Slovensku, ktorý má udelený prechodný pobyt na 

účel štúdia, a ktorý pracuje počas štúdia v rozsahu najviac 20 hodín 

týždenne, 

◦ ktorý má udelený prechodný pobyt na účel výskumu a vývoja a uzavretú 

Dohodu o hosťovaní s výskumným pracoviskom, 

◦ ktorý má udelený prechodný pobyt na účel výskumu a vývoja a 

pedagogická činnosť v pracovnoprávnom vzťahu nepresiahne celkovo 50 

dní v kalendárnom roku,  



Kto nepotrebuje povolenie na zamestnanie, resp. 

potvrdenie o možnosti obsadenia VPM 

◦ ktorý má uzatvorený pracovnoprávny vzťah so zamestnávateľom na 

Slovensku a jeho trvanie alebo vyslanie na výkon práce nepresiahne 

celkovo 30 kalendárnych dní v kalendárnom roku, a zároveň ide o 

pedagogického zamestnanca, akademického zamestnanca, 

vysokoškolského učiteľa, vedeckého, výskumného alebo vývojového 

pracovníka, ktorý je súčasťou vedeckého podujatia, alebo výkonného 

umelca, ktorý sa zúčastňuje na umeleckom podujatí, 

◦ ktorý je rodinným príslušníkom výskumníka s dohodou o hosťovaní, a ktorý 

má udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny, a to hneď po udelení 

prechodného pobytu, 

◦ ktorý je rodinným príslušníkom držiteľa modrej karty, a ktorý má udelený 

prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny, a to hneď po udelení prechodného 

pobytu, 

◦ iný rodinný príslušník, po uplynutí 12 mesiacov nepretržitého pobytu na 

území SR od udelenia prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny, 

 



Kto nepotrebuje povolenie na zamestnanie, resp. 

potvrdenie o možnosti obsadenia VPM 

◦ ktorý má udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, 

a ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom 

štáte EÚ, po uplynutí 12 mesiacov od začiatku pobytu na území SR, 

◦ ktorý má udelený trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, 

◦ ak ide o osobu s priznaným postavením Slováka žijúceho v zahraničí, 

◦ ktorý je prijatý do zamestnania na základe medzinárodnej zmluvy, 

ktorou je Slovenská republika viazaná, je uverejnená v Zbierke zákonov 

Slovenskej republiky a ktorá ustanovuje, že na prijatie štátneho príslušníka 

tretej krajiny do zamestnania nie je potrebné povolenie na zamestnanie. 

 

◦ kategórie zamestnancov, kedy sa nevyžaduje povolenie na 

zamestnanie/resp. potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného 

miesta, môžu okrem pracovného pomeru vykonávať činnosť aj na 

základe dohôd mimo pracovného pomeru (napr. na základe dohody o 

vykonaní práce a pod.). 



 

„EURAXESS - Researchers in Motion” 
                                                       

Rights 

Jobs 

Services 
Links 

http://ec.europa.eu/euraxess 



EURAXESS  

Services 

www.euraxess.sk 

grants.saia.sk 

granty.saia.sk 

www.facebook.com/

euraxess.sk 

forum.saia.sk 

 

• Financovanie mobility 

• Vstup, pobyt a zamestnanie v krajine 

• Ubytovanie 

• Zdravotné poistenie, návšteva lekára 

• Sociálne poistenie a zabezpečenie 

• Zdaňovanie príjmov zo zahraničia 

• Uznávanie dokladov o vzdelaní 

• O výskumných organizáciách 

• O živote, kultúre, jazykových 

kurzoch, školách, škôlkach ... 



Slovenský portál EURAXESS www.euraxess.sk  

 

http://www.euraxess.sk/


Niektoré možnosti na portáli EURAXESS Slovensko 



Niektoré možnosti na portáli EURAXESS Slovensko 



Publikácie EURAXESS Slovensko 

o Sprievodca mobilitou výskumných pracovníkov  

o The International researcher´s guide to Slovakia 

 

 

 



Publikácie EURAXESS Slovensko 

o Praktické brožúry: 

o Vstup a pobyt cudzincov na Slovensku – 

praktická navigácia administratívnymi 

postupmi pre zahraničných doktorandov, 

výskumníkov a vysokoškolských učiteľov 

o Entry and stay in Slovakia – guide to 

administrative duties 

o Social security and health insurance in 

Slovakia  

o Pripravované – Sociálne poistenie a 

zabezpečenie výskumníkov a učiteľov v 

medzinárodnom kontexte - praktické 

informácie pre prijímajúce a vysielajúce 

slovenské vysoké školy a výskumné 

organizácie 

o Občasník Newsletter EURAXESS Slovensko, 

vydaný cca 1x/3 mesiace  

 



EURAXESS informačné a komunikačné aktivity 

◦ EURAXESS Slovensko na Facebooku 

www.facebook.com/euraxess.sk  

◦ aktuálne informácie národnej siete o: 

– pripravovaných podujatiach a aktivitách EURAXESS aj partnerov 

– výskume na Slovensku aj v zahraničí  

– otvorených výzvach a možnostiach štipendií a grantov 

– fotografie a iné 

http://www.facebook.com/euraxess.sk
http://www.facebook.com/euraxess.sk
http://www.facebook.com/euraxess.sk


EURAXESS UniverCITY tour 

◦ neformálne stretnutia zahraničných výskumníkov na Slovensku 

◦ umožniť vzájomné stretnutie kolegov - výskumníkov z iných krajín a 

bližšie spoznanie slovenskej kultúry a histórie 

◦ v roku 2013 - uskutočnených 8 stretnutí – v BA,NR,BB,ZA,KE,PO 

◦ v roku 2014 – plánovaných 8 stretnutí – najbližšie v apríli 

◦ bližšie informácie, registrácia a fotografie v Aktualitách na 

www.euraxess.sk 

 

http://www.euraxess.sk/


EURAXESS Services – Synergie 

PhD students, researchers, 

university teachers 

vedenie VŠ a 

výskumných 

organizácií 

• Odkaz z webu 

VŠ/výsk. 

organizácií 

• Nastavenie 

interných 

procesov – 

referencia na 

osobné služby 

• Evidencia 

výskumníkov zo 

zahraničia .... 



Európsky portál EURAXESS 

http://ec.europa.eu/euraxess   

 

http://ec.europa.eu/euraxess


EURAXESS Jobs 

o EURAXESS Jobs je bezplatná služba   

o zverejňované pracovné príležitosti pribúdajú každý deň, portál 

 EURAXESS - Researchers in Motion http://ec.europa.eu/euraxess/ sa 

 začína stávať centrálnym bodom pre nábor výskumníkov 

o  široká oblasť vedných disciplín 

o aktuálne viac ako 5000 pracovných a štipendijných ponúk vrátane pozícií 

Marie Curie Actions a European Research Council 

o zaregistrovaných 8900 výskumných organizácií, vysokých škôl, firiem 

(vrátane MSP), ktoré môžu vyhľadávať najvhodnejších kandidátov pre 

svoje pozície 

o zaregistrovaných  43 400 výskumníkov, zverejnených 15 200 životopisov 

o  môžete zverejniť životopis a pritiahnuť pozornosť zamestnávateľov v 

Európe aj mimo nej,  

o aktívne vyhľadať  nového spolupracovníka do vášho tímu, pre váš 

projekt 

http://ec.europa.eu/euraxess/


EURAXESS Jobs – vyhľadanie pracovných ponúk 

a štipendií 

39 

krajín 



 

EURAXESS Jobs – národné portály 



EURAXESS Jobs – Voľné výskumné ponuky 



EURAXESS Jobs - Výskumná ponuka 

 



EURAXESS Services 

 



EURAXESS Rights 

 



 

o Charta – súbor všeobecných  zásad a 

podmienok, ktorý definuje úlohy, povinnosti a 

nároky výskumníkov ako aj zamestnávateľov a 

organizácií financujúcich výskumníkov 

 

o Kódex – súbor všeobecných  zásad a 

podmienok, ktoré musia dodržiavať 

zamestnávatelia a financujúce organizácie pri 

vymenovaní alebo nábore výskumníkov 

 

o Stratégia ľudských zdrojov vo výskume vedúca 

k udeleniu označenia „HR Excellence in 

Research“ - 5 stupňový schvaľovací proces 

 

 

2 
Prostredie pre rozvoj kariéry a mobilitu 

výskumníkov v Európe 

Európska charta výskumných pracovníkov  

a Kódex správania pre nábor výskumných pracovníkov  



 

EURAXESS Links 



EURAXESS BUS Roadshow – 21. marec 2014 v Bratislave 

◦ Zmobilizujte svoju výskumnú kariéru a oslávte s nami 10. 

výročie EURAXESS 

◦ propagačná kampaň európskej siete servisných centier 

EURAXESS, ktorú organizuje Európska komisia 

◦ mladí výskumníci - doktorandi, postdoktorandi, študenti 2. stupňa 

VŠ štúdia so záujmom o profesionálnu dráhu výskumníka, vedúci 

pracovníci fakúlt, univerzít, SAV a iných výskumných organizácií, 

pracovníci zahraničných oddelení, personálnych oddelení, oddelení 

pre vedu a výskum, zástupcovia štátnej a verejnej správy 

 

 

 



EURAXESS BUS Roadshow – 21. marec 2014 v Bratislave 

◦ 10:00 – 16:00, parkovisko pri internátoch, Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – 

Mlyny UK 

◦ Kariérny autobus EURAXESS - zaujímavý, interaktívny program:  

– kariérne poradenstvo, prezentácie a videá o službách servisných centier  

 Euraxess,  

– možnosť získať profesionálnu fotografiu do životopisu, zlosovanie s 

možnosťou výhry profesionálneho kariérneho školenia financovaného 

Európskou Komisiou   

◦ 10:00 – 12:30, SAV, veľká aula (v SJ a AJ bez tlmočenia) 

◦ Zmobilizuj svoju výskumnú kariéru – 5 najdôležitejších vecí z rôznych 

uhlov pohľadu 

– význam mobility a medzinárodnej spolupráce v kariére výskumníka, 

medzinárodná mobilita, pobyt v zahraničí, Individuálne štipendium Marie 

Curie  

◦ 13:00 – 15:30, CVTI SR  

◦ Podmienky pre medzinárodný výskum 

– národná podpora siete EURAXESS, Európska Charta a Kódex,  

 prijímanie zahraničných výskumníkov, zlepšovanie medzinárodného  

výskumu na Slovensku, priemyselné inovácie, Horizont 2020 



EURAXESS BUS Roadshow – 21. marec 2014 v Bratislave 

◦ sledujte bližšie informácie o programe v Bratislave na Facebooku 

www.facebook.com/euraxess.sk a www.euraxess.sk  

 

◦ dráhu EURAXESS Bus Roadshow sledujte už od 3. marca 2014 na 

stránkach kampane na Facebooku a Twitteri 

www.facebook.com/EURAXESS.OnTour a @EURAXESS_OnTour   

 

 

http://www.facebook.com/euraxess.sk
http://www.facebook.com/euraxess.sk
http://www.facebook.com/euraxess.sk
http://www.euraxess.sk/
http://www.facebook.com/EURAXESS.OnTour
http://www.facebook.com/EURAXESS.OnTour
http://www.facebook.com/EURAXESS.OnTour


Ďakujem za pozornosť! 

www.euraxess.sk 

www.saia.sk   

http://ec.europa.eu/euraxess 

euraxess@saia.sk  

 

 

 

 

 

Na facebooku ako EURAXESS Slovakia 

SAIA, n. o. 

Sasinkova 10 

812 20 Bratislava 1 

http://www.euraxess.sk/
http://www.saia.sk/
http://ec.europa.eu/euraxess
mailto:euraxess@saia.sk

