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EURAXESS - Mobilita a prijatie výskumníkov jednoduchšie 

 

Ste výskumník, 

ktorý rozmýšľa 

ako obohatiť 

svoju kariéru o 

medzinárodnú 

skúsenosť? 

Chceli by ste 

sa dozvedieť, 

aké príležitosti 

vám ponúkajú 

iné európske 

krajiny? 

Poznáte svoje 

špecifické 

práva 

výskumníka? 

Chystáte sa na 

pobyt  

v inej krajine a 

zvažujete 

so sebou vziať aj 

svoju rodinu? 

Chystáte sa na 

mobilitu a 

potrebovali by 

ste poradiť v 

praktických 

otázkach? 
Rozmýšľate 

ako zatraktívniť 

vašu 

organizáciu 

navonok? 

Potrebovali by 

ste poradiť a 

pomôcť pri 

prijímaní 

kolegov zo 

zahraničia? 

Chceli by ste 

pozvať do 

vášho tímu 

kolegu zo 

zahraničia? 



EURAXESS - Researchers in Motion 

je bránou k atraktívnej kariére výskumníka v Európe 

 

 
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 

 

 od roku 2003 

postupne v 40 krajinách Európy 

 

 

 

 
 

  

 

 



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. 



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 váš 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 Services – okruh služieb 

o poradenstvo v otázkach súvisiacich s výskumným pobytom v 

zahraničí, resp. v danej cieľovej krajine 

o pre výskumníkov a ich rodiny prichádzajúcich/odchádzajúcich z danej 

krajiny a prijímajúce organizácie 

 
A. informácie napr. o: 

• štipendijných/pracovných ponukách 

• ubytovaní 

• podmienkach pobytu  a zamestnania 

v krajine 

• zdravotnom poistení, zdravotnej 

starostlivosti 

• sociálnom poistení a zabezpečení  

• zdaňovaní príjmov 

• každodennom živote v krajine 

(informácie o jazykových kurzoch, 

škôlkach a školách pre deti, ...) 
 

B. potrebné kroky 

• pred odchodom 

zo Slovenska 

• počas pobytu v 

zahraničí 

• po návrate na 

Slovensko 

 

 

 

 

 

C. potrebné kroky 

• pred príchodom 

na Slovensko 

• počas pobytu na 

Slovensku 

• pred odchodom 

zo Slovenska 

 

 

 

 

 



o viac ako 200 servisných centier v 40 krajinách Európy na 39 

národných portáloch 

o v roku 2012  takmer 158 000  odpovedí na otázky celej európskej 

siete 

o na Slovensku v SAIA, n. o., v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, 

Nitre, Prešove, Žiline 

o prepojenie na európsku sieť EURAXESS 

o spolupráca s orgánmi štátnej správy – praktické riešenie problémov 

a participácia na zmenách legislatívy v prospech výskumníkov 

o propagácia slovenských vysokých škôl a výskumných organizácií na 

vzdelávacích veľtrhoch doma a v zahraničí 

o začiatok spolupráce s priemyslom vo výskume a vývoji (dotazník 

zameraný na zistenie možností spolupráce) 

 

EURAXESS Services – služby, spolupráca, propagácia 



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 Publikácie vydané v decembri 2012 (pripravovaná aktualizácia v 

marci 2014):  

o Sprievodca mobilitou výskumných pracovníkov  

o The International researcher´s guide to Slovakia 

 

 

 



Publikácie EURAXESS Slovensko 

o Praktické brožúry, aktualizované a vydané v 

novembri 2013: 

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 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 – 12:00, 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  

◦ 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


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 



Ďakujem za pozornosť! 

Navštívte naše web stránky, alebo nás kontaktujte: 

www.euraxess.sk  

http://ec.europa.eu/euraxess 

euraxess@saia.sk  

 

 

 

 

 

Na facebooku ako EURAXESS Slovakia 

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

