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EURAXESS – v skratke

Od 2004 ako ERA –MORE

Kľúčová iniciatíva ERA (Európskeho výskumného 

priestoru)

✓Uľahčiť mobilitu výskumníkov

✓Podporovať kariérny rozvoj

✓Podporovať atraktívne kariérne 

príležitosti 

naprieč Európou a aj za jej

hranicami.

Európsky EURAXESS portál

https://euraxess.ec.europa.eu

Národné EURAXESS portály

https://euraxess.ec.europa.eu/choose-your-country

Slovenský EURAXESS portál

https://www.euraxess.sk/

https://euraxess.ec.europa.eu/
https://euraxess.ec.europa.eu/choose-your-country
https://www.euraxess.sk/


Európska sieť EURAXESS

◦ 42 krajín

◦ 600+ EURAXESS centier

◦ 1500+ EURAXESS členov

Rôzne typy organizácií:

✓ univerzity, národné agentúry, 

výskumné organizácie, ministerstvá, 

firmy atď.

✓ noví členovia podpisujú záväzné 

vyhlásenie (Declaration of 

commitment) – misia, úlohy, roly, 

✓ 18 expertných oblastí

✓ národné/regionálne/lokálne pokrytie

Hlavné oblasti činnosti:

✓ bezplatná praktická asistencia 

mobilným 

akademikom/výskumníkom

✓ podpora pre výskumníkov v 

oblasti kariérneho rozvoja

✓ poradenstvo pre implementáciu 

stratégie HRS4R 

Slovenská sieť EURAXESS

✓ od 2004 SAIA, n. o. a 

4 regionálne kancelárie

✓ od 2020 – EURAXESS 

Point na SAV



EURAXESS EU Portal - Jobs & Funding

BEZPLATNÉ ZVEREJŇOVANIE PRACOVNÝCH PONÚK 

JOBS Voľné pracovné ponuky vo výskume

FUNDING (opakujúce sa) štipendijné ponuky – incoming/outgoing, 

cestovné granty

HOSTING ponuky organizácií pre výskumníkov na predkladanie 

spoločných žiadostí napr. IF MSCA

PARTNERING hľadanie partnerov (výskumníkov alebo organizácie) na 

spoluprácu do rôznych typoch projektov, startupov,  tréning

– prístup do databázy zamestnávateľov a výskumníkov



Databáza Jobs & Funding

▪ Výskumné príležitosti pre 

všetkých

▪ 9000+ otvorených pozícií

▪ MSCA pozície – povinne 

zverejňované

▪ Registrácia životopisu

▪ Uloženie vyhľadávania a 

nastavenie notifikácie

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/

search

✓ +150 000 používateľov
✓ +65 000 výskumníkov
✓ +18 000 organizácií

Najnavštevovanejšie 

stránky:

1. Jobs

2. Funding

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/search


Jobs & Funding – Facts & Figures

Počet zverejnených štipendijných 

ponúk 

2017-2020

Počet zverejnených pracovných ponúk

2012-2020

Počet zverejnených ponúk na 

Hosting

2017- 2020

Počet výskumníkov

2017-2020

Počet zaregistrovaných 

organizácií

2017-2020

*2021 – 30 332 prac. ponúk



Pozície na Slovensku

Zverejnené pracovné ponuky

na Slovensku

2017-2021

Organizácia Zverejnené ponuky

Astronomical Institute of the Slovak Academy of Sciences 6

Centre for Functional and Surface Functionalized Glass 8

Centre of Excellence for advanced materials application SAS, CEMEA 8

Comenius University in Bratislava 2

Institute for Sociology of the Slovak Academy of Sciences 1

Institute of Electrical Engineering, Slovak Academy of Sciences 5

Institute of Experimental Physics, Slovak Academy of Sciences 2

Institute of Inorganic Chemistry, SAS 15

Institute of materials and machine mechanics Slovak academy of sciences 2

Institute of Measurement Science, Slovak Academy of Sciences 1

Institute of Physics, Slovak Academy of Sciences 11

Laboratory for Advanced Materials 4

Polymer Institute of the Slovak Academy of Sciences 6

Slovak Academy of Sciences 5

Slovak agricultural university in Nitra 2

Slovak Histochemical Society 1

Slovak University of Technology 4

University of Zilina 5

Spolu 88

Zverejnené pracovné ponuky

na Slovensku k 24.5.2021



Bezplatná registrácia

Vytvorenie konta cez LOGIN/REGISTER

✓ Možnosť bezplatného zverejnenia 

pracovných ponúk/štipendií v 

databáze Jobs& Funding

✓ Možnosť zverejniť ponuky na Hosting

a Partnering

✓ Vyhľadávať vhodného kandidáta cez 

databázu životopisov

✓ Kontrolovať návštevnosť zverejnenej 

ponuky

Propagácia organizácie so 

značkou HR Excellence in 

Research



Ako na to - intuitívna registrácia

Overte si, či už vaša inštitúcia 

nie je zaregistrovaná

support@euraxess.orgHelpdesk:



Kompetencie

admina 

✓ editovať 

pracovné/štipendijné 

ponuky

✓ manažovať profil 

organizácie



Job Platforms



Ako vytvoriť pracovnú/štipendijnú ponuku

✓ Opis pozície

✓ Profil výskumníka

✓ Oblasť výskumu

✓ Typ zmluvy

✓ Deadline na podanie 

žiadosti

✓ Ako podať žiadosť

✓ Kontaktné údaje 

organizácie

✓ Miesto práce

✓ Počet pozícií

✓ Ďalšie detaily k pozícii

✓ Úroveň vzdelania

✓ Odborné zručnosti

✓ Jazykové 

kompetencie

✓ Pracovné 

skúsenosti

✓ Detaily k pozícii 

na webe

✓ Benefity

✓ Oprávnenosť

✓ Výberové kritériá

✓ ďalšie

✓ Po kliknutí na Send for Approval, 

pracovná ponuka bude uložená ako 

koncept, kým nebude schválená

✓ 70% textu pracovnej ponuky musí byť v 

angličtine

https://www.euraxess.sk/sk/m

ain/jobs-funding/karierny-

rozvoj/kariera/organizacie/eur

opsky-ramec-pre-karieru-vo-

vyskume

https://www.euraxess.sk/sk/main/jobs-funding/karierny-rozvoj/kariera/organizacie/europsky-ramec-pre-karieru-vo-vyskume


•

Propagácia výskumných tímov a pracovísk 

HOSTING 

Príklad HOSTING z ULIEGE: 

uzávierka IF MSCA je 15/09/2021; 

06/2021 – zasielanie životopisov, 

podporných dokumentov 

06/2021 virtuálne stretnutie so 

supervízormi, 

06/2019 pomoc Centrálnej 

kancelárie ULIEGE pri písaní 

žiadosti

+ výhoda – SR je oprávnená v 

kategórií Widening Fellowships)

Príklad HOSTING z UMB

Uzávierka 01/06/2021

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hosting/uli%C3%A8ge-msca-postdoctoral-fellowships-2021

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hosting/uli%C3%A8ge-msca-postdoctoral-fellowships-2021


Príklad špeciálneho kurzu/tréningu k žiadostiam na IP 

MSCA

Politecnico Milano

✓ 15/09/2021 - termín na 

podávanie žiadosti IF MSCA –

30/05/2021 – zasielanie 

podporných dokumentov

✓ Predbežný výber kandidátov: 

CV, motivácia, EoI

✓ Koncom 06/2021- vybraní 

kandidáti absolvujú online 

hĺbkový tréning k príprave 

žiadosti o IF MSCA

✓ Online meeting so 

supervízormi

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hosting/msca-pf-master-class-2021-polimi-and-msca-pf-seal-excellence-polimi



Ďakujem za pozornosť

Kontakt: 

◦ euraxess@saia.sk

◦ https://euraxess.ec.europa.eu

◦ www.euraxess.sk

◦ Facebook: @euraxess.sk 

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

