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Európska sieť servisných centier EURAXESS 

a portál EURAXESS. Researchers in Motion 

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



EURAXESS – podpora mobility 

 

cez odstraňovanie prekážok súvisiacich s 

 legislatívou a administratívou (víza, sociálne 

zabezpečenie, daňové otázky, uznávanie diplomov, 

atď.) 

 sociálnymi a kultúrnymi aspektmi 

 rozvojom kariéry výskumníka vo všetkých jej 

štádiách 

 všetkými typmi mobility, vrátane medzisektorovej 

mobility akadémia/priemysel  

 



4 iniciatívy EURAXESS 

nástroj pre nábor výskumných pracovníkov s pracovnými 

príležitosťami, financovaním, grantmi, atď. 

 

služby a poradenstvo pre výskumníkov a ich rodiny, ktorí sa 

rozhodli pokračovať v kariére výskumníka v inej krajine 

 

informácie o Charte a Kódexe a ďalších iniciatívach 

zameraných na práva a povinnosti výskumníka a 

výskumnej organizácie  

 

nástroj na vytváranie spolupracujúcich sietí pre európskych 

výskumníkov ktorí pôsobia mimo Európy 



EURAXESS Jobs 

2710 



EURAXESS Jobs 

2710 



EURAXESS Services 



EURAXESS Slovensko 



E*CARE  

European Career of Researchers 

Realizoval sa v 9 servisných centrách EURAXESS v 8 krajinách: 

• Grécko (koordinátor), Bulharsko, Cyprus, Slovensko,  

Česká republika, Maďarsko, Rakúsko, Švajčiarsko 

Jeden z cieľov projektu: 

• získať informácie o pretrvávajú-

cich a nových prekážkach 

týkajúcich sa kariéry a mobility 

výskumníkov  

a o aktuálnych trendoch na 

národnej úrovni  



Dotazníky – prieskum názorov 

• 2 dotazníky - pre výskumníkov a pre zástupcov organizácií 

ovplyvňujúcich podmienky mobility výskumníkov, resp. 

organizácií podieľajúcich sa na administrácií mobilitných 

programov pre výskumníkov  

• identifikácia prekážok pre mobilitu a kariérny rozvoj 

vedeckých pracovníkov, možné postupy na ich odstránenie, 

služby pre mobilných vedeckých pracovníkov a iná 

inštitucionálna podpora 

• obdobie zberu dát – 10/2008 – 01/2009 

• získaná vzorka – 869 (8EU)/118 (SK) dotazníkov od 

výskumníkov, 239 (8EU)/30 (SK) dotazníkov od 

administratívnych a riadiacich pracovníkov 

 

 

 



Výskumníci a ich mobilita 
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Pracovisko administratívnych, riadiacich 

pracovníkov a výskumníkov 

 

 

 

Administratívni a riadiaci 

pracovníci 

• univerzita – 19x 

• verejná výskumná inštitúcia – 2x 

• iná súkromná spoločnosť – 2x 

• nezisková výskumná inštitúcia – 

1x  

• ministerstvo -1x 

• výskumná nadácia/grantová 

agentúra - 1x 

• iná nezisková nadácia -1x  

• iná inštitúcia – 4x 

Výskumníci 

• univerzita – 74% 

• výskumná inštitúcia - verejný 

sektor – 10% 

• výskumná inštitúcia - súkromný 

sektor - 3% 

• firma zo súkromného sektora - 

1% 

• iné - 2% 

• neuvedené - 2% 



Motivácia pre mobilitu z pohľadu 

výskumníkov v 8 krajinách EU 
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Motivácia pre mobilitu z pohľadu 

slovenských výskumníkov 

 

 

 

Najdôležitejšie faktory pre 

respondentov s predchádzajúcou 

mobilitou (M) aj bez skúsenosti  

s mobilitou (BM): 

•Zaujímavá výskumná téma 

•Ďalší kariérny rast  

•Účasť na spoločnom výskumnom 

projekte  

Rozdiely medzi M a BM: 

• Pre BM je najdôležitejší ďalší 

kariérny rast 

• Spoznanie novej krajiny - pre BM č. 

4, pre M č. 7 

• Vyššie mzdy pre BM č. 7, pre M č. 8 



Demotivujúce faktory pre mobilitu  

z pohľadu výskumníkov (8 krajín EU) 
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Demotivujúce faktory pre mobilitu  

z pohľadu slovenských výskumníkov 

 

 

 

Najdôležitejšie faktory pre respondentov 

s predchádzajúcou mobilitou (M) aj bez 

skúsenosti s mobilitou (BM): 

•Rodinné a iné osobné väzby 

•Zložitá administratíva pri presťahovaní  

•Nedostatok podpory vysielajúcej inštitúcie 

Rozdiely medzi M a BM: 

•Pre BM je najodrádzajúcejšia zložitá 

administratíva pri presťahovaní  

•nedostatok informácií/neistota a jazyková 

bariéra pomerne dôležité pre BM v 

porovnaní s M 



 

 

 

Prekážky pri mobilite z pohľadu 

administratívnych, riadiacich pracovníkov 

• problémy s financovaním 

výskumu 

• všeobecný nedostatok 

informácií 

• služby a legislatíva 

zamestnanosti, pracovné 

povolenie 

• jazyková bariéra 

• problémy s ubytovaním 



 

 

 

Aký vplyv mala mobilita 

na vašu kariéru? 
• 5-stupňová škála 

Najdôležitejší vplyv na: 
• obohatenie výskumných znalostí 

a skúsenosti  

• zlepšenie spolupráce a 

kontaktov s inými výskumníkmi  

• rozvoj kariéry 

• jazykové schopnosti  

• počet vedeckých výstupov 

Najmenší vplyv na: 
• zmenu sektora 

Dopad mobility  

na výskumnú kariéru 



Medzisektorová mobilita 

 

 

 

Záujem absolvovať mobilitu z verejného do súkromného 

sektora (prípadne naopak) a prekážky pri takejto mobilite: 

• Áno – 24% 

• Nie – 56% 

• Oblasť pôsobnosti nevhodná pre 

priemyselné využitie – 2x 

• Málo projektov a výskumov s 

rozvojom a rastom v súkromnom 

sektore 

• Málo dostatočne atraktívnych 

výskumných pozícii v mojej krajine 

• Nejasnosť personálnej náhrady 

počas mobility a nejasnosť 

návratu, znížená finančná 

motivácia 

 



Flexibilita medzisektorovej mobility 

 

 

 

Flexibilita medzisektorovej mobility (medzi akademickou sférou 

a priemyslom) na Slovensku: 

• Áno, je výrazne flexibilná – 0% 

• Nie, existuje množstvo prekážok – 37% 

• Je priemerná – 57% 

• Neuvedené – 6% 

Čo možno urobiť pre rozvoj flexibilnej 

medzisektorovej mobility výskumníkov: 
• Štátne orgány by mali vytvoriť efektívne mechanizmy 

financovania tohto procesu - 63% 

• Privátny sektor by mal vytvoriť efektívne mechanizmy  

pre stimuláciu financovania tohto procesu - 53% 

• Pri zavádzaní intelektuálnych produktov do praxe  

by sa mali uplatňovať daňové úľavy -27% 

• Iné – 3% 



 

 

 

Aký typ podpory mobility je potrebné zlepšiť?  

•Mzdy výskumníkov 

•Financovanie a úlohy financovania  

•Jazykové služby  

•Možnosti dlhodobého ubytovania 

•Informácie o sociálnom zabezpečení  

(poistení)  

Spôsoby podpory  

mobility výskumníkov 



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ. 

 

Katarína Košťálová 

SAIA, n. o. 

 

www.saia.sk  

www.euraxess.sk 

www.ecare-project.eu  

http://www.saia.sk/
http://www.euraxess.sk/
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