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Rights 

Jobs 

Services 
Links 

http://ec.europa.eu/euraxess 



Services 

PhD students, 

researchers, university 

teachers 

orgány štátnej správy grantové a 

štipendijné 

organizácie 

iné európske 

siete 

médiá 

iné 

vedenie VŠ a 

výskumných 

organizácií 



Services 

 

• 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, 

školách ... 
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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, školách ... 



 



www.euraxess.sk 



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 .... 



Európska charta výskumných pracovníkov  

a Kódex správania pre nábor výskumných 

pracovníkov  
 

– nábor - otvorený, účinný, transparentný, priaznivý a medzinárodne 

porovnateľný, inzeráty - obsahujce širší opis požadovaných znalostí a 

schopností a nemali by sa obmedzovať na úzky odbor, aby neodradili 

vhodných uchádzačov 

– výber - výberové komisie - rozmanitá odbornosť, z rôznych krajín, primeranú 

rovnováhu pohlaví, keď je to vhodné a možné, mali by byť zostavené z členov 

z rôznych sektorov (štátneho a súkromného) a odborov, 

– transparentnosť - uchádzači informovaní o postupe náboru, kritériách výberu, 

o počte voľných pracovných miest, vyhliadkach na rozvoj kariéry  

– posudzovanie vlastností - zameranie sa na celkový potenciál ako 

výskumných pracovníkov, nie iba na počet publikácií, ale aj učenie, 

školiteľstvo, tímová práca, prenos vedomostí, riadenie výskumu a inovácie a 

činnosti spojené s informovanosťou verejnosti. 

– uznanie skúseností s mobilitou 

– uznanie kvalifikácií....   



Human Resources Excellence in 

Research’  

1. Interná analýza výskumných organizácií porovnávajúca 

stratégie a postupy voči CaC  

2. Vlastná stratégia v oblasti ľudských zdrojov vo výskume s 

akčným plánom – vypracovaná a zverejnená na webe a 

EURAXESS Rights; 

3. Analýza a akčný plán posúdený  a uznaný Európskou komisiou, 

priznanie loga 'HR Excellence in Research'; 

4. Implementácia stratégie a akčného plánu – autoevalvácia 

každé 2 roky; 

5. Externá evalvácia – každé 4 roky 

 

Zoznam uznaných organzácií – s odkazmi na ich stránky s plánmi 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/strategy4Researcher

Orgs . 

Implementácia CaC –  

Human Resources Excellence in Research 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/strategy4ResearcherOrgs
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/strategy4ResearcherOrgs


Rights 

 

• Excelentnosť v 

ľudských zdrojoch vo 

výskume 

• Penzia výskumníkov 

• Podmienky vstupu 

(víza, povolenie na 

pobyt) 

• Kariérny rozvoj 

výskumníkov 



Jobs 

• Pracovné pozície vo 

výskume 

• Štipendijné príležitosti 

• Kontakty na národné 

portály 

• Knižnica strategických 

dokumentov 



 



 

zverejňované pracovné príležitosti pribúdajú každý deň, 

portál EURAXESS http://ec.europa.eu/euraxess/ sa začína 

stávať centrálnym bodom pre nábor výskumníkov 

EURAXESS Jobs je bezplatná služba, zaregistrovaných je 

viac ako 47000 výskumníkov a on-line je 15 000 CVs, 

momentálne je k dispozícii viac ako 6300 pracovných a 

štipendijných pozícií vrátane pozícií Marie Curie Actions a 

European Research Council 

zaregistrovalo  sa viac ako 8500 výskumných organizácií, 

vysokých škôl, firiem (vrátane MSP), ktoré môžu vyhľadávať 

najvhodnejších kandidátov pre svoje pozície 

 

Jobs 

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


 



http://ec.europa.eu/euraxess  



 



 



 



MORE2 Štúdia 2011-13  

Study on Mobility Patterns and Career 

Paths of Researchers 
 Cieľ: poskytnúť medzinárodne porovnateľné dáta, indikátory 

a analýzu na zlepšenie evidenčnej základne 

Hlavné zložky: 

– Prieskum10,000 výskumníkov na VŠ v EÚ 

– Prieskum 4,000 výskumníkov na VŠ momentálne mimo 

EÚ 

– Štúdia o odmeňovaní/platoch 

– Sada detailných indikátorov a online databáza 

 

 

 



Európa je atraktívna 

 

• 72% neeurópskych výskumníkov, ktorí boli v EÚ by tu chceli ostať 

• 93% z nich by odporučilo ich kolegom prácu vo výskume v Európe  

• 1 z 5 doktorandov v EÚ je občanom krajiny mimo EÚ 

 

• ale … Výskumníci z EÚ so skúsenosťou s prácou v EÚ aj mimo 

EÚ vnímajú odmeňovanie a kariérny postup lepší v krajinách mimo 

EÚ ale kvalitu života lepšiu v EÚ 

• Hlavnými bariérami pri príchode do EÚ medzi výskumníkmi z 

krajín mimo EÚ je jazyk (30%), víza/pracovné povolenie (30%), 

ubytovanie (29%) alebo pracovné príležitosti pre 

partnera/partnerku (24%). 



• 1 z 5 doktorandov v EÚ je občanom krajiny mimo EÚ 



 



 



 



 



Researchers´ Report 2013 

Cieľ: poskytnúť komplexný obraz o výskumnej profesii v Európe 

Kategórie záujmu: 

“The stock of researchers in Europe” 

“Women in the research profession ” 

” Open, transparent and merit-based recruitment” 

“Education and training” 

“Working conditions in the research profession” 

“Collaboration between academia and industry” 

“ Mobility and international attractiveness” 

Prílohy: 

Country Files 

Scorecards 

Good practices 

 

 



 

Ďakujem za pozornosť. 

 

karla.zimanova@saia.sk 

euraxess@saia.sk  

http://ec.europa.eu/euraxess 

www.euraxess.sk  
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