
Integračné služby pre výskumných 

pracovníkov, cielený nábor a propagácia 



o Prečo je potrebné uvažovať o (re)integračných službách? 

 

o O projekte TANDEM  

• Mapovanie potrieb: perspektívy výskumníkov a výskumných 

inštitúcií 

• Nástroje a výstupy: modulová štruktúra integračných služieb 

• Ako využiť integračné služby na propagáciu výskumných 

inštitúcií: reintegračná stratégia 

 

o Partnerstvo pre rozvoj integračných služieb na Slovensku 

 

 

Štruktúra prezentácie 



o Schopnosť prilákať a udržať špičkových výskumníkov je kľúčovým 

prvkom zvyšovania kvality výskumných inštitúcií => globálne 

súperenie o talenty 

 

o Podpora pri prekonávaní prekážok spojených s relokalizáciou 

(integračné služby) => štandardný a využívaný prístup k zvyšovaniu 

atraktivity výskumných inštitúcií pre zahraničných výskumníkov 

 

o Využitie integračných služieb aj pre uľahčenie návratu slovenských 

výskumníkov zo zahraničia 

 

o „Zviditeľnenie“ integračnej podpory => efektívny nástroj propagácie 

výskumných inštitúcií 

 

 

 

 

 

Prečo integračné služby? 



Základné informácie o projekte TANDEM  

o TANDEM: „Talent and Extended Mobility in the Innovation Union“ 

 

o Projekt je podporený zo zdrojov 7. RP EÚ 

 

o Obdobie realizácie projektu: 10/2012 – 9/2014 

 

o Partneri projektu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ciele projektu TANDEM 

o Rozvoj služieb na podporu 

integrácie zahraničných 

výskumníčok a výskumníkov 

 

o Vytvorenie flexibilného nástroja 

uplatniteľného v rôznych 

kontextoch  

 

o Osobitný dôraz na služby pre tzv. 

dvojkariérne páry  (Dual Careers 

Couples) a kultúrne a sociálne 

aspekty integrácie 

 



Ciele projektu TANDEM  

o Naše „interné“ ciele: 

• Zviditeľnenie potreby systematického rozvoja integračných 

služieb vo výskumných inštitúciách na Slovensku 

• Rozvoj vzájomnej spolupráce pri ich poskytovaní  

 

o Cieľom je aj zodpovedať na otázku:  

 ako integračné služby využiť na 

zvýšenie atraktivity domácich inštitúcií 

pre Slovákov a Slovenky dlhodobo 

žijúce v zahraničí (ako podporiť 

„cirkuláciu“ mozgov“)? 

 



Aké aktivity projekt zahŕňal 

o Mapovanie existujúcich potrieb:  

 Prieskumy 

 Rozhovory  

o Tvorba nástrojov: 

 Vytvorenie modulov služieb 

adaptovateľných v podmienkach 

rôznych krajín a inštitúcií 

 Formulovanie alternatívnej 

reintegračnej stratégie 

 
o Diseminácia výsledkov:  

 Okrúhly stôl „Human resources in R&D and International Research Mobility“ 

November  2013, Bratislava 

 Pracovný seminár EURAXESS „Prijatie výskumníkov s nami jednoduchšie“, 

Jún 2014, Piešťany  



Mapovanie potrieb: perspektíva výskumných inštitúcií 

o Rozhovory so zástupcami VŠ a výskumných inštitúcií na Slovensku 

o Vnímané prekážky: 

• Administratívne prekážky (prechodný pobyt, zdravotné poistenie, 

sociálne zabezpečenie...) 

• Ubytovanie 

o Poskytované služby 

• Asistencia je výrazne decentralizovaná – za asistenciu je 

zodpovedné prijímajúce pracovisko 

• Náročnosť získavania dát o zahraničných výskumníkoch 

• Viacero služieb je dostupných, ale nezasiahnu cieľovú skupinu 

• Viacero služieb je možných, ale neidentifikuje sa ich potreba 

• Chýbajúca „kritická masa“? 

 



Mapovanie potrieb: perspektíva výskumníkov 

 

© ETH Zürich 2013 



Please specify one thing that could improve your 

satisfaction... 

 
More engagement with locals. More time for research and less 

administration. Knowing the language. Having more contacts 

with local people could improve my satisfacion. Substantial 

decrease of bureaucracy. Social life and network. I have not been 

provided with Slovak language classes, which I feel should be a basic 

opportunity for none native Slovak speakers. I can arrange private language 

classes but my professional duties makes the timing difficult. The biggest 

obstacles is the language specially outside university. I 
found more difficult to socialize for the language....I'm Italian and I speak 

English but I met a lot of people that don't speak English between them my 

roommate. Unfortunately I don't speak language of current 

country. 
 

 



 

www.euraxess-tandem.eu  

www.euraxess.sk 



Nástroje: Modulová štruktúra pre Slovensko 

(tradičné integračné služby) 

Základný nevyhnutný  

modul 

Potrebný modul 

Vítaný modul 

Modré pozadie: Služba  

je čiastočne alebo úplne 

poskytovaná servisným centrom 

EURAXESS  

Legenda: 

Interná smernica (kto je 

za čo zodpovedný?)  o 

asistencii zahraničným 

výskumníkom Sekcia na webovej 

stránke inštitúcie pre 

zahraničných 

výskumníkov  v AJ 

Interný sprievodca 

fungovaním 

hosťujúcej inštitúcie 

(vrátane interných 

formulárov )v AJ 

(Aktívne) skupiny na  

sociálnych  sieťach 

Osobná asistencia 

(víza/pobyt/pracovné 

povolenie) 

„Welcome package“ 

Jazykové kurzy 

domáceho jazyka 

„Buddy systém“ pre 

výskumníkov  

Poskytnutie 

ubytovania/osobnej 

asistencie pri jeho 

hľadaní 

Newsletter pre 

zahraničných 

výskumníkov v AJ  

Inštitucionálne 

predpoklady  

Zber dát o zahraničných 

výskumníkoch/Databáza 

zahraničných 

výskumníkov na Vašej 

inštitúcii 

Informácie v anglickom 

jazyku (jazykový 

štandard – webstránka, 

formuláre, e-maily) 

Odkaz na EURAXESS 

portál/ servisné centrum 

Spoločenské aktivity 

pre partnerov 

Networkingové 

aktivity pre rodiny 

výskumníkov 

„Welcome  event“ 

z
d
ro

je
 

Fóra/blogy 

Dobrovoľnícká 

platforma pre 

partnerov  

Tréning  kultúrnej 

orientácie 

„Checklisty“ 

/kontrolné zoznamy 

Databáza:  

Školy a predškolské 

zariadenia 

Databáza: ubytovacie 

možnosti, pomoc pri 

sťahovaní 

Databáza: možnosti 

financovania 

Databáza: 

personálne agentúry 

a pracovné portály, 

EURES 

„CV check“ a osobná 

asistencia k 

pracovným 

príležitostiam 

Otvorený a 

transparentný nábor  

zamestnancov – 

registrácia na portáli 

EURAXESS Jobs 

Služby pre 

výskumníkov 

Osobná asistencia 

(každodenné 

praktické záležitosti) 

Mentoring pre 

výskumníkov 

Webová stránka: 

zdaňovanie, sociálne 

zabezpečenie, 

poistenie, pracovné 

podmienky 

Propagácia 



Nástroje: Modulová štruktúra pre Slovensko 

(reintegračná stratégia) 

Základný nevyhnutný  

modul 

Potrebný modul 

Vítaný modul 

Legenda: 

Aktívna webová 

prezentácia 

(Aktívne) skupiny na  

sociálnych  sieťach 

Osobná asistencia 

(dane/sociálne a 

zdravotné poistenie) 

Jazykové kurzy pre 

rodinných príslušníkov 

Newsletter pre 

výskumníkov  

v zahraničí 

Inštitucionálne 
predpoklady  

Zber dát o „alumni“ 

výskumníkoch 

Odkaz na EURAXESS 

portál/ servisné centrum 

Networkingové aktivity 

pre rodiny 

výskumníkov 

zd
ro

je
 

Databáza:  

Školy a predškolské 

zariadenia 

Databáza: možnosti 

reintegračného 

financovania 

Databáza: 

personálne agentúry a 

pracovné portály, 

EURES 

Otvorený 

 a transparentný nábor  

zamestnancov: registrácia 

na portáli EURAXESS 

Jobs 

Osobná asistencia 

(partneri a rodina) 

Mentoring/Coaching  

pre výskumníkov 

Spolupráca s partnermi a 

zamestnávateľmi  

v regióne 

Propagácia 

Workshopy a podujatia 

v zahraničí (všeobecné 

 a odborné) 

Odborné online 

nástroje: webináre  

Osobná asistencia: 

možnosti 

reintegračného 

financovania 

Asistencia 
 v procese 

 reintegrácie 

„Alumni“ kluby 

 
Asistencia pri 
 identifikácii 

 pracovných príležitostí 

Pracovné ponuky 

mimo VŠ 

Udržiavanie 
 kontaktov  

a networking  

Zastúpenie  

v zahraničí: spolupráca 

 s EURAXESS Links, 

spolky krajanov 

Dobrovoľnícka 

platforma pre 

partnerov  

Špecializované 

fóra/blogy 

Spoločenské aktivity 

pre partnerov 

„CV check“ a osobná 

asistencia 

k pracovným 

príležitostiam 



Partnerstvo pre rozvoj integračných služieb 

Sprostredkovanie 

kontaktov a distribúcia 

informácii výskumníkom 

Odporúčanie na 

služby EURAXESS 

Odkaz na portál 

EURAXES 

V
ý
s
k
u
m

n
é
 i
n
š
ti
tú

c
ie

 

Tvorba informačného 

obsahu 

 

Osobná asistencia 

Bezplatné nástroje a 

aktivity na podporu 

networkingu 

E
U

R
A

X
E

S
S

 

 

 

Integračné služby 

pre výskumníkov 

 

Reintegračná 

stratégia 



 

1. Je možné veľa dosiahnuť mobilizáciou existujúcich vnútorných 

zdrojov 

 

 

2. Zviditeľnenie existujúcej podpory vo forme štruktúrovaných 

integračných služieb sa môže stať efektívnym nástrojom 

propagácie výskumných inštitúcií 

 

 

3. Spolupráca je kľúčovým prvkom rozvoja (re)integračných služieb 

na Slovensku. Prínosný môže byť najmä rozvoj lokálnych 

partnerstiev.  

 

Čo sme sa naučili: tri dôležité závery 



 

 

 

Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na 

spoluprácu! 

 


