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• Oznámenie Komisie COM(2001) 331 „A Mobility Strategy for the 

European Research Area“  z 20. 6. 2001 – reakcia aj na 

odporúčania hláv štátov a vlád na Lisabonskom summite v marci 

2000 – znepokojenie na pretrvávaním prekážok v mobilite 

výskumníkov, žiadosť o prijatie krokov vedúcich k ich odstráneniu 

• 2 hlavné ciele: 

1. vytvoriť mechanizmy, ktoré by nastavili a vytvárali priaznivé 

prostredie pre mobilných výskumníkov počas celej ich 

kariéry, 

2. prijať finančné opatrenia potrebné na dosiahnutie 

kritického množstva mobilných výskumných pracovníkov 

v rámci EVP, vytvoriť systém finančných stimulov na miestnej, 

regionálnej, národnej aj na úrovni Spoločenstva, 

prispôsobených rôznym fázam a formám mobility a 

charakteristiky krajín a výskumných pracovníkov 

 

Pôvod EURAXESSu 



Hlavné úlohy stanovené v roku 2001 

1. zlepšenie v legislatívnej oblasti, a to najmä v oblasti podmienok 

prijímania výskumníkov v iných krajinách, prístupu k pracovným 

príležitostiam, v oblasti sociálneho zabezpečenia a zdaňovania 

2. zlepšenie informovanosti o mobilite výskumníkov – nové 

nástroje v poskytovaní informácií výskumníkom, lepšia 

informovanosť o pozíciách, ktoré sú k dispozícii, a s tým súvisiace 

presnejšie štatistiky o smerovaniach mobility 

3. zlepšenie v oblasti poskytovania praktickej asistencie 

a služieb výskumníkom, a to formou vytvorenia Siete 

mobilitných centier, ako aj hľadania spôsobov ako prakticky 

zlepšiť metódy náboru výskumníkov v Európe 

4. zlepšenia kvalitatívnej povahy, najmä prostredníctvom 

medzirezortnej spolupráce v oblasti mobility - vymieňanie si 

príkladov dobrej praxe, porovnávanie postupov a navrhnutie v 

dlhodobejšej perspektíve akejsi charty kvality zameranej na 

prijímanie zahraničných výskumníkov v Európe 



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. 



EURAXESS Researchers in Motion 

http://ec.europa.eu/euraxess   

http://ec.europa.eu/euraxess


EURAXESS - Researchers in Motion 

 

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 

 

o 2003 - (Pan)európsky (mobilitný) portál pre výskumníkov 

http://ec.europa.eu/euraxess  

o 2004 – 2014 – EURAXESS postupne v 40 krajinách Európy na 39 

národných portáloch 

o SAIA, n. o. – na základe poverenia MŠVVaŠ SR od 2004 mobilitné – 

servisné centrum pre výskumných pracovníkov EURAXESS (financovanie 

zo 6RP EK 3 roky) 

o v roku 2008 podpísané ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Vyhlásenie naďalej podporujúce záväzky voči slovenskej sieti 

EURAXESS (krátkodobá dotácia (2007/2008), viacročná dohoda o 

spolupráci (2011 – 2014) 

o v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre, Prešove, Žiline 

 

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


EURAXESS - zdroj príležitostí 

„Sú tam ponuky na nájdenie si zamestnania 

v podnikoch alebo výskumných 

pracoviskách, kde hľadajú mladých 

šikovných ľudí. Len vlani tam bolo 

publikovaných asi 40-tisíc voľných 

pracovných miest pre výskumníkov. Ak sa 

na stránke zaregistrujú, pošlú svoj 

profesionálny životopis, môžu si ich nájsť 

potenciálni zamestnávatelia.“ 

Ing. Dušan Chrenek vedúci Zastúpenia EK 

na Slovensku o EURAXESS Researchers 

in Motion počas EURAXESS Bus Road 

Show na Slovensku:  



o EURAXESS Jobs je bezplatná služba zverejňovania a vyhľadávania 

pracovných pracovné príležitostí http://ec.europa.eu/euraxess/ - 

centrálnym bodom pre nábor výskumníkov 

o Výskumníci - môžu zverejniť životopis a pritiahnuť pozornosť 

zamestnávateľov v Európe aj mimo nej,  

o Organizácie - aktívne vyhľadať nového spolupracovníka do vášho 

tímu, pre váš projekt 

o široká oblasť vedných disciplín 

o aktuálne takmer 7 200 pracovných a štipendijných ponúk vrátane 

pozícií Marie Curie Actions a European Research Council 

o zaregistrovaných  8 600 výskumných organizácií, vysokých škôl, firiem 

(vrátane MSP), ktoré môžu vyhľadávať najvhodnejších kandidátov pre 

svoje pozície 

o zaregistrovaných  31 000 výskumníkov, zverejnených 13 600 

životopisov 

 

EURAXESS Jobs – Príležitosti pre organizácie aj 

výskumníkov 

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


EURAXESS Jobs – vyhľadanie pracovných ponúk 

a štipendií 



EURAXESS Jobs – výskumné ponuky 

o možnosť zadať 

pracovnú ponuku 

o sledovať dopad 

ponuky (počet 

prečítaní) 

o vyhľadávať v 

zozname 

zverejnených 

životopisov 

o zriadiť 

vyhľadávacieho 

„agenta“ pre 

hľadanie 

vhodných 

kandidátov 



EURAXESS Jobs –výskumná ponuka a EURAXESS 

servisné centrum 

o priame prepojenie 

výskumnej ponuky so 

servisným centrom 

EURAXESS v okolí 



EURAXESS Rights – príležitosť pre organizácie na 

zatraktívnenie pracoviska  

 
The "HR Excellence in 

Research" logo gives public 

recognition to research 

institutions that have made 

progress in aligning their 

human resource policies with 

the principles set out in the 

"Charter & Code". Institutions 

that have been awarded the 

right to use the logo can use it 

to highlight their commitment to 

implement fair and transparent 

recruitment and appraisal 

procedures for researchers 



 

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  



o Možnosť získať 

námety pre 

inštitucionálne 

stratégie resp.  

akčné plány v 

oblasti ľudských 

zdrojov vo 

výskume od 

organizácií, 

ktorým bolo 

udelené logo 

HRS4R 

EURAXESS Rights – príležitosť pre organizácie na 

zatraktívnenie pracoviska  



EURAXESS – pomocník a partner pre spoluprácu 

Verita Sriratana BA, MA, PhD.: 
Postdoctoral Researcher from Thailand, 
Recipient of the Slovak National 
Scholarship Programme, Faculty of 
Education, Comenius University in 
Bratislava, speaker at the EURAXESS 
Bus Roadshow event: 

"EURAXESS not only facilitates my staying 
and working in Slovakia, but also opens up 
new research paths and new travel 
experiences within Slovakia and in other 
European countries, enhancing my career 
and enriching my life". 



Dobrovoľné aktivity 

Pre výskumníkov 

s rodinou 

Štipendijná 

žiadosť, žiadosť o 

zamestnanie, 

zazmluvnenie 

Zdaňovanie príjmov 

Podmienky vstupu, pobytu, 

pracovné povolenie 

 uznávanie dokladu o vzdelaní 

Ubytovanie a 

presťahovanie 

Sociálne a zdravotné poistenie 

Každodenné otázky 

Výber doktora 

Na čo všetko by mal myslieť zahraničný 

výskumník pred príchodom na výskumný 

pobyt na Slovensko? 



EURAXESS Services – okruh služieb 

Poradenstvo v otázkach súvisiacich s 

výskumným pobytom na Slovensku, 

prípadne v zahraničí: 

• 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, jazykových kurzoch, 

školách, škôlkach ... 

• pred 

odchodom 

zo Slovenska 

• počas pobytu 

v zahraničí 

• po návrate 

na 

Slovensko 

• pred 

príchodom na 

Slovensko 

• počas pobytu 

na Slovensku 

• pred 

odchodom zo 

Slovenska 

opre výskumníkov a ich rodiny 

prichádzajúcich / odchádzajúcich z 

danej krajiny 

opre prijímajúce / vysielajúce 

organizácie na Slovensku 



o Európska sieť 

EURAXESS poskytla 

od 9/2006 - 12/2013 -  

1 055 800 odpovedí na 

otázky,  

o EURAXESS Slovensko 

od 9/2006 - 12/2013 - 

10 229 odpovedí na 

otázky 

o Európska sieť 

EURAXESS poskytla v 

roku 2013 – 238 000 

odpovedí na otázky 

o EURAXESS Slovensko 

v roku 2013 – 3500 

odpovedí na otázky 

EURAXESS Services – v dátach 



Publikácie EURAXESS Slovensko 

o Sprievodca mobilitou 

výskumných pracovníkov  

o The International researcher´s 

guide to Slovakia 

o Vstup, pobyt a 

zamestnávanie cudzincov 

na Slovensku – praktická 

navigácia administratívnymi 

postupmi 

o Entry and stay in Slovakia – 

guide to administrative duties 

o Social security and health 

insurance in Slovakia  - 

your rights and duties 

o Občasník Newsletter 

EURAXESS Slovensko 

 

 

 

 

 



Slovenský portál EURAXESS www.euraxess.sk  

http://www.euraxess.sk/


 

◦ Interaktívny 

sprievodca 

pobytom 

zahraničného 

výskumníka na 

Slovensku  

 

Slovenský portál EURAXESS www.euraxess.sk  

http://www.euraxess.sk/


EURAXESS informačné a komunikačné aktivity 

o EURAXESS Slovensko na 

Facebooku 

www.facebook.com/euraxess.sk  

o aktuálne informácie národnej siete o: 

o pripravovaných podujatiach a aktivitách 

EURAXESS aj partnerov 

o výskume na Slovensku aj v zahraničí  

o otvorených výzvach a možnostiach 

štipendií a grantov 

o fotografie a iné 

o Forum.saia.sk 
o zdieľanie skúseností 

výskumníkov, administratívnych 

pracovníkov 

o kladenie otázok a získavanie 

odpovedí.... 

http://www.facebook.com/euraxess.sk
http://www.facebook.com/euraxess.sk
http://www.facebook.com/euraxess.sk


EURAXESS UniverCITY tour  

príspevok ku kultúrnej orientácii zahraničných 

výskumníkov 

◦ neformálne stretnutia zahraničných výskumníkov na Slovensku (8 

za rok); v roku 2013 - 94 účastníkov, 2014 – cca 120 účastníkov 

◦ umožniť vzájomné stretnutie kolegov - výskumníkov z iných krajín a 

bližšie spoznanie slovenskej kultúry a histórie 

 

◦ „I would like to aknowledge the Euraxess programme, that enabled 

me to get additional glimpse into the Slovak history and culture 

during my stay.“ 

 

 



EURAXESS – nástroj pozitívnej zmeny  

Organizácia školení a seminárov 

Spolupráca s orgánmi štátnej správy – poukazovanie na 

problémy z praxe, poukazovanie na zámery európskej 

legislatívy a cieľov EVP, sledovanie implementácie, zapojenie 

sa do legislatívneho konania 

o Smernica Rady 2005/71/ES z 12. októbra 2005 o osobitnom 

postupe prijímania štátnych príslušníkov tretích krajín na účely 

vedeckého výskumu 

o Transpozícia do národnej legislatívy – Zákon č. 404/2011 Z. z. o 

pobyte cudzincov (48/2002 Z. z.), Zákon č. 172/2005 Z. z. o 

organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja, Zákon č. 5/2004 Z. 

z. o službách zamestnanosti, Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle 

Upozorňovanie na aplikačné problémy v súvislosti so 

systémom koordinácie sociálneho poistenia a zabezpečenia v 

EÚ 

o Nariadenie ES č. 883/2004, spolu s vykonávacím nariadením ES 

987/2009 



Európsky rozmer, vízie a projekcie EURAXESSu  

◦ EURAXESS Slovensko – dôveryhodný, spoľahlivý a úspešný 

partner v európskej sieti – SAIA, n. o. - účasť na projektoch 7RP – 

E*CARE, TANDEM, TOP II, REFLEX; Horizont 2020 – TOP III  

◦ EURAXESS Slovensko – aktívny člen v činnosti a rozvoji siete – 

účasť v Network management group, príprava workshopov v rámci 

konferencií siete, aktívne vstupy na koordiujúcich stretnutiach a 

školeniach siete 

 

◦ Vízie EK – rozšírenie mandátu EURAXESS o nové oblasti 

pôsobenia, resp. posilnenie špecializovaných oblastí, napr. 

zameranie na socio-kultúrny aspekt integrácie, služby pre 

dvojkariérne páry (zamestnanie a integrácia rodinných príslušníkov), 

kariérny rozvoj výskumníkov 

 

◦ SAIA, n, o. – verí v pokračovanie iniciatívy na Slovensku 



Ďakujem za pozornosť! 

www.euraxess.sk 

www.saia.sk   

http://ec.europa.eu/euraxess 

euraxess@saia.sk  

 

 

 

 

 

Na facebooku ako EURAXESS Slovakia 

SAIA, n. o. 

Sasinkova 10 

812 20 Bratislava 1 

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

