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EURAXESS - Researchers in Motion 

je bránou k atraktívnej kariére výskumníka v Európe 

 

 
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 

 

 od roku 2004 

postupne v 40 krajinách Európy 

 

 

 

 
 

  

 

 

EURAXESS Jobs  EURAXESS Services  EURAXESS Rights  EURAXESS Links  



Európsky portál EURAXESS http://ec.europa.eu/euraxess   

http://ec.europa.eu/euraxess


EURAXESS Jobs - http://ec.europa.eu/euraxess/jobs/  

 

o EURAXESS Jobs je bezplatná služba  

o aktuálne viac ako 7 700 pracovných a štipendijných ponúk vrátane 

pozícií Marie Curie Actions a European Research Council 

• zaregistrovaných takmer 9 000 

výskumných organizácií, 

vysokých škôl, firiem (vrátane 

MSP), ktoré môžu vyhľadávať 

najvhodnejších kandidátov pre svoje 

pozície 

• nájdite si vhodného kandidáta pre 

Váš MSCA projekt (napr. ITN) 

• zaregistrujte sa ako organizácia 

• štrukturovane zverejnite 

pracovnú/štipendijnú ponuku 

• zriadťte vyhľadávacieho agenta 

• zaregistrovaných  33 000 

výskumníkov, zverejnených 14 000 

životopisov 

• prehľadávajte ponuky v databáze 

• vyhľadajte si aktuálne MSCA 

pozície uplatnením filtra Marie 

Curie Actions 

• zaregistrujte sa ako výskumník 

• štrukturovane vyplnťe formulár 

životopisu a „zverejnite ho“ 

potenciálnym zamestnávateľom 

• zriadťe si vyhľadávacieho agenta 

 

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


EURAXESS Jobs – voľné pracovné miesta vo výskume a štipendiá 



Databázy štipendií a grantov SAIA 

slovenská verzia 

zo Slovenska do 

zahraničia  
www.granty.saia.sk  

anglická verzia 

pre zahraničných 

na Slovensko 
www.grants.saia.sk   

http://www.granty.saia.sk/
http://grants.saia.sk/
http://grants.saia.sk/
http://grants.saia.sk/
http://grants.saia.sk/


EURAXESS Services - osobné konzultácie v širokom spektre tém 

o viac ako 200 servisných centier 

v 40 krajinách Európy  

o na 39 národných portáloch 

o na Slovensku v rámci  

SAIA, n. o.  

Bratislava, Banská Bystrica, 

Košice, Nitra, Žilina 

Poradenstvo v otázkach súvisiacich s 

výskumným pobytom na Slovensku /  

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 ... 

opre prijímajúce / 

vysielajúce 

organizácie na 

Slovensku 

opre výskumníkov a ich 

rodiny prichádzajúcich / 

odchádzajúcich z danej 

krajiny 



EURAXESS Jobs – http://ec.europa.eu/euraxess/jobs/  

národné portály  

39 

krajín 

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


EURAXESS Slovensko 

o Národný portál www.euraxess.sk – v SK a EN 

o Publikácie 

o Sprievodca mobilitou výskumných pracovníkov 

o International researcher´s guide to Slovakia 

o Brožúry 

o Vstup a pobyt cudzincov na Slovensku – praktická 

navigácia administratívnymi postupmi pre zahraničných 

doktorandov, výskumníkov a vysokoškolských učiteľov 

o Entry and stay in Slovakia – guide to administrative 

duties  

o Social security and health insurance in Slovakia  

o EURAXESS Slovensko na Facebooku 

www.facebook.com/euraxess.sk 

o Diskusné fórum SAIA http://forum.saia.sk  

o pre štipendistov, výskumníkov – zdieľanie skúseností 

o špecializovaná časť - pre VŠ a výskumné organizácie – 

výmena informácií a poradenstvo  

 

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


Národný portál EURAXESS Slovensko www.euraxess.sk  

http://www.euraxess.sk/


EURAXESS Rights – práva vo výskume - 

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

Európska 

charta 

výskumných 

pracovníkov  

a Kódex 

správania pre 

nábor 

výskumných 

pracovníkov – 

dokument, ktorý 

sa môže zísť pri 

príprave projektu 

MSCA 

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


 

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 Signatári na Slovensku SRK a SAV 

 

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  



 

EURAXESS Links 



Ďakujem za pozornosť! 

Navštívte naše web stránky, alebo nás kontaktujte: 

www.euraxess.sk 

www.saia.sk  

http://ec.europa.eu/euraxess 

euraxess@saia.sk  

 

 

 

 

Na facebooku ako EURAXESS Slovakia 

Rights 

Jobs 

Services 
Links 

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

