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Európske služby zamestnanosti (EURES) predstavujú sieť spolupracujúcich subjektov,
ktorých cieľom je uľahčiť voľný pohyb pracovných síl v rámci Európskeho hospodárskeho
priestoru (krajiny EÚ, Nórsko, Island, Lichtenštajnsko) a Švajčiarska. Do siete EURES sú
zapojené aj regionálne a národné inštitúcie, ktoré sa zaoberajú problematikou zamestnanosti,
ako
napríklad
odborové
zväzy,
zamestnávatelia
a
ich
organizácie.
Je to hlavný ekonomický nástroj Európskej únie na správne fungovanie trhov práce. EURES
tvoria Európskou komisiou vyškolení poradcovia, ktorí poskytujú informačné, poradenské a
sprostredkovateľské služby klientom po celej Európe.
Sieť EURES na Slovensku ako súčasť verejných služieb zamestnanosti je začlenená v rámci
organizačnej štruktúry Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny pod sekciu Služieb
zamestnanosti, odbor sprostredkovateľských služieb. Personálne obsadenie siete na
centrálnej úrovni sa skladá z EURES národného koordinátora, EURES koordinátora, Job
Days a finančného koordinátora. Svoje služby vo vzťahu k verejnosti poskytuje sieť EURES
na všetkých 46-tich úradoch práce SVR prostredníctvom EURES poradcov alebo EURES
kontaktných osôb.
V priebehu roku 2015 zorganizovala sieť EURES nasledujúce aktivity, ktoré vychádzajú zo
schváleného Plánu aktivít, ktorý je každoročne posudzovaný Európsku komisiou:
1. Sieť
EURES
pre
záujemcov
o prácu
a zamestnávateľov v krajinách EÚ/EHP.
 Výberové pohovory
 Medzinárodná burza práce
 Rakúsko-Nemecký deň 2015

v krajinách

2. Veľtrhy práce na ktorých sieť EURES participovala
 Veľtrh Profesia days 2015
 Veľtrh ProEDUCO
 Veľtrh Akadémia&VAPAC
 Festival Pohoda
 EURES burzy práce a informácií 2015
 Nemecko-Český deň
 Europe&Business
3. Propagácia siete EURES na školách a Úradoch PSVR
 Prezentácia siete EURES na školách
 Prezentácia siete EURES v rámci Úradov PSVR

EÚ/EHP

Spolupráca medzi sieťou EURES SK a zamestnávateľmi z krajín EÚ/EHP pokračovala aj
naďalej v roku 2015 cez mnohé účelové aktivity podporujúce uplatnenia sa na trhu práce
v krajinách EÚ/EHP.
V priebehu roka mohli zahraniční zamestnávatelia využiť nasledujúce aktivity a služby
poskytované našou sieťou:

Výberové pohovory pre zahraničných zamestnávateľov
Celkový počet výberových pohovorov organizovaných v priestoroch úradov PSVR bol 80.
Zamestnávatelia ponúkali pracovné pozície do 5 nasledujúcich krajín: Holandsko,
Maďarsko, Česká republika, Nemecko, Rakúsko.
Celkový počet účastníkov na výberových pohovorov bol 2 263, v počte 451 účastníkov bolo
vybraných cez výberové pohovory najmä do nasledujúcich odvetví: priemyselná výroba,
doprava a skladovanie, opatrovateľské služby.
Najväčší počet výberových pohovorov bol na úrade PSVR v Komárne pre maďarských
zamestnávateľov ktorí väčšinou ponúkali nasledujúce pracovné pozície: operátor výroby
v automobilovom priemysle, zvárač, brusič, CNC operátor, frézar, montážny pracovník.

Tabuľka č.1 Vyhodnotenie výberových pohovorov siete EURES v roku 2015
Krajina(EÚ/EHP)

Holandsko
Rakúsko
Maďarsko
Česká republika
Nemecko
Spolu

Celkový počet
výberových pohovorov
pre danú krajinu

13
4
45
6
12
80

Celkový počet
účastníkov pohovorov
pre danú krajinu

188
59
1 631
119
266
2 263

Celkový počet
vybraných účastníkov
pre danú krajinu

51
22
334
10
34
451

Medzinárodná burza práce
17. ročník medzinárodného veľtrhu práce bol organizovaný v spolupráci s Job Expo 2015 v
Nitre v dňoch 29.-30. apríla 2015. Na veľtrhu práce sa zúčastnili slovenskí ako i zahraniční
zamestnávatelia, EURES poradcovia a kontaktné osoby zo Slovenska a krajín EÚ, súkromné
sprostredkovateľské agentúry, odborní partneri, ako i uchádzači a záujemcovia o zamestnanie
a absolventi škôl. Veľtrhu práce sa celkovo zúčastnilo 44 074 návštevníkov.
Medzinárodného veľtrhu práce sa zúčastnili EURES poradcovia zo 6 krajín – Česká
republika, Francúzsko, Rakúsko, Holandsko, Maďarsko a Nemecko. EURES partneri
ponúkali voľné pracovné miesta a poskytli informácie o životných a pracovných podmienkach
vo svojich krajinách. Zamestnávatelia z Holandska, Rakúska, Nemecka, Veľkej Británie,
Írska, Maďarska a Poľska ponúkli približne 2 670 voľných pracovných miest v krajinách
EÚ/EHP predovšetkým v stavebníctve (stavební robotníci, elektrikári, maliari),

zdravotníckom sektore (zdravotnícky personál, opatrovníctvo), hotelierstve (hotelový a
reštauračný personál),
poľnohospodárstve (pomocný personál) a profesie ako stolári,
kovoobrábači, šoféri a zvárači.
Zamestnávatelia a EURES poradcovia zrealizovali spolu viac ako 1 402 výberových
pohovorov s uchádzačmi o zamestnanie a prísľub zamestnania bol udelený 247 uchádzačom
o zamestnanie.
Tabuľka č.2 Vyhodnotenie Medzinárodnej burzy práce
Burza práce

XVII.
Medzinárodná
burza práce

Počet zúčastnených
zahraničných
zamestnávateľov a
partnerov EURES

31

Celkový počet
návštevníkov
v časti EURES

Počet VPM do krajín
EÚ/EHP

6 980

2 671

Počet
prísľubov na
zamestnanie
do krajín
EÚ/EHP
247

Rakúsko-Nemecký deň 2015
Na uvedenej akcii, ktorá sa uskutočnila v októbri 2015 už po 4. krát sa zúčastnilo 19
vystavovateľov, z toho 7 bolo z Rakúska a 12 z Nemecka, reálne pracovné miesta ponúkali aj
zástupcovia Služieb zamestnanosti z Nemecka (Bundesagentur für Arbeit) a Rakúska
(ArbeitsMarktService), ktorí návštevníkom poskytovali aj informácie o životných
a pracovných podmienkach v týchto krajinách.
Už po druhý krát prebiehal Rakúsko-Nemecký deň na základe pozitívnej spätnej väzby zo
strany zamestnávateľov i uchádzačov aj formou ,,online“. Klienti, ktorí na veľtrh nemohli
prísť osobne, sa takýmto spôsobom mohli o zamestnanie uchádzať z pohodlia svojho domova
cez aktívny link na stránke www.eures.sk. Návštevníci ,,online“ formy Rakúsko-Nemeckého
dňa mali takisto možnosť sledovať prezentácie a dianie na veľtrhu prostredníctvom živého
prenosu. Spolu navštívilo ,,online“ platformu europeanjobdays až 362 záujemcov o prácu v
Rakúsku a Nemecku.
Celkový počet ponúkaných voľných pracovných miest bolo 544 v nasledujúcich oblastiach:
hotelové a reštauračné služby, školstvo, stavebníctvo, priemysel, IT oblasť.

Tabuľka č.3 Vyhodnotenie Rakúsko-Nemeckého dňa v číslach
Burza práce

RakúskoNemecký deň

Počet zúčastnených
zamestnávateľov a
partnerov EURES

19

Celkový počet
návštevníkov

822

Počet VPM do krajín
EÚ/EHP

544

Počet
prísľubov na
zamestnanie
do krajín
EÚ/EHP
54

Aktivita Rakúsko-Nemecký deň 2015

Veľtrh Profesia days 2015
Sieť EURES pôsobí každoročne na veľtrhu ako exkluzívny partner spoločnosti Profesia a vo
svojich priestoroch propagujeme našu sieť ponúkaním voľných pracovných miest a naši
zahraniční partneri a zamestnávatelia majú možnosť priamo na mieste si vybrať
potenciálnych zamestnancov.
Celkový počet návštevníkov veľtrhu bol vyše 20 000, počet slovenských a zahraničných
zamestnávateľov bol 150, ktorí celkovo ponúkali 2 600 pracovných miest. Vo vyhradenom
priestore pre našu sieť sme 814 návštevníkom poskytli informácie o našich službách siete.
Záujem bol prevažne o prácu v stavebnom priemysle, IT, administratíve, no viacerí
návštevníci veľtrhu prejavili záujem o nekvalifikované pracovné pozície. Stánok navštívilo
i mnoho študentov a absolventov vysokých škôl, ktorým boli ponúknuté pracovné ponuky
sezónneho charakteru do Nemecka, Portugalska či Dánska.
Pozvanie na veľtrh práce prijali EURES poradcovia z Českej republiky a Rakúska a 7
zahraničných zamestnávateľov z Rakúska, Nemecka, Holandska, Belgicka a Írska, ktorí
ponúkali našim slovenským občanom voľné pracovné pozície do uvedených krajín.

Aktivita Profesia days

Veľtrh ProEDUCO
Medzinárodný veľtrh vzdelávania ProEDUCO má v Košiciach dlhoročnú tradíciu. Primárne
sa tento veľtrh zameriava na ponuku vzdelávania a uplatnenia sa absolventov základných,
stredných a vysokých škôl na trhu práce a každoročne ponúka priestor niekoľkým desiatkam
vystavovateľov, predovšetkým školám, vzdelávacím inštitúciám a medzinárodným
organizáciám. Na 9. ročníku veľtrhu v dňoch 24. - 26.11.2015 sa v priestoroch Spoločenského
pavilónu v Košiciach prezentovalo viac ako 80 inštitúcií, vrátane siete EURES Slovensko,
ktorá sa pravidelne zúčastňuje tohto veľtrhu. Aj tento rok EURES poradcovia v samostatnom
výstavnom stánku ponúkali mladým ľuďom informácie o službách, ktoré v oblasti pracovnej
mobility sieť EURES poskytuje svojim klientom.
Aktivita ProEDUCO

Veľtrh Akadémia&VAPAC
Najväčší medzinárodný veľtrh štúdia a kariéry na Slovensku Akadémia&VAPAC sa koná
každoročne na jeseň v Bratislave. Počas veľtrhu sme poskytovali poradenstvo a užitočné
informácie prostredníctvom osobných rozhovorov so záujemcami – študentmi a výchovnými
poradcami, ako aj prostredníctvom širokého spektra letákov. Uvedený veľtrh sa uskutočnil
v dňoch od 6. – 8.10.2015 s celkovým počtom 8 189 návštevníkov a 231 vystavovateľov.

Aktivita Akadémia&VAPAC

Festival Pohoda
Festival sa uskutočnil v dňoch 9. - 11.7.2015 v Trenčíne, stánok siete EURES patril do EÚ
informačnej zóny zastúpenia Európskej Komisie na Slovensku. V informačnom stánku
EURES boli počas troch dní poskytnuté informácie o možnostiach zamestnania sa, o
životných a pracovných podmienkach v krajinách EÚ/EHP, informovanie návštevníkov
festivalu do 35 rokov o programe EÚ – Your First EURES Job, ktorý je zameraný na
pracovnú mobilitu mladých. Prostredníctvom jazykových kvízov, vedomostných súťaží, či
odpovedaní na otázky o EÚ si záujemcovia otestovali svoje znalosti. V EÚ informačnej zóne
sa konal sprievodný program pre návštevníkov. Cieľovou skupinou festivalu boli prevažne
mladí ľudia, ktorí vo veľkej miere prejavujú záujem o prácu v zahraničí. V stánku boli
poskytnuté informácie cca 1 500 účastníkom festivalu.
Aktivita Festival Pohoda

EURES Burzy práce a informácií 2015
Burzy práce a informácií sa realizovali v mesiacoch september – október 2015 na 38 úradoch
práce, sociálnych vecí a rodiny. Cieľom bolo poskytovanie informácií a pracovných
príležitostí účastníkom burzy práce a informácií ako súčasť zefektívnenia a posilnenia
verejných služieb zamestnanosti. Počas búrz práce a informácií boli v stánku EURES
poskytované informácie o sieti EURES, pracovných príležitostiach v krajinách EÚ/EHP

a Švajčiarsku. Na burzách práce a informácií sa zúčastnilo 440 zamestnávateľov, 536
stredných a 576 základných škôl. Zamestnávatelia ponúkli spolu 9 760 voľných pracovných
miest. Búrz práce a informácií sa zúčastnilo 16 751 žiakov škôl, 17 294 študentov a
uchádzačov o zamestnanie, z ktorých bolo prijatých do pracovného pomeru 156.
Aktivita Burzy práce a informácií

Nemecko - Český informačný deň na TUKE
Sieť EURES Slovensko pripravila v dňoch 11. - 12.11.2015 v Košiciach a v Prešove podujatie
pod názvom Nemecko – Český informačný deň. Cieľom stretnutia realizovaného v rámci
projektu bolo informovať budúcich inžinierov a absolventov Technickej Univerzity v
Košiciach (TUKE) o situácii na trhu práce a pracovných príležitostiach v Nemecku a v Českej
republike. Stretnutie s EURES poradcami z týchto krajín zároveň ponúklo jedinečnú
príležitosť dozvedieť sa viac o životných a pracovných podmienkach v oboch krajinách.
Prvého stretnutia s EURES poradcami sa v priestoroch Univerzitnej knižnice TUKE
v Košiciach zúčastnilo 61 študentov z rôznych fakúlt TUKE. V aule Fakulty výrobných
technológií v Prešove sa s poradcami stretlo ďalších 53 budúcich absolventov univerzity.
Aktivita Nemecko-Český informačný deň

EUROPE & BUSINESS
Podujatie bolo zamerané na informovanie ľudí hľadajúcich si prácu (zamestnaných)
v Rakúsku a v Česku o pracovnom práve, resp. o sociálnom systéme v týchto krajinách,
o možnostiach pracovnej mobility v rámci uvedených krajín. Prioritne boli prednášky

zamerané na tému pracovnej mobility ako takej v rámci daných krajín, porovnanie
a poukázanie na identické prvky ako aj odlišnosti, ktoré je nutné z aspektu migrovania za
prácou v daných krajinách rešpektovať a zohľadniť. Prostredníctvom praktických príkladov
a poradenstva bolo poukázané na riešenie každodenných situácií, s ktorými sa človek
hľadajúci si prácu stretáva, osobitne v Rakúsku a v Česku, vrátane ich špecifík. Informačný
deň sa uskutočnil v Senici dňa 19.11.2015.
Aktivita Europe&Business

Prezentácie siete EURES na školách
Aktivita
orientovaná
pre
mladých
ľudí
prostredníctvom
prezentácií
na základných, stredných a vysokých školách. Prezentácie sa uskutočňujú po celom
Slovensku prostredníctvom našich EURES poradcov a EURES kontaktných osôb.
Cieľom prezentácií je šírenie a poskytnutie informácií o našich poskytovaných službách
uvedenej cieľovej skupine. Počet prezentácií, ktoré sa uskutočnili na školách v rámci celého
Slovenska: bolo 197 s celkovým počtom 7 254 študentov.
Na Základných školách bolo 79 prezentácií s účasťou 2 459 žiakov.
Na Stredných školách bolo 114 prezentácií s účasťou 4 474 študentov.
Na Vysokých školách bolo 4 prezentácií s účasťou 321 študentov.
Prezentácie siete EURES v rámci Úradov PSVR
EURES poradcovia a EURES kontaktné osoby poskytovali informácie prostredníctvom
prezentácií aj v priestoroch úradov práce. Celkový počet účastníkov na prezentáciách bol
16 545 v nasledujúcich cieľových skupinách:
130 prezentácií sa uskutočnilo pre cieľovú skupinu absolventi škôl v počte 1 674 účastníkov.
640 prezentácií sa uskutočnilo pre cieľovú skupinu UoZ v počte 13 141 účastníkov.
28 prezentácií sa uskutočnilo pre kolegov z úradov práce v počte 512 účastníkov.
15 prezentácií sa uskutočnilo pre slovenských zamestnávateľov v počte 557 účastníkov.
26 prezentácií sa uskutočnilo pre partnerov (spolupracujúce inštitúcie) siete EURES v počte
661 účastníkov.

Aktivita prezentácie na školách

