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Sieť EURES na Slovensku postupovala podľa stanoveného Plánu aktivít pre obdobie 2017.
Naplánované aktivity boli zrealizované všetky v súlade so stanoveným časovým
harmonogramom. Organizátormi aktivít bola EURES Národná koordinačná kancelária na
Ústredí PSVR a vyškolení EURES poradcovia pôsobiaci na Úradoch PSVR, ktorí od 1.3.2017
organizačnou zmenou patria pod Ústredie PSVR.
Financovanie siete EURES sa v období 2016 – 2020 realizuje prostredníctvom Európskeho
sociálneho fondu – projekt „Spoločne hľadáme prácu“.
Aktivity siete EURES 2017 orientované pre záujemcov o prácu v krajinách EÚ/EHP:
1. Sieť EURES pre záujemcov o prácu v krajinách EÚ/EHP
 Poradenstvo a výberové pohovory na Úradoch PSVR
 Medzinárodná burza práce, Nitra
 Rakúsko-Nemecký deň, Bratislava
 Maďarský deň, Komárno
2. Veľtrhy práce a informácií na ktorých sieť EURES participovala
 Veľtrh Profesia days, Bratislava
 Veľtrh Profesia days, Košice
 Veľtrh ProEDUCO, Košice
 Deň kariéry TUKE – 2 krát, Košice
 Deň Európy, Bratislava a Košice
 Deň Kariéry UPJŠ, Košice
 Deň Kariéry FF UPJŠ, Košice
 Festival Pohoda, Trenčín
3. Cezhraničné aktivity siete EURES v roku 2017
 Slovensko-Česko-Poľská spolupráca
 Slovensko-Česká spolupráca
 Slovensko-Poľská spolupráca – 2 krát
4. Propagácia siete EURES na školách a Úradoch PSVR
 Prezentácia siete EURES na školách
 Prezentácia siete EURES v rámci Úradov PSVR

Počas roka 2017 navštívilo kancelárie siete EURES v rámci Úradov PSVR 27 235
záujemcov o poskytované služby našej siete. EURES poradcovia a EURES kontaktné osoby
im poskytovali poradenstvo ohľadom voľných pracovných miest, životných a pracovných
podmienkach a mnoho iných informácií týkajúcich sa príchodu alebo odchodu do/zo
zahraničia. Podstatnou cieľovou skupinou sú aj zamestnávatelia z krajín EÚ/EHP, ktorých

ponúkané pracovné pozície sú uverejňované na webovej stránke a ponúkané záujemcom.
Najväčší počet poskytnutého poradenstva bol pre záujemcov vo veku 25 – 54 rokov,
prevládali záujemcovia s ukončením strednej školy s maturitou a najväčší počet
záujemcov tvorili nezamestnaní uchádzači.

Tabuľka č.1 Poradenstvo siete EURES Slovensko počas roka 2017 + ďalšie údaje Príloha č.1
Úrady PSVR

Sieť EURES na
Slovensku

Počet
individuálnych
kontaktov

Celkový
počet
výberových
pohovorov

27 235

50

Zamestnaní
prostredníctvom
výberových
pohovorov

Počet VPM
uverejnených
na
www.eures.sk

Celkový počet
zamestnaných
klientov siete
EURES v roku
2017

133

15 675

2 312

Výberové pohovory pre záujemcov o prácu v krajinách EÚ/EHP
Celkový počet výberových pohovorov organizovaných v priestoroch Úradov PSVR bolo 50.
Zamestnávatelia ponúkali pracovné pozície do 8 nasledujúcich krajín: Holandsko,
Maďarsko, Česká republika, Nemecko, Rakúsko, Belgicko, Severné Írsko a Poľsko.
Celkový počet účastníkov na výberových pohovorov bol 1 314, v počte 133 účastníkov bolo
vybraných cez výberové pohovory najmä do nasledujúcich odvetví: priemyselná výroba,
gastronómia, stavebníctvo, zdravotníctvo a sociálna pomoc.
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.2 Vyhodnotenie výberových pohovorov siete EURES v roku 2017
Krajina(EÚ/EHP)

Holandsko
Belgicko
Rakúsko
Maďarsko
Česká republika
Poľsko
Severné Írsko
Nemecko
Spolu

Celkový počet
výberových pohovorov
pre danú krajinu

9
2
2
21
9
1
1
5
50

Celkový počet
účastníkov pohovorov
pre danú krajinu

84
45
17
756
297
14
21
80
1 314

Celkový počet
vybraných účastníkov
pre danú krajinu

13
3
12
43
31
0
21
10
133

Medzinárodná burza práce
Veľtrh práce Job Expo 2017, ktorého súčasťou bol už 19. ročník Medzinárodného veľtrhu
práce European Job Days sa konal v dňoch 27. a 28. apríla 2017 na Výstavisku Agrokomplex
v Nitre. Počas dvoch dní veľtrhu navštívilo výstavisko Agrokomplex v Nitre
50 282 návštevníkov, z toho v medzinárodnej sekcii veľtrhu práce European Job
Days boli poskytnuté informácie 6 488 účastníkom veľtrhu.
Počet zúčastnených vystavovateľov: 229, z toho 179 zamestnávateľov a vzdelávacích
poradenských organizácií a 50 zahraničných zamestnávateľov vrátane 4 informačných
a poradenských sietí EÚ.
V medzinárodnej časti European Job Days mali zastúpenie vystavovatelia z krajín Česká
republika, Rakúsko, Nemecko, Holandsko, Lichtenštajnsko, Maďarsko, Fínsko, Švédsko,
Bulharsko, Poľsko a Litva.
Počet ponúkaných VPM: viac ako 31 000, z toho minimálne 11 897 od prítomných
slovenských zamestnávateľov, 15 000 voľných pracovných miest na pracovných portáloch a
4 258 VPM od zahraničných vystavovateľov.
Zahraniční vystavovatelia ponúkli na veľtrhu voľné pracovné miesta predovšetkým v
stavebníctve, strojárstve, IT, zdravotníckom sektore a hotelierstve. Zahraniční
zamestnávatelia si našli 294 vhodných uchádzačov o prácu v zahraničí.
Počas podujatia Job Expo 2017 prebiehal aj „live streaming“ t.j. živý prenos podujatia pre
uchádzačov, ktorí sa nemohli zúčastniť:
- live streaming mal spolu 813 vzhliadnutí,
- celková doba pozerania bola 4 115 minút, priemerná doba pozerania na 1 diváka bola
5:03 minúty.
Počas veľtrhu prebiehali prednášky, workshopy a prezentácie zamestnávateľov ponúkajúcich
VPM, v zahraničnej časti ich bolo 36.

Tabuľka č.3 Vyhodnotenie Medzinárodnej burzy práce
Burza práce

XIX.
Medzinárodná
burza práce

Počet zúčastnených
zahraničných
zamestnávateľov a
partnerov EURES

50

Celkový počet
návštevníkov
v časti EURES

6 488

Počet VPM do krajín
EÚ/EHP

4 258

Počet
prísľubov na
zamestnanie
do krajín
EÚ/EHP

294

Rakúsko-Nemecký deň 2017
Medzinárodná burza práce a informácií ,,Rakúsko – Nemecký Deň 2017“ sa konala dňa
12.októbra 2017 v čase od 9:00 do 17:00 hodiny v priestoroch Galérie Umelka, v Bratislave.
Na podujatí sa zúčastnilo 27 vystavovateľov, z toho 16 bolo z Nemecka a 11 z Rakúska.

Medzi vystavovateľmi boli zamestnávatelia, personálne agentúry a zástupcovia služieb
zamestnanosti z uvedených krajín. Zamestnávatelia ponúkli návštevníkom veľtrhu práce
spolu 572 voľných pracovných miest do krajín Rakúsko a Nemecko a v stánku siete
EURES Slovensko bolo ponúknutých ďalších 4 177 voľných pracovných miest z databázy
www.eures.sk do ostatných krajín EÚ/EHP. Už po štvrtý krát prebiehal Rakúsko-Nemecký
Deň aj formou ONLINE, čo znamenalo, že klienti, ktorí nemohli prísť na veľtrh osobne, sa
mohli o zamestnanie uchádzať cez aktívny link na stránke www.eures.sk. Návštevníci
ONLINE formy Rakúsko – Nemeckého Dňa mali takisto možnosť sledovať dianie na veľtrhu
prostredníctvom živého prenosu. Na základe počtu prihlásených záujemcov zaregistrovaných
na platforme „European Online Job Days“, ktorú zriadila Európska komisia sa na ONLINE
forme Rakúsko-Nemeckého Dňa zúčastnilo 438 osôb.
Na veľtrhu práce sa osobne zúčastnilo 638 uchádzačov o zamestnanie. Spolu so
záujemcami zaregistrovanými na ONLINE platforme sa o prácu v Rakúsku s Nemecku
zaujímalo 1 076 osôb.
Jazyková vybavenosť a odborná pripravenosť prítomných návštevníkov bola zo strany
zamestnávateľov vnímaná ako dôležitý predpoklad úspešného uchádzania sa o pracovné
pozície. Dôkazom spokojnosti vystavovateľov je 157 prísľubov do zamestnania
deklarovaných uchádzačom o zamestnanie priamo počas veľtrhu práce.
V súvislosti s propagáciou podujatia prebiehala mediálna kampaň v rozhlase (Fun radio), na
najnavštevovanejšom pracovnom portáli (www.profesia.sk), a v printe (Denník Pravda).

Tabuľka č.4 Vyhodnotenie Rakúsko-Nemeckého dňa v číslach
Burza práce

Počet
zúčastnených
zamestnávateľov
a partnerov
EURES

RakúskoNemecký deň

Rakúsko-Nemecký deň

27

Celkový počet
návštevníkov

638

Počet VPM do
krajín EÚ/EHP

572

Počet prísľubov na
zamestnanie do
krajín EÚ/EHP

157

Graf č.1 Vyhodnotenie Rakúsko-Nemeckého dňa – status a vek

Maďarský deň 2017
Vzhľadom na značný záujem a dopyt po pracovnej sile zo strany maďarských
zamestnávateľov pôsobiacich v prihraničnom regióne Komárno/Komárom, sa dňa 21. marca
2017 konal už 2. ročník tejto aktivity. Príprava priestorov pre zamestnávateľov, uchádzačov
o zamestnanie, záujemcov o zamestnanie, ktorí sa burzy práce zúčastnili prebehla dňa
20. marca 2017.
Príležitosť osobného stretnutia sa so zástupcami maďarských zamestnávateľov, uchádzania
sa o prácu mali v tento deň možnosť nielen evidovaní UoZ, ale aj záujemcovia o prácu, resp.
občania, ktorí majú záujem zmeniť zamestnávateľa. Príležitosť dostali i študenti končiacich

ročníkov SOŠ, aby si eventuálne mohli zmapovať okruh pracovných možností, resp.
predbežne sa v predstihu zapísať do databáz zamestnávateľov, aby sa po skončení školy
mohli plynule zaradiť na trh práce.
Aktivitu tohto dňa oživilo a podporilo i niekoľko prezentácií, prostredníctvom ktorých mohli
účastníci získať konkrétnejší pohľad na samotnú prácu, pracovné podmienky
a v neposlednom rade i zamestnávateľa.
Prezentácia o Európskych službách zamestnanosti poskytla informácie o možnostiach
hľadania práce v krajinách EÚ/EHP ako aj Švajčiarska. Zástupcovia siete EURES Maďarsko
priblížili najmä pracovné podmienky v susednej krajine i nevyhnutné informácie z oblasti
životných podmienok.
Počet zamestnávateľov: 15 + EURES Slovensko, EURES Maďarsko
Počet VPM: 1 024
Počet klientov: 835 / 245 zamestnávatelia označili ako vhodných na ponúkané pracovné
pozície.
Počet prísľubov na zamestnanie: 25 prísľubov na zamestnanie.
V nadväznosti na Maďarský deň sa v mesiacoch marec a apríl zorganizovali ďalšie
prezentácie s výberovými pohovormi pre maďarských zamestnávateľov.

Aktivita Maďarský deň 2017

Veľtrh PROFESIA DAYS 2017 Bratislava
V dňoch 1.- 2. marca 2017 sa v priestoroch výstaviska Incheba v Bratislave uskutočnil veľtrh
príležitostí Profesia Days, ktorého exkluzívnym partnerom bola aj tento rok sieť EURES
Slovensko.
Pozvanie do výstavného priestoru našej siete prijali EURES poradcovia z Českej
republiky, Rakúska a z Nemecka, rovnako aj niekoľkí zahraniční zamestnávatelia, s ktorými
EURES Slovensko dlhodobo spolupracuje z krajín: Nemecko, Holandsko a Rakúsko.
Počas dvoch dní trvania veľtrhu slovenskí EURES poradcovia poskytli informácie týkajúce sa
pracovnej mobility v krajinách EÚ/EHP takmer 700 návštevníkom veľtrhu. Celkový počet
návštevníkov veľtrhu 16 000. Niekoľko stoviek návštevníkov sa uchádzalo o prácu v stánkoch
zahraničných zamestnávateľov. S prísľubom práce u týchto zamestnávateľov odchádzalo
z veľtrhu 49 uchádzačov.

Profesia Days Bratislava

Veľtrh PROFESIA DAYS 2017 Košice
Dňa 28. 09. 2017 sa v priestoroch Spoločenského pavilónu v Košiciach uskutočnil 1. ročník
veľtrhu práce Profesia days. Organizátorom podujatia bol prevádzkovateľ slovenského
jobportálu Profesia.sk a sieť EURES Slovensko bola jedným zo 70-tich vystavovateľov.
Program veľtrhu bol zameraný predovšetkým na ľudí hľadajúcich si prácu, vysokoškolákov,
žiakov stredných i základných škôl, ale aj na tých, ktorí sa rozhodli pre zmenu pracovného
miesta. Cieľom veľtrhu bolo, prostredníctvom osobných stretnutí so zamestnávateľmi
a zaujímavými osobnosťami, pomôcť týmto cieľovým skupinám pri hľadaní pracovného
uplatnenia, ale aj poradiť, inšpirovať a zabaviť. Veľtrh v čase od 9:00 do 20:00 hod.
navštívilo 5 000 návštevníkov.
EURES poradcovia na veľtrhu poskytovali informácie o službách siete EURES, voľných
pracovných miestach v krajinách EÚ/EHP a vo Švajčiarsku, o životných a pracovných
podmienkach v jednotlivých krajinách, o projektoch podpory pracovnej mobility v krajinách

EÚ/EHP Your First EURES Job a Reactivate your career, informácie o pripravovaných
aktivitách siete EURES Slovensko (Rakúsko–nemecký deň, výberové konania pre viacerých
zahraničných zamestnávateľov) ako aj o ďalších možnostiach hľadania si pracovného
uplatnenia v krajinách EÚ/EHP. Stánok siete EURES Slovensko na veľtrhu Profesia days
v Košiciach navštívilo cca 500 návštevníkov. Návštevníci stánku siete EURES Slovensko sa
zaujímali predovšetkým o pracovné pozície v hotelierstve, v administratíve, v oblasti IT, ale
záujem bol aj o nekvalifikované pracovné pozície, pri ktorých sa nevyžaduje znalosť cudzieho
jazyka, prípadne predchádzajúca prax v danom odbore.

Veľtrh PRO EDUCO Košice
V dňoch 29.11. – 30.11.2017 sa sieť EURES Slovensko zúčastnila 11. ročníka medzinárodného
veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO 2017, ktorý sa uskutočnil v priestoroch Spoločenského
pavilónu v Košiciach. Cieľovou skupinou veľtrhu boli žiaci ZŠ, študenti SŠ, učitelia
a výchovní poradcovia ZŠ a SŠ. Veľtrh počas dvoch dní navštívilo cca 8000 návštevníkov,
prevažne žiakov a študentov Košického a Prešovského kraja.
EURES poradcovia poskytli informácie týkajúce sa bezplatných služieb siete EURES v oblasti
pracovnej mobility v krajinách EÚ/EHP a Švajčiarska asi 500 návštevníkom veľtrhu. Záujem
bol o informácie týkajúce sa možností štúdia a stáží v zahraničí, informácie o európskom
pracovnom trhu a pracovných príležitostiach, informácie o projektoch Your First EURES Job,
European Solidarity Corps, ako aj o ďalšie informácie zamerané na mobilitu mladých.
Študentov stredných a vysokých škôl, ktorí sa zaujímali o sezónne práce a brigády počas
letných prázdnin, EURES poradcovia informovali o ponukách sezónnych prác na leto 2018.
EURES Slovensko na veľtrhu kontaktovali učitelia a výchovní poradcovia zo stredných škôl,
ktorí informácie o sieti EURES sprostredkovane odovzdajú svojim študentom.
Medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO EDUCO je na regionálnej úrovni už stabilnou
platformou pre prezentáciu celého spektra aktuálnych tém v oblasti vzdelávania. Popri tejto
nosnej téme veľtrh prezentuje aj ďalšie formy mimoškolských aktivít, rozvoja osobnosti,
možností pracovného uplatnenia, cestovania a doplnkového vzdelávania mladých. Na ploche
výstaviska dostávajú priestor aj zamestnávatelia, obzvlášť tí, ktorí vo svojej činnosti aplikujú
systém duálneho vzdelávania a vytvárajú priestor pre uplatnenie sa absolventov stredných či
vysokých škôl. Veľtrhu PRO EDUCO sa v roku 2017 zúčastnilo 72 vystavovateľov (23
vysokých škôl a univerzít, vrátane Kancelárie Veľvyslanectva Kanady, ktorá ponúkala
štúdium v Kanade, 39 stredných škôl, 10 vzdelávacích a poradenských inštitúcií
a zamestnávateľov vrátane siete EURES Slovensko).

Deň Európy Bratislava a Košice
Deň Európy je pripomenutím významnej udalosti, ktorá položila základy dnešnej Európskej
únie. V mesiaci máj zorganizovala Informačná kancelária Európskeho parlamentu na
Slovensku a Zastúpenie Európskej komisie v mestách Bratislava a Košice podujatie pod
názvom Deň Európy. Na podujatí sa prezentovala aj sieť EURES Slovensko. Celodenné oslavy
sprevádzali hudobné vystúpenia, diskusie, workshopy, súťaže a tombola. Do súťaže prispela
prezentačnými materiálmi aj sieť EURES Slovensko. Moderátor podujatia počas trvania akcie
niekoľkokrát položil otázku týkajúcu sa siete EURES prítomným návštevníkom a po správnej
odpovedi si výhercovia prevzali výhru vo forme propagačných predmetov s logom siete
EURES Slovensko.
Stánky siete EURES Slovensko navštívilo v priebehu podujatí cca 500 návštevníkov, ktorí
prejavili záujem o informácie o sieti a možnosti práce a štúdia v krajinách EÚ/EHP.
Návštevníkom stánku boli poskytnuté všeobecné informácie o európskom trhu práce aj
informácie o konkrétnych pracovných ponukách a študijných príležitostiach v krajinách
EÚ/EHP. Mladší návštevníci stánku si formou kvízu otestovali svoje vedomosti týkajúce sa
EÚ.
Deň Európy

Deň kariéry TUKE Košice
V roku 2017 sa v priestoroch Technickej univerzity v Košiciach uskutočnili dva ročníky
podujatia Deň kariéry TUKE.
11. ročník Dňa kariéry zorganizovala Technická univerzita 1.3.2017 (10:00 – 15:00 hod.) a 12.
ročník sa uskutočnil 18.10.2017 (10:00 – 15:00 hod.). Oboch podujatí sa zúčastnila aj sieť
EURES Slovensko. Jednou z dôležitých cieľových skupín, ktoré sú v centre záujmu siete sú
práve mladí ľudia pripravujúci sa na svoj vstup na trh práce. Dni kariéry na univerzitách,
vysokých školách a fakultách sú preto jedinečnou príležitosťou na osobné stretnutia so
študentmi a na šírenie povedomia o sieti a jej bezplatných službách.
Stánok siete EURES v priestoroch Univerzitnej knižnice TUKE, v rámci oboch podujatí,
navštívilo cca 220 študentov rôznych fakúlt univerzity, ktorých EURES poradcovia

informovali o aktuálnej situácii na európskom trhu práce, o pracovných možnostiach v rámci
krajín EÚ/EHP a Švajčiarska, o životných a pracovných podmienkach v týchto krajinách,
o európskych zdrojoch pre pracovnú mobilitu, o možnostiach stáže a ďalšieho vzdelávania,
o projektoch Európskej komisie pre mladých, akým je napr. Your first EURES job a pod.
V rozhovoroch so študentmi EURES poradcovia zdôrazňovali, že šancu na uplatnenie sa na
európskom pracovnom trhu je možné zvýšiť získavaním pracovných skúseností už počas
štúdia. Rovnako dôležité je neustále vzdelávanie, získavanie nových vedomostí a zručností
s dôrazom na potrebu jazykových kompetencií. Jednou z možností ako zvýšiť uplatniteľnosť
na trhu práce je i dobrovoľnícka činnosť. Študentom TUKE bol EURES poradcami
predstavený Európsky zbor solidarity, ktorý ponúka pracovné miesta súvisiace so solidaritou.

Deň kariéry UPJŠ, Košice (organizátor UNIPOC)
Dňa 25.4.2017 sa v priestoroch Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach uskutočnil nultý
ročník podujatia Deň kariéry, na ktorom zástupcovia 23 vybraných zamestnávateľov
prezentovali študentom svoje spoločnosti, voľné pracovné pozície, stáže, či rôzne programy.
Priestor na prezentáciu na tomto podujatí dostala aj sieť EURES Slovensko. Organizátorom
Dňa kariéry bolo Univerzitné poradenské centrum UNIPOC, špecializované pracovisko
zamerané na poskytovanie poradenstva študentom UPJŠ.
Na veľtrhu pracovných príležitostí sa predstavili jednotliví zamestnávatelia, vrátane siete
EURES Slovensko, ktorí študentom v promo-stánkoch aj prostredníctvom prezentácií a
workshopov prezentovali svoju spoločnosť, voľné pracovné pozície či stáže. Stánok siete
EURES navštívilo počas štyroch hodín trvania aktivity cca 50 študentov univerzity a EURES
poradcovia im poskytli informácie o bezplatných službách siete poskytovaných v oblasti
pracovnej mobility v krajinách EÚ/EHP.

Deň kariéry na FF UPJŠ, Košice (organizátor NAKAC)
Dňa 25.10.2017 sa v priestoroch Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach uskutočnil Deň kariéry
organizovaný Národným kariérnym centrom (NAKAC), ktorého sa zúčastnili aj zástupcovia
siete EURES Slovensko.
Národné kariérne centrum spolupracuje so slovenskými
univerzitami pri organizovaní aktivít v univerzitných kariérnych centrách, kde v
neformálnom prostredí diskutujú študenti so zamestnávateľmi. Na diskusie so
zamestnávateľmi prichádzajú študenti končiacich ročníkov organizovane a po ukončení tzv.
TableTalk majú študenti možnosť individuálneho pohovoru. Podujatie organizované
v priestoroch UPJŠ bolo zamerané na študentov Filozofickej fakulty študujúcich cudzie
jazyky a zúčastnilo sa ho cca 80 študentov, ktorým EURES poradcovia predstavili sieť
EURES Slovensko a služby poskytované v oblasti pracovnej mobility. V následnej diskusii sa
študenti zaujímali o možnosti pracovného uplatnenia v krajinách EÚ/EHP po skončení ich
štúdia, ale aj o možnosti letných brigád počas štúdia.

Festival Pohoda 2017
Účasť siete EURES na festivale Pohoda 2017 zvýšila informovanosť a povedomie
návštevníkov festivalu o možnostiach zamestnania sa, o aktuálnej situácii na trhu práce
v krajinách EÚ a o životných a pracovných podmienkach v krajinách EÚ/EHP. Záujemcovia
o prácu v Rakúsku a Nemecku boli informovaní o veľtrhu práce Rakúsko-Nemecký deň.

Sieť EURES ponúkla prítomným festivalovým návštevníkom informácie o fungovaní
Európskej únie, o možnostiach cestovania, dobrovoľníckej služby, štúdia či práce v EÚ.
Prostredníctvom jazykových kvízov, vedomostných súťaží či odpovedaní na otázky o EÚ si
záujemcovia otestovali svoje znalosti o Európskej únii, za ktoré získali propagačné materiály
siete EURES.
Počas troch dní participácie siete EURES Slovensko na festivale Pohoda 2017 navštívilo
stánok EURES 1 421 osôb, do vedomostných súťaží sa zapojilo spolu 391 súťažiacich.
Cieľovú skupinu siete EURES tvoria predovšetkým záujemcovia o prácu v zahraničí, ktorí
často krát nevedia na koho sa pri hľadaní práce obrátiť, zaujímajú sa o informácie týkajúce sa
ich odchodu do zahraničia, napr. na čo nezabudnúť pri odchode do zahraničia a po návrate na
Slovensko.
Z tohto dôvodu považujeme účasť na festivale Pohoda za výborný spôsob zvýšenia povedomia
o našich aktivitách, ktoré siahajú od informácií o databáze voľných pracovných pozícií, ktoré
sú vždy overené v krajine pôvodu zamestnávateľa, cez množstvo lokálnych i celoslovenských
búrz práce organizované za prítomnosti zamestnávateľov ponúkajúcich prácu do zahraničia,
až po špecifické projekty pre mladých ľudí vo veku 18-35 rokov ako napr. „Your First EURES
Job“.

Festival Pohoda 2017

Slovensko-Česko-Poľská spolupráca
Dňa 21.09.2017 sa v Námestove konal seminár EURES na tému „Mapovanie potrieb
zamestnávateľov“ v prihraničných regiónoch Slovenska, Česka a Poľska. Zúčastnilo sa ho
9 zástupcov VSZ z troch krajín (SR, PL a ČR) a 6 zástupcov zamestnávateľov z okresu
Námestovo. Predniesli sa prezentácie týkajúce sa aktuálnej situácie na trhu práce
v prihraničných regiónoch a prezentácie zamestnávateľov. Diskutovalo sa na témy, ako by
mohli byť úrady práce efektívnejšie a účinnejšie pri náboroch, aké by boli formy stretnutí
resp. spolupráce v ďalších rokoch napr. prezentácie na základných školách, návštevy žiakov
vo firmách a pod. Prínosom pre miestny trh práce a domácich zamestnávateľov môže byť aj

regulovaná pracovná migrácia v malých počtoch, keďže nedostatok kandidátov resp. UoZ
v deficitných a žiadaných profesiách vo všetkých 3 krajinách je veľmi podobný.

Slovensko-Česká spolupráca
„Cezhraničné pracovné stretnutie zástupcov VSZ a zamestnávateľov SR-ČR“ sa
uskutočnilo dňa 05.10.2017 v priestoroch Strednej odbornej školy, Senica, za účasti 27
zástupcov úradov práce a 23 zástupcov zamestnávateľov z prihraničných regiónov SR a ČR.
V rámci stretnutia boli diskutovanou témou najmä situácia na trhu práce v SR a ČR, klesajúca
nezamestnanosť a záujem zamestnávateľov o pracovnú silu. Zamestnávatelia a zástupcovia
úradov práce boli informovaní o vývoji zamestnanosti, aktívnych opatreniach trhu práce,
aktivitách siete EURES vo vzťahu k zamestnávateľom, veľkým prínosom stretnutia boli
prezentácie zástupcov SOŠ, Senica a SOŠ strojnícka Skalica, ktoré boli zamerané na duálne
vzdelávanie a potrebu vzájomného prepojenia a spolupráce medzi zamestnávateľmi
a školami.

Slovensko-Poľská spolupráca
Dňa 8. júna 2017 sa v Kežmarku uskutočnilo „Recipročné stretnutie pracovníkov siete
EURES“. Cieľom stretnutia bolo skvalitnenie spolupráce pracovníkov siete EURES na
cezhraničnej úrovni. Hlavná téma stretnutia bola zameraná na problematiku aktualizácie
informácií o životných a pracovných podmienkach v cezhraničnej oblasti Poľsko - Slovensko
ako i na cezhraničné špecifiká práce s voľnými pracovnými miestami. Prínosom stretnutia
pracovníkov siete EURES bola aj kompletizácia informácií o internetových vyhľadávačoch
voľných pracovných miest, ktoré sa dajú využiť pre potreby klientov siete EURES a získanie
prehľadu o novej štruktúre fungovania siete EURES v Poľsku so vzájomnou dohodou
spôsobu aktívnejšej výmeny voľných pracovných miest v cezhraničnej oblasti Poľsko –
Slovensko. Aktivity sa zúčastnilo 20 účastníkov.

Slovensko-Poľská spolupráca
Dňa 5. októbra 2017 sa v Starej Ľubovni uskutočnil „Seminár EURES MLADÝM“.
Cieľom seminára bolo sprostredkovanie informácií o voľných pracovných miestach
i životných a pracovných podmienkach na Slovensko – Poľskom prihraničnom trhu práce.
V rámci seminára získali mladí záujemcovia o prihraničnú mobilitu informácie najmä o
možnostiach pracovného uplatnenia sa v Poľsko – Slovenskej prihraničnej oblasti so
zreteľom
na analýzu prihraničného trhu práce. Mladí ľudia boli informovaní aj
o programoch a podmienkach pracovnej mobility s ukážkami praktického vyhľadávania
pracovných miest na Slovenskom a Európskom portáli siete EURES s eventuálnym
využívaním internetového sprievodcu trhom práce v prihraničnom kontexte. Podujatia sa
zúčastnilo 50 účastníkov.

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 135 s celkovým počtom 5 355 študentov.
Na Základných školách bolo 41 prezentácií s účasťou 748 žiakov.
Na Stredných školách bolo 88 prezentácií s účasťou 4 345 študentov.
Na Vysokých školách bolo 6 prezentácií s účasťou 262 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
24 203 v nasledujúcich cieľových skupinách:
102 prezentácií sa uskutočnilo pre cieľovú skupinu absolventi škôl v počte 1 299 účastníkov.
936 prezentácií sa uskutočnilo pre cieľovú skupinu UoZ v počte 18 606účastníkov.
160 prezentácií sa uskutočnilo pre kolegov z úradov práce v počte 3 246 účastníkov.
13 prezentácií sa uskutočnilo pre slovenských zamestnávateľov v počte 251 účastníkov.
22 prezentácií sa uskutočnilo pre partnerov (spolupracujúce inštitúcie) siete EURES v počte
801 účastníkov.

