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Sieť EURES na Slovensku postupovala podľa stanoveného Plánu aktivít pre obdobie 2018.
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
organizačnou zmenou od 1.3.2017 patria pod Ústredie PSVR.
Financovanie siete EURES sa v období 2016 – 2020 realizuje prostredníctvom Európskeho
sociálneho fondu – projekt „Spoločne hľadáme prácu“.
Aktivity siete EURES v roku 2018
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, Košice
 Maďarský deň, Komárno
2. Veľtrhy práce a informácií na ktorých sieť EURES participovala
 Veľtrh Profesia days, Bratislava
 Veľtrh Profesia days, Žilina
 Deň kariéry TUKE Košice
 Deň Európy Bratislava, Košice a Prešov
 AZU Big Day Košice
 Informačný deň na TUKE Košice
 Konferencia „Východ nie je Exit“ a veľtrh ProEduco v Košiciach
 „Kam po strednej, Kam po vysokej“ – Žilina, Prešov, Košice
 Deň kariéry – UMB Banská Bystrica
 Festival Pohoda, Trenčín
3. Cezhraničné aktivity siete EURES v roku 2018
 Seminár o prihraničnej spolupráci EURES so zamestnávateľmi – SK a PL
 Seminár EURES MLADÝM – SK a PL
 Seminár Mapovanie aktuálnej situácie na trhu práce v prihraničných
regiónoch SK, ČR a PL
 Cezhraničné stretnutie slovenských a maďarských EURES poradcov
4. Propagácia siete EURES na školách a Úradoch PSVR
 Prezentácia siete EURES na školách
 Prezentácia siete EURES v rámci Úradov PSVR
5. Aktivity siete EURES určené pre jej členov
 Národné stretnutia siete EURES a Ad Hoc stretnutie
 Diskusné fóra
 Česko-slovenské stretnutie
 Odborné vzdelávanie zamestnancov siete EURES
 Regionálne stretnutie EURES poradcov a EURES kontaktných osôb

Počas roka 2018 navštívilo kancelárie siete EURES v rámci Úradov PSVR 32 338
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 ukončeným stredoškolského vzdelania s maturitou a najväčší
počet záujemcov tvorili nezamestnaní uchádzači.

Tabuľka č.1 Poradenstvo siete EURES Slovensko počas roka 2018
Úrady PSVR

Počet individuálnych
kontaktov

Celkový
počet
výberových
pohovorov

Zamestnaní
prostredníctvom
výberových
pohovorov

Počet VPM
uverejnených
na
www.eures.sk

Celkový počet
zamestnaných
klientov siete
EURES v roku
2018

Sieť EURES
na Slovensku

32 338

43

75

11 663

1 910

Výberové pohovory pre záujemcov o prácu v krajinách EÚ/EHP
Celkový počet výberových pohovorov organizovaných v priestoroch Úradov PSVR bolo 43.
Zamestnávatelia ponúkali pracovné pozície do 7 nasledujúcich krajín: Holandsko,
Maďarsko, Česká republika, Nemecko, Rakúsko, Belgicko a Severné Írsko.
Celkový počet účastníkov na výberových pohovorov bol 1 190, z toho 75 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 ponúkali väčšinou nasledujúce pracovné pozície: operátor výroby
v automobilovom priemysle, zvárač, brusič, CNC operátor, frézar, montážny pracovník,
skladník a vodič VZV.

Tabuľka č.2 Vyhodnotenie výberových pohovorov siete EURES v roku 2018
Krajina (EÚ/EHP)

Celkový počet
výberových pohovorov
pre danú krajinu

Celkový počet
účastníkov pohovorov
pre danú krajinu

Celkový počet
vybraných účastníkov
pre danú krajinu

Holandsko
Belgicko
Rakúsko
Maďarsko
Česká republika
Severné Írsko
Nemecko
Spolu

4
1
1
18
11
1
7
43

43
8
1
551
450
23
114
1 190

4
0
0
43
17
0
11
75

Medzinárodná burza práce
Veľtrh práce Job Expo 2018, ktorého súčasťou bola medzinárodná burza práce European Job
Days sa konal v dňoch 26. - 27. apríla 2018 na výstavisku Agrokomplex v Nitre. Zúčastnilo
sa ho spolu 223 slovenských i zahraničných vystavovateľov, z toho 171 slovenských
zamestnávateľov a vzdelávacích poradenských organizácií, v časti European Job Days 52
zahraničných vystavovateľov. Zastúpenie v medzinárodnej časti mali zamestnávatelia,
súkromné sprostredkovateľské agentúry, predstavitelia informačných a poradenských sietí
EÚ na Slovensku a EURES poradcovia z 11 krajín - Česká republika, Maďarsko, Rakúsko,
Bulharsko, Holandsko, Nemecko, Švédsko, Nórsko, Belgicko, Fínsko a Slovinsko.
Počas dvoch dní veľtrhu práce prešlo bránami výstaviska Agrokomplex v Nitre 49 813
návštevníkov, z toho v medzinárodnej časti European Job Days bolo podľa dotazníkov
vyzbieraných od zahraničných vystavovateľov spolu 5 235 záujemcov o prácu
v zahraničí.
EURES poradcovia počas oboch dní poskytovali v stánku EURES Slovensko informácie
o voľných pracovných miestach a životných a pracovných podmienkach v krajinách EÚ,
asistovali vo výstavných stánkoch zahraničným vystavovateľom a partnerom siete EURES.
Zahraniční vystavovatelia ponúkli na veľtrhu práce spolu 2 145 voľných pracovných
pozícií, predovšetkým v priemysle (stolári, kovoobrábači, šoféri, zvárači a CNC frézari),
hotelierstve a gastronómii (hotelový a reštauračný personál, personál v zábavnom parku),
v IT a doprave. Novinkou tohto ročníka boli napríklad pracovné pozície pre poštových
doručovateľov, či práca v pekárenskej výrobe do Nemecka.
Počas 2 dní veľtrhu absolvovali zahraniční vystavovatelia so záujemcami o ich pracovné
pozície spolu 443 ústnych pohovorov na obsadenie ponúknutých pracovných pozícií a
plánujú uzavrieť pracovný pomer s 281 vhodnými uchádzačmi o prácu v zahraničí.
Aj počas tohto ročníka bola záujemcom o prácu v zahraničí poskytnutá možnosť vypočuť si
spolu 36 prezentácií od zahraničných vystavovateľov a EURES partnerov.
Počas podujatia Job Expo 2018 prebiehal aj „live streaming“ t.j. živý prenos podujatia pre
uchádzačov, ktorí sa ho nemohli zúčastniť (live streaming mal spolu 403 vzhliadnutí, celková
doba pozerania bola 2 030 minút, priemerná doba pozerania na 1 diváka bola 5:03 minúty).

Hlavným prínosom veľtrhu práce je umožnenie osobného kontaktu uchádzačov
o zamestnanie so zamestnávateľom formou osobného oslovenia zamestnávateľa v stánku,
nadviazanie prvého kontaktu, poskytnutie informácií o pracovnej pozícii zo strany
zamestnávateľa, v prípade potreby preverenia jazykových znalostí a kvalifikačných zručností
potrebných pre uchádzanie sa o prácu, v ideálnom prípade úspešný výberový pohovor
deklarovaný prísľubom na zamestnanie.
Počas tohto ročníka bolo zo strany zahraničných vystavovateľov deklarovaných 281
prísľubov na zamestnanie.

Tabuľka č.3 Vyhodnotenie Medzinárodnej burzy práce
Burza práce

Počet zúčastnených
zahraničných
zamestnávateľov a
partnerov EURES

Celkový počet
návštevníkov
v časti EURES

Počet voľných
ponúkaných pozícií
do krajín EÚ/EHP

Počet
prísľubov na
zamestnanie
do krajín
EÚ/EHP

Medzinárodná
burza práce

52

5 235

2 145

281

Rakúsko-Nemecký deň 2018
Medzinárodná burza práce a informácií Rakúsko – Nemecký Deň sa konala dňa 18.októbra,
v čase od 9:00 do 17:00 hodiny v priestoroch Congress Hotel Centra, v Košiciach. Toho roku
bola burza práce prvý krát organizovaná vo východoslovenskom regióne.
Na podujatí sa zúčastnilo 27 vystavovateľov z radov zamestnávateľov,
sprostredkovateľských agentúr a úradov práce z Rakúska a Nemecka. Zastúpenie na podujatí
mal aj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, v ktorom dostali návštevníci odpovede na
otázky týkajúce sa informačných a poradenských služieb a uchádzačom o zamestnanie boli
potvrdzované tlačivá o hľadaní zamestnania.
Burza práce bola cielená predovšetkým na ponuku voľných pracovných miest z
nedostatkových sektorov ako je sektor hotelových a reštauračných služieb, sektory
stavebníctva, techniky, nákladnej dopravy či drevospracujúceho priemyslu.
Všetky voľné pracovné miesta ponúknuté na Rakúsko-Nemeckom Dni boli vopred zverejnené
na pracovnom portáli www.eures.sk. Poradenské služby o životných a pracovných
podmienkach v zahraničí poskytovali EURES poradcovia v stánku EURES Slovensko.
Vystavovatelia z oboch krajín ponúkli návštevníkom veľtrhu práce spolu 632 voľných
pracovných miest do krajín Rakúsko a Nemecko a v stánku siete EURES Slovensko bolo
ponúknutých ďalších 4 000 voľných pracovných miest z databázy siete EURES.
Už po piatykrát prebiehal Rakúsko-Nemecký Deň aj formou ONLINE, čo znamenalo, že tí,
ktorí na veľtrh nemohli prísť osobne, sa mohli o zamestnanie uchádzať prostredníctvom
ONLINE platformy zriadenej Európskou komisiou. Návštevníci ONLINE formy Rakúsko –
Nemeckého Dňa mali takisto možnosť sledovať dianie na burze práce a prezentácie

vystavovateľov prostredníctvom živého prenosu Livestream. Na základe hodnotiacich
štatistík portálu www.europeanjobdays.eu sa o pracovné pozície vystavovateľov
zaregistrovaných na ONLINE platforme uchádzalo 115 osôb, ktoré absolvovali spolu 17
výberových pohovorov s využitím komunikačného nástroja Netop.
Na burze práce sa osobne zúčastnilo 582 návštevníkov. Spolu so záujemcami
zaregistrovanými na ONLINE platforme si prostredníctvom podujatia hľadalo prácu
v Rakúsku alebo Nemecku 697 osôb. Dôkazom spokojnosti vystavovateľov je 121
prísľubov do zamestnania deklarovaných priamo počas veľtrhu práce.
V súvislosti s propagáciou podujatia
prebiehala mediálna kampaň v médiách
s celoslovenskou
pôsobnosťou,
t.j.
v
rozhlase
(Radio
Express),
na
najnavštevovanejšom pracovnom portáli (www.profesia.sk), a v printe (Denník Plus 1
Deň). Propagácia podujatia bola zabezpečená i prostredníctvom regionálnych médií vo
východoslovenskom regióne, či už formou rozhovorov EURES poradcov do regionálnych
televízií, rádií či prispievaním článkov do printových médií.

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

Počet
zúčastnených
zamestnávateľov
a partnerov
EURES

Celkový počet
návštevníkov

Počet VPM do
krajín EÚ/EHP

Počet prísľubov na
zamestnanie do
krajín EÚ/EHP

RakúskoNemecký deň

27

582

632

121

Rakúsko-Nemecký deň - fotografie

Maďarský deň 2018
Dňa 22. marca 2018 sa v priestoroch Univerzity J.Selyeho v Komárne konal Maďarský deň,
ktorý Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci so sieťou EURES organizoval po
tretíkrát.
Zúčastnilo sa ho 13 vystavovateľov, ktorí ponúkali 555 voľných pracovných miest,
najmä v oblasti automobilového priemyslu a jeho pridruženej výroby, chemického a
strojárenského priemyslu.

Toto podujatia navštívilo 1 035 záujemcov, z ktorých 75 zamestnávatelia označili ako
vhodných na ponúkané pracovné pozície, vzniklo 37 pracovných prísľubov a priamo na
mieste sa uzatvorilo 8 pracovných zmlúv. Bola zriadená aj miestnosť na testovanie,
spoločnosť Prohuman 2004 Kft. si 12 záujemkýň otestovala, testy aj vyhodnotila, na mieste
sa uzatvorili sa pracovné zmluvy a dňa 23.3. 2018 dámy nastúpili do práce.
Keďže sa ponúkali aj študentské brigády, zúčastnilo sa aj 185 študentov Univerzity
J.Selyeho.
Súbežne s burzou práce sa v prednáškovej miestnosti organizovali prezentácie o sieti EURES
Slovensko a EURES Maďarsko, zamestnávateľ Birt Group Kft. a WHC Personal Kft.
predstavili nimi ponúkané pracovné miesta a ich podmienky. Týchto prezentácií sa zúčastnilo
cca. 200 záujemcov.
Zamestnávatelia označili tento ročník ako najúspešnejší, najmä z pohľadu kvality záujemcov
(kvalifikovaní uchádzači - najmä zvárači, automechanici, elektrikári). Vyjadrili vysokú mieru
spokojnosti s organizáciou i priebehom podujatia a tešia sa na ďalšiu spoluprácu.

Veľtrh PROFESIA DAYS Bratislava
V dňoch 28. februára a 1. marca 2018 sa v Bratislave, v priestoroch výstaviska Incheba Expo,
konal 9. ročník veľtrhu práce Profesia days.
Sieť EURES Slovensko ako exkluzívny partner veľtrhu ponúkla uchádzačom o zamestnanie a
záujemcom o prácu v zahraničí možnosť stretnúť sa so zástupcami spoločností a partnermi
siete EURES, ktorí obsadzovali pracovné pozície do krajín Česká republika, Rakúsko,
Nemecko, Holandsko, Belgicko, Lichtenštajnsko, Taliansko, Írsko, Dánsko
a Švédsko.
Celkovo sa na veľtrhu práce predstavilo s ponukou pracovných pozícií vyše 180
vystavovateľov, z toho ponuku participovať na veľtrhu v priestore EURES prijalo 12
zahraničných vystavovateľov.
Počas dvoch dní veľtrhu boli v stánku EURES Slovensko poskytnuté informácie 560
návštevníkom. Návštevníci sa pýtali na konkrétne pracovné pozície z databázy
www.eures.sk , na otázky týkajúce sa ich povinností pri vycestovaní za prácou do zahraničia,
ale i na to, či sú pracovné pozície seriózne. Študenti vysokých škôl prejavili záujem o sezónne
pracovné ponuky, ktoré sieť v súčasnosti ponúka napr. do Talianska, na Cyprus či Nemecka.
EURES poradcovia z Českej republiky, Rakúska, Nemecka, Švédska a Dánska
poskytovali informácie o životných a pracovných podmienkach v týchto krajinách. Na veľtrh
práce prišli i s ponukou pracovných pozícií. Ich cieľom bolo nadviazanie prvého kontaktu
s klientmi a vyzbieranie životopisov, ktoré budú môcť poskytnúť zamestnávateľom pre
prípadné ponúknutie pracovného pomeru.

Profesia Days Bratislava - fotografie

Zamestnávatelia s ktorými sieť EURES Slovensko dlhodobo spolupracuje ako Sagius, EMS,
Orizon, MSE či Dawn Meats vyjadrili spokojnosť s účasťou na veľtrhu práce. V situácii,
ktorá momentálne prevažuje na trhu práce, je pre zamestnávateľov takýto spôsob
oslovovania potenciálnych zamestnancov i naďalej veľmi dôležitý a prínosný. Ako
zaujímavosť môžeme spomenúť, že holandská spoločnosť Sagius priamo počas veľtrhu práce
našla piatich vhodných kandidátov na obsadenie pracovných pozícií odlievač, brusič či
triedič, ktorí už vycestovali do Holandska a nastúpili do pracovného pomeru na spomenutých
pracovných pozíciách.
Talianska spoločnosť Bluserena SPA ponúkala sezónne pracovné pozície pre pomocný
personál v reštauráciách v Taliansku počas letnej sezóny 2018. Zamestnávateľ absolvoval so
záujemcami 25 výberových pohovorov, z ktorých vzišlo 10 úspešných kandidátov
odchádzajúcich z veľtrhu práce s prísľubom na zamestnanie.
Nemecká spoločnosť HANSA-PARK, ktorá ponúka pracovné pozície v zábavnom parku
v oblasti gastronómie, mala počas dvoch dní možnosť porozprávať sa a ponúknuť pracovné
pozície až 100 záujemcom, z ktorých 30 dostalo prísľub na zamestnanie.
Počas dvoch dní veľtrhu práce boli vo výstavnom priestore siete EURES Slovensko
poskytnuté informácie spolu 1 075 návštevníkom veľtrhu, partneri a zamestnávatelia
v priestore siete EURES Slovensko zrealizovali 315 výberových pohovorov a uzavreli 95
prísľubov na zamestnanie.

Veľtrh PROFESIA DAYS Žilina
Dňa 17. mája 2018 sa v Žiline v priestoroch Event House konal 1. ročník veľtrhu
pracovných príležitostí Profesia days. Podujatie organizovala spoločnosť Profesia,
prevádzkovateľ najväčšieho slovenského jobportálu www.profesia.sk. Ústredie PSVR
a EURES boli partnermi veľtrhu.
EURES poradkyne informovali v stánku EURES záujemcov o možnostiach práce
a o konkrétnych pracovných ponukách v jednotlivých členských štátoch EÚ/EHP
a Švajčiarsku, ako aj o životných a pracovných podmienkach v týchto krajinách. Stánok

EURES navštívilo približne 150 ľudí. Mali záujem najmä o prácu v Rakúsku, Česku,
Nemecku, Švédsku, Taliansku a v Holandsku. Mnohí študenti sa pýtali na možnosti
sezónneho zamestnania, študijné a pracovné programy pre mladých a tiež ako postupovať
po skončení školy. Zaujímali sa aj o životné a pracovné podmienky v týchto krajinách, a to
najmä o systémy sociálneho zabezpečenia, dávky v nezamestnanosti, dôchodky a pod.
Veľtrhu sa zúčastnilo 57 vystavovateľov, ktorí ponúkali pracovné ponuky do oblasti
administratívy, bankovníctva a financií, cestovného ruchu, gastro, IT, logistiky a dopravy,
manažmentu, marketingu, obchodu, služieb, priemyslu a zdravotníctva. Vystavovateľmi boli
aj zahraničné firmy, s ktorými spolupracuje sieť EURES Slovensko už po niekoľko rokov
(rakúsky mein-personaler Personalservice GmbH, nemecký M2 Personal GmbH), s ktorými
sa EURES poradkyne informovali o pracovných ponukách, množstve a kvalite uchádzačov
a pod.
Návštevníci mohli zažiť prednášky top spíkrov, absolvovať modelové pohovory, kariérne
poradenstvo a testovanie z cudzích jazykov, zabaviť sa s virtuálnou realitou, NAO robotmi a
omnoho viac.

Profesia Days Žilina – fotografia

Deň kariéry TUKE Košice
V poradí 13. ročník Dňa kariéry Technickej Univerzity v Košiciach sa konal 7. marca 2018
v priestoroch Univerzitnej knižnice TUKE. Aktivitu zorganizovala Technická Univerzita
Košice a podujatia sa zúčastnilo 20 vystavovateľov, medzi ktorými boli slovenské,
zahraničné i nadnárodné firmy zaoberajúce sa informačnými technológiami, poradenstvom,
ktoré podnikajú v oblasti vzdelávania, obchodu, priemyslu i služieb, vrátane zástupcov siete
EURES Slovensko.

V stánku siete EURES Slovensko boli študentom poskytnuté základné informácie o sieti
EURES, o bezplatných službách v oblasti pracovnej mobility, o konkrétnych pracovných
ponukách v krajinách EÚ/EHP vhodných pre budúcich inžinierov, IT špecialistov, ekonómov
a ostatných absolventov študijných odborov TUKE. Študenti uvítali možnosť zapojenia sa
do programu pracovnej mobility mladých Your First EURES Job, informácie o platforme
Drop´pin and go far a o projekte European Solidarity Corps. Zaujala ich aj informácia
o medzinárodných online a onsite eventoch realizovaných európskou sieťou EURES. Kládli
otázky týkajúce sa aktuálnej situácie na európskom pracovnom trhu a životných
a pracovných podmienok v krajinách EÚ/EHP a vo Švajčiarsku. Sieť EURES Slovensko sa
aktívne zapojila aj do programu formou prezentácie na tému EURES - Európska sieť
pracovných príležitostí v krajinách EÚ/EHP a vo Švajčiarsku.
Dňa kariéry sa zúčastnilo cca 650 študentov a v stánku siete EURES Slovensko sa
informovalo o možnosti zamestnania v krajinách EÚ/EHP a Švajčiarsku cca 200 študentov
rôznych fakúlt aj ročníkov TUKE.
Technická univerzita v Košiciach je jednou z najprestížnejších univerzít na Slovensku. Účasť
na podujatiach organizovaných TUKE je súčasťou dlhoročnej úspešnej spolupráce siete
EURES Slovensko s touto univerzitou a je unikátnou príležitosťou ako sieť EURES dostávať
do povedomia študentov a absolventov tejto univerzity.

Deň Európy Bratislava, Košice a Prešov
Deň Európy je pripomenutím významnej udalosti, ktorá položila základy dnešnej Európskej
únie. Dňa 4. mája 2018 zorganizovala Informačná kancelária Európskeho parlamentu na
Slovensku a Zastúpenie Európskej komisie podujatie pod názvom Deň Európy - v mestách
Košice a Prešov dňa 4. mája 2018, a v Bratislave dňa 9. mája 2018. Na podujatí sa
prezentovala aj sieť EURES Slovensko. Celodenné oslavy sprevádzali hudobné vystúpenia,
diskusie, workshopy, súťaže a tombola, do ktorej sieť EURES Slovensko prispela
prezentačnými materiálmi.
Stánok siete EURES Slovensko navštívilo v každom meste v priebehu dňa cca 350 - 400
návštevníkov, ktorí prejavili záujem o informácie o sieti EURES 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 – fotografie

AZU Big Day Košice
Zástupcovia siete EURES Slovensko sa 17.apríla 2018 zúčastnili veľtrhu AZU Big Day
v priestoroch Univerzitnej knižnice Technickej Univerzity v Košiciach, ktorého
organizátorom bola nezisková organizácia AZU (Aktivita zvyšuje úspech). Hlavným zámerom
tohto podujatia je prezentácia ponúk pre študentov v oblasti odborných stáží,
grantových programov, študijných zahraničných pobytov, jazykových, študijných
a pracovných pobytov v krajinách EÚ/EHP aj mimo nich, možnosti zapojenia sa do aktivít
študentských organizácií ako aj ponuky pracovného uplatnenia sa študentov TUKE už počas
štúdia, ale predovšetkým po jeho úspešnom ukončení.
Na tomto podujatí boli študentom poskytnuté komplexné informácie o sieti
EURES, bezplatne poskytovaných službách a pracovných ponukách v krajinách EÚ/EHP.
Okrem pracovných ponúk sa EURES poradcovia zamerali aj na propagáciu projektu Your
first EURES job, platformy Drop´pin, European job days a projektu European Solidarity
Corps. Súčasťou sprievodného programu bola krátka prezentácia siete EURES pod názvom
EURES – európske služby zamestnanosti. Stánok siete EURES navštívilo viac ako 120
študentov.

Informačný deň na TUKE Košice
Dňa 17. októbra 2018 sieť EURES Slovensko zrealizovala Informačný deň na Technickej
univerzite v Košiciach, podujatie bolo určené študentom Technickej univerzity v Košiciach.
Cieľom aktivity bolo poskytnúť študentom informácie o službách siete EURES, o životných
a pracovných podmienkach v krajinách EÚ/EHP a o možnostiach pracovného uplatnenia
v krajinách EÚ/EHP so zameraním na Českú republiku.
Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia siete EURES z Českej republiky a zo Slovenska.
EURES poradcovia poskytli študentom základné informácie o sieti EURES, o bezplatných
službách v oblasti pracovnej mobility, informácie o trhu práce v krajinách EÚ/EHP a vo
Švajčiarsku s dôrazom na Českú republiku a o požiadavkách zamestnávateľov na uchádzačov.
Návštevníci získali formou individuálnych konzultácií informácie o konkrétnych pracovných
ponukách v krajinách EÚ/EHP vhodných pre budúcich inžinierov, IT špecialistov, ekonómov
a ostatných absolventov študijných odborov TUKE. Študenti prejavili najväčší záujem o
projekt pracovnej mobility mladých Your First EURES Job, ale pozornosť venovali aj
informáciám o platforme Drop´pin and go far. Veľa otázok sa týkalo projektu European
Solidarity Corps, ako aj ďalších medzinárodných online a onsite eventov realizovaných
európskou sieťou EURES. Stretnutia sa zúčastnilo cca 300 študentov z rôznych fakúlt
TUKE.

Konferencia „Východ nie je Exit“ a veľtrh ProEDUCO
Konferenciu „Východ nie je exit“ zorganizovala spoločnosť Progress Promotion,
organizátor veľtrhu ProEDUCO v Košiciach. Konferencia sa uskutočnila 4. decembra 2018
v troch panelových diskusiách - Pohľad z vonku, Mesto a univerzita, Dá sa to.
Stretnutia sa zúčastnil predseda Košického samosprávneho kraja, zástupcovia magistrátov
mesta Košice a Prešov, rektori Technickej univerzity v Košiciach a Univerzity Pavla Jozefa

Šafárika v Košiciach, riaditeľ Košice IT Valley, zástupcovia zamestnávateľov, škôl
a vystavovateľov veľtrhu ProEDUCO, vrátane siete EURES Slovensko.
Konferencia sa zaoberala témou odchodu mladých ľudí z regiónu východného Slovenska do
zahraničia, možnosťami ich návratu späť do regiónu a negatívnymi aj pozitívnymi následkami
tejto migrácie. Na konferencii odzneli príbehy ľudí, ktorí využili možnosť študovať alebo
pracovať v iných krajinách a vrátili sa na Slovensko a ich pohľad na možnosti uplatnenia sa
na Slovensku. Účastníci diskusie sa zhodli na potrebe spojenia mesta, univerzít, inštitúcií
v oblasti turizmu aj významných zamestnávateľov v regióne pri spoločnej propagácii
a motivácii mladých ľudí k zotrvaniu v regióne, ako aj motivácii k návratu mladých ľudí zo
zahraničia na Slovensko.
Sieť EURES Slovensko sa v dňoch 5.- 6. decembra 2018 zúčastnila 12. ročníka
medzinárodného veľtrhu vzdelávania ProEDUCO, ktorý zorganizovala spoločnosť
Progress Promotion v priestoroch Steel Arény v Košiciach. Veľtrh ProEDUCO zameraný na
prezentáciu študijných programov a pracovných príležitostí na Slovensku aj v zahraničí je
určený predovšetkým žiakom a študentom končiacich ročníkov základných a stredných škôl.
Sieť EURES Slovensko na veľtrhu prezentovala svoje bezplatné služby v oblasti európskej
pracovnej mobility v krajinách EÚ/EHP, projekt Your First EURES Job, ktorý je určený
mladým Európanom, možnosti dobrovoľníckej práce (European Solidarity Corps), platformu
Drop´pin a pod. Výstavný priestor siete EURES v priebehu dvoch dní veľtrhu navštívilo cca
550 študentov a zástupcov škôl, ktorým boli okrem všeobecných i špecifických informácií
poskytnuté aj informačné materiály pre ďalšie využitie na školách. Pedagogickí pracovníci sa
zaujímali aj o možnosti zorganizovania prezentácií o službách siete EURES a o európskom
trhu práce študentom priamo na školách. EURES poradcovia na veľtrhu oslovili viacerých
zamestnávateľov s možnosťou spolupráce so sieťou EURES pri nábore voľných pracovných síl
v krajinách EÚ/EHP.
Veľtrh ProEDUCO v roku 2018 navštívilo viac ako 8 042 návštevníkov a prezentovalo sa
na ňom spolu 80 vystavovateľov. S ohľadom na vysokú návštevnosť veľtrhu je účasť siete
EURES Slovensko na tomto podujatí jedinečnou príležitosťou osloviť veľký počet mladých
ľudí a zároveň pedagogických pracovníkov, a tak dostávať sieť EURES do povedomia
a nadväzovať nové kontakty na spoluprácu.
Veľtrh ProEDUCO - fotografia

„Kam po strednej, Kam na vysokú“ – Žilina, Prešov a Košice
Sieť EURES Slovensko sa na základe pozvania Národného kariérneho centra (NAKAC)
zúčastnila podujatí „Kam po strednej, Kam na vysokú“, ktoré sa uskutočnili v mestách
Žilina, Prešov a Košice.
Prezentačná výstava Kam po strednej – RoadShow, určená žiakom končiacich ročníkov
stredných škôl, bola pre sieť EURES Slovensko príležitosťou ponúknuť študentom informácie
o európskom trhu práce a o pracovných i študijných príležitostiach v krajinách EÚ/EHP.
V Žiline sa podujatie uskutočnilo dňa 1. februára 2018 v priestoroch hotela Slovakia a
stánok siete EURES navštívilo 80 študentov. Celkovo sa podujatia zúčastnilo 1 500
študentov a prezentovalo sa 10 vystavovateľov.
V Prešove sa podujatie uskutočnilo dňa 7. februára 2018 v priestoroch Spojenej školy a
stánok siete EURES navštívilo 250 študentov. Celkovo sa podujatia zúčastnilo 2 200
študentov a prezentovalo sa 13 vystavovateľov.
V Košiciach sa podujatie uskutočnilo dňa 8. februára 2018 v priestoroch Domu techniky a
stánok siete EURES navštívilo 200 študentov. Celkovo sa podujatia zúčastnilo 1 900
študentov a prezentovalo sa 12 vystavovateľov.
Návštevníkov podujatí zaujímali predovšetkým možnosti brigád počas štúdia a možnosti
štúdia v iných krajinách EÚ/EHP a v neposlednom rade aj pracovné príležitosti v krajinách
EÚ/EHP. Študentom boli poskytnuté informácie o bezplatných službách siete EURES,
o projekte Your First EURES Job, o možnostiach zapojenia sa do European Job Days,
Drop´pin, European Solidarity Corps ako aj množstvo ďalších užitočných informácií.
Cieľom veľtrhu „Kam po strednej, Kam na vysokú“, ktorý NAKAC každoročne organizuje v 5tich krajských mestách na Slovensku je pomoc študentom stredných a vysokých škôl pri
výbere ďalšieho štúdia, pri príprave do zamestnania a orientácii na domácom a európskom
trhu práce. Informácie, ktoré študenti na podujatiach získajú im majú pomôcť pri
kvalifikovanom výbere profesionálnej kariéry. Nakoľko študenti stredných a vysokých škôl sú
jednou z cieľových skupín siete EURES Slovensko, EURES poradcovia prejavili záujem
o spoluprácu s Národným kariérnym centrom a o participáciu na nimi organizovaných
podujatiach aj v ďalšom období.
„Kam po strednej, Kam na vysokú“ - fotografie

Deň kariéry – UMB Banská Bystrica
Dňa 23.októbra 2018 sa v priestoroch auly Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici
uskutočnil Univerzitný Deň kariéry, na ktorom sa prezentovalo 30 vystavovateľov.

Zástupcovia EURES z ČR a SR poskytli študentom informácie o možnostiach práce, života
a štúdia v krajinách EU/EHP formou osobných rozhovorov a formou pripravenej prezentácie
s následným vedomostným kvízom. Výhercovia boli dmenení prezenčnými darmi.
Stredoslovenská televízia spropagovala EURES vo svojom programe, a to prostredníctvom
príspevku - interview o možnosti sezónnych prác ponúkaných sieťou EURES. Veľtrh
navštívilo cca 400 študentov.
Deň kariéry UMB - fotografie

Festival Pohoda 2018
Účasť siete EURES na festivale Pohoda 2018 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.
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 2018 navštívilo
stánok EURES 1 518 osôb, do vedomostných súťaží sa zapojilo spolu 403 súťažiacich.
Cieľovú skupinu siete EURES tvoria predovšetkým záujemcovia o prácu v zahraničí, ktorí
často 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.

Festival Pohoda 2018 - fotografie

Slovensko-Poľská spolupráca
Dňa 20. septembra 2018 sa v Spišskej Starej Vsi uskutočnil „Seminár o prihraničnej
spolupráci
EURES so zamestnávateľmi“. Cieľom stretnutia bolo skvalitnenie
prihraničnej spolupráce siete EURES so zamestnávateľmi. Hlavná téma stretnutia bola
zameraná na problematiku obsadzovania voľných pracovných miest občanmi EÚ/EHP
v prihraničnej oblasti Poľsko – Slovensko. Prínosom stretnutia so zamestnávateľmi bolo
zjednotenie prehľadu činností zameraných na zamestnávateľov v kontexte metodiky
získavania
pracovných
ponúk
v podmienkach
siete
EURES
SLOVENSKO
a EURES POĽSKO. Nosnou pridanou hodnotou seminára boli aj informácie z priamej praxe
zamestnávateľov v oblasti zamestnávania občanov EU/EHP a cudzincov, ako i získanie
prehľadu o aktuálnych trendoch na prihraničnom trhu práce v oblasti mobility pracovnej sily.
Informácie zo seminára sa využijú ku skvalitneniu spolupráce so zamestnávateľmi
v prihraničnej oblasti Poľsko – Slovensko. Aktivity sa zúčastnilo 20 účastníkov.
Slovensko-Poľská spolupráca
Dňa 4. októbra 2018 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 informácie najmä o možnostiach pracovného uplatnenia sa v
Poľsko – Slovenskej prihraničnej oblasti. 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.
Slovensko-Poľská spolupráca – fotografie

Seminár „Mapovanie
regiónoch SK,ČR,PL“

aktuálnej

situácie

na

trhu

práce

v prihraničných

Dňa 23. októbra 2018 sa v Čadci konal seminár EURES na tému „Mapovanie aktuálnej
situácie na trhu práce v prihraničných regiónoch Slovenska, Českej Republiky
a Poľska.“ Seminára sa zúčastnilo 15 zástupcov VSZ z uvedených krajín.
Obsahom stretnutia bolo získanie komplexných informácií o životných a pracovných
podmienkach so zameraním na aktuálnu situáciu na trhu práce, nezamestnanosť,
prebytkové a nedostatkové pracovné miesta a voľné pracovné miesta v prihraničných
oblastiach Slovenska, Českej Republiky a Poľska. Prínosom seminára zároveň bolo aj
vytvorenie si obrazu o možnostiach náboru pracovnej sily v prihraničných oblastiach
a súhrnná kompletizácia informácií o systéme fungovania zverejňovania VPM v jednotlivých
krajinách v kontexte aktivít zameraných na získavanie pracovných ponúk v rámci siete
EURES.
Cezhraničné stretnutie slovenských a maďarských EURES poradcov
V Dunajskej Strede sa dňa 6. decembra 2018 uskutočnilo „Cezhraničné stretnutie
slovenských a maďarských EURES poradcov“. Cieľom stretnutia bolo informovanie
sietí EURES Slovensko a Maďarsko o situácii v prihraničných regiónoch a aktivitách, ktoré sa
v roku 2018 uskutočnili. EURES poradcovia si navzájom vymenili skúsenosti pri práci
s klientom, prediskutovali minulé i budúce aktivity, zhodnotili štatistické ukazovatele
a dohodli sa na prehĺbení ďalšej spolupráce. Všetci účastníci stretnutia sa zhodli na
potrebe osobných stretnutí, aktívnej spolupráci v rámci prihraničných regiónov vo forme

workshopov, tvorbe nových slovensko-maďarských publikácií pre pendlerov, organizácii
spoločných online alebo onsite sektorovo orientovaných búrz práce, exkurzií výrobných
podnikov pre absolventov škôl. Obe zúčastnené strany vyzdvihli dôležitosť aktívnej
spolupráce prihraničných regiónov.
Cezhraničné stretnutie slovenských a maďarských EURES poradcov - fotografie

Slovensko-Česko Poľská spolupráca
Dňa 24.októbra 2018 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 jednotlivých trhoch práce a prezentácie zamestnávateľov. Diskutovalo sa na témy,
ako by mohli byť úrady práce nápomocné pri obsadzovaní nedostatkových voľných
pracovných miest, ako vylepšiť vzájomnú spoluprácu navzájom. Prínosom pre
zamestnávateľov môže byť vhodný predvýber uchádzačov o zamestnanie s dôrazom na ich
pracovnú prax.

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 86 s celkovým počtom 4 507 študentov.
Na základných školách bolo 5 prezentácií s účasťou 511 žiakov.
Na stredných školách bolo 76 prezentácií s účasťou 3 878 študentov.
Na vysokých školách bolo 5 prezentácií s účasťou 118 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
23 682 v nasledujúcich cieľových skupinách:
55 prezentácií sa uskutočnilo pre cieľovú skupinu absolventi škôl v počte 626 účastníkov.
855 prezentácií sa uskutočnilo pre cieľovú skupinu UoZ v počte 18 756 účastníkov.
146 prezentácií sa uskutočnilo pre kolegov z úradov práce v počte 2 647 účastníkov.
14 prezentácií sa uskutočnilo pre slovenských zamestnávateľov v počte 423 účastníkov.
30 prezentácií sa uskutočnilo pre partnerov (spolupracujúce inštitúcie) siete EURES v počte
1 230 účastníkov.

Národné stretnutia siete EURES a Ad Hoc stretnutie
Počas roka 2018 boli uskutočnené 2 Národné stretnutia, ktorých účastníkmi sú EURES
poradcovia a členovia Národnej koordinačnej kancelárie. Obsah stretnutí vyplýva
z pracovných záležitostí a povinností, ktoré sieť v danom čase rieši. Vzhľadom na fakt, že
EURES je projekt Európskej komisie, vzniknuté zmeny a novinky sú rešpektované na
národných úrovniach a implementované do Plánov aktivít sietí EURES. Pozornosť je
venovaná novému nariadeniu ohľadom EURES regulácií, ktoré je potrebné zapracovať do
systému spolupráce s partnermi a členmi siete.
Stretnutia sa uskutočnili v mesiacoch apríl 2018 v Liptovskom Mikuláši a v mesiaci jún 2018
v Oščadnici. Dĺžka trvania jedného stretnutia bola 3 dni, počet účastníkov 26 – 28 osôb.
Pracovné stretnutia prebiehali v pracovnej atmosfére, naplánovaná agenda stretnutia bola
zrealizovaná, veľa sa diskutovalo medzi účastníkmi o skúsenostiach a hľadali sa riešenia pre
vylepšenie fungovania našej siete.
Ad Hoc pracovné stretnutie siete sa uskutočnilo v mesiaci november 2018 v Bratislave
v počte 30 osôb, v dĺžke 3 dni v zastúpení EURES poradcov a členov Národnej
koordinačnej kancelárie. Predmetom stretnutia bola dohoda na aktivitách pre rok 2019 a ich
časový rámec, rozdelenie realizácie jednotlivých aktivít medzi EURES poradcov, prezentácia
zmien a noviniek v rámci Brexitu, PMS systém, predstavenie vykonania potrebných úprav
na stránke www.eures.sk, spolupráca so slovenskými zamestnávateľmi a riešenie pracovných
situácií s ktorými sa stretávajú členovia siete EURES.

Národné stretnutia siete EURES - fotografie

Diskusné fóra
Sieť EURES zorganizovala dňa 15. novembra 2018 v troch vybraných mestách,
vo Vranove nad Topľou, Banskej Bystrici a v Trnave aktivitu pod názvom Diskusné
fórum, ktorej cieľom bola vzájomná výmena informácií a výmena skúseností medzi
inštitúciami, pracujúcimi s agendou mobility pracovnej sily v rámci krajín EÚ/EHP
a Švajčiarska, a na základe získaných informácií dosiahnutie lepšej informovanosti klientov
siete EURES.
Diskusných fór sa zúčastnili zástupcovia Národnej koordinačnej kancelárie a spolu 24
EURES poradcov a kontaktných osôb. Pozvanie prijali zástupcovia Finančnej správy
SR, Sociálnej poisťovne, Všeobecnej zdravotnej poisťovne, Oddelenia cudzineckej polície PZ
SR, Okresného úradu, odboru živnostenského podnikania, Univerzity Mateja Bela
a zástupcovia Úradov PSVR, ktorí v rámci svojich prezentácii rozobrali problematiku
migrujúcich osôb a z pohľadu dotknutej inštitúcie za zamerali na pobyt občana EÚ na území
SR, export dávky v nezamestnanosti, zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti plynúcich zo
zahraničia, evidenciu UoZ a zachovanie nároku na dávku v nezamestnanosti, koordinačné
predpisy a nariadenia EÚ týkajúce sa rodinných dávok, zdravotné poistenie migrujúcich
osôb, ale aj na nemocenské a úrazové poistenie, možnosti podnikania a postupy vyslania
zamestnancov a SZČO do krajín EÚ/EHP. V rámci diskusie boli z hľadiska jednotlivých
inštitúcii predložené riešenia na položené otázky a tiež rozdiskutované témy, ktoré vyplynuli
z diskusie.
Hlavným prínosom týchto stretnutí bolo získanie informácií a oboznámenie sa s postupmi,
podstatnými náležitosťami a súvislosťami v procesoch týkajúcich sa mobility pracovnej sily
v rámci EÚ/EHP a Švajčiarska od participujúcich inštitúcií. Zúčastneným EURES poradcom
stretnutia umožnili získať odpovede na otázky, s ktorými sa stretávajú pri každodennej práci
a priniesli výhodu aj v získaní riešení situácií klientov, s ktorými sa stretávajú počas ich
pobytu, resp. pri vycestovaní za prácou do iného členského štátu ÉU. Vzájomný dialóg
a diskusia prispeli o. i. aj k prehĺbeniu vzájomnej spolupráce. Účastníkmi boli tieto pracovné
stretnutia vysoko hodnotené a potvrdili ich prínos.

Diskusné fóra - fotografie

Česko-Slovenské stretnutie
Česko – Slovenské stretnutie sa uskutočnilo po 3 rokoch od posledného stretnutia, ktoré
sa uskutočnilo na slovenskej strane. Počas tohto obdobia sa zmenila situácia na trhu práce,
financovanie oboch sietí je pod Európskym sociálnym fondom, zmenilo sa postavenie sietí
v rámci organizačnej štruktúry a štruktúry na úradoch práce, ako aj personálne obsadenie.
Najväčšou výzvou pre obe siete bolo a bude implementácia Európskeho nariadenia 589/2016.
Na základe uvedených noviniek a s nimi súvisiacimi potrebnými zmenami bolo spoločné
stretnutie oboch sietí zaujímavým a diskusie, ktoré boli po každej prezentácii naznačujú veľký
záujem účastníkov o tipy a riešenia, s ktorými sa obe krajiny stretávajú v každodennom
pracovnom procese. Stretnutia sa zúčastnilo celkovo 50 osôb v zastúpení EURES
poradcovia a členovia národných koordinačných kancelárií z českej a slovenskej siete EURES.

Odborné vzdelávanie zamestnancov siete EURES
V priebehu leta 2018 sa uskutočnili školenia určené pre členov Národnej koordinačnej
kancelárie a EURES poradcov na témy: „Prezentačné techniky, Výber/nábor
zamestnancov, Zvládanie konfliktov a Facilitácia“.
Hlavným prínosom odborného vzdelávania bolo skvalitnenie poskytovania služieb členov
siete EURES a získanie odborných informácií, vedomostí a zručností v oblasti, v ktorej
pracujú.
Keďže zamestnanci siete EURES prezentujú pre rôzne cieľové skupiny pri zabezpečení
úkonov súvisiacich s ich činnosťou (napr. pre uchádzačov o zamestnanie, zamestnávateľov,
verejné či neverejné inštitúcie), nadobudnuté poznatky o prezentačných technikách využijú
vo svojej každodennej práci. Každý účastník školenia mal možnosť pred publikom
prezentovať a získať spätnú väzbu od lektora, ktorý ho upozornil, čomu sa má počas
prezentácie vyvarovať, pričom zdôraznil aj jeho silné stránky.
Počas vzdelávania v oblasti výberu a náboru zamestnancov dostali účastníci informácie
o hlavných krokoch výberového procesu, ktorý využívajú vo svojej práci v súvislosti
s organizáciou výberových pohovorov pre zahraničných zamestnávateľov. Simulovaným
výberovým pohovorom mali možnosť vidieť, akým spôsobom má byť výberový proces vedený,
na aké hlavné kroky sa zamerať, čo nepodceniť. Zdôraznený bol krok prípravy na výberový
pohovor, ktorý výrazne uľahčuje výber kandidáta na pracovné miesto.

Školenia „Zvládanie konfliktov a Facilitácia“ boli organizované len pre členov Národnej
koordinačnej kancelárie, a ich cieľom bolo skvalitnenie poskytovania služieb členov
koordinačnej kancelárie smerom k EURES poradcom, a získanie odborných informácií,
vedomostí a zručností v oblasti, v ktorej pracujú. Účastníci získali vedomosti potrebné na
plánovanie a prípravu efektívnych stretnutí, porád, získali zručnosti facilitovania
a moderovania menších, ale aj väčších skupín. Spoznali princípy facilitácie a rôzne modely
skupinového rozhodovania, osvojili si zručnosti v oblasti riešenia konfliktných situácií, ktoré
sú nevyhnutné pri riadení a metodickom usmerňovaní tak veľkej skupiny ľudí, ktorou
EURES sieť je.
Odborné vzdelávanie zamestnancov siete EURES - fotografie

Regionálne stretnutie EURES poradcov a EURES kontaktných osôb
Dňa 29. novembra 2018 sa na Úrade PSVR Bardejov uskutočnilo regionálne stretnutie
EURES poradcov a EURES kontaktných osôb Prešovského a Košického kraja.
Cieľom stretnutia bolo oboznámiť kontaktné osoby s výsledkami práce siete EURES v roku
2018 a s aktivitami pripravovanými v roku 2019, poskytnutie informácií o systéme PMS
a o vykazovaní štatistických údajov siete. Diskutovalo sa aj o potrebe väčšej orientácie na
slovenských zamestnávateľov a o spôsobe ich oslovovania s cieľom propagácie siete EURES.
Stretnutie umožnilo účastníkom hovoriť aj o ďalších témach, ktoré sú pre prácu poradcov aj
kontaktných osôb dôležité, ako napríklad sociálne siete, európske portály a zároveň dalo
priestor výmene skúseností a postrehov.
Regionálne stretnutie EURES poradcov a EURES kontaktných osôb napomáha prehlbovaniu
vzájomnej spolupráce, a tak skvalitňovaniu práce celej siete pri napĺňaní spoločných cieľov.
Stretnutia v priestoroch ÚPSVaR Bardejov sa zúčastnili 4 EURES poradcovia a 3 EURES
kontaktné osoby Košického a Prešovského kraja.

