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Váení a milí èitatelia!

Rok 2004 bol pre Slovensko a jeho sluby
zamestnanosti v mnohých oh¾adoch rokom
prelomovým. Vstupom Slovenskej republiky
do Európskej únie sa sluby, ktoré poskytujú
svojim klientom Ústredie a úrady práce,
sociálnych vecí a rodiny, obohatili
o celoeurópsku sie Európskych sluieb
zamestnanosti – EURES. Od mája 2004, teda
u takmer tri roky, neustále v rámci sluieb
zamestnanosti budujeme sie vyškolených
EURES poradcov a asistentov, ktorí prinášajú
sluby siete EURES blišie do všetkých
regiónov Slovenska.

Poèas prvých troch rokov pôsobenia siete EURES na Slovensku sa nám podarilo nájs
pracovné uplatnenie v krajinách Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru pre
viac ako 30 000 obèanov Slovenskej republiky a poskytli sme poradenstvo a informácie viac
ako 300 000 klientom, èi u to boli uchádzaèi o zamestnanie, záujemcovia o zamestnanie,
študenti, èi zamestnávatelia. Som presvedèený, e v nasledujúcich rokoch sa bude pozícia
siete EURES na slovenskom trhu práce naïalej posilòova a prehlbova, a e sluby, ktoré
pre všetkých klientov poskytujeme bezplatne budú v širokom rozsahu vyuíva nielen tí,
ktorí si prácu v zahranièí h¾adajú, ale aj tí, ktorí majú záujem pracovné sily zo zahranièia
získa, teda slovenskí zamestnávatelia.
Hlavným cie¾om siete EURES na Slovensku je tak, ako je to aj cie¾om všetkých úradov práce,
sociálnych vecí a rodiny, poskytova všetkým skupinám klientov èo najširší rozsah sluieb
najvyššej kvality. Sloboda pohybu za prácou v Európskej únii je jednou zo základných slobôd
euroobèanov a my sa snaíme vyuívanie tohto práva pre našich klientov èo najviac
u¾ahèova. Jeden z príspevkov k napåòaniu tohto cie¾a práve dríte v rukách.
Verím, e informácie, ktoré sa v tejto publikácii nachádzajú, budú pre Vás zaujímavé
a uitoèné a priblíia Vám prácu a výsledky skupiny zanietených ¾udí, ktorí sú dennodenne
pripravení poskytnú Vám sluby siete EURES na kadom zo 46 úradov práce, sociálnych
vecí a rodiny!
Ing. Boris Katušèák
EURES manaér pre SR
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Ako sa efektívne uchádza
o prácu v zahranièí?
Medzi základné dokumenty, prostredníctvom ktorých oslovujeme budúceho
zamestnávate¾a, patrí iados o prijatie do
zamestnania a ivotopis, stretnú sa
môete aj s poiadavkou na predloenie
motivaèného listu alebo referencie
z predchádzajúceho zamestnania. Tieto
dokumenty majú osobitný význam pri
h¾adaní zamestnania. Keï sa uchádzame o
prácu v zahranièí, bývajú väèšinou našim
prvým kontaktom so zamestnávate¾om,
preto by mali by našou vizitkou.

Kadá iados o prijatie do zamestnania musí
by jasná a adresná – zamestnávate¾ musí hneï
vedie, o akú pracovnú pozíciu sa uchádzaè
uchádza, na aký inzerát reaguje a pod.,
preto na túto podstatnú skutoènos nikdy
nezabudnite.

iados prijatie do zamestnania

V súèasnosti sa najviac pouíva štruktúrovaný
ivotopis, ktorý zahàòa informácie o osobných
údajoch, vzdelaní, odbornej praxi (usporiadané
chronologicky od posledného po prvé),
jazykových znalostiach a ïalších zruènostiach
a osobných záujmoch uchádzaèa. V závere
nesmie chýba vlastnoruèný podpis (alebo
meno a priezvisko ak odosielate ivotopis
elektronicky).

iados o prijatie do zamestnania je dokument,
ktorým sa uchádzame o pracovnú ponuku buï
na základe vlastnej iniciatívy alebo reagujeme
na zverejnený inzerát. Zvyèajne má formu listu,
ku ktorému sa prikladá štruktúrovaný ivotopis
a pod¾a konkrétnych poiadaviek zamestná−
vate¾a aj kópie dokladov o vzdelaní, o absolvo−
vaných kurzoch, školeniach, príp. osobitných
zruènostiach a znalostiach. Súèasou niektorých
inzerovaných ponúk je aj poiadavka na
zaslanie motivaèného listu a fotografie.

iados by mala obsahova:
– adresu odosielate¾a
– adresu prijímate¾a (zamestnávate¾a, agen−
túry a pod.)
– dátum a miesto napísania iadosti
– predmet iadosti
– oslovenie
– vlastný text, ktorý by mal zahàòa prameò,
z ktorého ste sa o mieste dozvedeli, údaje
o profesionálnej dráhe, schopnosti a
vedomosti dôleité pre dané miesto,
príèinu uchádzania sa o miesto, moný
nástupný termín a prosbu o pozvanie na
pohovor
– pozdrav
– podpis
– zoznam príloh
2

Vzor iadosti o prijatie do zamestnania
v angliètine nájdete na portáli www.eures.sk
v sekcii Uchádzaèi o zamestnanie.

ivotopis – curriculum vitae

ivotopis by mal by preh¾adný a výstiný,
v iadnom prípade by nemal obsahova
nepravdivé informácie. Nie je vhodné, aby
informácie v tomto dokumente boli škrtané a
inak upravované, odporúèa sa poui kvalitný
papier. ivotopis napísaný rukou sa zasiela len
na základe osobitného vyiadania zamestná−
vate¾a.
Je vhodné, ak sa pri popise odbornej praxe
zameriate na podrobnejší popis pracovných
skúseností, ktoré súvisia s pozíciou, o ktorú sa
uchádzate.
Formáty ivotopisu v elektronickej forme,
návody na správne vyplnenie ivotopisu
a príklady spracovaných ivotopisov nájdete na
portáli www.europass.cedefop.eu.int vo
viacerých jazykových mutáciách.
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Ako sa efektívne uchádza
o prácu v zahranièí?
Motivaèný list
Motivaèný list je dokument, ktorý môe
sprevádza ivotopis a jeho úlohou je motivova
zamestnávate¾a nato¾ko, aby Vás pozval na
osobný pohovor. Uchádzaè v motivaènom liste
reaguje na konkrétnu pracovnú ponuku,
inzerát. Musí by z neho zrejmé, e ponuku
pochopil a vie o akú pozíciu ide a èo sa od
neho vyaduje. Musí v òom reagova na všetky
body inzerátu a vytvori tak akúsi spätnú väzbu.
Zároveò musí uchádzaè uvies, preèo je jeho
iados o prijatie zaujímavá, preèo je on pre
zamestnávate¾a zaujímavý, musí tam uvies aj
schopnosti èi skúsenosti, ktoré ho predurèujú
na vykonávanie danej pozície.
Keïe motivaèný list sprevádza ivotopis,
staèí ak v òom uchádzaè uvedie svoje najväèšie
pracovné úspechy – aj to len vtedy, ak sa
týkajú práce, o ktorú sa uchádza. List má by
struèný a výstiný, nesmie však by prive¾mi
strohý – treba zvoli zlatú strednú cestu a
napísa ho tak, aby si po jeho preèítaní
zamestnávate¾ povedal „toto je èlovek, ktorého
chcem vidie“.

Referencie
(pracovné odporúèanie)
Pracovné odporúèanie je doklad od
predchádzajúceho zamestnávate¾a, v ktorom sa
uvádza dåka pôsobenia pracovníka vo firme,
jeho funkcia a pracovná náplò. Je to doklad,
ktorý by mal podpori zamestnanca pri
uchádzaní sa o nové pracovné miesto.
Zamestnávate¾ nie je povinný da kadému
odchádzajúcemu zamestnancovi odporúèanie
automaticky – ak ho chcete, musíte o jeho
vystavenie poiada.
V súèasnosti je odporúèanie ve¾mi uitoèné,
dobrú referenciu môete získa svojou
šikovnosou, iniciatívou, profesionalitou a
dobrými vzahmi s kolegami. Ak je to moné,

poiadajte èloveka, ktorý bude odporúèanie
písa, aby podrobnejšie uviedol informácie
o vašom charaktere, pracovnej morálke
a mimoriadnych schopnostiach. Takisto aj
o tom, ako ste prispeli k chodu firmy.
Spomenú by mal nielen vaše technické, ale aj
komunikaèné a organizaèné schopnosti.
Je vhodné, aby ste si pred odoslaním uve−
dených dokumentov zamestnávate¾ovi ešte raz
pozorne preèítali celú pracovnú ponuku, na
ktorú ste sa rozhodli reagova a uistili sa, e
posielate všetky poadované dokumenty
v správnej forme, správnym spôsobom a na
správnu adresu (poštovú, elektronickú).

Nedostatky, s ktorými sme sa
v praxi stretli:
 ivotopisné údaje napísané len heslovite v rámci
mailu
 neúplné ivotopisné údaje:
• chýbajúce základné osobné údaje
• údaje o praxi napísané nepreh¾adne, nejasne –
napr. len názov zamestnávate¾a v slovenèine
(ktorý zamestnávate¾ovi v zahranièí niè
nepovie)
• nepravdivé údaje v ivotopise (jazykové
znalosti)
 nesplnenie poiadavky zamestnávate¾a na
zaslanie dokumentov (chýbajúca iados alebo
motivaèný list)
 zaslanie ivotopisu bez uvedenia informácie
o tom, o akú pracovnú pozíciu sa uchádzam, na
aký inzerát reagujem a pod.
 oviálnos a familiárnos pri písomnom kontakte
so zamestnávate¾om

Ing. Ingrid Mitterpachová
EURES poradkyòa z Popradu
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Práca opatrovateliek v zahranièí
- predstava a skutoènos
Keï sa povie „opatrovate¾ka“, väèšine
z nás sa vybaví mnostvo Sloveniek
pracujúcich v Rakúsku, Nemecku, Ve¾kej
Británii a v menšom rozsahu aj v ïalších
krajinách EÚ.

Iná situácia je v prípade opatrovateliek vo
Ve¾kej Británii. Britskí zamestnávatelia
ponúkajú našim enám a dievèatám legálne
zamestnanie, s dåkou kontraktu minimálne na
1 rok.

Do októbra 2006 bola práca opatrovateliek
v Rakúsku nelegálna − bez pracovnej zmluvy a
pracovného povolenia. Od 1. novembra 2006
sa situácia v Rakúsku pre opatrovate¾ov/ky z
nových èlenských krajín EÚ v súkromných
domácnostiach legislatívne zmenila. Pre prácu
opatrovate¾a sa u nevyaduje zdravotné
vzdelanie a môu tu pracova legálne − bez
potreby pracovného povolenia, ak zamestná−
vate¾ (súkromná domácnos) splní urèité
kritériá. Ako sa tieto legislatívne opatrenia v
Rakúsku ujali v praxi, zatia¾ nevieme posúdi.

S ponukou práce na rôzne opatrovate¾ské
pozície sa na nás (pracovníkov siete EURES
Slovensko) obracajú britskí zamestnávatelia
z oblasti zdravotníckej a opatrovate¾skej
starostlivosti, opatrovate¾ské domy alebo
britské náborové agentúry.
Pozrime sa na spoluprácu s jednou z britských
agentúr. Ich ponuky zverejòujeme na našom
portáli (www.eures.sk), zbierame ivotopisy
uchádzaèov, pomáhame im pri organizácii
a príprave výberových pohovorov na
Slovensku.
Z vlastných skúseností mono poveda, e vo
Ve¾kej Británii je záujem o eny/dievèatá
opatrovate¾ky s dobrou znalosou anglického
jazyka, ochotou pracova v tejto oblasti, ale
povedzme si na rovinu, takmer za minimálnu
mzdu (5,35£/hod.)
Prostredníctvom britskej agentúry, s ktorou
spolupracujeme, sme pomohli nájs prácu
viacerým Slovenkám.
Èi boli ich predstavy totoné z realitou,
posúïte sami:
Mnohé z nich mali skreslené a nejasné
predstavy o tom, èo táto práca „obnáša“.

Rakúsko a SRN je pre naše eny príalivé
hlavne kvôli geografickej blízkosti, monosti
vykonáva prácu v 2 − 3 týdòových turnusoch,
po ktorých nasleduje 2 − 3 týdòové vo¾no a s
tým spojený oèakávaný návrat k rodine.
Ïalším dôleitým faktorom je atraktívna výška
odmeny (napr. v Rakúsku v priemere 50−60€
/deò + náklady na bývanie, stravu a niekedy aj
cestovné).
4

Jana napísala:
„Vôbec som nemala takúto predstavu, neviem
dokedy túto fyzicky aj psychicky nároènú prácu
ešte zvládnem. Zamestnávate¾ sa voèi nám
správa neférovo, dve z našej skupiny majú
jedného stáleho klienta, ïalším deviatim ich
striedajú. Ja som doteraz mala trinástich
klientov za 3 mesiace....

EURES_casopis.qxp

2.5.2007

9:26

Page 5

Práca opatrovateliek v zahranièí
- predstava a skutoènos

Cestujem po celej Británii, ako väèšina z nás
a cestovné nám nepreplácajú celé.
Najradšej by som u bola doma, ale ešte som v
skúšobnej lehote a ak odídem skôr, musela by
som zaplati letenku“.
Ïalšia z opatrovateliek píše:
„Zaèiatky boli ve¾mi aké, ale môem poveda,
e teraz som ve¾mi spokojná aj s prácou, s uby−
tovaním a aj s pracovnými podmienkami. Aj keï

Z môjho poh¾adu si ve¾mi váim kadú
enu/dievèa, ktoré je ochotné a dokáe
zvládnu túto nároènú prácu a do budúcna
prajem všetkým enám na Slovensku, aby mali
doma vytvorené podmienky nato, aby zostali
pracova na Slovensku a nemuseli odchádza
za prácou do zahranièia.

Ing. Viera Kollárová
EURES asistentka z
Popradu

uznávam, e tieto pocity som vôbec
nemala prvé 3 týdne“.
Iná poznamenáva:
„Realita je trochu odlišná od toho, ako
nám túto prácu prezentovali na
výberovom konaní. Mala som však
výhodu, e som sa o opatrovate¾stve
v zahranièí informovala od ¾udí, ktorí
s tým u mali skúsenosti. Preto som
nezaila ani sklamanie a ani šok, ako
som to videla u mnohých iných“.
Toto sú tri protikladné vyjadrenia.
Záverom mono poveda, e všetko je
o ¾uïoch, o ich schopnosti siahnu niekedy aj
„na dno svojich fyzických a psychických síl“.
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Šanca aj bez angliètiny

Pri našej práci sa kadodenne stretávame
s ponukami zahranièných zamestnávate¾ov,
v ktorých je nevyhnutná komunikatívna
úroveò cudzieho jazyka.
Ve¾ké percento klientov však cudzí jazyk
neovláda, prípadne ovláda ruštinu, ktorá je
však v krajinách EÚ málo iadaná.

si u získali výhodnejšie pracovné pozície,
a tak pomáhajú prekonáva novým
zamestnancom jazykovú bariéru a poskytujú
im pomocnú ruku pri zaško¾ovaní v práci. Vo
fabrike našli zamestnanie viac ako tri stovky
Slovákov.
Jedným z našich úspešných klientov je
pán Milan Kubala, ktorý je v hydináròach

Jedna z ponúk, v ktorej sa znalos
cudzieho jazyka nevyadovala bola
od spoloènosti O´Kane Poultry
Group zo Severného Írska. Nako¾ko
išlo o prácu v hydináròach
a nevyadovala sa znalos angliètiny
ani špeciálne vzdelanie èi prax, bol
o tieto pracovné pozície obrovský
záujem.
Zástupcovia spoloènosti pricestovali
na Slovensko za úèelom výberových
pohovorov nieko¾ko krát. Pohovory
pozostávali z 10 a 15 otázok
a prebiehali v angliètine, no vdy bol
pri nich prítomný niekto z nás
„euresákov“ a pomáhal klientom
prekona jazykovú bariéru. Na
väèšinu
otázok
postaèovala
jednoslovná odpoveï Yes alebo No. O
nieko¾ko dní po uskutoènení pohovorov
nám
spoloènos
zaslala
e−mailom
zoznam úspešných a neúspešných uchá−
dzaèov. Postupne zamestnávate¾ nahlasoval
vo¾né pracovné miesta a úspešní uchádzaèi
odchádzali
po
skupinkách,
vdy
z Prahy, letecky priamo do Belfastu. Na
letisku ich u èakali zástupcovia spoloènosti,
spolu s niektorým zo slovenských
zamestnancov, ktorí u v O´Kane pracujú
dlhší èas. Tí šikovnejší a jazykovo vybavení,
6

zamestnaný od júna 2006. Hoci spoloènos
poskytuje pekné ubytovanie, pán Kubala si
spolu s ïalšími kolegami prenajal dom
neïaleko fabriky. Mesaèný prenájom
domèeka stojí £125 mesaène na osobu.
V dome je spoloèná kuchyòa s obývaèkou
a samostatné izby so sociálnymi zariadeniami.
Je
kompletne
zariadený
nábytkom
a
vybavený
chladnièkou,
práèkou,
kuchynským riadom aj poste¾nou bielizòou.
Pán Kubala pracuje ako vykosovaè
kuracieho mäsa.
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Šanca aj bez angliètiny

Práca je to naozaj nároèná, zvyknú si na
chladné prostredie a 12 hodinové noèné
zmeny 6 dní v týdni nie je jednoduché, ale
nesauje sa. Odmenou za prácu je mzda
£5,35 na hodinu a 1,5 násobok hodinovej
mzdy za nadèasy.
Za noèné zmeny navyše príplatok £30 za
týdeò. Výplatu dostávajú zamestnanci
kadý štvrtok na osobný úèet. Ten im vybavil
zamestnávate¾ pri nástupe do zamestnania,
taktie zabezpeèil povinnú registráciu a platí
za nich všetky odvody a dane. Do
práce dochádzajú zamestnanci
nie len peši alebo firemným
autobusom, ale aj na
vlastných bicykloch,
motorkách a autách,
ktoré si zadováili v
Severnom Írsku.
Stravovanie
je
zabezpeèené vo
fabrike, no našinci
uprednostòujú
slovenskú kuchyòu,
a tak si jedlo
pripravujú prevane
vo svojich prechodných
domovoch
spoloène,
prípadne individuálne.
Potraviny sa dajú kúpi za
prijate¾né ceny, nako¾ko sa neïaleko
fabriky nachádzajú supermarkety LIDL a
TESCO.

nákupov môu poèas vo¾ného èasu
navštevova aj miestnu kninicu, ktorá
poskytuje, v prípade zaregistrovania sa,
vo¾ný vstup na internet. Zamestnávate¾
zabezpeèuje pre zamestnancov aj bezplatné
hodiny anglického jazyka.

Ob¾úbenou èinnosou Slovákov zamest−
naných v Severnom Írsku sú nákupy
v období výpredajov. Poèas nich je toti
moné zakúpi tovar za ve¾mi výhodné ceny,
èasto nišie ako na Slovensku. Okrem

Mgr. Zuzana Reichová
EURES poradkyòa z Martina

Napriek nestálemu, sychravému poèasiu
a obèasným náboenským nepokojom
domácich obyvate¾ov je Severné Írsko
krásnou krajinou s prírodou zelenou po
celý rok.
Hoci ivot vzdialený
od domova to¾ko kilo−
metrov
nie
je
jednoduchý, naši
¾udia sú vïaèní,
e sa im naskyt−
la
príleitos
zarobi peniaze,
spozna novú
krajinu
a
zdokonali sa v
cudzom jazyku.
Je u len na nich,
èi vyuijú získané
skúsenosti a postúpia
o krok ïalej, alebo sa
vrátia domov k svojim blízkym.
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„MADE IN ITALY“ alebo AKO SA PRACUJE A IJE
V TALIANSKU
Kultúra, história, temperament, slnko,
more, more pamiatok, teplo,
pizza, cestoviny, víno, móda,
umenie, vyššie platy, rados
zo ivota......
ale aj
byrokracia, zmätok a
neporiadok, mafia, problémy,
dopravné zápchy, úrady
a formuláre pre kadú udalos, drahé
energie, vzácnos vody, imigrácia.....
Kadá minca má dve strany a aj toto je
dnešné Taliansko – elegantná èima junej
Európy, ktorá sa tie borí so svojimi problémami
ako kadá iná krajina.
Zarába „stovky eur“ v slneènom Taliansku
je snom nejedného Slováka. V prvej chvíli Vás
zaujme prívetivá povaha Talianov, veselá
nálada, príjemné prostredie a ¾ahkos bytia.
Postupne si však zaènete uvedomova, e tá
¾ahkos je Talianom vrodená a cudzinci to
nemajú v krajine a také jednoduché ako sa na
prvý poh¾ad zdalo. Prichádzate na úrady a do
firiem, kde Vám nikto nerozumie, v tom lepšom
prípade – ak sa dohovoríte po taliansky − sa
Vám síce všetci snaia ochotne pomôc, no
musíte ráta s tým, e v Taliansku akoby plynul
èas pomalšie a nikto sa neponáh¾a. Presvedèila
sa o tom aj uèite¾ka Adriana, ktorá odišla do
Talianska za svojím slovenským priate¾om bez
toho, aby vedela po taliansky – „ís do
zahranièia a myslie si, e Vás tam ako
vysokoškoláka budú víta s otvorenou náruèou
bolo mylné. Ak nie ste práve lekár alebo
informatik, môete robi len nekvalifikovanú
prácu. V mojom prípade existovala tie
jazyková bariéra, ktorá bola ve¾kou prekákou
pri h¾adaní práce, ktorú som vôbec nenašla a
musela sa vráti domov.“

8

Poèas letnej a zimnej
sezóny sa však zamestnávatelia v hoteloch a
reštauráciách spoliehajú na výpomoc z nových
èlenských krajín EÚ, bez ktorej by asi ako
zvládli nápor turistov. Automechanik Matej si
takto privyrábal tri mesiace poèas leta v Rimini.
„Pracuje sa tu tvrdo a ove¾a dlhšie ako na
Slovensku. Pracoval som v hoteli a nepoznali
sme víkendy a vo¾né dni. Robilo sa 14 hodín
denne len s prestávkou na obed. Zarábali sme
síce slušne, no keby sme si mali zo mzdy plati
aj ubytovanie a stravu ve¾mi ve¾ký rozdiel so
Slovenskom by nebol. Kúpyschopnos je tu ale
vyššia – benzín napríklad stojí rovnako ako na
Slovensku.“ Vrátil by sa ešte do Talianska? –
„Iste, preèo nie. Taliansky som sa za tie tri
mesiace èo−to nauèil a bola to ve¾mi dobrá
skúsenos aj z h¾adiska práce. Zistíte, e to nie
je med líza a na kadé jedno euro treba tvrdo
pracova.“
Taliansko je síce záhradou Európy, no nie je
rajom na zemi. Nie je ani peklom, tak ako ním
nie je ani Slovensko. Mnohí, ktorí sa vrátili zo
zahranièia môu potvrdi, e skúsenos
z cudziny nám pomáha viac si vái to, èo
máme doma. Take hor sa spoznáva svet!!!
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„MADE IN ITALY“ alebo AKO SA PRACUJE A IJE
V TALIANSKU

Pracova v Taliansku môete bez
obmedzenia – nepotrebujete na to iadne
pracovné povolenie. Je nevyhnutné ovláda
aspoò základy talianèiny, na severe Vám môe
pri komunikácii so zamestnávate¾om pomôc
aj nemèina.
Prácu si môete nájs u doma prostred−
níctvom internetu, no keïe v Taliansku je
ve¾mi dôleitý osobný kontakt a referencie, je
úèinnejšie h¾ada si prácu priamo na mieste.
Ak prichádzate do Talianska pracova alebo
študova na obdobie dlhšie ako šes mesiacov,
budete potrebova povolenie na pobyt – tzv.
carta di soggiorno. Vybavíte ho na miestnej

Ostatné administratívne úkony, napr.
odvody poistného za Vás vybaví Váš
zamestnávate¾.
ivot v Taliansku nie je lacnou záleitosou.
Je to krajina, v ktorej sú jedny z najvyšších cien
energií v rámci únie a voda je tu ve¾mi vzácna.
Preto sa treba pripravi na to, e pribline
tretinu príjmu miniete na ubytovanie a energie
s tým spojené. Náklady na stravu predstavujú
20% celkových nákladov. Treou najvyššou
polokou je doprava, na ktorú rátajte
v priemere so 16 – 17%.
Rozdiely medzi severom a juhom Talianska
cíti vo všetkých oblastiach vrátane ivotných
nákladov a monosti nájs si dobre platenú
prácu. V severných regiónoch budete ma
síce viac príleitostí, ale aj akéko¾vek
výdavky sú vyššie ako june od
Ríma.

Questúre a k iadosti
budete musie priloi
kópiu
pasu,
štyri
fotografie a kolok
v hodnote 14,22 eura.
Styk s úradmi, bankami a inými inštitúciami
Vám u¾ahèí identifikaèný kód – tzv. codice
fiscale, o ktorý musíte poiada na miestnej
poboèke Agenzie delle Entrate (Imigraèná
agentúra). Tento kód je nevyhnutný napr. na
otvorenie úètu v banke, ale aj na zápis do
zdravotného
systému
na
miestnom
zdravotnom úrade (Azienda Sanitaria Locale)
kde dostanete èíslo a zdravotný preukaz, ktorý
budete potrebova pri návšteve lekára. Pri
registrácii je nutné vybra si zo zoznamov
lekárov
svojho
ošetrujúceho
lekára
v Taliansku.

Mgr. Miroslava Hi¾ovská
EURES poradkyòa z Humenného
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Vzdelávacie kurzy v Írsku

Projekt, ktorému na zaèiatku málokto
dôveroval a ktorý zaèína u svoju tretiu
etapu...
Keï som bola v októbri 2005 oslovená írskymi
partnermi spusti tento projekt na Slovensku,
bola som nadšená. A mono aj jediná. Po
mnohých negatívnych skúsenostiach a
nenaplnených s¾uboch, s ktorými sa denne pri
svojej práci stretávam, bolo toto a
neskutoène reálne. Nielen, e som verila
organizátorom a partnerom, ale aj tomu, e
všetky podmienky budú dodrané do bodky.
A nemýlila som sa.

Ako to zaèalo? Aká bola vlastne myšlienka
projektu?
Pre tých, ktorých láka kariéra v hotelových
a cateringových slubách a ktorí chcú i
a pracova v Írsku, EURES Slovensko a EURES
Írsko v spolupráci s írskymi partnermi The
National Tourism Development Authority
(Fáilte) a Training & Employment Authority
(FAS) realizujú projekt, v ktorom dostanú
mladí ¾udia zo Slovenska monos zaškoli sa
a následne si nájs prácu v Írsku.
Projekt je zameraný na získanie teoretických
vedomostí a praktických zruèností v 4 rôznych
kurzoch:
1. kulinárske zruènosti (šéfkuchári/kuchári)
2. reštauraèné zruènosti (èašníci)
3. barmanské zruènosti (barmani)
4. ubytovacie sluby (chyné)
Vzdelávacie kurzy prebiehajú vo vybraných
mestách v Írsku poèas 13−16 týdòov.
Toto bolo na zaèiatku. Potom u nasledoval
rad výberových pohovorov zameraných na
zistenie úrovne jazykových znalostí, ako aj
oboznámenie sa s náplòou jednotlivých
10

kurzov prostredníctvom video prezentácie.
Uchádza sa o kurz nebolo vôbec zloité.
Staèila dobrá znalos angliètiny slovom aj
písmom, chu pracova v Írsku a zasla svoj
ivotopis.
Predchádzajúce
skúsenosti
v uvedených oblastiach sa nevyadovali.
Ve¾mi atraktívnymi boli aj podmienky
organizátorov. Náklady na kurzovné,
ubytovanie, stravné, ako aj uniformy èi študijný
materiál boli hradené írskymi partnermi. Tí
navyše zakúpili letenky do Írska pre všetkých
úèastníkov a poskytli týdenný grant na
ubytovanie a stravu.
Samotné vzdelávanie prebiehalo v príjemnom
prostredí vzdelávacieho centra, ktoré bolo
plne vybavené a študenti sa cítili ako v reálnej
kuchyni, reštaurácii èi bare. Okrem teórie si
všetci museli vyskúša aj tú praktickú èas, od
prípravy rôznorodých jedál, servírovania na
striebre, cez obsluhu a po vystavenie úètu.
Okrem toho získali viac vedomostí o hygie−
nických predpisoch, bezpeènosti pri práci
a vycibrili si aj svoje komunikaèné zruènosti.
Úspešným ukonèením kurzu kadý z úèast−
níkov získal medzinárodne uznávaný certifikát
FETAC (Further Education and Training
Awards Council), ktorý im u¾ahèí postup
v ïalšej kariére. A nielen to, organizátori
dôkladne všetkých pripravili na pracovné
interview s budúcim zamestnávate¾om a
dojednali s ním aj prvé stretnutie.
Celkovo sa v Írsku u vyškolilo 78 záujemcov,
z ktorých mnohí našli atraktívnu prácu po
celom Írsku. V novembri 2006 prebehli u
tretie výberové pohovory, na ktorých sa
zúèastnilo 50 ïalších uchádzaèov. 29 nimi
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Vzdelávacie kurzy v Írsku

úspešne prešlo a v januári 2007 zaèali svoju
novú ivotnú etapu v Írsku. Skúsenosti tých,
ktorí ich u absolvovali, sú tými najlepšími
referenciami.

iadaní. Lektori boli skvelí, zorganizovali pre
nás ve¾a exkurzií, nezabudnute¾ná bola návšteva
pivovaru Guinness, kde sme si všetci vyskúšali
„naèapova“ svoju pintu.“...

Pozitívne sú kurzy hodnotené nielen organizá−
tormi, ktorí boli úrovòou a záujmom študentov
nadšení, ale hlavne samostatnými úèastníkmi.
Tu sú reakcie niektorých z nich:

Raso z Humenného
...„Tak toto je absolútna paráda. Neviem ako
sa Vám mám poïakova za to, e ste pre nás
pripravili takýto kurz. Ak to bude takto
pokraèova, bude to pre mòa jedna fantastická
skúsenos. Keby sa bolo splnilo len polovicu
z toho èo bolo s¾úbené, bol by som spokojný,
ale ono sa to plní na 150 %! Absolútne skvelé
ubytovanie, všetko zabezpeèené na sto
percent, v podstate sme sa zatia¾ nemuseli
o niè stara. Jedlo je úasné. Aj manaéri èo
nás majú na starosti sú ve¾mi dobrí. Ve¾mi

Martin zo iliny
...“Bol to naozaj dobrý kurz, ktorý mnohým
z nás nielen rozšíril monos zamestna sa, èi
vzdela sa v urèitom odbore, ale predo−
všetkým, aspoò pre mòa, je to dobrá
skúsenos, a zároveò som sa zlepšil v jazyku
a spoznal Írsko...“

Ján z Nových Zámkov
... „Mali sme tam bezstarostný ivot, spoznali
sme mentalitu Írov a najmä získali nových
priate¾ov zo Slovenska i celého sveta. Pre
mnohých to bola aj príleitos zamestna sa
v tých najlepších hoteloch a reštauráciách
v Írsku, v ktorých sme s certifikátmi FETAC
a výbornými referenciami od školite¾ov ve¾mi

pekne ïakujem za monos toto zai“...
A na záver mono pomôe aj poh¾ad
organizátorov, ktorí sa z to¾kého mnostva
záujemcov snaia vdy vybra tých správnych.
Poiadala som preto p. Taru Kerry a p. Frances
Dunne, ktoré sú zodpovedné za výber
úèastníkov kurzov, o interview:
11
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Vzdelávacie kurzy v Írsku

Q: Akých ¾udí h¾adáte? Kto je pod¾a Vás ideál−
ny úèastník kurzu?
A: H¾adáme ¾udí so záujmom o vzdelávanie a
prácu v oblasti hotelových a cateringových
sluieb. Teda tých, ktorí
po získaní teoretických
vedomostí a nadobudnutí
praktických skúseností
zo zamestnania v Írsku
budú tieto naïalej
rozvíja
doma
na
Slovensku.
Taktie
vyadujeme, aby mali
dobré
komunikaèné
zruènosti, ako aj znalos
anglického jazyka.
Q: Myslíte si, e mladí
¾udia zo Slovenska sú vhodní pre írsky trh
práce?
A: Áno. Tí, ktorí absolvovali vzdelávacie kurzy,
sa ve¾mi dobre integrovali na írsky trh
v turistickom sektore.
Q: Myslíte si, e prvý dojem pri výberových
pohovoroch je dôleitý?
A: Prvý dojem je ve¾mi dôleitý, pretoe èas,
poèas ktorého musíme spozna záujemcu a aj
sa rozhodnú, je ve¾mi krátky. Ak je však
záujemca príjemný a ukáe chu uèi sa
a pracova, zanechá v nás ve¾mi dobrý dojem.
Q: Aké sú najèastejšie chyby, ktoré ¾udia robia
na interview?
A: Niektorí sa snaia odpoveda tak ako si
myslia, e by sme chceli poèu. Ako napríklad,
e pracovali v oblasti hotelierstva a cateringu,
a pritom to nie je pravda. Toto vedie èasto krát
k problémovým situáciám, pretoe sa
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zvykneme práve na tieto skúsenosti pýta
a kladieme aj podrobnejšie otázky.
Q: Èo by ste poradili všetkým tým, ktorí chcú
by úspešní na pohovoroch?
A: Najdôleitejšie je by dobre pripravený,
rozumie a pozna všetky informácie vo
svojom ivotopise. Taktie ma informácie
o zruènostiach, ktoré sa vyadujú pre nimi
zvolený kurz. Musia zároveò pochopi, e
jazykové kurzy, ktoré popri vzdelávaniu
poskytujeme, nie sú štandardom. Majú slúi
ako pomocná ruka, ktorou im chceme u¾ahèi
h¾adanie si zamestnania. V iadnom prípade
by tieto jazykové kurzy nemali by dôvodom,
pre ktorý sa o vzdelávacie kurzy v jednotlivých
profesiách uchádzajú.
Pevne verím, e aj tieto poznatky budú
nápomocné ïalším, ktorí budú chcie zai
podobné „dobrodrustvo“ a aj spozna Írsko.
Dúfam, e to bude u èoskoro a ¾udí, ktorí po
skúsenostiach z Írska obohatia aj slovenský trh,
bude ešte neúrekom.
Ing. Iveta Hluchá
EURES poradkyòa
zo iliny
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Cesta do Ve¾kej Británie

Sie EURES pomáha ¾uïom nájs prácu
v krajinách Európskej únie. Z toho dôvodu
spolupracuje so zamestnávate¾mi, ktorí
prichádzajú na Slovensko získa vhodných
zamestnancov.
Jedným zo zamestnávate¾ov je spoloènos,
ktorá ponúka prácu pre opatrovate¾ov, èi opat−
rovate¾ky v domovoch dôchodcov.
Výhodou je, e nie je potrebné
ma špeciálne vzdelanie alebo
opatrovate¾ský kurz. Potrebné
je ma blízky vzah k tejto
práci a vedie sa dohovori
po anglicky. Zástupcovia
spoloènosti robia osobné
pohovory so záujemcami.
Úspešní kandidáti sa ihneï
dozvedia výsledok a v priebehu
nieko¾kých týdòov, po predloení
poadovaných dokladov, cestujú do
Anglicka.
Desiatky Slovákov sa zamestnali v opa−
trovate¾skej spoloènosti a z toho dôvodu
zamestnávate¾ mal záujem ukáza nám
prostredie a podmienky, v ktorých pracujú
a ijú naši ¾udia a pozval zástupcu siete EURES
na pracovnú návštevu.
Ponúkame nieko¾ko postrehov z pobytu pre
tých, ktorí majú záujem o takýto druh práce.
Náplòou práce je starostlivos o starých ¾udí a
o ¾udí s poruchami uèenia, doh¾ad a kontrola
obyvate¾ov v prostredí domova. Niekedy je
potrebné pomôc pri príprave jednoduchých
jedál, pomáha sa aj pri podávaní jedla. Kadý

opatrovate¾ má urèený denný program a je
zadelený na urèitú èinnos.
Povinnosti zahàòajú aj nakupovanie,
starostlivos o ošatenie, úèas na aktivitách
s jednotlivcami alebo skupinami v domove.
Opatrovatelia sa zúèastòujú tréningových
kurzov z oblasti zdravotníctva –
ošetrovanie, ako zaobchádza
s leiacim pacientom.
Na uvedené práce nie je
nutná prax, avšak je vítaná,
v prvom rade ide o ochotu
vykonáva túto ne¾ahkú
prácu.
Pracovný pomer je na dobu
neurèitú alebo najmenej na 1
rok. Pracovný týdeò má 37 hodín,
s monosou pracova nadèas.
V jednom z domovov je okolo 50
rezidentov, ktorí sú rozdelení do štyroch
skupín. Pre kadú skupinu sú urèené dve a tri
ošetrovate¾ky.
Pracuje sa na trojzmennú prevádzku. Ráno
je to od 7.30 − 14.30 hod., poobede je to
14.30 − 21.30 hod. a v noci 21.30 do
7.30 hod.
Klienti týchto zariadení sú rôzni. Sú to ¾udia,
ktorí sa nemôu stara sami o seba, majú
rodinu, ale tá sa o nich nedokáe postara,
nako¾ko vyadujú špeciálnu starostlivos.
Medzi rezidentmi sú aj pacienti, ktorí sú
imobilní. Niektorí z nich sa nedokáu na
posteli ani hýba.
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Cesta do Ve¾kej Británie

Obyvate¾om v týchto zariadeniach
zabezpeèuje celodenný program.

sa

Deò zaèína rannou toaletou – umývanie alebo
kúpanie, obliekanie, ustielanie postelí.

Popoludní mávajú rôzne aktivity – poèúvajú
hudbu alebo hrajú spoloèenské hry − bingo,
karty. Za výhry sú odmeòovaní sladkosami.
Po aktivitách sa pripravuje veèera, no a po
veèeri sa zaèína veèerná hygiena.
S prácou sa konèí asi tak o 21.30hod. V tom
èase u väèšina odpoèíva na lôkach.
To je v krátkosti denný reim.
Naši Slováci majú poskytnuté ubytovanie.
Zamestnávate¾ zabezpeèuje okrem odborných
kurzov aj bezplatné jazykové kurzy.
Práca opatrovate¾a nie je jednoduchá a vyaduje
celého èloveka. Napriek tomu stále mnoho ¾udí
zo Slovenska má o túto prácu záujem.

Niektorým rezidentom je potrebné
pomôc − umy ich a obliec. Potom
nasledujú raòajky. Tých, ktorí sa
nedokáu sami najes, musia kàmi.
Dopoludnie trávia v spoloèenskej
miestnosti. Kto môe pozerá televíziu,
alebo sa rozpráva s kamarátom.
Poèas obeda, ktorý je o 13,00hod. sa
rezidenti presunú do jedálne. Obed je výdatný
− polievka a hlavné jedlo a potom ovocie a
sladkosti. Majú na výber zmrzliny, elé,
puding,
koláèe.
Pod¾a
slov
našich
opatrovate¾ov, najradšej ob¾ubujú zmrzlinu.
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Ing. ¼ubica Cibulová
EURES poradkyòa z Nitry
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Propagácia siete EURES na stredných školách

V tomto èasopise ste sa u mnoho krát stretli s pojmom EURES. Pojem EURES sa skladá zo zaèiatoèných
písmen týchto slov:
EURopean Employment Services, èie Európske sluby zamestnanosti. Je to projekt Európskej komisie, ktorého
cie¾om je prostredníctvom sluieb zamestnanosti informova, konzultova a poskytova rady týkajúce sa
pracovných príleitostí, ivotných a pracovných podmienok v krajinách Európskej únie a Európskeho
hospodárskeho priestoru.
Vzh¾adom na túto skutoènos sie EURES okrem iných aktivít zabezpeèuje aj propagáciu svojej èinnosti a sluieb
nielen pre nezamestnaných, zamestnaných a zamestnávate¾ov, ale rovnako dôleitou súèasou propagácie sú aj
poradenstvá urèené práve pre študentov stredných škôl.
Väèšina stredoškolákov sa po skonèení štúdia na strednej škole snaí ïalej vzdeláva, získava rozh¾ad a
skúsenosti na vysokých školách. Bohuia¾ nie kadý má to šastie, èi monos nadobudnú vyššie vzdelanie.
Jednoduchým matematickým výpoètom zistíme, e nám ostane ve¾ká skupina mladých, šikovných, energických
¾udí, ktorí majú asi tri monosti. Prvá − pravdepodobne najsmutnejšia je, e si nenájdu zamestnanie a prídu do
evidencie úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Druhá – tá lepšia je, e si nájdu zamestnanie tu na Slovensku,
s ktorým sú spokojní, ktoré ich napåòa a môu rás. Tretia monos − je nájs alebo ís si h¾ada zamestnanie do
zahranièia. A práve pri zvaovaní èi odís alebo neodís pracova „von“, ako si h¾ada prácu, èo ma tam èaká a
neminie, kam sa mám povinnos v danej krajine nahlási, ako kontaktova zamestnávate¾a, vyui alebo nevyui
pracovné ponuky, ktoré poskytujú agentúry sprostredkúvajúce prácu za úhradu, alebo ... ?
A práve do zmätku týchto otázok sa snaíme vstúpi my EURES poradcovia a EURES asistenti s informáciami,
aby klient mal monos sa na základe získaných informácií ¾ahšie rozhodnú kam a ako kráèa ïalej. Rovnako sa
usilujeme predís alebo aspoò zúi rozsah týchto stále krúiacich otázok v hlavách najmä mladuèkých
stredoškolákov a to tak, e uskutoèòujeme preventívne poradenstvá zamerané hlavne na stredné školy. Cie¾om
týchto prezentácií a poradenstiev poskytovaných sieou EURES je, aby tento mladý èlovek získal informáciu, kde
a ako h¾ada informácie o práci v zahranièí, na èo si da pozor, èo je podstatné a èo trošku menej. Pri svojich
prezentáciách si uvedomujeme, e študenti sú predovšetkým 4. alebo 5. závereèné maturitné roèníky a majú
hlavu plnú predstáv, snov, nápadov èo ich všetko èaká, kým sa stanú a kam pôjdu. Pre nás je u pozitívnym
výsledkom aj to, keï im kdesi vzadu v zásuvke, kde sa ukladajú informácie “ktoré raz vyuijem“ uloí aj pojem
EURES a k tomu pojmu sa pripojí veta:
„táto sie a predovšetkým ¾udia, ktorí ju tvoria mi chceli pomôc a zasvieti malé informaèné svetlo na ceste za
prácou do zahranièia.“
S takýmto cie¾om sme u nás v okrese Spišská Nová Ves a v okrese Gelnica vykonali za obdobie apríl a máj
2006 spolu 27 prezentácií pre 520 študentov.
... Prajeme Vám ve¾a úspechov na ceste za splnením Vašich snov ...

Mgr. Antónia Poklembová
EURES poradkyòa zo Spišskej Novej Vsi
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Finnish view of Slovakia

We are two finnish trainees living and working in Banska Bystrica for three months. We came here through an
organization called CIMO, which co−operates with the EURES network (European employment service).
After living here for a while we have already learnt a little bit of Slovak language (difficult!) and have got used to the
local way of life. Despite of the brick of language (it has not always been easy to find people who speak English or
German) people have been friendly and helpful and we have got our things sorted without any bigger problems.
Slovakia has introduced itself as a modern mixture of central and southern European culture and lifestyle. We have
enjoyed some traditional Slovak meals and we have been especially impressed by the beautiful nature; hiking up to
Sedlo pod Ostrvou under a clear blue sky in Strbske Pleso, can you imagine anything better?
Back in Finland we will recommend visiting your beautiful country. The nature as well as the friendly and charming
people make the country worth exploring.
Best wishes, Elina and Saila
Saila is working as a german and english teacher in a secondary school.
Elina is working in the EURES office.
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