55_644_4:EURES

20. 12. 2007

11:27

Stránka 1

EURES, synonymum mobility...
Ak sa opýtate občana Európskej únie, čo si najviac spája
s pojmom EÚ, najčastešiu odpoveď, ktorú dostanete, je
sloboda - voľnosť pohybu po území Únie. Jej neodmysliteľnú
zložku tvorí pohyb za prácou, ktorý je pri kontinuálnom
otváraní trhov práce “starých“ členských štátov stále viac a viac
bezbariérový. Nezastupiteľnú úlohu pri napĺňaní snov
občanov EÚ o práci v inej krajine plní neustále sa rozširujúca
sieť profesionálnych poradcov – EURES. Táto sieť, ktorá
v súčasnosti funguje v 31 krajinách Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru má
k dispozícii takmer 800 vyškolených EURES poradcov, z ktorých 24 pôsobí v súčasnosti na
vybraných úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny v Slovenskej republike. Služby EURES sú
však na Slovensku dostupné klientom aj na tých úradoch, kde nepôsobia vyškolení EURES
poradcovia. Viac ako 50 EURES asistentov je im tam k dispozícii na útvaroch EURES, dopĺňajúc
tak pokrytie službami EURES na všetkých 46 úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.

O tom, že voľný pohyb a európska mobilita reálne funguje aj v rámci Slovenska
a funguje oboma smermi, sa budete môcť presvedčiť aj v tejto brožúrke na osudoch
a mobilitných skúsenostiach, o ktoré sa s Vami podelia naši klienti, ktorí na jednej strane zo
Slovenska vycestovali za prácou na Island, do Talianska a Maďarska, ale aj takých, ktorí na
Slovensko prišli z Fínska, či Holandska.

Materiál, ktorý držíte v rukách Vám chce taktiež poskytnúť konkrétne rady, či už pri
využívaní konkrétnych nástrojov webstránky www.eures.sk alebo portálu Europass
zameraného na vytvorenie si toho správneho životopisu, či pri napĺňaní záujmu pracovať ako
au-pair v niektorej z európskych krajín.

Sieť EURES na Slovensku funguje od mája roku 2004 a počas tohto obdobia sme prešli
značným vývojom. Snažíme sa z roka na rok neustále rozširovať portfólio služieb, ktoré
poskytujeme, ich kvalitu a personálne pokrytie územia SR vyškolenými EURES poradcami. Cieľ,
ktorý máme vytýčený, je jasný. Poskytovať klientom také služby, aby sa Európske služby
zamestnanosti – EURES na Slovensku stali pre našich klientov synonymom kvality
a spoľahlivosti, príležitostí a mobility!

Ing. Boris Katuščák
EURES manažér pre SR

55_644_4:EURES

20. 12. 2007

11:27

Stránka 2

Na čo nezabudnúť pri odchode do krajín EÚ/EHP
Charakter práce a veci s tým súvisiace, ktoré je
nutné zabezpečiť pred odchodom do zahraničia,
vždy závisia od cieľovej krajiny. Dôležité je
uvedomiť si, že bez aspoň priemernej znalosti
jazyka cieľovej krajiny máte oveľa menšiu šancu
riešiť prípadné problémy a situácie, ktoré súvisia
s migráciou. Ovládať cudzí jazyk musíte aj
v prípade písania životopisu, motivačného listu.
Po príchode do cudzej krajiny si musíte zabezpečiť
ubytovanie, nahlásiť na príslušných úradoch svoj
pobyt, resp. sa zaregistrovať na pracovných
úradoch alebo iných inštitúciách zaoberajúcich sa
registráciou migrujúcich pracovníkov. Je nutné
vybaviť si v cieľovej krajine bankový účet,
zaregistrovať sa do sociálnej a zdravotnej
poisťovne, príp. iných inštitúcií.

Čo všetko treba vybaviť a aké úrady obehať?

EURES poskytuje informácie o krajinách
EÚ/EHP, preto ak ste sa rozhodli odísť do niektorej
z členských krajín, najlepšie je skontaktovať sa
s EURES poradcom alebo EURES asistentom. Vedia
Vám kompetentne poradiť, na čo všetko musíte
myslieť pred odchodom do zahraničia a čo je
nutné vybaviť po príchode do cieľovej krajiny.
Zároveň Vás upozornia, v ktorých krajinách platia
obmedzenia, do ktorých krajín potrebujete na
prácu pracovné povolenie, ako ho získať a pod.

ponuky zverejnené prostredníctvom internetu,
teletextu, novinových inzerátov či audiotextových čísiel, a napokon zostali z reality veľmi
rozčarovaní a sklamaní.
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Je veľmi veľa vecí, na ktoré nemožno zabudnúť
pred odchodom do zahraničia, či už v súvislosti
s dokumentmi a povoleniami, ktoré si treba
zaobstarať, úradmi, ktoré treba nutne navštíviť
ešte pred odchodom do cieľovej krajiny
(nezabudnúť navštíviť sociálnu a zdravotnú
poisťovňu), treba myslieť na cestovné náklady,
poistenie, ubytovanie v zahraničí. Konkrétne
informácie tohto druhu Vám poskytnú na referáte
EURES a v príslušných inštitúciách.
Pred každým odchodom do zahraničia je nutné
overiť si serióznosť pracovnej ponuky. Je veľa
prípadov, kedy ľudia reagovali na neoverené

V prípade, že Vám bola ponúknutá práca a nie
ste si istý o jej serióznosti, vždy sa najskôr obráťte
na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a overte si
dôveryhodnosť tejto ponuky. Je potrebné si
overiť, či vôbec existuje agentúra alebo
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Na čo nezabudnúť pri odchode do krajín EÚ/EHP
sprostredkovateľ, ktorý Vám ponúka danú prácu.
Zoznam agentúr sa nachádza tiež na stránke
www.upsvar.sk
Ak ste sa rozhodli využiť služby sprostredkovateľských agentúr, odporúčame Vám overiť si, či
poplatok, ktorý od Vás za sprostredkovanie práce
žiadajú, je v súlade s našou legislatívou:
„Sprostredkovateľ, ktorý sprostredkuje zamestnanie
za úhradu v zahraničí, musí uzatvoriť s občanom
písomnú dohodu o sprostredkovaní zamestnania za
úhradu. Výška úhrady od občana, ktorému je
sprostredkované zamestnanie cez agentúru, je
limitovaná podľa § 25 ods. 3 zákona
č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Zákon stanovuje, že od fyzickej osoby
môže sprostredkovateľ vyberať poplatok za služby
súvisiace so sprostredkovaním zamestnania do
určenej sumy a tento poplatok sprostredkovateľ
vyberá až po sprostredkovaní zamestnania.“
Klientov upozorňujeme v tejto súvislosti práve na
to, aby si dali pozor a agentúre neplatili za
sprostredkovanie práce skôr, ale až po podpísaní
zmluvy. Čo sa týka poplatku, ide o jednorazovú
platbu, ktorej výška predstavuje maximálne 20 %
z mesačnej mzdy dojednanej medzi občanom
a zamestnávateľom ak sa sprostredkuje
zamestnanie na obdobie najviac 6 mesiacov, a 30 %
z mesačnej mzdy, ak sa sprostredkuje zamestnanie
na obdobie dlhšie ako 6 mesiacov.

Čo budú vyžadovať v zahraničí?
Pred odchodom do zahraničia je nutné
kontaktovať
sa
so
svojím
budúcim
zamestnávateľom a zistiť, čo všetko mu treba
doložiť, či už pre jeho vlastné potreby, príp. pre
potreby úradu, ktorý udeľuje pracovné povolenia.
Na vybavenie pracovného povolenia zvyčajne
potrebujete cestovný pas alebo občiansky
preukaz, kópiu dokladu o získanom vzdelaní
(preloženú do jazyka štátu, v ktorom sa uchádzate
o prácu), farebnú fotografiu pasového formátu
a dokument potvrdzujúci Vaše miesto pobytu.
Častokrát treba poslať aj referencie od
predchádzajúceho
zamestnávateľa,
opäť

v cudzom jazyku. Môžu od Vás žiadať tiež preklad
rodného listu.
Určite odporúčame ešte pred odchodom do
zahraničia informovať sa v zdravotnej a sociálnej
poisťovni ohľadom poistenia v zahraničí.

Aký čas si je potrebne nechať na vybavovanie takýchto záležitosti?
Ak máte záujem ísť pracovať do zahraničia,
treba si uvedomiť, že niekoľko dní, možno
i týždňov Vám bude trvať nájdenie si vhodného
pracovného miesta. Musíte rátať s tým, že
v niektorých krajinách si potrebujete vybaviť
pracovné povolenie (čo trvá cca 3 týždne),
potrebujete si zabezpečiť v zahraničí ubytovanie.
Ak sa zaujímate o sezónne práce, resp. o práce
pomocného charakteru, začnite si ich vyhľadávať
v dostatočnom časovom predstihu – napr. ak
chcete pracovať počas zimnej sezóny
v nejakom lyžiarskom stredisku, pracovné ponuky
si treba prezerať už v auguste, septembri. Niekedy
môžete mať šťastie uspieť aj na poslednú chvíľu,
ale treba rátať, že veľa pracovných miest už bude
obsadených a ponuka prác nebude natoľko pestrá.

Treba sa dať do zahraničia aj poistiť?
Pred každým pobytom v zahraničí sa treba
poistiť, neoplatí sa riskovať. Vo svojej zdravotnej
poisťovni si vybavte Európsky preukaz
zdravotného poistenia, na základe ktorého máte
nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť.
Preukazy o zdravotnom poistení sa u nás vydávajú
poisteným
vo
verejných
zdravotných
poisťovniach, preto odporúčame pripoistiť sa aj
v komerčnej poisťovni. Komerčné poistenie
liečebných nákladov kryje aj riziko, ktoré nekryje
európsky preukaz, napr. prevoz zo zahraničia
domov.
Európsky preukaz zdravotného poistenia nie je
vhodný na prácu na základe pracovnej zmluvy – je
nutné do 8 dní od vzniku poistenia v inom
členskom štáte EÚ/EHP odhlásiť sa zo zdravotnej
poisťovne na Slovensku.
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Na čo nezabudnúť pri odchode do krajín EÚ/EHP
Do ktorých krajín potrebujeme pracovné
povolenie, a do ktorých nie?
V rámci EÚ/EHP sú krajiny, ktoré prijali voči
pristupujúcim/novým krajinám (vstup Slovenska
do EÚ 1. mája 2004) opatrenia a tieto reštrikcie
ponechali aj po prehodnotení situácie na ich trhu
práce v máji 2006. Naďalej potrebujete pracovné
povolenie v Nemecku a Rakúsku. V Belgicku,
Dánsku, Francúzsku tiež potrebujete na výkon
práce pracovné povolenie, avšak sa zjednodušilo
ich vybavovanie v určitých sektoroch. Pracovné
povolenie je nutné mať aj v Nórsku
a Lichtenštajnsku. Od 1. novembra 2007 otvorilo
Luxembursko svoj pracovný trh, takže pracovné
povolenie tu tiež nebudete potrebovať.

Pracovné povolenie sa vybavuje vždy v cieľovej
krajine, na úradoch práce, resp. na takých
úradoch, ktoré sa zaoberajú otázkami
zamestnanosti alebo migrácie. V niektorých
krajinách vybavuje pracovné povolenie
zamestnávateľ, ktorému musíte predložiť
potrebné doklady, v iných krajinách si vybavujete
4

pracovné povolenie Vy sami. Sú štáty, kde nie je
nutné vybaviť si pracovné povolenie, ale vyžaduje
sa od Vás registrácia v systéme pracovných
registračných schém. Preto, pred odchodom do
zahraničia nezabudnite kontaktovať EURES
poradcu alebo EURES asistenta, ktorý Vám vie
poskytnúť bližšie informácie o podmienkach
zamestnania sa v tej ktorej krajine.

Mgr. Gabika Hájeková
EURES poradkyňa zo Senice
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Správna voľba
Hľadaním práce v zahraničí som sa začala
zaoberať už dávnejšie. Moje prvé pokusy však
neboli veľmi úspešné, takže som nakoniec ostala
na Slovensku a začala som pracovať ako EURES
asistentka. Medzitým som sa zoznámila s mojím
terajším priateľom žijúcim v Maďarsku a neskôr
som sa za ním presťahovala do Budapešti.
Vedela som, že na to, aby som tu mohla žiť
a pracovať, som si musela povybavovať viacero
formalít: povolenie na pobyt, daňový preukaz,
kartu adresy pobytu a kartu s číslom sociálneho

potrebné osloviť viacerých zamestnávateľov.
Takže ma ani veľmi neprekvapilo, keď mi niektorí
zamestnávatelia na moju žiadosť neodpovedali.
Rátala som s tým, že si medzičasom mohli vybrať
vhodnejšieho uchádzača. Neprestávala som však
myslieť pozitívne. Zúčastnila som sa viacerých
pohovorov. Posledný bol konečne úspešný.
Naskytla sa mi príležitosť pracovať v najväčšej
maďarskej banke. Nespĺňala som síce kvalifikačné
kritéria, ale určitým spôsobom som ich zaujala.
Veľkú zásluhu na tom malo určite aj to, že ovládam
maďarský jazyk. Bol to pre mňa veľký úspech.
Nakoľko som však pre výkon svojej práce
potrebovala ekonomické vzdelanie, dohodla som
sa so zamestnávateľom a popri práci som začala
študovať. V súčasnosti mám za sebou najťažšie
skúšky a úspešne ďalej študujem a pracujem.
Teraz po roku už môžem zhodnotiť aké sú
výhody a nevýhody odchodu za prácou do
zahraničia. Človek spozná novú krajinu, nových
priateľov, získa nové pracovné skúsenosti, má viac
možností na ďalšie vzdelávanie a nepopierateľnou
skutočnosťou sú vyššie platové podmienky.
Avšak každá minca má dve strany, neuveriteľne
mi tu chýba moja rodina.

Ing. Henrieta Szalaiová
poistenia. Mojou veľkou výhodou bolo, že som
vďaka mojej predchádzajúcej práci vedela, ako
postupovať pri ich vybavovaní. No musím
povedať, že bez znalosti maďarského jazyka by
som tu bola stratená. Zistila som, aká pravdivá je
rada, ktorú som dávala klientom ako EURES
asistentka. Pri odchode do inej krajiny je potrebné
ovládať jazyk tejto krajiny aspoň na
komunikatívnej úrovni. Inak človek ťažšie
prekonáva rôzne bariéry súvisiace s prácou
v zahraničí.
S nástupom do práce to už bolo jednoduchšie.
Ešte počas môjho pobytu na Slovensku som si
našla prácu v Maďarsku. Na EURES portáli som
našla rôzne zaujímavé ponuky práce. Životopisy
som rozposlala do viacerých firiem. Nespoliehala
som sa len na jednu ponuku. Vedela som, že ak
som chcela byť v hľadaní práce úspešná, bolo
5
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Nový život na Slovensku
Jednou z povinností EURES poradcu je
odpovedať na otázky klientov prostredníctvom
mailovej pošty. A tak sa jedného dňa stalo, že som
dostala e-mail s otázkou „Chcem sa presťahovať na
Slovensko. Môžete mi s tým pomôcť?“ Začítala
som sa do mailu a zistila som, že odosielateľom je
Holanďan s menom Rense Sjöers, ktorému sa po pár
výletoch tak zapáčilo na Slovensku, že predal
v Holandsku svoj dom, ukončil prácu a plánoval sa
presťahovať spolu s manželkou Willeke na Liptov.
Chceli si tu kúpiť dom a prerobiť ho na penzión, kde
chcel Rense ako jednu z atrakcií vyučovať
lukostreľbu, keďže sa tým zaoberá. Z mailu som
vyrozumela, že tu nemá nikoho, kto by mu mohol
pomôcť s vybavovaním formalít, že nevie, kde začať,
ako sa registrovať na úrade práce, takže sa obrátil na
EURES o pomoc. Prvou vecou bolo získanie
formulára E303 a jeho potvrdenie inštitúciou
sociálneho zabezpečenia v Holandsku, ktorý
potreboval, ak sa chcel evidovať na úrade práce na
Slovensku s tým, že by mu bola vyplácaná dávka
v nezamestnanosti.

Rense sa teda po celom tomto procese stal
evidovaným nezamestnaným na Slovensku od
februára 2007 a v súčasnosti si pomaličky prerába
dom, ktorý si s manželkou kúpili, na penzión „De
Vlinder“. Učí sa po slovensky a chodí sa každé dva
týždne hlásiť na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Liptovskom Mikuláši. Keďže ešte dobre nevie
komunikovať, vždy zájde najskôr za mnou, takže sa
„chodím hlásiť“ s ním a vždy sa dozviem, ako sa mu
darí. Je tu veľmi spokojný a rozhodol sa, že sa pokúsi
požiadať o Príspevok na samostatnú zárobkovú
činnosť podľa § 49 Zákona o službách
zamestnanosti. Projekt sa bude týkať jeho plánu
vyučovať lukostreľbu. V Holandsku tento šport
vykonával aktívne a počas obdobia, keď býva na
Liptove, sa už zúčastnil niekoľkých medzinárodných
súťaží. Ako som sa od neho dozvedela, prihlásil sa do
slovenského tímu.

Ďalším krokom bolo získať rodné číslo na
Oddelení cudzineckej polície, bez ktorého by sa
nemohol registrovať v žiadnej inštitúcii na
Slovensku. Následne bolo potrebné vybrať si
zdravotnú poisťovňu, keďže sa Rense úplne odhlásil
z holandského systému zdravotníctva. A ako to bolo
po jeho príchode naozaj? Skontaktoval sa so mnou
ihneď po príchode na Slovensko. S manželkou si
vybrali dom a potrebovali už vybaviť len jeho prevod
a list vlastníctva, aby sa ním mohli na cudzineckej
polícii preukázať, a tak požiadať o trvalý pobyt
a vybaviť si rodné číslo. Problém bol v tom, že
vydanie rodného čísla trvá 2 týždne až mesiac
a Rense ostal bez zdravotného poistenia a nemohol
sa registrovať ani na úrade práce v zákonom
stanovenej lehote, aby mu mohla byť vyplácaná
dávka v nezamestnanosti. Našťastie, celý proces
netrval až taký dlhý čas, takže Rense prišiel na úrad
práce už s rodným číslom. Keďže so sebou priniesol
všetky potrebné dokumenty, mohol byť zaradený do
evidencie a požiadať o vyplatenie dávky v nezamestnanosti. Po tom, ako mu bolo vydané
rozhodnutie o zaradení, išla som s ním do sociálnej
poisťovne a zdravotnej poisťovne, ktorú si vybral,
aby som mu pomohla s vypĺňaním formulárov,
keďže Rense ešte vtedy nevedel ani slovko po
slovensky.

Aj takto sa môže zmeniť život človeka, ktorému sa
zapáči iná krajina. Rensa najviac očarili naše hory,
ktoré v rovinatom Holandsku chýbajú, a tak sa
rozhodol, že zmení svoj život. Tu sú jeho slová:
„Naším snom bol „dedinský život“. Ďaleko od
uponáhľanej spoločnosti. Celý deň robiť to, čo
chcete robiť a v čom ste dobrý. Naše želanie sa
stalo skutočnosťou. S naším penziónom De
Vlinder (Motýľ) a Adnachiel Archery (lukostreľba)
čelíme novej výzve v novej krajine. Príprava na
náš nový život trvala takmer 2 roky. A teraz sme
na konci a De Vlinder je skutočný.“
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V najbližšom čase sa teda chystá ďalší proces
vybavovania, ktorý s Rensom absolvujem. Dúfam, že
bude opäť úspešný.

Ing. Zuzana Červeňová
EURES poradkyňa z Liptovského Mikuláša
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„Islandské ozveny“

Prostredníctvom nasledujúcich e-mailových
príspevkov vám naši klienti chcú odovzdať
svoju osobnú skúsenosť z pobytu a práce na
Islande. Sú neformálne, ako priateľská spätná
väzba k službám poskytnutým sieťou EURES.
Prajem dobrý deň,
ja som Vám len chcel povedať, že som prácu na
Islande dostal v meste Hofor na juhovýchodnom
pobreží.
Budem aj s mojou priateľkou pracovať v jednom
z hotelov blízko tamojšieho ľadovca.
Chcel som sa vám poďakovať za vaše informácie,
ktoré ste mi poskytli a kvôli ktorým som získal
prácu. Pomohli ste mi splniť môj dlhoročný sen,
ďakujem.
P. S. Počas pobytu vás budem informovať
Radomír
Ahojte všetci,
nemáme k dispozícii tak často internet, tak sme sa
rozhodli, že vám napíšeme spoločný mail, ktorý
pošleme všetkým.
Úspešne sme docestovali z kodanského letiska do
Rejkjavíku, prestopovali sme juh Islandu a asi 250
km nás viezli Brazílčanka s Portugalcom, taký
mladý párik, s ktorými sme spali aj v hoteli pod
vodopádmi.
Potom sme prišli na miesto činu, volá sa Brunhool
a je to pod najväčším ľadovcom. Dnes sme už

prvýkrát pracovali, najprv sme pripravili raňajky
a potom sme upratovali asi 3 hodiny.
Inak pekný hotelík, má aj pekné izbičky a taktiež
veľmi pekné prostredie. Máme aj autíčko, ktoré
sme dostali a Lenka sa učila trošku šoférovať, ale
ešte treba doladiť malé nezrovnalosti. Videli sme
už ľadovcové jazero s tuleňmi, velikánsky 40 m
vodopád a kaňon.
Tak teda my sa ozveme ešte keď zažijeme nejaké
nové dobrodružstvá na našich cestách vôkol
Islandu. Zatiaľ ahojte a pozdravujeme všetkých,
ktorých poznáme.
Lenka a Radko
Pekný deň do Banskej Bystrice,
ak si spätne spomeniete na koniec augusta,
budete si možno hmlisto pamätať dvoch
Bystričanov, ktorí boli u Vás po rozumy, ohľadne
islandského pracovného trhu.
Máme teda za sebou 4 mesiac nášho pôsobenia
na malom islandskom ostrove Vestmannaeyjar.
Môžme už smelo konštatovať, že sme zvolili
správnu cestu, keď sme zamierili sem. Stretli sme
tu len nápomocných a milých ľudí. Pracujeme na
miestne pomery, v malej prevádzke na
spracovanie čerstvých a solených rýb. Napriek
predstavám mnohých známych či škodoradostníkov o smradľavej a odpornej robote, je
absolútny opak pravdou.
Peter a Katarína
Ing. Alžbeta Spišiaková
EURES poradkyňa z Banskej Bystrice
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European Job Days 2007
Burzy práce – ako to robia inde?
Viac ako 200 európskych miest sa rozhodlo
participovať tento rok v septembri na European
Job Days – sérii podujatí zameraných na
propagáciu mobility pracovnej sily v Európe.
Niektoré mali jednoducho spojiť zamestnávateľov
a záujemcov o prácu, kým iné mohli byť pojaté
trochu netradične. Všetci vieme, že naše burzy
práce sú už tradične úspešné a vieme aj to, koľko
je za tým úsilia a námahy všetkých zainteresovaných. Preto keď sa naskytla možnosť ísť sa pozrieť,
ako to robia inde (a tiež získať nejaké nové
informácie, čo-to sa podučiť a tiež ohodnotiť) bez
váhania sme ju využili.
Keď sa povie Paríž, každý si predstaví Eifellovu
vežu, Víťazný oblúk, prípadne Moulin Rouge.

Pre nás to bolo miesto konania akcie Destination
Europe v rámci European Job Days. Organizátorom Destination Europe, ktorá sa konala
v dňoch 25. – 26. 9. 2007 bol Espace Emploi
International (EEI). Je to organizácia spájajúca
služby ANPE (Agence Nationale pour l´Emploi Národná agentúra pre zamestnanosť) a OMI
(Office des Migrations Internationalles – Úrad pre
medzinárodnú migráciu). Obe organizácie sú
súčasťou siete EURES. Keďže Francúzsko je starou
koloniálnou veľmocou a časť jeho územia sa
nachádza mimo Európy, EEI zabezpečuje služby aj
pre francúzske zámorské teritóriá, napr.
Francúzska Guayana, Polynézia, Guadelope,
Martinik, Nová Kaledónia alebo Réunion a podľa
toho sa aj špecializujú odborní poradcovia. Sú
rozdelení na 3 sekcie:
• Európsky hospodársky priestor
•

Ázia a Oceánia a iné krajiny

• Blízky a Stredný Východ
V porovnaní s našimi burzami práce, ktoré
pravidelne navštevuje niekoľko tisíc návštevníkov,
sa nám miesto konania zdalo byt dosť malé, ale
ako sme sa neskôr presvedčili, bolo úplne
postačujúce vzhľadom k počtu a charakteru
zúčastnených zamestnávateľov i záujemcov
o prácu, keďže región Paríž má veľmi nízku mieru
nezamestnanosti.
Zamestnávatelia mali svoje stánky rozmiestnené na prízemí budovy EEI, kde priebežne
informovali záujemcov o prácu a ponúkaných
profesiách. Celkovo ich bolo osem a ponúkali
prácu v Luxembursku, Belgicku, Holandsku
a Dánsku v odvetviach ako bankovníctvo a
financie, informačné systémy, laboratórne
technológie, farmaceutika, geológia, rádiológia,
atď.
Súčasťou programu bola tiež prezentácia
o uznávaní vzdelania v regulovaných profesiách
a používaní Europass-u.
V oddelenej miestnosti sa po obidva dni konali
semináre s EURES poradcami z Francúzska,
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European Job Days 2007
Luxemburska, Dánska, Španielska, Írska a Veľkej
Británie zamerané na prezentáciu životných
a pracovných podmienok a o možnostiach
zamestnania v spomínaných krajinách.
Mali sme tiež možnosť stretnúť sa so
zamestnávateľmi,
ktorí
majú
záujem
o zamestnanie slovenských občanov, účasť na
medzinárodnej burze práce a organizovanie
individuálnych výberových pohovorov:
• Ernst and Young Luxembourg SA (audítori,
manažéri, finanční poradcovia, odhadcovia
rizika ...)
• Abroad Experience Holandsko (elektrotechnickí inžinieri, technická podpora, servisné
služby, finančníctvo ...)
• Eurofins (laboratórni technici, mikrobiológovia
pre Nemecko, Belgicko, Dánsko, Francúzsko,
Holandsko, Veľkú Britániu)
Aké to teda bolo? Priateľské, šarmantné a hlavne
veľmi užitočné pre našu prácu vzhľadom na
získané informácie a hlavne nové kontakty, či už
s kolegami poradcami alebo so zamestnávateľmi.

MBA. Renáta Mésárošová
EURES poradkyňa z Trenčína
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Potrebujete rýchlu radu? – Pýtajte sa poradcov
Poznáte EURES ako sieť, ktorá Vám pomôže
hľadať prácu v 30 krajinách Európy a navyše Vám
poskytne všetky informácie potrebné na to, aby
ste mohli skúšať šťastie v zahraničí? Čo však
v prípade, že potrebujete rýchlu a praktickú radu,
či priamu odpoveď na Vaše otázky a problémy
súvisiace s mobilitou, s ktorými si neviete poradiť?
Predstavte si, že by ste potrebovali len prístup
na internet, k jednoduchej internetovej službe,
ktorá zaznamená Vašu otázku, postúpi ju EURES
poradcovi a ten Vám v priebehu pár hodín jasne
a rýchlo odpovie a pomôže Vám vyriešiť Váš
problém. Už si nemusíte takýto servis len
predstavovať, pretože úspešne funguje na stránke
www.eures.sk v sekcii „Vaše otázky“ – Pýtajte
sa poradcov.

Takto si každý EURES poradca každodenne
nájde „svojich“ pár otázok, za ktorými je vždy iný
osud, a z ktorých sa niekedy rozvinie
niekoľkomesačná, ba aj viacročná vzájomná
komunikácia s človekom, s ktorým ste sa nikdy
nevideli. Takto to bolo aj v prípade pani Barbary,
žijúcej v Taliansku. Jej žiadosť o informáciu plnú
otáznikov ohľadom povolení na pobyt a pojmov
rezidencia, či domicil mi prišla práve e-mailom
v máji tohto roka. Uplynul vtedy práve mesiac, čo
nadobudol účinnosť nový taliansky zákon
o povoleniach na pobyt a viacero klientov zrazu
nevedelo ako postupovať. Pani Barbara mala
pocit, že kompetentní na talianskej Questúre ani
10

sami nevedia ako treba tieto formality vybaviť,
a keďže sa o novom zákone dočítala aj na stránke
EURESu, ihneď využila možnosť opýtať sa na
podrobnosti EURES poradcu. V mojej e-mailovej
odpovedi našla jasný a podrobný postup
a zoznam dokladov, potrebných na preukázanie
oprávnenosti pobytu v krajine. Obratom som
dostala jej odpoveď, v ktorej mi veľmi úprimne
popísala svoje obavy súvisiace so zápisom pobytu
a po návšteve talianskych úradov ma požiadala
o ďalšiu pomoc. Zaslala som jej teda vzorové
tlačivá, ktoré by mala vyplniť a tiež tie, ktoré by
mala dostať od príslušného orgánu obce
v Taliansku a pokúsila som sa zmierniť jej obavy,
keďže o svoj trvalý pobyt na Slovensku nemohla
v žiadnom prípade prísť. Pani Barbara pravidelne
píše novinky o svojom pobyte v Taliansku a len
nedávno mi s radosťou oznámila, že sa jej podarilo
zapísať si pobyt a „po vyplnení vyjadrenia,
podpísaní ďalšieho formulára, zaplatení poplatku
5 eur a doložení troch fotiek“ sa, ako hovorí,
„môže chváliť“ získaním talianskeho občianskeho
preukazu“.
Podobné obavy, či neistotu v cudzej krajine
pociťuje množstvo ďalších ľudí, a preto verím, že
budú čoraz častejšie využívať možnosť nájsť
odpovede na svoje otázky, ktorú im ponúka
internetová stránka EURESu. Vďaka internetu tak
budú môcť nájsť vo svojej e-mailovej schránke
prehľadnú a jasnú odpoveď, ktorá – ako hovorí
môj ďalší „internetový“ klient – „neobsahuje len čo
najstručnejšiu odpoveď s hromadou odkazov na
web“, ale je skutočne nápomocná.

Mgr. Miroslava Hiľovská
EURES poradkyňa z Humenného

55_644_4:EURES

20. 12. 2007

11:27

Stránka 11

Europass – užitočná pomôcka
„Ak máte záujem o túto pracovnú ponuku, pošlite
nám svoj profesný životopis ...“, takto alebo podobne
sa píše v mnohých ponukách práce. Ak máte
skutočne záujem, nezostáva vám nič iné ako ho
poslať. Lenže ako má správne vyzerať taký životopis?
Tu som videl taký vzor, inde zasa iný, na úrade práce
mi dali opäť iný atď. Ktorý je ten správny?
Ale to nie je celý problém. V dnešnej počítačovej
dobe síce nie je ťažké napísať životopis na počítači a
vytlačiť ho, ale nie každý vie pracovať s textovým
programom tak, aby výsledok stál za to a naša vizitka
mohla byť prijatá u zamestnávateľa s plnou
vážnosťou.

je jasné z jeho mena alebo názvu a stručný popis vašej
pracovnej činnosti. Čím podrobnejšie údaje, tým je
presnejší obraz o vás. To platí aj pri informáciách
o vzdelaní a pre všetky uvádzané dátumy. Po prejdení
prvých siedmych krokov si môžete v ôsmom prezrieť
vaše dielo a buď si ho, vo vami zvolenom formáte,
stiahnuť do počítača alebo poslať na e-mailovú
schránku. Ak si chcete vypracovať životopis nezávisle
na stránke, stiahnite si potrebné materiály – formulár
životopisu a podrobný návod na jeho vyplnenie.
Výsledok stojí za to. Máte pekne, prehľadne
a podrobne napísaný životopis bez starostí o formu
a úpravu celku. Skutočne dobrá vizitka.
Stránka pracuje vo všetkých jazykoch Európskej
únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a tiež
v turečtine a chorvátčine, takže si môžete urobiť
životopis aj v inom jazyku ako našom.
Len pre úplnosť, Europass nie je iba životopis. Ak
potrebujete niekde preukázať svoje jazykové
zručnosti, dá sa tu vypracovať aj tzv. jazykový pas.
Postup je podobný ako pri životopise. Stránka
Europassu nás informuje aj o ďalších dokladoch,
ktoré uľahčujú profesný pohyb medzi štátmi EÚ
a odkazuje na inštitúcie zaoberajúce sa podporou
pohybu voľných pracovných síl a vzdelávania v EÚ.

Do tretice, čo ak potrebujem životopis v inom,
ako slovenskom jazyku, čo sa stáva najmä ak chceme
ísť pracovať do zahraničia?
Aj tieto problémy pomáha vyriešiť internetová
stránka programu Europass – www.eurpass.
cedefop.europa.eu. Poďme teda na vec. Po otvorení
stránky a zvolení jazyka, v ktorom chceme so stránkou
pracovať, nasleduje úvodná stránka s predstavením
Europassu. Tu si v ľavom stĺpci zvolíte nápis „Europass
– životopis“. Program dá na výber dva spôsoby,
z ktorých si vyberiete ten, ktorý vám pri písaní
životopisu viac vyhovuje. Môžete ho napísať priamo
na stránke alebo stiahnuť si potrebné materiály do
počítača a napísať ho mimo internetu. Ak si zvolíte
písanie na stránke, otvorí sa nové okno s poučením,
ako životopis správne napísať. Nasleduje osem krokov
písania životopisu. Stačí len sledovať pokyny. V prvom
kroku si s osobnými údajmi môžete vložiť do
životopisu aj fotografiu. Potom by som upozornil
najmä na popis doterajších pracovných skúseností.
Okrem názvu zamestnávateľa a vašej pracovnej
pozície program umožňuje uviesť aj druh činnosti
zamestnávateľa, čo má význam najmä vtedy ak to nie

Takže odteraz nemusíme zháňať rôzne vzory
životopisov a obávať sa, či údaje v nich budú
postačujúce, ale vyhľadajme internet, kliknime na tú
správnu stránku a tá nám už pomôže.
Mgr. Peter Mika
EURES poradca z Michaloviec
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Exploring Slovakia – my journey to the heart of Europe
Decision to go to study and work abroad is one
of the best one can make. I can definitely
undersign this statement after my two-month
stay in Slovakia as a EURES-trainee. When I left
Finland in the beginning of July I didn’t know
much about Slovakia, let alone the little town of
Stará Ľubovňa near the Polish border. However,
from the first beginning I was eager to go and
gain work experience in a country with rich
history from post-communist society into an
independent, modern democracy.

My two months as a EURES-trainee in the Office
of Labor, Social Affairs and Family in Stará
Ľubovňa have been full of experiences and
insights, meeting fantastic new personalities and
seeing the beauty of Slovakia. As a student of
culture anthropology and international relations I
got to see what the theories studied on lectures
mean in practice. On my very first days I noticed
that the town has truly transnational social
system. In most of the families I met at least one or
more members were working outside the country,
and many of the clients coming to EURES had
impressive work history from various countries.
My view of the socio-economic situation in the
district was enlargened also by visits to Roma
villages and education about how to deal with
such kind of ethnic minority, which was one of the
most exciting parts of my traineeship period. On
my last week I got to do even a little bit of
anthropological fieldwork when I went to see the
12

Roma school in the municipality of Lomnicka,
where I had the opportunity to interview teachers
and local families.
Additionally, I got education about European
Union project implementation as I helped the
director of employment services to prepare a
presentation of cross-border partnership with
Poland to an EU-conference. That was one of my
most interesting duties as I have been studying
European Union politics but I was never taught
what regional development, as an example,
means in practice.
On weekends I made trips to the other parts of
Slovakia and explored the beautiful, pittoresque,
unseen villages where babky sat on the benches
wearing their traditional dresses. The cheap prices
of public transport made traveling in Slovakia
even easier – sometimes I decided one hour
before the bus left to travel to another side of the
country. During the hottest summer months I also
had time to travel to the neighboring countries
from Czech Republic to Ukraine which enlargened
my view of Central and Eastern Europe as a whole.
I enjoyed my time in Slovakia at full blast, got
beneficial work experience in an intercultural
environment, met genuine, extremely friendly
Slovak people and saw beautiful nature and
interesting places. Overall I recommend
international traineeship to everyone interested.
Besides that one gets the opportunity to see a
foreign country, the greatest wisdom lies in
learning to understand one’s own native country
from another point of view too. Sometimes one
has to go further in order to see closer.
Anna
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Štart do sveta práce alebo čo znamená byť au pair
Au pair predstavuje univerzálne povolanie.
Môže ho robiť takmer ktokoľvek. Aj keď jednotlivé
štáty EÚ/EHP majú svoje špecifické podmienky
pre prácu au pair (veková hranica, maximálna
dĺžka pobytu a pod.), viac menej platí, že pre
prácu au pair nepotrebujete žiadne špeciálne
vzdelanie. Dôležité je, aby ste mali kladný vzťah
k deťom, predchádzajúce skúsenosti s ich
opaterou sú veľkou výhodou. Nie je nutné mať
zdravotnú školu alebo pedagogiku, i keď sú
prípady, kedy rodičia uprednostnia kvalifikované
opatrovateľky. Je to predovšetkým v prípadoch,
keď je dieťa zdravotne handicapované, keď je pre
samotnú au pair výhodou vedieť sa o takéto dieťa
kvalifikovane postarať.
Objektom opatrovania nemusia byť len malé
deti, ale aj chorí starší ľudia či štvornohí
miláčikovia. Katka napríklad pracovala ako au pair
pri dvoch krásnych setroch neďaleko Postupimu.
„Rodina mala dvoch krásnych psov, ku ktorým
potrebovali opatrovníka, keďže boli pracovne veľmi

Pokiaľ ide o nemecky hovoriace krajiny, je to
Nemecko a Rakúsko. Životná úroveň v týchto
krajinách je vysoká, zodpovedajú tomu tiež vyššie
ceny a životné náklady. Na druhej strane je to
i vreckové, ktoré tam au pair dostávajú od
hostiteľskej rodiny.
Pred vycestovaním za prácou au pair veľa
peňazí nepotrebujete, pretože od začiatku budete
mať zabezpečené ubytovanie aj stravu u rodiny.
Potrebujete jedine peniaze na autobusový lístok
alebo letenku, peniaze na dopravu v cieľovej
krajine (napr. lístok na mestskú dopravu, metro)
a určitú finančnú rezervu. Hostiteľská rodina neraz
prepláca výdavky na cestovné, príde vás
vyzdvihnúť na stanicu – jednoducho, postarajú sa
o vás, aby ste v poriadku pricestovali a mali
zároveň čo najmenšie stresy a čo najnižšie
výdavky. Samozrejme, vždy závisí od rodiny, do
ktorej idete pracovať ako au pair, sú totiž
podmienky, ktoré rodina musí splniť, ale sú tiež
veci, ktoré vám rodina poskytne dobrovoľne, a bez
toho, aby boli uvedené v nejakých stanovách.
Preto môžete napr. v niektorých rodinách zarobiť
viac ako v iných, máte voľnejší program, menej
povinností, ... toto všetko je o vzťahoch a o ľuďoch.
Je nutné neočakávať rozprávkovo milú rodinu,
ale pripraviť sa na skutočnú realitu, ktorá môže so
sebou priniesť aj sklamanie a rozčarovanie. Sú
dievčatá, ktoré museli svoju rodinu vymeniť,
pretože sa im nepáčili pracovné podmienky.

vyťažení a často cestovali po zahraničí. Doma na
Slovensku máme už od môjho detstva psíka, a preto
sa mi zdala táto práca zaujímavá. So psíkmi som
chodila dvakrát denne na prechádzku, do parku,
blízkeho lesíka, k jazeru, a dávala som im potravu.
Zároveň som spolu s nimi strážila dom, najmä tie
dni, keď boli majitelia odcestovaní. Mala som
vlastne veľa voľného času pre seba samu.“
Najväčší záujem o prácu au pair je v Anglicku.

Tak či onak, práca au pair je výbornou životnou
skúsenosťou. Okrem zdokonalenia si jazykových
schopností, zoznámenia sa s novými ľuďmi a ich
zvykmi, pri učení sa domácim prácam, je práca au
pair zároveň veľmi dobrým tréningom sociálnej
prispôsobivosti.
Zaujímavých možností, kam všade cestovať ako
opatrovateľka detí, je veľké množstvo. Agentúra
vás na základe dotazníka umiestni do rodiny,
ktorá čo najviac zodpovedá vašim požiadavkám.
13
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Štart do sveta práce alebo čo znamená byť au pair
Každá rodina je však špecifická, jedinečná, a je len
na vás, či sa vám podarí začleniť sa v nej.

odpadky po všetkých kútoch domu, môže niekto
prácu au pair odmietať.

Marianna, ktorá sa starala o deti v Oxforde vo
Veľkej Británii, rozpráva: „Prvej domácej pani sa od
začiatku nepáčilo, čo a ako som robila. Neustále ma
kontrolovala, hľadala akúkoľvek maličkosť, len aby
mi ju mohla vytknúť. Raz to bolo kvôli tomu, že som
deťom dovolila príliš dlho pozerať ranné rozprávky,
inokedy nedokonale umyté umývadlo, na ktorom
zostala smietka z uteráka. S deťmi – chlapcami,
dvojičkami – som si pritom veľmi dobre rozumela.
Ich mama mala na nich málo času, mňa si veľmi
rýchlo obľúbili. Jej nároky sa však voči mne neustále
stupňovali. Keď som zostala vo svojom voľnom čase
v dome (a neodišla som za priateľmi alebo len tak
von), zahŕňala ma domácimi prácami, ktoré už
neboli „drobného“ charakteru, ako bolo stanovené
v zmluve. Bolo treba vypratať pivnice, umyť a vyleštiť
autá, pokosiť trávnik a vyplieť záhony. Práca mi
nevadí, som na ňu zvyknutá, ale nečakala som, že
mi domáca pani vezme všetok môj voľný čas,
vrátane víkendov, na ktorý som mala nárok“.

„Je to hanba, že naše slovenské dievčatá, ktoré
skončili s maturitou, alebo dokonca s vysokoškolským diplomom, robia v zahraničí au pairky.“

Marianna nakoniec rodinu vymenila, našla si
prácu au pair v inom mestečku, kde sa starala
o jedno päťročné dievčatko a na novom mieste už
bola veľmi spokojná.

Skúsenosť o postavení au pair
„Podobne ako o nábytku z firmy IKEA, aj od au
pair sa očakáva, že bude čistá, európska a moderná,
bez príliš výraznej osobnosti, ktorá by mohla narušiť
zabehaný rodinný život, dostatočne bezproblémová, funkčná, efektívna a trvanlivá, ale
v prípade potreby ľahko vymeniteľná.“ (Zuzana
Búriková, sociálna antropologička)
Práve kvôli predstave a nepríjemným
skúsenostiam kamarátok, ktoré už pracovali
v zahraničí ako au pair a museli sa starať
o rozmaznané deti, prať cudziu bielizeň, upratávať
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„Naše školstvo vynakladá nemalé peniaze na
vzdelávanie mladých ľudí, a napokon odchádzajú
títo ľudia pracovať do zahraničia.“
Pre mnoho mladých ľudí predstavovala
a predstavuje práca au pair možnosť pomerne
lacno sa dostať do zahraničia. Je to zaujímavá
možnosť, ako stráviť letné prázdniny, spoznať
cudziu krajinu, naučiť sa cudzí jazyk. Pre iných je
hlavnou motiváciou ani nie tak snaha zdokonaliť
sa v jazyku, ako vyriešiť problém, ktorým je ich
nezamestnanosť, keď sa na Slovensku nevedia
zamestnať. Môže to byť spôsob, ako sa dostať do
krajiny, kde si neskôr hľadajú aj iné pracovné
príležitosti.
Je množstvo krajín, kam možno cestovať. Podľa
čoho si vyberať? Určite v prvom rade podľa toho,
aký cudzí jazyk ovládate, či ktorá krajina je vám
„bližšia“.
Ivana pracovala ako au pair v Nemecku a potom
v Anglicku. Anglicko bolo podľa nej dovolenkou
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Štart do sveta práce alebo čo znamená byť au pair
oproti predchádzajúcej krajine. „V Nemecku so
mnou zaobchádzali ako so slúžkou, boli veľmi
odmeraní, vôbec sa o mňa nezaujímali. V Anglicku
som sa cítila super, bolo to úplne o inom.“
„Skončila som gymnázium, prijali ma na vysokú
školu a predo mnou boli tri mesiace prázdnin.
Premýšľala som, kam sa vyberiem. Napokon som sa
rozhodla pre prácu au pair v rakúskej rodine.
Kamarátka ma požiadala, či by som ju zastúpila v jej
rodine, ktorá odchádzala na leto do Talianska
a potrebovala au pair k trom deťom.“ Silvia strávila
svoje prázdniny v talianskych Dolomitoch, letom
bola nadšená. „Do školy som síce nechodila, ale
napriek tomu som si vynikajúco zlepšila svoju
konverzáciu v nemeckom jazyku. Dokonca som
pochytila aké také slovíčka z taliančiny. Deti sa učili
po taliansky, otec totiž pochádzal z Bolzana, a ja
som sa učila spolu s nimi.“

Ako si nájsť rodinu
EURES
Pracovné ponuky vrátane ponúk pre prácu au pair
nájdete na portáloch www.eures.sk a www.eures.
europa.eu. Služby siete EURES sú poskytované
bezplatne.
Agentúry
Môžete využiť služby agentúr pre sprostredkovanie práce au pair. Slovenské agentúry berú
poplatok za sprostredkovanie od au pair,
zahraničné agentúry vyberajú poplatok od
hostiteľskej rodiny. Ak sa rozhodnete pre služby
slovenskej agentúry, obráťte sa na tú, ktorá je
zaregistrovaná, má povolenie od Ústredia práce,
sociálnych vecí a rodiny. Hoci registrácia agentúry
nezaručuje, že s jej službami budete spokojní,
aspoň máte istotu, že poskytuje svoje služby
legálne.
Zoznam
agentúr,
neštátnych
sprostredkovateľov zamestnania za úhradu
nájdete na www.upsvar.sk.
Osobné sprostredkovanie
Je čoraz častejšie, že hostiteľské rodiny požiadajú
au pair, ktorá od nich odchádza, alebo au pair,
ktorá pracuje u známych, aby im našla niekoho,
koho pozná.
Inzeráty

Vždy veľmi záleží na konkrétnych ľuďoch, ku
ktorým sa ako au pair dostanete, od vašej
hostiteľskej rodiny, a teda čiastočne aj od šťastia.
Rodina vám môže umožniť dôverne poznať zvyky,
životný štýl a kultúru krajiny, častokrát vám
poskytne možnosť na to, aby ste mohli
navštevovať jazykovú školu, dokonca vám môže
na jej štúdium finančne prispieť.

Rodiny si cez inzeráty hľadajú zvyčajne ľudia, ktorí
už v zahraničí sú, najčastejšie au pair, ktoré si chcú
zmeniť rodinu. Inzeráty nájdete v regionálnej tlači,
časopisoch pre ženy, vo výkladoch miestnych
obchodov.
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Štart do sveta práce alebo čo znamená byť au pair
Čo sa zíde vedieť
Náplň práce
Starostlivosť o deti v rodine, pomoc pri ľahkých
domácich prácach.
Mzda
Au pair dostáva vreckové, výška ktorého závisí od
krajiny, ale neraz aj od hostiteľskej rodiny. Preto
uvedená výška vreckového je len orientačná.
Veľká Británia
Írsko
Taliansko
Nemecko
Rakúsko

45 – 60 GBP týždenne
€ 60,- týždenne
€ 62,- – 78,- týždenne
€ 205,- – 250,- mesačne
€ 250,- mesačne

Poistenie
Odporúčame zabezpečiť si zdravotné poistenie
doma. Vezmite si so sebou Európsky preukaz
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zdravotného poistenia, ale zároveň si vybavte
doma poistku, ktorá pokryje vaše výdavky
v prípade špeciálnych vyšetrení.
Počas pobytu v zahraničí je au pair osoba zárobkovo
činná v zahraničí. Je na vás, či sa rozhodnete platiť
poistné na dôchodkové zabezpečenie a poistné na
dávku v nezamestnanosti.
V sociálnej poisťovni stačí oznámiť, že už doma
nemáte žiaden pracovný pomer, resp. že už
neštudujete. Ak sa rozhodnete platiť poistenie na
dôchodkové zabezpečenie počas svojho pobytu
v zahraničí, obdobie sa vám započíta ako obdobie
zamestnania na účely dôchodkového zabezpečenia.
Mgr. Gabika Hájeková
EURES poradkyňa zo Senice

