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príhovor
Vážení klienti, milí priatelia!
Píšeme rok 2009. Rok, ktorý je z pohľadu integračných snáh Slovenska v Európskom priestore zavŕšením šestnásťročného procesu na konci ktorého bol
pred pár dňami vstup Slovenska do exkluzívneho klubu Eurózony, do klubu
krajín používajúcich spoločnú menu Euro.
Euro sme prijali v čase turbulentných ekonomických zmien. Globálna finančná
kríza uvrhla vyspelý svet do recesie. Viacero veľkých ekonomík Európskej únie,
ktoré boli medzi Slovákmi z hľadiska vyhľadávania práce veľmi populárne,
zrušilo tisíce a desaťtisíce pracovných miest. Aj Eurozóna je v recesii a mnoho
migrantov zo Slovenska prišlo a prichádza o prácu. Aký bude z tohto pohľadu
nový rok? Čo nám prinesie v oblasti migrácie? Začnú sa Slováci zo zahraničia
vracať späť na Slovensko alebo budú migrovať za prácou do iných krajín?
V tomto vydaní máme pre Vás pripravených štrnásť článkov. O svoje skúsenosti
a rady sa v nich s Vami podelia naši kolegovia EURES poradcovia. Klienti, ktorí
využili naše služby priblížia svoje zážitky z iných kultúr a pracovných trhov a
niektorí zahraniční zamestnávatelia, s ktorými spolupracujeme sa pridajú hodnotením spolupráce s EURES. Možno aj nasledovných pár článkov Vám priblíži,
ako sa „naši“ cítia v zahraničí ako žijú a ako uvažujú, respektíve neuvažujú nad
návratom na „rodnú hrudu“.
Vašu pozornosť by v tomto čísle rád upriamil na článok pre občanov Slovenska
veľmi aktuálny, príspevok o Eure, našej novej mene. Neoceniteľné skúsenosti
s prijímaním Eura a adaptáciou sa na spoločnú menu v ňom poskytnú naši
zahraniční kolegovia, EURES poradcovia z dvanástich krajín Eurozóny.
Keďže je začiatok roka 2009 a v peňaženkám nám šuští, no skôr cinká nová
mena, dovoľte mi, aby som Vám záverom poprial do roku 2009 ekonomickú
prosperitu, spokojnosť a stabilitu v zamestnaní, samozrejme triezve hospodárenie s novou menou a veľa osobného šťastia v súkromnom živote!
Prajem Vám príjemné čítanie!
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Ing. Boris Katuščák
EURES manažér pre SR

eures ne w s I pr í h ovor

S loptou po Európe,

alebo ach tie dane...

Práca v zahraničí, to nie je len upratovanie v hoteloch, zber jahôd,
či zváračské práce. Jednou z veľmi zaujímavých a pritom nie veľmi
známych „profesií“ je aj profesionálny športovec.

Mišo je chalan z dediny a k športu
pričuchol už v detstve. Najskôr
sa venoval futbalu, neskôr sa mu
zapáčil volejbal, ktorému celkom
prepadol na vysokej škole. Najskôr to
boli len zápasy plážového volejbalu,
neskôr vstúpil do klubu v Prešove,
kde študoval a hral domácu ligu.
Keďže tento dvojmetrový dlháň na
sebe tvrdo pracoval, všimli si ho aj
v zahraničí a čoskoro mu ponúkli
možnosť vyskúšať si volejbalový
chlebíček v niekoľkých kluboch.
Mišo si vybral klub na Cypre. Zbalil
si veci, manželku i malého synčeka
a poďho na skusy k moru. Zo začiatku
to nebolo ružové, keďže jazyk bol
trochu problém, no postupne si aj
s rodinou zvykali na južanskú mentalitu, kopec švábov a mravce v byte.
Ako sa blížil koniec jeho kontraktu,
uvedomil si Mišo, že je potrebné
podať si daňové priznanie. Na Cy-

eures ne w s I S LO P TO U P O E U R ÓP E

pre je daň z príjmu fyzických osôb
rozdelená do štyroch kategórií a jej
výška dosahuje 0 - 30% v závislosti
od výšky príjmu. Ak je ročný príjem
menší ako 17 144 € daň je 0%, čo
bol aj Mišov prípad. Na Slovensku
teda do daňového priznania uviedol
len výšku príjmu, pričom nič nedoplácal na daniach, keďže Slovensko
má s Cyprom uzatvorenú zmluvu
o vyňatí príjmov.
Potom ako si Mišo vyskúšal volejbal na ďalekom ostrove, povedal
si, že to ďalšiu sezónu skúsi bližšie
k domovu, aby mohol malý syn
Miško chodiť doma do škôlky a on
pravidelne chodievať domov. Vybral si teda klub v Opave v Českej
republike. Všetko išlo opäť hladko,
pokiaľ neprišlo obdobie podávania
daňového priznania. Rozhodol sa,
že preňho bude výhodnejšie byť
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daňovým rezidentom Českej republiky, tak si tam požiadal o tento
status. Predpokladal, že tam bude
i ďalšiu sezónu. No keďže Michal nie
je práve „administratívny“ typ, po
inštitúciách nerád chodí a vybavuje
a na všetko má čas, požiadal o odklad podania daňového priznania
na Slovensku o 6 mesiacov. Podať
daňové priznanie musel v Českej
republike i na Slovensku, nakoľko
sa v ČR zdržiaval menej ako 183
dní a každý občan SR musí podávať
daňové priznanie z celosvetových
príjmov. V daňovom priznaní nemal
len príjmy z ČR, ale aj z Cypru a Slovenska, keďže v medzisezóne hral
v slovenskej reprezentácii. Navyše
v každej krajine mal iný štatút. Na Cypre bol pracovníkom v pracovnom
pomere, kde mal uzatvorenú
pracovnú zmluvu. V ČR mal uzatvorenú hráčsku zmluvu a na účely

daňového priznania nevykonával
závislú činnosť, ani nepodnikal
a na Slovensku opäť pracoval na
pracovnú zmluvu. Slovensko má
s Cyprom uzatvorenú zmluvu
o vyňatí dane z príjmu, preto Mišo
nemal s príjmami z Cypru problém.
Trošku zložitejšie to bolo s Českou
republikou, keďže bol daňovým
rezidentom ČR, ale nakoniec sa mu
podarilo podať si daňové priznanie
včas a v poriadku.

k výpočtu dane. Teraz má opäť kľud
a môže sa venovať športu a keď
príde marec a s ním obdobie podania daňového priznania, bude už
trošku zbehlý a navyše, pokračuje
v tom istom klube, takže to bude
podobné ako tento rok.
Všetkým, ktorí pracujú vo viacerých
krajinách počas jedného daňového
obdobia odkazuje: „Dajte si pozor,
aby ste v daňovom priznaní uvied-

li príjmy zo všetkých činností zo
všetkých štátov a hlavne si odkladajte potrebné dokumenty. Ja som
tak trochu na to nemyslel a potom
mi chýbali, keď prišlo k chodeniu
po úradoch. Tiež si skontrolujte,
či za Vás zamestnávateľ odvádza
potrebné odvody, pretože najmä
na Cypre toto zamestnávatelia radi
porušujú.“
Michal môže byť tento rok navyše
veľmi spokojný. Slovensko sa za jeho
aktívnej účasti prebojovalo do Final
Four a napokon vyhralo Európsku
ligu, čo je pre slovenských volejbalistov doposiaľ najväčší úspech.
http://www.maco77.estranky.cz/

A aby Michal ešte trošku potrápil
všetkých, čo mu pomáhajú
s daňovým priznaním, rozhodol sa,
že ďalšou krajinou, kde bude hrať,
bude Poľsko. Tu sa rozhodol hrať
ako živnostník. Nie však na poľskú,
ale na slovenskú živnosť. Po prvej
sezóne sa opäť zapotil viac pri daniach ako pri smečoch pri hľadaní
všetkých potrebných podkladov

Ing. Zuzana Červeňová,
EURES poradca Liptovský Mikuláš
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Postretlo ma šťastie

...Až nakoniec sa ozvali z Hotela Burgener v Alpách (1800 m.n.m.!!!) A tak som tu.

Uplynulý školský rok bol pre mňa
veľmi stresujúci – škola mi spôsobovala viac žalúdočných vredov
a šedivých vlasov ako osohu a v práci
bolo už dlhší čas všetko monotónne
a nezáživné, až mi to otravovalo
život. Tak som rozmýšľala, ako je to
možné? Veď na začiatku ma štúdium
bavilo (dokonca boli momenty, kedy
ma aj duchovne napĺňalo) a moju
prácu som mala tiež kedysi veľmi
rada.. Prišla som na to, že potrebujem zmenu.
Už roky predtým som chodievala
na leto pracovať do Nemecka, Luxemburska a podobne, prax v gas-
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tronómii a hotelierstve som mala,
rovnako ako odborné vzdelanie
a cudzie jazyky tiež ovládam. Okrem
toho som zvyknutá cestovať. Keď
treba, aj sama. Takže riešenie bolo
jasné: idem preč.
Pôvodne som si hľadala prácu v UK,
keďže som chcela popracovať na
mojej angličtine. Prezerala som
si ponuky na rôznych stránkach,
medzi nimi bol aj EURES a poslala
som životopis na veľa miest. No
z Anglicka mi buď neodpísali, alebo
odpoveď bola záporná. Avšak ozval
sa mi pán Malinconico z Job Centre
International a ponúkol mi miesto
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vo Švajčiarsku. Poslal mi všetky informácie o hoteli a pracovných podmienkach v tejto oblasti emailom.
Moje súčasné miesto nebolo
nájdené na prvýkrát. Vlastne som
bola spočiatku dosť skeptická a až
do posledného dňa som si nebola
istá, či vôbec pôjdem alebo nie.
V prvých dvoch prípadoch mojim
potenciálnym
zamestnávateľom
asi nevyhovovalo, že nemôžem
nastúpiť skôr. Asi...
Až nakoniec sa ozvali z Hotela
Burgener v Alpách (1800 m.n.m.!!!)
A tak som tu.

Z Job Centre International ma
kontaktoval už s pracovnou ponukou pán Malinconico, ktorý mal
všetky moje dokumenty (CV, referencie...) a tieto zrejme preposlal
zamestnávateľom. Nato ma či už
mailom alebo telefonicky kontaktovali konkrétni zamestnávatelia
a ďalej som veci riešila s nimi. Vlastne som iba poslala kópiu pasu, pasové fotky a podpísanú pracovnú
zmluvu. A potom už len bolo treba
čakať na pracovné povolenie. To
trvalo asi mesiac. Podľa všetkého
my z „bývalého východného bloku“
dostávame povolenie ťažšie a celkovo to trvá dlhšie (to mi potvrdila aj
šéfka).
Čo nemôžem zabudnúť: musím
vyjadriť spokojnosť so službami Job
Centre International, pán Malinconino bol veľmi priateľský a stále
sa snažil nájsť novú ponuku, keď
predchádzajúca na niečom stroskotala. A čo bolo veľmi milé, po mojom
príchode sem mi zatelefonoval, či je
všetko v poriadku a ako sa mi páči.
To by sa mi na Slovensku nemohlo
stať!
A ako sa mi páči? Úžasne. Neviem
ako je to možné, že ma postretlo také
šťastie, no som tu veľmi spokojná
a užívam si (skoro) každý deň. Sú
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aj zlé dni. Je ich málo, no sú. Hotel
Burgener je malý hotel s relatívne
malou reštauráciou a terasou.
Pracujem v servise, obklopená krásnou prírodou. Je tu tak čisto, až sa
bojím, že keď vystúpim v Bratislave,
dostanem z toho rozdielu v atmosfére astmaticky záchvat ;-))
Mám veľmi dobrých kolegov
a šéfovcov – sú ku mne veľmi milí
a správajú sa ku mne úctivo (dokonca mi vykajú – no uznajte!) Okrem
toho sú veľmi féroví a nerobia
rozdiely medzi mnou a ostatnými.
Zrejme sú tu zvyknutí na cudzincov,
pretože som sa na rozdiel s mojimi predošlými zamestnaniami
v zahraničí nestretla s nejakým prejavom šovinizmu alebo akejkoľvek
nadradenosti. Myslím že sú radi, že
ma tu majú. Proste sa cítim, akoby
som sem patrila. No komu by sa to
nepáčilo?
Rada pre ostatných: asi by som
nečakala, kým mi niečo samo od
seba spadne z neba. Treba skúšať
na všetky strany, a brať to všetko
s rezervou. Fakt je, že nie vždy sa zadarí dobrá práca (mne sa tak stalo až
po nejakých piatich rokoch), no keď
sa zadarí, tak poriadne! ;-)
Mariana Bacigalová, Sereď
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keď sa zhodnú obe strany
Čím ďalej, tým viac sa na webstránke
www.eures.sk objavujú ponuky do
oblasti gastronómie vo Švajčiarsku.
Zamestnávatelia ponúkajú atraktívne platové ohodnotenie, vysoký
štandard a prácu v krásnom prostredí. Prinášame vám skúsenosti
so sprostredkovaním práce prostredníctvom EURESu jednak zo strany zamestnávateľa Ambrosa Henzena a jednak pohľad dvoch dievčat,
Anny Krajčovej z Ružomberka
a Petry Andrejkovičovej zo Žiliny,
ktoré si našli prácu čašníčok v jeho
reštaurácii.
„Zdravíme Vás z malebnej dedinky
vo švajčiarskych Alpách. Náš pohľad
na celkový priebeh a stav je veľmi
pozitívny. Pán Henzen nám vychádza vo všetkom v ústrety, nemali sme
doposiaľ žiadne problémy.
Čo sa týka hľadania práce, ja osobne
som si pozerala aj iné stránky ako
EURES. Boli medi nimi aj agentúry,
ale vždy som si pozerala len ponuky,
nekontaktovala som ich. Mojím
snom bolo vždy Švajčiarsko a aj sa
mi splnil. A zrovna som natrafila na
Vás a keď som Vás hneď kontaktovala, vyšlo to. Zamestnávateľ mi obra-
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tom písal mail, keď ste mu odovzdali môj životopis a odporúčania.
Na všetkom sme sa dohodli. Pracovné podmienky sú v poriadku a s
vybavovaním pracovného povolenia tiež nebol žiadny problém.
Zmluvu mám na rok, dá sa predlžiť
bez problémov, takže záleží len na
mne.
Cestovala som autobusom do Bernu, potom vlakom do Goppenstein,
kde ma pán Henzen vyzdvihol.
Všetko mi hneď poukazoval. Bolo
veľmi pekné, že si ma tak uctil, lebo
predtým som nemala takú skúsenosť
zo zahraničia. Dá sa povedať, že
nás s kolegynkou berie ako členov
rodiny. V absolútnom prípade nám
nedávajú najavo, že sme cudzinky,
to nie. Je veľmi seriózny. Cítime sa
tak rodinne, myslím si, že Švajčiari sú
taký národ. Aj môj kamarát pracoval
vo Švajčiarsku a tiež si pochvaľoval.
Máme sa fajn, naozaj sme obidve
spokojné. Máme aj voľný čas, takže
je čas aj na ,,zážitky.“
Pre EURES sa vyjadril aj pán Ambros
Henzen, majiteľ reštaurácie Lonza
zo Švajčiarska:
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„Keď som Vás oslovil a vy ste zverejnili pracovné miesto čašníčky do
mojej reštaurácie Lonza, dostal som
niekoľko žiadostí. Nie všetky však
boli použiteľné. Je dôležité, aby
ste pri uverejnení inzerátu zdôraznili, že potrebujeme len vyučených
kandidátov v odbore kuchár alebo
čašník s výučným listom. Len títo
majú šancu získať pracovné povolenie. Inak všetko výborne klaplo
pri vypĺňaní formulárov. Skúsenosti
s oboma Slovenkami sú momentálne len pozitívne. Obe sú veľmi
slušné a úprimné, veľmi dobré
čašníčky. Myslím si, že v budúcom
roku bude vo Švajčiarsku veľký
dopyt po čašníkoch aj kuchároch.
Je tiež dôležité, aby ľudia dostali
pracovné zmluvy na dlhší čas (aspoň
6 – 12 mesiacov). S vašimi službami
som veľmi spokojný, odporučil som
vás aj priateľovi, ktorý tiež potrebuje
čašníčku.“
Anna Krajčová
Petra Andrejkovičová
Ambros Henzen

Aj v Rakúsku nás majú radi
Obrovskou motiváciou pre EURES
poradcu môže byť aj pár slov vďaky
a uznania od zamestnávateľa,
ktorému pomohol nájsť vhodných
pracovníkov. Tu je malá ukážka toho,
ako bola zamestnávateľka z Rakúska
spokojná so službami siete EURES
a kvalitou slovenských pracovníkov:
„Moje skúsenosti s publikovaním
voľného pracovného miesta prostredníctvom EURES boli nasledovné.
Na internete som si našla EURES
poradcov z nových členských krajín EÚ, ktorí hovorili po anglicky
alebo nemecky a oslovila som ich.
Najrýchlejšie ste sa mi ozvali Vy zo
Slovenska a bolo to prostredníc-

tvom Vás aj najjednoduchšie – len
vyplniť formulár a hotovo! S Nemeckom bola tiež dobrá spolupráca
a prišlo mi zopár CV. S ostatnými krajinami to bolo veľmi komplikované.
Buď mi neodpovedali vôbec, alebo
neskoro, pričom mi väčšinou povedali, že musím nájsť najskôr EURES
poradcu v Rakúsku, ktorý prevezme
a spracuje moju pracovnú ponuku.
Takže s Vami to išlo najrýchlejšie a aj
najlepšie!
Okrem CV dvoch Sloveniek, ktoré
som napokon prijala do práce,
som dostala ešte dva životopisy zo
Slovenska. Prišlo mi ešte asi 10 CV z
Nemecka, ale z nich by prichádzalo
do úvahy len jedno dievča. Dve
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Slovenky – sestry – ma veľmi zaujali a navrhla som im, aby prišli aj na
budúcu sezónu. Sme s nimi veľmi
spokojní. Pracovné povolenie sme
v Rakúsku vybavili za 2 týždne.
Hovoria veľmi dobre po nemecky
a mali už predchádzajúce sezónne
skúsenosti ako čašníčky. Obe pracujú pri servise jedál a nápojov. Funguje to veľmi dobre, sú veľmi milé
a pri práci sa ozaj snažia. Dúfam, že
to tak ostane a že budú pracovať do
konca septembra, prípadne októbra
a že opäť prídu na budúci rok.“
Eleonora Kölblinger-Benev,
Alpenrestaurant „Zur Lore“

eures ne w s I A J V R AK ÚSK U NÁS MA JÚ R A DI

Stáž vo Fínsku
Surfovaním po internete a hľadaním práce pre známeho v zahraničí som sa
dostala aj na stránku siete EURES s ponukou pracovnej stáže vo Fínsku. Konkrétne šlo o prácu vo Fínskom výskumnom ústave lesníctva (METLA).
Pred odchodom na miesto stáže som vedela, že miesto môjho pôsobenia je
za severným polárnym kruhom a 20 km od ruských hraníc v mestečku Salla
s 5000 obyvateľmi. Informácie o práci boli taktiež veľmi stručné. Vedela som,
že budem pomáhať doktorandovi pri riešení projektu a že práca, ktorú budem
robiť je veľmi nudná. Napriek tomu som sa rozhodla odísť na neznáme miesto
za „nudnou“ prácou.
Presné miesto bývania a práce som sa dozvedela až od kolegu v aute cestou
z letiska. Po 24 hodín trvajúcej ceste (autobus, lietadlo, auto na trase Stará
Ľubovňa – Praha – Helsinky – Rovaniemi – Salmivaara) som sa konečne dostala „domov“. Tam ma už čakala spolupracovníčka a zároveň aj spolubývajúca francúzska študentka Brasilia. Ubytovanie sme mali zabezpečené priamo
v areáli výskumného strediska v Salmivaare, čo je 12 km od okresného mesta
Salla. V okolí sa nachádzalo len pár domov a nekonečne rozsiahly listnatoihličnatý les prerušovaný všade prítomnými jazerami.
Moja robota spočívala vo vyberaní korienkov rastlín z pôdy pomocou sita
a prúdu vody. Následne ich bolo potrebné identifikovať pomocou mikroskopu a roztriediť podľa druhu a veľkosti. Poslednou časťou pracovného procesu
bolo zoskenovanie vytriedených korienkov do počítača.
Počas stáže som mala možnosť spoznať okolitú krajinu, i keď len veľmi blízkeho okolia, nakoľko autobusy v tejto časti krajiny chodili len tri až štyrikrát
denne (cez víkend len raz), aj to väčšinou iným smerom ako som potrebovala.
Našťastie som stretla milých a ochotných ľudí, s ktorými som mohla chodiť
na výlety do vzdialenejších oblastí. Aj vďaka nim som navštívila národný park
Oulanka, fínsko-ruskú štátnu hranicu (kvôli vízam nás ďalej nepustili) a Sallatuntury. Okrem toho som si urobila výlety do Helsínk, historického mestečka
Porvoo, a samozrejme Rovaniemi s dedinou Santa Klausa priamo na severnom polárnom kruhu.
Objavovanie a spoznávanie nových miest a ľudí, ich kultúry a spôsobu života
sa nedá vynahradiť. Taktiež pracovná skúsenosť a s ňou spojené objavenie
vlastných schopností a overnie teoretických vedomostí je dobrým štartom do
budúcnosti.
							
Tatiana Kaletová
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EURO – v tomto období jedna z najdiskutovanejších a najhorúcejších
tém na Slovensku. Mnohí sa prijatia Eura báli, majú obavy, čo im
nová mena prinesie, očakávajú
zdražovanie a približovanie našich
cien tým európskym. Iní očakávajú
veľký ekonomický prínos pre našu
krajinu. Ale podobné pocity mali
aj ľudia v krajinách, ktoré už vymenili svoje národné meny za Euro.
Prinášam vám preto pohľad kolegov, EURES poradcov z ostatných
členských štátov Európskej únie, ich
dojmy a pocity z novej meny, hoci vo
väčšine týchto krajín už používajú
Euro od roku 2002.

keď sa hovorí o veciach, ktoré majú
veľkú cenu, ako napríklad domy.
Ceny sú uvedené v Eurách, ale ľudia
počítajú v belgických frankoch. Myslím si, že pre našu ekonomiku bolo
Euro dobré. Jeho pozícia voči doláru
sa z roka na rok zlepšovala, čo pre
naše spoločnosti znamenalo obrat k
medzinárodnému obchodu.“

Situáciu v Belgicku vidí Leon
Martens nasledovne: „Pred prechodom na Euro vláda rozbehla veľkú
kampaň, v rámci ktorej nebol žiadny
problém. Po samotnom prechode si
však ľudia začali myslieť, že život je
drahší. Nebola to celkom pravda.
Veľa ľudí ešte stále prepočítava
ceny na franky, konverzný kurz bol
40,- Frankov za 1 Euro. Ľudia si pri
cene myslia, aké je to lacné, avšak
po prepočte si uvedomia, že vôbec

marka symbol ekonomickej obnovy
po druhej svetovej vojne, s čím sa
nechceli rozlúčiť.

Spolu s Eurom prišlo niekoľko
problémov: vo väčšine sektorov ste
mohli mať pocit, že obchody len
vymenili názov meny, ale neprispôsobili ceny. Znamená to, že jednoducho zdvojnásobili ceny. Stalo
sa tak predovšetkým v pekárňach
a reštauráciách. Napríklad pohár
Coca Coly stál predtým 2DM
a 1. januára 2002 to bolo 2 Euro.
Obchodníci jednoducho využili
príležitosť zvýšiť ceny. Ďalším
celkom zábavným príkladom bolo
to, že v prvé týždne dávali ľudia
v reštauráciách obrovské prepitné,
pretože napríklad ak bol účet na
€17,90, ľudia jednoducho povedali:

Pohľad EURES na EURO
Belgicko: Annelies Thomas: „V našej
krajine boli ľudia, ktorí boli za i proti
zavedeniu Eura. Tí, ktorí veľa cestujú to brali veľmi pozitívne. Žiadne
mrhanie časom a strata peňazí pri
výmennom kurze. Takže cestovanie
s Eurom je oveľa jednoduchšie.
Ľahšie je aj porovnávanie cien v ostatných krajinách. Pre starších ľudí
bol prechod na Euro oveľa ťažší.
Na začiatku starší ľudia používali istý
druh peňaženky, kde každý druh
mince bol v jednom priečinku, aby si
ich nemýlili. Naopak mladí ľudia si na
starú menu ani nespomenú. Napriek
tomu ceny veľmi vzrástli odkedy sa
zaviedlo Euro, predovšetkým ceny
jedla a lacnejších výrobkov. Veľa ľudí
nepoznalo presnú cenu Eura, takže
z toho ťažili supermarkety. V Belgicku
je stále zvyk vracať sa k starej mene

nie. Verejná mienka je zhruba 50%
za a 50% proti. Veľká výhoda je cestovanie, keď sa človek nemusí starať
o výmenu peňazí. Bez prijatia Eura
by však nastali veľké problémy pri
práve pretrvávajúcej vládnej kríze.“

Nemecko: Annette Zellmer:„Euro sme
prijali v januári 2002. V súčasnosti sme
si celkom zvykli, aj keď predovšetkým
starší ľudia si stále zamieňajú slová
Euro a marka a majú tendenciu
prepočítavať ceny na marky. Našťastie
pre nás bolo celkom jednoduché
prepočítavať novú menu, pretože
konverzný kurz bol presne 2 DM za
1 Euro. Pred prechodom na Euro bolo
veľa ľudí nespokojných, pretože nemecká marka bola spolu s americkým dolárom a švajčiarskym frankom
najsilnejšia mena na svete. Hlavne pre
starých ľudí predstavovala nemecká
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„zaokrúhlite to na €20“ ako to zvykli
robiť predtým. Keď si toto ale uvedomili, stalo sa to, že prestali dávať
prepitné celkom, pretože si boli
neistí v prepočte. Asi tak po roku sa
ale všetko dostalo do normálu.
Niektoré veľké obchody po 3 – 4
rokoch po prechode na Euro spravili
takzvaný DM-týždeň. Ponúkli ľuďom
možnosť nakupovať veci v markách,
a tak sa ich zbaviť, pretože niektorí
ľudia si jednoducho marky nechali.
Pre mňa je najdôležitejšie to, že
sa stalo jednoduchšie cestovanie
v rámci „EURO – krajín“. Nemusíte sa
starať o výmenný kurz, vždy môžete
posúdiť ceny či ste v Portugalsku
alebo vo Fínsku. Toto je skutočne
najlepšia časť prechodu na Euro.“

Podobne situáciu vníma aj Ria
Schommartz a dodáva pár číselných
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údajov: „Pred prijatím Eura bol
súhlas občanov veľmi nízky v porovnaní s ostatnými krajinami. 52%
ľudí bolo skeptických, iba 39%
súhlasilo. Nemali sme referendum.
V roku 2006 až 46% populácie
uviedlo, že je pre nich Euro dobré,
44% povedalo opak. V roku 2007
sa ešte stále 2/3 populácie obávalo
Eura. Vo všeobecnosti štatistika
hovorí, že ľudia s vyšším príjmom
a vyšším vzdelaním sa Eura obávali
menej. Napriek tomu Nemecko stále
ostáva krajinou s najmenšou
ochotou prijať Euro. Väčšina Nemcov si myslí, že Euro je užitočnejšie
kvôli európskej jednote ako pre
hospodársky rast. Najväčším sympatiám sa Euro teší pri cestovaní do
zahraničia.“

Dva veľmi podobné názory z Grécka
od
Panagiotisa
Alexandridisa
a Marie Antoniou hovoria: „Pri prechode z drachmy na Euro veľa ľudí
stratilo takzvané „vreckové peniaze“.
Obchodníci veľmi zvýšili ceny a ľudia
si neuvedomili pri platbe novou menou, že pri zaokrúhlení strácajú. Čo
sa týka pohľadu zvonka, obchodníci
novú menu uvítali, je jednoduchšie
používanie jednej meny v medzinárodných obchodoch, rovnako
ako už nebolo možné podceňovať
kurz bývalej meny.“ Maria dodáva:
„Ešte stále je dosť ťažký život po prechode na Euro.“

Rakúsko: Peter Jedlicka: „V podstate si myslím, že veľa ľudí sa
obávalo zdražovania, čo sa aj splnilo, predovšetkým v reštauráciách.
Bolo to preto, že nikto nechcel
predávať pivo za €2,73, jednoducho
sa to zaokrúhlilo na €2,80. Na druhej
strane supermarkety označovali
ceny presne v oboch menách 6 mesiacov pred i po prechode na Euro,
čo bolo určitým spôsobom nápomocné.
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No teraz, keď cestujem do inej EURO
– krajiny, či už je to v rámci EURES
alebo súkromne, je veľmi pohodlné,
že nemusím meniť peniaze a nákup
vecí je tiež pohodlnejší. Napríklad
mojím koníčkom je hudba a vždy,
keď si kolega z kapely chce kúpiť hudobný nástroj, porovnávame ceny
v Nemecku a Rakúsku a niekedy
je lacnejší v Nemecku dokonca aj
s poštovným.
Rovnako je to s používaním kreditnej
karty v inej Euro krajine – nedochádza k neistote ohľadom výmenného
kurzu, čo sa mi stávalo predtým, keď
som ju použil napríklad v Švédsku
pri švédskych korunách. Takže: kritika a strach na začiatku, ale teraz
prevažujú pozitívne aspekty.“

Z rovnakej krajiny je tu ešte pohľad
Günthera Wilfingera: „Predovšetkým
takmer všetko zdraželo. Pravdaže
politici boli neúnavní v presviedčaní
Vás o opaku, ale verte mi, vravím
pravdu. Spoločnosti jednoducho
zaokrúhľovali ceny. Napríklad ak ste
si chceli dať vyčistiť auto na pumpe
s automatom, museli ste vložiť do
automatu 10 šilingov. Po zavedení
Eura ste museli vložiť 1 Euro, čo bolo
viac o 30% za rovnakú službu. Takže
toto bola jedna „zaokrúhľovacia
kampaň“ v celom Rakúsku.
Jediné produkty, čo si spomínam,
že zlacneli, boli mliečne produkty. Bol by som veľmi prekvapený,
ak by takáto situácia nenastala i na
Slovensku. A čo pozitíva? Myslím,
že sa ľuďom páči, že nemusia meniť
peniaze počas cestovania do iných
krajín. Nie som si istý, či Euro robí
Európu lepším miestom na život,
alebo upevňuje určitý zmysel jednotnosti v rámci EU.“
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Fínsko: Tuula Kinnunen uvádza, ako
Euro ovplyvnilo jej prácu: „Pamätám si vplyv zavedenia Eura na
moju prácu. Predtým sa EURES poradcovia nazývali EURO – poradcovia, ale Európska komisia to musela zmeniť. Po zmene meny som
prezentovala služby siete EURES
na burze práce a jeden uchádzač
o prácu ku mne prišiel a začal mi
dávať rôzne zložité otázky ohľadom
Euro meny. Vo všeobecnosti boli
pocity ľudí zmiešané, od entuziazmu
po strach. Špekulovalo sa, či cenová
úroveň ostane, alebo pôjde hore
či dolu. Či bude úžitok krátkodobý
alebo dlhodobý. Či sa naplnia sľuby
politikov a ekonómov. Hlavne pre
starých ľudí strata fínskej marky
prinášala pocit straty časti nezávislosti a národnosti. Tiež sa obávali
ako skoro budú schopní skutočne
sa naučiť používať Euro.“

Taliansko: Carlo Sinisi: „Euro sme prijali 1.1.2002. Prvotný efekt nového
systému bol ten, že verejný majetok automaticky klesol na polovicu,
takže inflácia išla dolu veľmi rýchlo.
Úroková miera bola veľmi nízka, čo
posmelilo ľudí k nákupu domov,
áut, techniky a pod. Od začiatku
sme zaznamenali malé zvýšenie
cien, hlavne ovocia, zeleniny, kávy
v kaviarňach a oblečenia. Zvyšovanie
pokračovalo najbližšie 3 roky, ale je
to pomalý rast, takže vyzerá, že je to
prirodzené. Nedávne ekonomické
a sociologické štúdie vravia, že
v tom čase bolo nevyhnutné uvádzať
obe ceny na tovaroch v starej i novej
mene na okamžité porovnanie. Experti tiež vravia, že bez verejnej kontroly by talianski obchodníci vyťažili
zo situácie zdvojnásobením cien. Po
ekonomickej kríze v USA sa situácia
stala ťažšou, pretože veľa ľudí si vzalo
pôžičky a teraz majú veľké problémy
ich splácať. Dôležitou otázkou je, že

v záujme udržania nízkej úrovne
inflácie, sa vláda rozhodla, že bude
zvyšovať národnú úroveň miezd
vzhľadom na rozdielnu rýchlosť rastu životných nákladov. V súčasnosti
stúpajú ceny základných potravín
ako chlieb, cestoviny, ryža a tiež
benzín a elektrina, ale platy ostali
na úrovni roku 2006. Príklady cien
vybraných tovarov: 1kg chleba stojí
€2,5 – 6,5; káva v bare stojí €0,70 –
0,90; liter mlieka €1,15; liter minerálky €0,50 a liter benzínu €1,48.“

Príspevok Claire Chetcuti z Malty,
kde Euro zaviedli tento rok,
1.1.2008: „Z môjho pohľadu bol
prechod na Euro na Malte hladký
a bezproblémový. Pred výmenou meny maltská vláda vytvorila
Národný výbor pre zavedenie Eura
(NECC), ktorá tvrdo pracovala na
dosiahnutie efektívneho a výkonného prechodu na Euro pre dobro
celej spoločnosti. Viac informácií je
možné nájsť na http://www.euro.
gov.mt. Na začiatku februára takmer 90% Malťanov považovalo za
veľmi ľahké rozlíšiť jednotlivé Euro
bankovky, zatiaľ čo 75% uviedlo, že
nemá problém s mincami. 84% ľudí
tvrdí, že je ľahké prepočítavať maltské
líry na Euro. Mesiac po zavedení Eura
7 z Malťanov uviedlo, že rozumejú
hodnotám v Eurách „dobre“ alebo
„celkom dobre.“ K dnešnému dňu
sú ešte stále všetky tovary označené
dvojakou cenovkou, v Eurách
i maltských lírach. Ukončenie dvojitého zobrazovania cien je v júni.“

Situáciu v Holandsku opisuje Els
Lugtenberg: „V Holandsku bol veľký
rozdiel medzi tým, čo sľúbili politici
a skutočnosťou. Výmenný kurz bol
2,3 holandských guldenov za Euro.
Naše platy boli premenené na Eurá,
ale nie ceny. Tie veľmi narástli. Po
určitom čase ste často platili 1 Euro
za to, za čo ste predtým platili 1 gul-

den. Samozrejme to znamenalo, že
ľudia mali menej peňazí na utrácanie
a veľa rodín s príjmom menším ako
bol priemer, mali problémy zaplatiť
účty.“

Na Cypre vidí situáciu George Spyrou takto: „Pravdaže boli pri prechode na Euro ľudia trochu znepokojení, pretože to bolo niečo nové,
čo kompletne zmení naše životy.
Hoci veľa z nás cestuje po Európe
a má skúsenosti s používaním tejto
meny, väčšina ľudí – predovšetkým
starších – nebola veľmi nadšená
zvyknúť si na novú menu. Vláda
už veľmi skoro začala s dobrou
kampaňou, aby ľuďom umožnila
zvyknúť si na túto myšlienku. Do
každej domácnosti na Cypre boli
distribuované malé kalkulačky so
zabudovaným kurzom. Tiež ceny
boli uvádzané v dvoch menách, čo
bude pokračovať až do septembra
tohto roku. Na informovanie ľudí čo
najlepším spôsobom boli vyrobené
televízne spoty, letáky, plagáty.
Nebolo veľmi ťažké zvyknúť si na
používanie novej meny, pretože
sme mali ľahký prepočet. Cyperská libra bola rovná 1,7 Euro, takže
hranice pre podvod boli limitované.
Nemali sme až taký veľký nárast cien,
aj keď sa vyskytli niektoré príklady,
kde sa ceny zaokrúhľovali nahor. Vo
všeobecnosti prechod z cyperskej
libry na Euro bol hladký.
„V Slovinsku neboli žiadne špecifické
problémy s prechodom na Euro“,
tvrdí Darja Grauf a dodáva, že je to
naopak oveľa jednoduchšie.
Tom McEnroe ma odkázal na stránku
http://www.irlgov.ie/ecbi-Euro
s poznámkou, že v Írsku prijali Euro
bez problémov dokonca aj starší
obyvatelia.

Pohľad Rafaela Pérez Garcíu zo
Španielska je nasledujúci: „Ako
určite viete, Španielsko prijalo Euro
v roku 2002. Nevnímali sme to ako
niečo zlé, ako obavu či strach, ale
ako dobrú vec pre našu ekonomiku,
ako sa to snažili vysvetliť aj viacerí
experti verejnosti. Ako každá zmena
tohto druhu, donútilo to každého
kalkulovať „skutočné ceny“ vecí.
Je to zvláštne, ale teraz v roku 2008,
keď hovoríme o väčších sumách
peňazí, napríklad o cenách domov
či bytov, stále rozmýšľame v našej
starej mene – pesetách. Ešte stále
sme si nezvykli bezprostredne
rozmýšľať v Eurách. V supermarketoch však zvyčajne nepotrebujeme prepočítavať na pesety. Počas
týchto 6 rokov je však proces „mentálnej adaptácie“ veľmi pomalý.
Dokonca aj na začiatku toho roku
bola veľká národná diskusia vedená ministerstvom hospodárstva,
v ktorej sa hovorilo o tom, že bežní
ľudia míňajú stále veľa peňazí na
nepotrebné veci, pretože nemajú
pojem o ich „skutočnej hodnote“,
pretože cena je uvádzaná v Eurách. Sme presvedčení, že tendencia zaokrúhľovania zvýšila ceny
u veľa malých vecí, ako napríklad
denné menu, nápoje, noviny, veci
nakúpené v novinových stánkoch,
cestovné lístky a podobne.“

To boli názory mojich kolegov,
EURES poradcov, na zavedenie Eura
v ich krajinách. V niektorých sú ešte
stále problémy zvyknúť si na novú
menu, v niektorých, naopak, zmeny
prebehli bez väčších ťažkostí. A ako
to bude na Slovensku? Nechajme sa
prekvapiť.

Ing. Zuzana Červeňová,
EURES poradca, Liptovský Mikuláš
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E-mailový pozdrav z Veľkej Británie
Dobrý deň, konečne sa mi podarilo
dostať k PC a tak by som Vám chcel
opísať moju skúsenosť s jahodovou
farmou S&A Brierley vo Veľkej Británií.
Poloha:
Táto farma sa nachádza asi 45 minút
pešo od mestečka Leominster, autom je to cca 10 minút. Do mesta sa
dá dostať celkom ľahko vlakom.
Život tam:
Vyzerá to asi tak, že na lúke postavili približne 500 unimobuniek
a 200 karavanov (je tam aj obchodík,
office a herňa s internetom). Z farmy
chodia autobusy do Leominstru od
10:00-12:00, a poobede od 15:0018:00, tak celkom sa dá chodiť si
nakúpiť do mesta.
Ubytovanie:
Ja osobne som býval sám v unimobunke cca 4m x 2,5m trochu
staršej, ale dalo sa. Bol tam elektrický
radiátor, plastové okná. Ubytovanie
je rôzne videl som aj veľké pekné
nové unimobunky a karavany sú tiež
celkom dobré. Sprchy a záchody sú
spoločné, sprchy v mojej časti boli

v pomerne zlom stave. Negatívna
stránka týchto sezónnych prác je, že
tu žije na malom priestore pomerne
veľa ľudí (cca 800), počítačov je
k dispozícii asi len 12ks, požičovňa
bicyklov ma však príjemne potešila.
Stravovanie:
Každý mal možnosť si variť v spoločnej kuchynke, bolo to celkom
v poriadku.
Práca:
o 4:30 bol zraz pred officom, veľa ľudí
- veľký chaos. Prvý deň som nenašiel
moju skupinu nebola označená, tak
som tam stál do 5:30 sám po tom
čo už všetci odišli po mňa prišiel
vedúci autom. Po príchode na pole
trvalo to cca 15 minút človeku oskenujú kartičku čo znamená, že
sa mu začala rátať mzda, vezme
si fúrik a krabičky je mu pridelená
rada a už zbiera. Norma bola 8 kg
na hodinu, aby ste zarobili hodinovú minimálnu mzdu 5,52 GBP. Je
to pomerne ťažko splniť, keď máte
akurát zlý riadok s malými jahodami
pričom sa vyžaduje aj očistiť rastlinu

od zhnitých a malých jahôd. Musím
povedať aj pozitívnu skúsenosť: po
tom čo som svoju nespokojnosť so
systémom práce tlmočil vedúcemu
Harvest Managerovi na poli vyjadril svoje pochopenie, dokonca
na druhý deň podnikol zlepšujúce
kroky.
Na čo by som chcel ešte upozorniť
je, že po mojom príchode som
očakával, že tam bude väčšie
zastúpenie Slovákov. Národnostné zloženie ma prekvapilo. Dve
najväčšie skupiny boli Rumuni
a Bulhari ďalej okolo 100 Poliakov
a do 10 Slovákov.
Tak hádam toľko. Nebola to zlá
skúsenosť som rád, že som tam bol
a určite sa to dalo prežiť no ľahšie
by to bolo vo väčšom zastúpení
Slovákov a s lepšími podmienkami
pre pracovníkov.
Tak sa majte pekne a nech sa Vám
darí prajem všetko dobré a ďakujem,
že ste mi pomohli sa tam dostať.
S pozdravom Tomáš

< Keď je menej niekedy viac >
Práca s klientmi, ktorí chcú odísť
do zahraničia kvôli zamestnaniu
je našou každodennou činnosťou.
Denne sa na nás obráti niekoľko ľudí
s požiadavkou, aby sme im vyhľadali
pracovné miesto. Niektorí ani neve-
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dia, čo vlastne hľadajú, ale niektorí
majú o svojej budúcnosti v zahraničí
celkom konkrétne predstavy.

Pán M, ošetrovateľ v miestnej
psychiatrickej nemocnici, akurát
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dokončoval magisterské štúdium
vo svojom odbore. So svojou novou
kvalifikáciou nevidel reálnu možnosť
profesného a mzdového postupu
u súčasného zamestnávateľa. Tak sa
rozhodol, že po promóciách odíde

za prácou do zahraničia. Samozrejme, nechcel ísť do sveta „naslepo“.
Nechcel však akékoľvek zamestnanie. Chcel prácu najmä v svojom
odbore. Keďže celkom slušne rozprával po anglicky, zameral sa na
prácu vo Veľkej Británii alebo Írsku.
V tom čase bolo prostredníctvom
našej siete ponúkaných niekoľko
zdravotníckych pozícií, ktoré mu
vyhovovali. Pomohol som mu
zostaviť žiadosť, životopis a poslať
ich zamestnávateľom. No ani jeden
zamestnávateľ oňho vtedy neprejavil záujem.
Pán M. sa však nevzdával. Bol pevne
rozhodnutý odísť, preto rozhodil
siete aj inde. Okrem EURESu sa informoval aj o ponukách niektorých
sprostredkovateľských agentúr.
Medzitým pán M. zložil štátnice
a obhájil diplomovku. Bohužiaľ,
všetky naše pokusy o vybavenie
zamestnania zlyhali. Pán M sa preto rozhodol využiť ponuku jednej
súkromnej
sprostredkovateľskej
agentúry. V nemocnici dal výpoveď
a odišiel do Veľkej Británie, kde mal
pracovať v zdravotníckom zariadení
pre seniorov. O tri mesiace sa vrátil.
Prácu, ktorú mu agentúra sprostredkovala síce dostal, ale nedostal
ubytovanie, ktoré bolo s agentúrou
tiež dohodnuté. S tým mu najprv
pomohli kolegovia v práci. Počas
doby strávenej v Británii menil
miesto pobytu niekoľkokrát, keďže
sa byt dal zohnať iba na krátky čas.
Práca v ústave bola ťažká, podobná tej, ktorú robil predtým doma.
Tu však musel ťahať rôzne služby
a nadčasy, nakoľko mali dosť
problém s personálom a jeho častou
fluktuáciou. Domáci zamestnanci sa
k cudzincom nesprávali veľmi úctivo.
Štvrť v ktorej býval a pracoval patrila
k málo bezpečným miestam, kde sa
človek bojí chodiť sám a pozerať sa
do tváre cudzím ľuďom. To všetko
ho presvedčilo, že tam dlho nevydrží
a vrátil sa späť na Slovensko.
Hneď prišiel za mnou a všetko mi vyrozprával. Aj naďalej bol rozhodnutý

odísť do zahraničia. Teraz sa však
začal zaujímať o prácu v Čechách.
Priamo v ponukách českých úradov
práce som mu vyhľadal niekoľko
pracovných miest, ktoré sa hodili na jeho kvalifikáciu. Na jednu
ponuku hneď reagoval a zavolal
do danej nemocnice. Okamžite mu
ponúkli miesto na oddelení s jeho
špecializáciou. Na moju mailovú
adresu mu poslali vstupný dotazník,
aby ho vyplnil a odoslal späť. Zdalo
sa teda, že nastúpi na túto pozíciu.
Pán M však prišiel za mnou o pár
dní, že bol opäť v agentúre, ktorá
mu sprostredkovala zamestnanie
v Anglicku a tam mu ponúkli ako
„odškodné“ za nesplnenie všetkých
podmienok vycestovanie za prácou
do Írska. Rozhodol sa teda ich ponuku využiť, aj keď mu nedali konkrétnu pracovnú ponuku. Ubezpečili
ho, že práce je tam dosť a že stačí
iba pár dní hľadania a zamestná sa.
O tri týždne bol u mňa opäť. Tentoraz mal zabezpečené iba ubytovanie. Agentúra mala v Írsku iba
svojho človeka, ktorý s jej klientmi
párkrát zašiel na úrady práce a do
niekoľkých pracovných agentúr
a vyhľadával im ponuky na prácu.
To bolo všetko. Zamestnávateľov už
museli navštevovať a kontaktovať
individuálne. Nikdy im však nezabudli pripomenúť, že majú načas
platiť nájomné. A keďže sa mu
peniažky pomaly minuli a sľúbená
práca nikde, rozhodol sa čo najskôr
vrátiť domov.
Nemal peniaze, nemal prácu, navyše
prichádzali Vianoce. Nesmelo zavolal do českej nemocnice, ktorá mu
pred niekoľkými týždňami ponúkla
prácu, či by ho ešte chceli. Nemali
žiadne výhrady. Mohol nastúpiť
hneď po Novom roku. Chceli iba,
aby im zaslal vstupný dotazník. Mal
som ho stále v počítači, stačilo ho
len odoslať. Po sviatkoch odcestoval
do Čiech.

padných Čechách. Vždy, keď príde
na Slovensko, navštívi ma a porozpráva, ako sa mu darí. Robota je
náročná, ale baví ho, lebo nie je stereotypná. Hlavná sestra ho dokonca
zavolala do svojho poradného tímu.
V nemocnici nie je jediný zo Slovenska. Asi štvrtina personálu sú Slováci, takže sa cíti ako doma. Zatiaľ je
spokojný, má slušný plat aj ubytovanie a predpokladá, že tam ešte
nejaký čas zostane. Na časy minulé
pomaly zabúda. Stále však ľutuje,
že po jednom neúspechu sa dal
nahovoriť aj na ďalšiu spoluprácu
s tou istou agentúrou.
Pre veľký počet ľudí odchádzajúcich
do zahraničia sú cieľovými krajinami Veľká Británia a Írsko. Populárne
začínajú byť aj severské krajiny. Prácu
v Českej republike by zobrali iba
v nevyhnutnom prípade, „keď už nie
je nič lepšie“. Život vo vzdialenejších
krajinách považujú za niečo viac ako
u susedov. To však nemusí byť vždy
pravda, ako sa ukázalo aj v tomto
prípade.
Mnohí odchádzajú za prácou do
zahraničia kvôli vyššiemu zárobku.
Pre niekoho je to nevyhnutnosť,
lebo si nedokáže nájsť prácu
doma. Iný odchádza možno kvôli
dobrodružstvu alebo jednoducho
len preto, že sa mu nechce sedieť
doma. Dnes už nie je ťažké dostať
sa von ťažšie je si tam nájsť prácu
a presadiť sa. Dajú sa využiť služby
sprostredkovateľských agentúr, len
treba byť veľmi opatrný, čo sľubujú,
čo môžu aj reálne splniť a za čo môžu
niesť zodpovednosť. Šikovnejší
človek niekedy ani agentúru nepotrebuje. Vie si vyhľadať ponuky
sám, môže sa skontaktovať priamo
so zamestnávateľom a dohodnúť
sa s ním. A my mu s tým radi
pomôžeme.
Mgr. Peter Mika,
EURES poradca Michalovce

Teraz už viac ako rok pracuje v nemocnici na oddelení akútnej psychiatrie v jednom menšom meste v zá-
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Úspešná pracovná migrácia klientov v
Po určitých skúsenostiach práce
v sieti EURES si čoraz častejšie uvedomujem, že ak chceme našim
klientom skutočne pomôcť, musíme im ponúknuť predovšetkým
perspektívne príležitosti presadiť sa
za čo najvýhodnejších podmienok
na trhu práce.

torých prípadoch môže byť situácia
až tak vyhrotená, že naši klienti viac
prerábajú na cestovnom ako zarobia. Také prípady sa môžu vyskytnúť
aj v okrese Kežmarok, kde máme
odľahlú prihraničnú oblasť okolia
mesta Spišská Stará Ves s malým
počtom pracovných príležitostí.

Zabezpečiť pre klientov prácu
s takýmito atribútmi určite nie je
celkom jednoduché a to z rôznych
dôvodov. Jedným z objektívnych
dôvodov sú odľahlé a znevýhodnené
lokality v ktorých je zlá dostupnosť
k pracovným príležitostiam. V niek-

Aj takéto náročné situácie môžu
mať svoje riešenia a preto Vám
chcem ponúknuť ako povzbudenie našu skúsenosť s hľadaním
alternatívnych riešení aj cestou
rozvoja cezhraničnej mobility. Náš
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
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V Z AHR AN I Č N OM R E G IÓN E „ ZAMAG U R IE ”
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v Kežmarku v spolupráci zo sieťou
EURES udržuje spoluprácu s Powiatowym Urzadom Pracy v Nowom
Targu. Aj táto spolupráca prispela
k tomu, aby sme nadviazali prvé
kontakty s poľskou firmou IB Sp.
z o.o. so sídlom v Nowom Targu.
Je to firma zameraná na výrobu
značkových talianskych bicyklov.
Uvedená firma ponúkla minimálne
40 pracovných miest s každodennou
prepravou zamestnancov priamo
do ich závodu a to na vlastné náklady. Záujem o tieto pracovné miesta
bol skutočne veľký a z tohto dôvodu
zamestnávateľ navrhol exkurziu

v cezhraničnom regióne „ZAMAGURIE“
priamo vo firme. Exkurzie sa
22. mája 2007 zúčastnilo 64
uchádzačov a záujemcov o prácu,
pričom samotná exkurzia bola
zameraná aj na konkrétny výber
zamestnancov. Táto praktická forma
výberového konania v teréne mala
skutočne dobrý výsledný efekt,
nakoľko zamestnávateľ dokázal
zamestnať
38 našich klientov
a následne ku koncu roka 2007 už
zamestnával 75 ľudí. Do dnešného
dňa premávajú denne 2 autobusy
so slovenskými zamestnancami do
susednej Poľskej republiky.
Možno sa zdá, že 38 až 75 zamest-

naných ľudí nie je až tak dobrý výsledok a že existujú aj regióny s lepšími
výsledkami cezhraničnej spolupráce, ak však berieme do úvahy
región z ktorého klienti pochádzajú
a nedostatočné pracovné príležitosti
na domácej pôde, tak tento výsledok cezhraničnej mobility je pre nás
skutočne uspokojujúcim výsledkom. Najviac nás však teší fakt, že
práve vďaka cezhraničnej mobilite
môžu naši klienti ušetriť časové
a finančné náklady na cestovnom
a tak sa možno prispelo k zvýšeniu
ich životnej úrovne.
Veríme, že táto iskierka nádeje dodá
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našim klientom siete EURES väčšiu
odvahu čeliť výzvam a príležitostiam
na našom spoločnom európskom
trhu práce.
PhDr. Mária Fábianová,
EURES asistentka Kežmarok
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Ocitli sme sa na pravom anglickom vidieku
Keď sa na Slovensku vezmú dvaja ľudia, snažia sa zabezpečiť si
spoločné bývanie. Ale ako, keď
zárobky na Slovensku nie sú práve
najvyššie? A tak sa Ivka a Martin rozhodli, že si pôjdu na svoj
budúci spoločný život zarobiť do
zahraničia. Ich snom bolo Nórsko, pretože obaja milujú prírodu
a hory, keďže sú z Liptova. No nakoniec ich to zavialo do Veľkej
Británie.
Prvý dojem opisuje Ivka takto:
„Tak sme teda dorazili na miesto
činu. Leteli sme prvýkrát, bolo to
ok. Zvládli sme všetko, aj sa sem
dopraviť autobusom. Je to sem len
necelú hodinku z londýnskeho letiska Lutton. Ocitli sme sa na pravom
anglickom vidieku. Všade zeleň,
lúky, polia, levanduľa, kone, ovce
a kamenné domy obrastené viničom.
Presne ako z anglického filmu. Naši
šéfovia majú taký veľký objekt
s veľa budovami a upravenými záhradami a chodníkmi, proste vyzerá to
tip-top. Nazývajú to biznisparkom,
lebo to všetko prenajímajú firmám,
takže tu majú sídla viaceré firmy.
Teraz je vraj móda vo Veľkej Británii
presúvať firmy z miest na vidiek, aby
sa mohli zamestnanci cez prestávky
poprechádzať, načerpať energiu,
motivovať.
V nedeľu sme mali ešte voľno, tak
sme sa prechádzali po okolí, požičali
nám bicykle, tak sme spoznávali okolie aj takto. Od pondelka už makáme.
Martin zatiaľ seká kamene, robí to
strojom a kladivom, je to makačka,
lebo pri tom stojí. Ale cez pracovnú
dobu sú až tri prestávky – na desiatu, obed a kvázi olovrant – takže sa
to dá vydržať. Nebude to robiť stále,
ale bude to stále okolo stavieb. Zrejme budú stavať zasa nové budovy
pre kancelárie a tými kameňmi ich

obkladajú. Všetky domy v Anglicku
sú niečím obložené (tak ako to
poznáme z fotiek, filmov...).
No a ja som žienka v domácnosti, čiže
upratujem dom, kancelárie, a všetko
čo treba. Napríklad pred chvíľou som
pomáhala šéfke s prípravou hostiny,
večer majú návštevu. Inak chodím
(a budem chodiť) upratovať aj iným
rodinám, zatiaľ som bola u dvoch
a budem mat určite ešte tretiu. Je
ich vraj viac, ktoré by chceli pomoc,
ale skúsim radšej menej a potom
uvidím ako to budem zvládať. Tieto
anglické ženy z vyššej hornej vrstvy
neriešia upratovanie, nemajú ani
moc čas a ich deti už vôbec nie. Tie
aj majú čas ale sú lenivé, nechávajú za sebou len neporiadok. Takže
tam luxujem celý byt, všetko, čo my
robíme normálne doma samy každú
sobotu (alebo aj iný deň) a berieme
to ako samozrejmosť.“
Po dvoch mesiacoch sa nám ozval
Martin. Tu je teda pohľad z jeho
strany:
„Už dlhšie sme sa chystali napísať,
no len od pondelka máme internet
na byte - predtým sme chodili ku
šéfovcom do ich kancelárie. Kúpili
sme si notebook, zaviedli internet
a pevnú linku, tak voláme aj domov.
Ja pracujem aj naďalej na stavbe,
niekedy opracovávam kamene - dám
ich najskôr do stroja, ten to presekne
a potom to ručne dokončujem. Tiež
pomáham Angličanom na stavbe
s betónom, nosím veci a tak. Ja to
beriem ako brigádu niekde doma, len
o niečo lepšie platenú. S angličtinou
sa hádam už pomaly zlepšujeme, no
len pomaly, robotníci majú otrasnú
výslovnosť, rozumiem väčšinou
len každé tretie slovo, ale dá sa.
S majiteľom sa dá rozumieť väčšinou
dobre. Jazdím na rôznych stro-
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joch, počnúc veľkým volvom - ako
v lome, na traktore s vysokozdvižnou
plošinou, s lyžicou, naberám palety,
prenášam ich. Jazdím na valci, na takom vysýpaco - otáčacom stroji, no
proste ani v živote by mam nenapadlo, že tu budem jazdiť na takých
mašinách. Ivka robí u majiteľov
upratovacie práce, no je to málo
hodín, tak chodí ešte upratovať do
okolia. Zatiaľ vládzeme, cez víkendy
si oddýchneme, ja niekedy idem
robiť na 3 hodiny aj v sobotu, keď sa
mi chce, nech je viac zarobené.
Zarobiť sa tu ešte dá, aj keď z roka
na rok je to vraj horšie, ceny aj tu
prudko stúpajú. Predstav si, že aj
tak v súčasnosti sú ceny potravín
približne rovnaké ako na Slovensku. Oblečenie, elektronika je
dokonca lacnejšia, to je potom
sveta žiť tým Angličanom. Vôbec si
inak nič nevážia, všetko vyhadzujú,
hrozne plytvajú, nikde nezhasínajú,
väčšinou pracujú len muži a ženy sú
doma a to majú ešte minimálne 1-2
pomocnice. My tu zarobíme oproti
bežnému Angličanovi aj 5 krát menej a aj tak sa nám zdá, že zarábame
pomerne slušne. No žiť by som tu
nechcel. Nie je tu moc čo robiť, cez
víkendy nám síce požičajú auto džíp, tak jazdíme po okolí. Nie sú tu
kopce, samá rovina. Nie je o čo oko
oprieť, len polia, ovce, kriaky, žihľava
a tak. Možno si kúpime aj auto. Autá
sa tu dajú kúpiť od 50 libier, dobré
čo? Lebo auto nám požičajú len
niekedy a chceli by sme možno viac
pocestovať po okolí. No treba ešte
zaplatiť daň a každý rok technickú
kontrolu. Tak zatiaľ toľko.
Ing. Zuzana Červeňová, EURES
poradca Liptovský Mikuláš

Skúsenosť s prácou v Anglicku
Dobrý deň, volám sa Lucia Vavríková, mám 23 rokov, bývam v Nitre a som študentkou Vysokej školy
ekonomickej v Prahe. Po druhom
ročníku som sa rozhodla prerušiť
svoje štúdium a ísť pracovať na
rok do Anglicka. Cieľom bolo nielen zlepšenie mojej angličtiny, ale
samozrejme aj nejaký zárobok.
Keďže som nemala vôbec žiadne
skúsenosti v tejto oblasti, obrátila
som sa na ÚPSVaR v Nitre, kde som
sa dozvedela o sieti EURES, ktorá organizovala výberové pohovory do
Veľkej Británie. EURES poradkyňa
Ľubica Cibulová ma veľmi ochotne
oboznámila s aktuálnou ponukou
práce v Anglicku. Išlo o prácu v domove dôchodcov, ktorú zastrešovala
spoločnosť Somerset Care. EURES
poradkyňa mi dala všetky in-

formácie ohľadom spoločnosti
a konkurzu. Veľmi ochotne mi
poskytla aj užitočné informácie
z každodenného života v Anglicku.
Nakoľko som spĺňala požiadavky
a nemala problémy s angličtinou,
spoločnosť si ma vybrala a v priebehu niekoľkých týždňov som
mohla odcestovať. Somerset Care
hradila všetky počiatočné náklady,
ako letenku, poplatky a taktiež mi
poskytla aj ubytovanie.
Po mojom prvom lete som sa ocitla na
západnom pobreží Anglicka v malom
mestečku Chard. Domov, v ktorom
som pracovala, sa volá Sunnymeade
a býva tu 48 ľudí, rozdelených do
šiestich oddelení. V dvoch oddeleniach sú umiestnení rezidenti so
stareckou demenciou a opatrovateľka
je tu s nimi po celý deň.
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Kolegovia v práci boli veľmi milí,
ochotní pomôcť a veľmi trpezliví. Somerset Care poskytla plné
zaučenie a taktiež množstvo tréningov a rekvalifikačných kurzov.
Zaškolenie prebehlo veľmi rýchlo
a človek si zvykol na každodennú
rutinu.
Je to práca veľmi emocionálna, plná
radosti a smiechu, ale aj sĺz. Človek
sa tu stretol s množstvom osudov.
A či by som do toho išla znovu?
Určite áno a znovu prostredníctvom
EURESu. Veľké množstvo skúseností,
rapídne zlepšenie angličtiny, spoznanie novej krajiny, nových ľudí a aj
slušný zárobok, to sú tie najväčšie
pozitíva.
Lucia Vavríková
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Chcete ísť
za prácou
do zahraničia?
naučte sa jazyk
Veľmi veľa ľudí, ktorí odchádzajú za prácou do zahraničia, má skreslené predstavy
o tom, ako to v zahraničí funguje, mnohí sa
preceňujú predovšetkým vo svojich jazykových znalostiach a keď príde skutočná realita, dochádza k problémom.
V nasledujúcom interview sa možno nájdete
aj vy a tí, ktorí sa ešte len chystáte vycestovať,
tu snáď nájdete pár dobrých rád a odporúčaní
od Evky z Liptovského Mikuláša, ktorá sa
rozhodla odísť za prácou do Veľkej Británie
spolu s priateľom.
Prečo ste sa rozhodli odísť za prácou do
zahraničia?
„Obidvaja sme mali síce dobrú prácu, ale
chceli sme si trošku zarobiť na vlastné bývanie na Slovensku, vyskúšať si spoločný
život, ísť navštíviť novú krajinu a taktiež
naučiť sa jazyk.“
Využili ste pred vycestovaním služby
siete EURES, agentúry, alebo ste si našli
prácu iným spôsobom?
„Vycestovali sme s tým, že priateľ mal prácu
vybavenú u mojej sesternici, kde sme aj
bývali. Bolo to malé mestečko Whitchurch
(Shropshire) a ja som mala problém zohnať
si prácu. Anglické pracovné agentúry boli
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iba vo väčších mestách, blízko bol napríklad
Chester, Shrewsbury (asi tak 50 km), takže
som chodila pravidelne sledovať ponuky
do Job Centre Plus (u nás úrad práce),
kupovala som si miestne noviny, niektoré
boli i zadarmo, sledovala som ponuky
na internete, taktiež som oslovila EURES
poradkyňu v Liptovskom Mikuláši o pomoc
pri hľadaní.
Ale bohužiaľ ani po troch mesiacoch sa
mi prácu nepodarilo nájsť, tak sme sa
s priateľom rozhodli odísť k bratovi do Manchestru. Má vlastný dom a vo Veľkej Británii
je už skoro 4 roky. Tu to bolo o niečom inom.
Pracovných agentúr tu je veľmi veľa, len ich
bolo treba nájsť a zaregistrovať sa. Brat tu
mal taktiež veľa kamarátov, takže ak sa ponúkala nejaká práca, dali nám hneď vedieť.
Takto som sa dostala na pár hodín do kuchyne ako Kitchen Porter. Robota to nebola
zlá, ale len na 20 hodín týždenne, čo mi
bolo málo, takže hneď, ako sa mi ozvali
z agentúry, že môžem ísť pracovať do
jedného skladu, spolu i s priateľom sme
neváhali. Bola to tlačiarenská a distribučná
firma, ktorá tlačila a následne i rozposielala
letáky a rôzne katalógy. Práca tam bola aj
ťažká, aj ľahká, ale zvykli sme si.“
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Museli ste sa teda sťahovať do väčšieho
mesta kvôli nedostatku práce.
„Áno, určite áno. V malom meste bol nedostatok ponuky práce a ak sa aj nejaká
našla, požadovali vlastné auto a práca bola
možno na 20 hodín týždenne, alebo bolo
potrebné dochádzanie do vzdialenejších
miest a cestovanie (hlavne vlakom) tam nie
je moc lacné, podľa môjho názoru.“
Ako hodnotíte pomoc agentúry vo
Veľkej Británii?
„Prácu sme si hľadali najmä cez pracovné
agentúry, lebo je ich tu dosť veľa a sú rôzne
zamerané. Niektoré ponúkajú miesta do
hotelov, niektoré iba administratívne práce,
iné zase práce do skladov. Ale myslím si, že
je to najrýchlejšia možnosť zohnať si prácu,
keď neviete dobre po anglicky.
Bohužiaľ jedna nevýhoda agentúr je, že
vám vedia síce rýchlo zabezpečiť prácu, ale
nie trvalú. Takže sa stalo, že niektoré dni
sme nešli do práce vôbec, potom zasa išli
a takto stále dookola podľa toho, čo nám
agentúra oznámila. Každodenné komunikovanie s agentúrou nás stálo peniaze
a navyše problém s angličtinou nám to ešte
niekedy zhoršoval. Proste človek si nemohol povedať svoje. Teda, povedať si mohol,
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ale nevedel sa vyjadriť. V tejto agentúre
sme pracovali mesiac, potom už práca
v sklade nebola a oni sa nám asi dva týždne
neozvali. Pomedzi to sme začali pracovať
na Univerzity of Manchester, pozícia Building Attandant, tiež práca cez agentúru, ale
bola to stála práca.“
Ako ste na tom teraz? Máte stálu prácu?
„Momentálne máme ísť aj s priateľom na
pohovor na univerzitu a ak sa nám to podarí, budeme robiť už priamo pod univerzitou ako zamestnávateľom, čo prináša
výhody, ako napríklad plat počas prázdnin,
platená dovolenka a taktiež keď ste chorý
menej ako 3 dni, univerzita vám to hradí.
Potom už musíte mať papier od lekára. Je
to ale práca len na 4 hodiny, takže ja momentálne pracujem cez agentúru v Palace Hotel Manchester ako Housekeeper
(chyžná) a priateľ v kuchyni.“
Aké sú teda Vaše celkové skúsenosti
a čo by ste odporučili ostatným,
ktorí sa chystajú ísť pracovať do
zahraničia?
„Skúsenosti sú rôzne, najlepšie by určite
bolo, aby človek, ktorý odchádza do
zahraničia mal aspoň trošičku prehľad
o meste a krajine, do ktorej sa chystá a ak
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sa dá najlepšie už vybavenú prácu doma na Slovensku
a tak odísť.
A samozrejme angličtina. Ak sem príde človek na vlastné
riziko a nevie jazyk, podľa mňa osobne sa má problém
uchytiť´. Veď keď si zoberiete, že neviete nič, ako si chcete hľadať prácu? Človek si povie, veď tam musí byť toho
veľa, pôjdem tam, či tam... Dobre, ísť môžete, naučíte
sa i jednu vetu - Hľadám si prácu - ale keď vám možný
zamestnávateľ začne hovoriť, že teraz nemá pre vás nič,
že možno niekedy inokedy, nech mu necháte telefónne
číslo, alebo že má prácu, neviete sa spýtať na mzdu, na
pracovnú dobu... nič... proste nie je to jednoduché, takže
základy angličtiny sú určite najdôležitejšie. A tiež záleží
od človeka aký je. Mne osobne, i keď som tu s priateľom,
mám tu brata, neďaleko sesternicu, na opačnom konci
Veľkej Británie aj sesternicu a bratranca, ale aj tak mi
rodina strašne chýba. Rodičia, starí rodičia, moji psíkovia, kamaráti, bezpečné prostredie. Tu v Manchestri
sa fakt ako baba sama strašne bojím chodiť domov,
proste je sedem hodín a rôzne skupinky mladých ľudí
tu chodia po uliciach, prihovárajú sa vám a človek nikdy
nevie čo od nich môže čakať... Chýbajú mi takisto naše
hory, sneh....asi všetko... určite by som tu nedokázala žiť.
Sama som si povedala, že ak vydržím ešte dva roky, budem na seba hrdá. Takže všetkým želám veľa odvahy!“
Plánujete sa teda vrátiť...
„Myslím, že človek na Slovensku sa nemá až tak zle, len
tie finančné prostriedky mladých ľudí, aby sa osamostatnili od rodičov a začali bývať samostatne nás ťahajú
von. Inak som bola doma oveľa spokojnejšia. Mala som
dobrú prácu, rodinu, priateľov a všetky pre mňa dôležité
veci, ale chceli sme to vyskúšať a jasné, trošku si zarobiť,
ale nikdy by som tu nechcela ostať žiť, možno ešte dva
roky a vrátime sa domov.
S Evkou sa rozprávala
EURES poradkyňa Zuzana Červeňová
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Dvakrát do roka Ústredie práce,
sociálnych vecí s rodiny v spolupráci s Centrálou pre sprostredkovanie zamestnania „ZAV “ v Bonne
ponúkajú možnosť zúčastniť sa na
výberových pohovoroch, na získanie jednoročného pracovného
povolenia na prácu v Nemecku.
Ponuka pracovných miest je dosť
široká. Zamestnať sa môžete v systémovej
gastronómii,
hotelových a reštauračných službách
ako kuchári, barmani, čašníci, ale
taktiež aj v administratíve, priemysle
a poľnohospodárstve a pracovať
ako murár, tesár či poľnohospodár
alebo ošetrovateľ zvierat.
Aké sú teda podmienky pre
získanie povolenia?
V prvom rade je dôležité vedieť,
že jednoročné pracovné povolenie sa dá získať iba raz za život. Ak
ste ho zatiaľ nedostali a máte od
18 do 40 rokov, ste občanom SR,
ste vyučení v odbore, v ktorom
sa chcete zamestnať a ovládate
nemecký jazyk na komunikatívnej
úrovni, môžte skúsiť šťastie
a kontaktovať príslušný Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny v mieste
Vášho bydliska. Tam obdržíte formulár žiadosti.
Vo
výnimočných
prípadoch
doklad o vzdelaní môže nahradiť
trojročná súvislá odborná prax,
alebo rekvalifikačný kurz a po ňom
dvojročná odborná prax.

Uvažujete ísť pracovať do zahraničia? Láka Vás Nemecko?
Chcete sa uplatniť vo svojom odbore a zároveň sa zdokonaliť v jazyku?
Máme riešenie.

Pracovné povolenie bez
výberových pohovorov
Ak máte svojho zamestnávateľa,
ktorý Vás chce zamestnať,
výberových pohovorov sa nemusíte zúčastniť. Stačí, ak Vám vystaví pracovnú zmluvu alebo aspoň
prísľub na zamestnanie.
Vaša potvrdená a skompletizovaná žiadosť bude následne
zaslaná do ZAV-u.
Nemecký zamestnávateľ je povinný zaplatiť za sprostredkovanie poplatok vo výške 200,- EUR
miestnemu úradu práce. (Tento
poplatok nemôže zamestnávateľ
zraziť z Vašej mzdy, tieto náklady
musí znášať on!! )
Ak vy aj zamestnávateľ spĺňate
všetky podmienky, ZAV Vám udelí
pracovné povolenie a pošle ho
na ústredie, ktoré ho ďalej zasiela
na príslušný úrad práce v mieste
Vášho bydliska, kde si ho vyzdvihnete. Celý postup vybavovania od
podania si žiadosti, prípadný pohovorov, sprostredkovanie až po
vystavenie povolenia trvá od 3 do
6 mesiacov.
Konečne v Nemecku
Počas Vášho jednoročného pobytu v Nemecku, môžete byť
v pracovnoprávnom vzťahu iba
u zamestnávateľa, na ktorého je
pracovné povolenie vystavené.
K zmene zamestnávateľa môže
prísť len vo výnimočných prípadoch, ak by zamestnávateľ porušil
pracovnoprávne podmienky, ktoré
mu vyplývajú z pracovnej zmlu-

vy (napríklad Vám neplatí mzdu,
ktorá bola dohodnutá v pracovnej
zmluve a pod.).
Ak by nastal takýto prípad obráťte
sa na úrad práce v mieste bydliska
zamestnávateľa alebo písomne
dajte sťažnosť priamo do ZAV,
kde sa prípad prešetrí a v prípade
porušenia pracovnoprávnych podmienok zamestnávateľom sa ZAV
v Bonne bude snažiť sprostredkovať
nové miesto. Vždy sťažnosť riešite
priamo na mieste v SRN a nie až po
návrate na Slovensko.
Dĺžka pracovného povolenia a jeho predĺženie.
Pracovné povolenie je vystavené
na 1 rok s možnosťou predĺženia
na 18 mesiacov. O predĺženie
musí zamestnávateľ písomne
požiadať. Žiadosť o predĺženie
musí byť najneskôr do 6 týždňov
pred uplynutím 12-mesačného
pracovného povolenia zaslaná do
ZAV v Bonne.
Zamestnanci z nových členských
štátov EÚ môžu následne po
odpracovaní 12 mesiacov požiadať
miestny úrad práce o udelenie
pracovného povolenia EÚ, čím
získajú voľný prístup na nemecký
pracovný trh. Zamestnávatelia
majú tak možnosť zamestnať dobre zapracované odborné sily na
trvalo.
Nárok na trvalé pracovné povolenie EÚ máte v období 3 mesiacov po minimálne 12 mesačnom
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zamestnaní v Nemecku, kedy
môžte požiadať miestny úrad
práce v Nemecku (Arbeitsagentur) o udelenie pracovného povolenia EÚ (Arbeitsberechtigung
EU). Po uplynutí 3 mesačnej doby
však nárok zaniká. Toto obdobie
môžte využiť aj na hľadanie iného
zamestnania. Počas týchto 3 mesiacov máte v Nemecku nárok na
podporu v nezamestnanosti.
Pomocné sily v domácnosti s po-stihnutým členom
Veľmi veľký je záujem nemeckých
rodín o pomocnice v domácnosti.
Ide o odbremenenie súkromných
domácnosti pri opatere ich členov,
ktorí sú odkázaní na opatrovanie.
Opatrovaní teda žijú naďalej
v prostredí na ktoré sú zvyknutí.
Zamestnanie sa využíva len na
domáce práce, nie opatrovateľskú
činnosť. Podmienky sú preto
oveľa jednoduchšie. Stačí, ak
máte viac ako 18 rokov, a ste
občanom SR. Odborné a jazykové
znalosti nie sú podmienkou, ale
veľkou výhodou. Pracovné povolenie je možné udeliť až na dobu
troch rokov. Pokiaľ budete ako
pomocné sily v domácnosti bez
prerušenia zamestnané v SRN 12
mesiacov, môžete taktiež obdržať
neobmedzené pracovné povolenie EU.
Sprostredkovanie zamestnania
je bezplatné.
Ing. Jana Dolná,
Ing. Katarína Sciranková
EURES Košice
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Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
Časopis bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskej komisie 2008/2009

