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Vážení klienti a partneri!
Rozpočtový rok 2008 – 2009 bol pre sieť Európskych služieb zamestnanosti
na Slovensku malým výročím. Bolo to piaty rok fungovania siete EURES v SR
a zároveň piate obdobie, na ktoré Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny dostalo od Európskej komisie na financovanie a fungovanie systému EURES finančný
grant. Táto udalosť však bola zatlačená do úzadia globálnou hospodárskou krízou, ktorá po Spojených štátoch zasiahla aj západnú Európu a v jeseni sa prejavila v plnej sile aj na Slovensku a na našom pracovnom trhu. Aktuálne hodnotené
obdobie v predkladanej výročnej správe od 1. apríla 2008 do 31. marca 2009 by
som teda mohol zjednodušene rozdeliť na obdobie pred krízou a počas krízy.
V predkrízovom období konca roku 2007, kedy sme koncipovali tu predkladané aktivity na rok 2008 – 2009, sme sa rozhodli zamerať naše aktivity
so zvýšeným zreteľom na cieľovú skupinu slovenskí zamestnávatelia. V rámci
ponuky našich služieb sme pre nich pripravili v sledovanom období niekoľko
typov letákov o krokoch a opatreniach PRED, POČAS a PO nábore zamestnancov zo zahraničia, boli pripravené a rozdistribuované informačné balíčky pre
856 slovenských zamestnávateľských subjektov a zorganizované raňajky so
zamestnávateľmi na 46 úradoch PSVR, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 700
slovenských zamestnávateľov. V rámci skvalitňovania našich internetových
služieb sme taktiež počas rozpočtového roka 2008 – 2009 rozšírili a obohatili
sekciu pre zamestnávateľov na web stránke www.eures.sk.
V druhej polovici roka 2008 sa v nadväznosti na začínajúce sa prejavy
hospodárskej krízy začala komplikovať aj situácia na vnútornom trhu práce našej
krajiny. Aj preto sme našu zvýšenú pozornosť venovali našej tradične najsilnejšej
skupine klientov, ktorými sú uchádzači a záujemcovia o prácu v zahraničí. Naše
komplexné poradenské a informačné služby siete EURES využilo takmer sto tisíc klientov (99 700), z ktorých cez 52 000 si hľadalo prácu v niektorej z krajín
EÚ/EHP. Na základe informácií zo 46 úradov práce, sociálnych vecí a rodiny sa
z tohto počtu podarilo v zahraničí umiestniť 6 786 klientov, čo znamená, že
EURES poradcovia a asistenti úspešne asistovali pri nájdení práce za hranicami
Slovenska pre každého siedmeho až ôsmeho (7,66) klienta.
Sieti EURES Slovensko sa už po piaty krát za sebou, kontinuálne od svojho vzniku v roku 2004, podarilo získať na svoje financovanie vyššiu finančnú podporu
zo strany Európskej komisie ako predchádzajúci rok a tento trend, ktorý dosiahol v roku 2008 – 2009 výšku grantu takmer 300 000 EUR sa odrazil na širšom
spektre aktivít, ktoré sme boli schopní pre našich klientov uskutočniť. Verím, že
kvalitná práca a posilňovanie národného EURES v rámci systému úradov práce,
sociálnych vecí a rodiny nám pomôže udržať si tento rast aj do budúcnosti tak,
aby sme mohli naďalej pre našich klientov prinášať nové projekty, prospešné
a cielené aktivity a neustále sa rozširujúce portfólio kvalitných služieb.
                                                                                      Ing. Boris Katuščák
                                                                                      EURES manažér pre SR
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Dear clients and partners!
The fiscal year 2008-2009 was a small anniversary for the network of European
Employment Services in Slovakia. It was the fifth year of EURES network operation in Slovakia, and at the same time, the fifth period for which the Central Office
of Labour, Social Affairs and Family received a financial grant from the European
Commission for the financing and operation of EURES system. However, such
event has been overshadowed by the global economic crisis, which following the
USA has affected also Western Europe, and in autumn it manifested itself in full
strength also in Slovakia and on our labour market. Consequently, the current period evaluated in the present Annual Report from 1 April 2008 to 31 March 2009
can be simply divided into the period before the crisis and during the crisis.
In the pre-crisis period of the end of 2007, when we had been outlining the
activities for 2008-2009 presented herein, we decided to focus our activities
predominantly on the target group of the Slovak employers. Within the offer of
our services for the period concerned, we have prepared for them several types
of leaflets containing the steps and measures BEFORE, DURING and AFTER
the recruitment of employees from abroad, information packages have been
prepared and distributed for 856 Slovak employers´ entities, and breakfasts with
employers at 46 Offices of Labour, Social Affairs and Family have been
organised, which had been attended by over 700 Slovak employers. We have also
broadened and enriched the section for employers on the web site www.eures.sk.
as part of quality improvement of our Internet services.
In the second half of 2008, following the first manifestations of economic crisis also the situation on the internal labour market of our country started to get
complicated. Also for this reason we paid more attention to traditionally our major group of clients which consists of candidates and persons interested in work
abroad. Our complex consulting and information services of EURES network have
been used by almost one hundred thousand clients (99 700), out of whom over
52 000 were seeking a job in some EU/EEA countries. Based on information from
46 Offices of Labour, Social Affairs and Family, 6 786 clients have been posted
abroad, which means that EURES advisors and assistants successfully assisted in
finding jobs beyond the borders of Slovakia for each seventh to eighth (7.66) client.
The network EURES Slovakia has for the fifth consecutive time since its creation
in 2004 succeeded in obtaining a higher financial support for its financing from
the European Commission than in the previous year, and such trend reaching
the amount of grant of almost EUR 300 000 in 2008-2009 has been reflected in
a wider range of activities that we were able to perform for our clients. I believe
that high quality work and the strengthening of the national EURES within the
system of Offices of Labour, Social Affairs and Family will help us to keep such
growth also in the future so that we can continue bringing new projects, useful
and targeted activities and continuously expanding the portfolio of high quality
services for our clients.
                                                                                 Ing. Boris Katuščák
                                                                                 EURES manager for the SR
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Sieť EURES na Slovensku
Sieť EURES na Slovensku je vzhľadom na jej iniciatívy späté s podporou pracovnej mobility, organizovaná v rámci Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny,
kde spadá priamo pod generálneho riaditeľa. Na čele národnej štruktúry siete
EURES stojí národný EURES manažér, ktorým je v súčasnosti riaditeľ Odboru
medzinárodných vzťahov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Na centrálnej
úrovni pôsobí tiež národný EURES koordinátor, expert na rozpočet siete EURES
a EURES koordinátor rozvoja prihraničnej spolupráce.
Svoje služby vo vzťahu k verejnosti poskytuje sieť EURES prostredníctvom
referátov EURES, ktoré sa nachádzajú na všetkých 46 úradoch práce, sociálnych
vecí a rodiny, kde pôsobia vyškolení EURES poradcovia alebo EURES asistenti.
V súčasnosti pôsobí na Slovensku 23 EURES poradcov (ďalších 6 EURES poradkýň
si čerpá materskú dovolenku), ktorí zodpovedajú aj za tok informácií od ústredia
smerom k EURES asistentom, ktorým sú tiež nápomocní pri riešení odborných
otázok. V rámci verejných služieb zamestnanosti v súčasnosti pracuje 37 EURES
asistentov.
EURES poskytuje svoje služby zamerané na pracovnú mobilitu vo forme
každodenného kontaktu so záujemcami o zamestnanie a so zamestnávateľmi.
Každému EURES poradcovi je pridelená niektorá z členských krajín EÚ/EHP, vo
vzťahu ku ktorej je zodpovedný za aktualizáciu životných a pracovných podmienok, spracovanie administratívnych a iných postupov v danej krajine a ich
publikovanie na národnej webovej stránke www.eures.sk, za nadväzovanie
a rozvíjanie spolupráce a osobných kontaktov s EURES poradcami z danej krajiny, zisťovanie nadbytku a nedostatku pracovných miest v rôznych odvetviach
a následné špecifické poradenstvo týkajúce sa danej krajiny vo vzťahu k ostatným členom národnej siete EURES.
EURES poskytuje viacero účinných nástrojov náboru a poradenstva v rámci mobility v EÚ/EHP, z ktorých niektoré sú výsledkom aktivity pracovných skupín siete
EURES. Vyškolení EURES poradcovia sú rozdelení do nasledovných pracovných
skupín:
Informačná pracovná skupina, ktorá je zodpovedná za komplexnú prípravu
širokej škály propagačných materiálov národnej siete EURES (letáky, brožúry,
časopis).
Komunikačná pracovná skupina, poverená aktualizovaním obsahovej stránky
a členenia sekcií na webovej stránke siete EURES a jej adaptáciou bežnému
užívateľovi.
Pracovná skupina zameraná na spoluprácu so zamestnávateľmi, ktorá pripravuje súbory aktuálnych a praktických informácií pre zamestnávateľov, ktorí majú
záujem o nábor v iných krajinách EÚ/EHP a vypracúva pravidlá a podmienky
spolupráce s nimi.
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EURES network in Slovakia
With regard to its initiatives connected with the support of labour mobility, EURES
network in Slovakia is organised within the Central Office of Labour, Social Affairs and
Family where it is directly subordinated to the Managing Director. The national structure of EURES network is headed by the national EURES manager who is currently the
Director of the Department of International Relations of the Central Office of Labour,
Social Affairs and Family. The national EURES coordinator, an expert in EURES network
budget, and EURES coordinator of the development of cross-border cooperation also
operate at the central level.
EURES network provides its services in relation to the public through EURES departments existing in all 46 Offices of Labour, Social Affairs and Family where trained
EURES advisors or EURES assistants work. At present 23 EURES advisors operate in
Slovakia (other 6 EURES women-advisors are on maternity leave), who are responsible
for the flow of information from the Central Office to EURES assistants whom they
also assist in solving professional issues. Currently, there are 37 assistants working in
the field of public employment services.
EURES provides its services aimed at labour mobility in the form of everyday contact
with applicants for employment and with employers. Each EURES advisor is assigned
to one EU/EEA Member State in respect to which he/she is made responsible for the
updating of the living and working conditions, processing of administrative and other
procedures in the country concerned and for their publication on the national web
site www.eures.sk., for making and developing cooperation and personal contacts
with EURES advisors from the country concerned, for determining the redundancy and
deficit of job vacancies in various industries and for the follow-up specific consultancy
regarding the country concerned with respect to other members of the national EURES
network.
EURES provides several effective instruments for recruitment and consultancy concerning mobility within EU/EEA out of which some are the results of activities of the
working groups of EURES network. The trained advisors are divided into the following
working groups:
Information Working Group which is responsible for the comprehensive preparation
of a wide range of promotional items of the national EURES networks (leaflets, brochures, journal).
Communication Working Group charged with updating the content and division of
sections on the web site of EURES network and its adaptation for an ordinary user.
Working group focused on cooperation with employers which prepares files of current
and practical information for employers interested in the recruitment in other EU/EEA
countries and develops rules and terms and conditions of cooperation with them.
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Sieť EURES na Slovensku
Popri týchto aktivitách plnia EURES poradcovia aj úlohy vo vzťahu k Európskej
komisii, ktoré spočívajú najmä v aktualizácii životných a pracovných podmienok na Slovensku, zasielaní mesačných štatistických správ a informácií o situácii
na trhu práce na Slovensku. Všetci členovia siete EURES sa každoročne aktívne
podieľajú aj na príprave a realizácii Plánu aktivít na dané rozpočtové obdobie.
V prihraničných regiónoch s Poľskom, Českou republikou, Maďarskom
a Rakúskom sú zapojení do ďalších aktivít súvisiacich s vytvorením budúceho
EURES-T partnerstva štyria EURES poradcovia.
Finančným zabezpečením všetkých aktivít od finančného krytia naplánovaných
úloh, cez audity až po každodenné finančné operácie sa zaoberá EURES finančný
expert. EURES koordinátor je poverený informovaním o úlohách, postupovaním správ a informácií z ústredia a Európskej komisie, teda zabezpečovaním
každodennej, osobnej komunikácie medzi jednotlivými členmi siete EURES.
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EURES network in Slovakia
Along with such activities, EURES advisors perform also the task with regard to the
European Commission consisting in particular of updating the living and working conditions in Slovakia, forwarding monthly statistical reports and information concerning
the situation on the labour market in Slovakia. Every year, all members of EURES network actively participate also in the preparation and implementation of Action Plans
for the respective fiscal period.
In the regions having a common border with Poland, Czech Republic, Hungary and
Austria, four EURES advisors are involved in other activities related to the creation of
the future EURES-T partnership.
EURES financial expert deals with financial coverage of all activities starting from the
coverage of the scheduled tasks through audits up to everyday financial operations.
EURES coordinator is charged to provide information concerning the tasks, forward
reports and information from the Central Office and European Commission, i.e. to ensure everyday personal communication among individual members of EURES network.
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Pracovné skupiny siete EURES na Slovensku
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1. Informačná pracovná skupina
Pracovná skupina tvoriaca obsah informačných materiálov, ktoré máme naplánované v pláne aktivít na dané rozpočtové obdobie. Skupina pozostáva z 9-tich
EURES poradcov a EURES koordinátora, ktorí pracujú na obsahoch materiálov
v rámci národných stretnutí (3-krát do roka) a raz do roka sa všetci členovia
skupiny zúčastnia na 3 dňovom stretnutí. Dohodnuté obsahy informačných
materiálov sa zasielajú externému grafikovi, ktorý začal spolupracovať s našou
sieťou od apríla 2008 a zároveň nám vytvoril manuál dizajn, ktorý aplikujeme pri
všetkých materiáloch.
Informačné materiály zrealizované v období 2008 - 2009
Leporelá krajín EÚ/EHP: Litva, Estónsko, Lotyšsko, Malta, Luxembursko, Island,
Švajčiarsko, Rumunsko a Bulharsko, Veľká Británia, Rakúsko, Nemecko. Klient
získa prostredníctvom uvedených letákov základné informácie o danej krajine.
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Leták k zamestnávaniu slovenských občanov v rámci opatrovateľských služieb
v Rakúsku, ako postupovať v súlade s novelou zákona o domácej starostlivosti
a živnostenského poriadku.

WARUNKI PRACY
I ŻYCIA W POLSKO
-SŁOWACKIM REGIONIE
NADGRANICZNYM
EURES ZAMAGURIE

Tri druhy letákov pre zamestnávateľov, obsahujúce informácie pre slovenských
zamestnávateľov o krokoch a opatreniach PRED/POČAS/PO nábore zamestnancov zo zahraničia.
Brožúra FAQ EURES Slovensko v angličtine: najčastejšie otázky týkajúce sa siete
EURES, poskytovaných služieb zamestnávateľom a záujemcom o prácu v našej
krajine.
Anglická brožúra Život a práca na Slovensku by mala slúžiť pri propagácií našej
siete a krajiny v zahraničí, obsahujúca užitočné informácie o životných a pracovných podmienkach na Slovensku.

LIVING
AND WORKING
IN SLOVAKIA

Brožúra Zamagurie – životné a pracovné podmienky v cezhraničnom regióne
Zamagurie, brožúra by mala poskytnúť potrebné informácie poľským záujemcom o práci na Slovensku. Brožúra je k dispozícií v poľštine.
Časopis EURES NEWS – obsahujúci 14 úspešných príbehov klientov siete EURES,
ktorí si prostredníctvom našej siete našli prácu v zahraničí a príbehy zahraničných
zamestnávateľov, ktorí zamestnali slovenských pracovníkov.
Výročná správa siete EURES za obdobie 2008 – 2009, ktorú momentálne čítate.
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Všetky informačné materiály sú k dispozícií na 46-tich úradoch práce u EURES
poradcov/asistentov.
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Working Groups of EURES network in Slovakia

Vezmite do úvahy uvedené informácie
PO nábore zamestnancov zo zahraničia
INTEGRÁCIA ZAMESTNANCOV

OPATRENIA

Uvítací balíček

Uvítací balíček je užitočným doplnkom
k formálnemu uvedeniu do zamestnania.
Môžete v ňom uviesť informácie o danej lokalite,
ako napríklad, dopravné spoje a trasy príchodu
na pracovisko, ako aj mapu a informácie
o blízkych zariadeniach.

Právne a administratívne formality

Zamestnanci, ktorí sa potrebujú prihlásiť na
úradoch, zrejme požiadajú o uvoľnenie z práce.
Zohľadnite fakt, že budú potrebovať čas na
prihlásenie sa do systému sociálneho poistenia,
vybavenie registračných dokladov alebo iných
formalít požadovaných úradmi.

Rodinné záležitosti a usídlenie

Nemôžete prevziať zodpovednosť za každý
aspekt integrácie vašich nových zamestnancov,
ale zohľadnite ich situáciu a čas, ktorý môžu
potrebovať na to, aby si našli bývanie, navštívili
školy alebo pomohli vlastnej rodine.

Príprava domácich zamestnancov Zapojte do náborového konania v čo najväčšej

miere vašich súčasných zamestnancov.
Vysvetlite im, čo robíte a prečo to robíte.
Zorganizovanie spoločenského podujatia
pomôže vašim zamestnancom navzájom sa
spoznať. Nechcete predsa, aby sa cítili ohrození
novými zamestnancami.

Mentorstvo

Pridelenie mentora, ktorý usmerní
zamestnancov v pracovnej kultúre, rutine
a sociálnych aspektoch ich novej práce, je
pozitívnym krokom na podporu ich integrácie na
pracovisku. Touto osobou by mohol byť niekto,
kto už mal podobnú skúsenosť.

www.eures.sk
www.eures.europa.eu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave
Leták bol vydaný za finančnej spoluúčasti Európskej komisie 08/09

EURES Slovakia
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Sozialversinformácie

Information materials developed in the period 2008 - 2009
Pop-up books of EU/EEA countries: Lithuania, Estonia, Latvia, Malta, Luxembourg, Iceland, Switzerland, Rumania and Bulgaria, Great Britain, Austria, Germany. The client will obtain basic information on the respective country from
such leaflets;
A leaflet concerning the employment of the Slovak citizens within nursing services in Austria, and how to proceed in compliance with the amended Act on
home care and trade regulations;
Three types of leaflets for employers containing information for the Slovak employers on the steps and measures BEFORE/ DURING/ AFTER the recruitment of
employees from abroad;

w w w. e u re s. s k , w w w. e u re s. e u ro p a . e u

A brochure “FAQ EURES Slovakia“ in English: most frequently asked questions
concerning the EURES network, services provided to employers and persons interested in a job in our country;

í

einschaft

1. Information Working Group
A working group creating the content of information materials scheduled in the
Action Plan for the respective fiscal period. The Group is composed of 9 EURES
advisors and EURES coordinator who work on the content of such materials
within national meetings (3 times a year), and once a year all the members of
the Group participate in a three-day meeting. The agreed contents of information materials are forwarded to the external graphic designer that started to
cooperate with our network from April 2008, and at the same time, he has
developed for us a design manual applied to all materials.

Zamestnávanie
občanov SR v Rakúsku
- opatrovateľské služby
AKO POSTUPOVAŤ V ZMYSLE NOVELY
RAKÚSKEHO ZÁKONA O DOMÁCEJ
STAROSTLIVOSTI A ŽIVNOSTENSKÉHO PORIADKU?
Osobnú opatrovateľskú starostlivosť na základe novej úpravy rakúskeho zákona o domácej
starostlivosti možno poskytovať už nielen ako závislú činnosť (zamestnanec, t.j. na základe
pracovno-právneho vzťahu so zamestnávateľom), ale aj ako samostatnú zárobkovú činnosť
založením voľnej živnosti pre opatrovateľskú činnosť.

English brochure “Life and work in Slovakia” should serve in promoting our
network and country abroad, which contains useful information on living and
working conditions in Slovakia;
A brochure “Zamagurie” - living and working conditions in the frontier region
Zamagurie – which should provide necessary information to those from Poland
interested in a job in Slovakia. The brochure is available in the Polish language.

denciu

ávaní živnosti

oisťovňa

átnom

The journal EURES NEWS containing 14 successful stories of the clients of EURES
network who have found a job abroad through our network and stories of
foreign employers who have employed Slovak workers.
As regards Annual Report of EURES network for the period 2008-2009, you are
just reading it.
All information materials are available at 46 Labour Offices from EURES
advisors / assistants.
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Pracovné skupiny siete EURES na Slovensku

VÁŽENÁ VEREJNOSŤ,
ÚSTREDIE PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
VÁS PROSTREDNÍCTVOM SIETE EURES NA SLOVENSKU POZÝVA NA

XI. MEDZINÁRODNÚ
BURZU PRÁCE
TERMÍN KONANIA BURZY:
17. MARCA 2009 OD 9:30HOD. DO 17:00HOD.
MIESTO KONANIA BURZY:
BRATISLAVA INCHEBA EXPO ARENA, PAVILÓN D
MÁTE ZÁUJEM O PRÁCU NA SLOVENSKU? ALEBO VÁS RADŠEJ LÁKA
KARIÉRA V KRAJINÁCH EURÓPSKEJ ÚNIE? VYUŽITE MOŽNOSŤ STRETNÚŤ
ZAMESTNÁVATEĽOV OSOBNE NA BURZE!
ČO BUDETE NA BURZE URČITE POTREBOVAŤ? NEZABUDNITE SI
PRINIESŤ NIEKOĽKO KÓPIÍ NASLEDUJÚCICH DOKLADOV:
dolobor
Um voluptat. Ut nos dignim
vulput ad
ilit aci tisim doleniam,
et pratie
magniatie molore et vulpute
dolutat
molobor in volobor sim
prat nit ver
nullamet nonse tate velit
si. Lis diaming euisit velitOborper
ea conse
conse feu feummod minibh
nulput lut
veliqui tio dolenit, quat
voluptat.
elesto odolorper irilit Um
ilit aci tisim
Ut nos dignim dolobor
doleniam, vulput ad magniatie
molobor
molore et vulpute et pratie
nullamet
in volobor sim dolutat
ver ing
nonse tate velit prat nit
diamconse
euisit velitOborper si. Lis
conse
feu feummod minibh ea
nulput lut
veliqui tio dolenit, quat
elesto odolorper irilit

VYSVEDCENIE
dolobor
Um voluptat. Ut nos dignim
vulput ad
ilit aci tisim doleniam,
et
magniatie molore et vulpute
sim dolutat
pratie molobor in volobor
prat nit
nullamet nonse tate velit
si. Lis
ver ing euisit velitOborper
minibh
diamconse feu feummod
quat
ea conse veliqui tio dolenit,
irilit
nulput lut elesto odolorper
dolobor
Um voluptat. Ut nos dignim
vulput ad
ilit aci tisim doleniam,
et
magniatie molore et vulpute
sim
pratie molobor in volobor
tate velit
dolutat nullamet nonse
prat nit ver ing euisit velitOborper
si. Lis diamconse feu feum

ŠTRUKTÚROVANÝ
ŽIVOTOPIS
V SLOVENSKOM,
RESP.
POŽADOVANOM
CUDZOM JAZYKU

KÓPIE
DOKLADOV
O VZDELANÍ

lobor in volobor sim dolutat
lamet nonse tate velit

nul

prat nit

ver ing euisit velitOborper
Lis diamconse feu feum

si.

dolobor
Um voluptat. Ut nos dignim
vulput ad
ilit aci tisim doleniam,
et pratie
magniatie molore et vulpute
dolutat
molobor in volobor sim
prat nit ver
nullamet nonse tate velit
si. Lis diaming euisit velitOborper
ea conse
conse feu feummod minibh
nulput lut
veliqui tio dolenit, quat
voluptat.
elesto odolorper irilit Um
ilit aci tisim
Ut nos dignim dolobor
doleniam, vulput ad magniatie
molobor
molore et vulpute et pratie
nullamet
in volobor sim dolutat
ver ing
nonse tate velit prat nit
diamconse
euisit velitOborper si. Lis
conse
feu feummod minibh ea
nulput lut
veliqui tio dolenit, quat
elesto odolorper irilit

KÓPIU PASU REFERENCIE OD
(STRÁNKU
PREDCHÁDZAJÚCICH
S OSOBNÝMI ZAMESTNÁVATEĽOV
ÚDAJMI)

SLUŽBY SIETE EURES SÚ POSKYTOVANÉ ŠIROKEJ VEREJNOSTI BEZPLATNE.
BLIŽŠIE INFORMÁCIE NÁJDETE NA WWW.EURES.SK
ALEBO V KANCELÁRII EURES NA KAŽDOM ÚRADE PRÁCE,
SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY NA SLOVENSKU.

2. Komunikačná skupina
Realizáciu strategických úloh siete EURES zabezpečujú pracovné skupiny EURES
poradcov. Jednou z pracovných skupín je aj komunikačná skupina, ktorá je
spolu realizátorom kvalitnej komunikačnej stratégie našej siete. Jej cieľom je
zabezpečiť efektívnu informovanosť klientov o všetkých službách siete EURES.
K ústredným úlohám pracovnej skupiny patrí najmä organizačno-technická
časť zabezpečovania aktívnej komunikácie s verejnosťou. Túto úlohu sa snaží
zabezpečiť prostredníctvom mapovania potrieb klientov s následným sprístupnením čo najväčšieho množstva užitočných informácií a to za pomoci moderných
informačných technológií a marketingových prostriedkov. Pri sprístupňovaní informácií sa drží princípov ako sú transparentnosť, zrozumiteľnosť, jednoduchý
prístup k informáciám a spätná väzba. Zámerom je teda dosiahnuť optimálny
stupeň informovanosti všetkých klientov siete EURES a prispieť k efektívnej komunikácii s partnermi siete.
Činnosť komunikačnej skupiny je zameraná na realizáciu nasledujúcich aktivít:
- aktualizácia a kontrola obsahovej funkčnosti webovej stránky siete
- realizácia reklamnej stratégie
- tvorba a udržiavanie dokumentačných centier
- zabezpečovanie propagačných materiálov.
Webová stránka www.eures.sk
Jednou z hlavných úloh pracovnej skupiny EURES poradcov zameraných na
komunikačnú stratégiu je aktualizácia a kontrola obsahovej stránky webu,
ako v informačnej, tak aj sprostredkovateľskej oblasti, ako služby orientovanej
na všetky cieľové skupiny klientov tak, aby poskytovala aktuálne informácie
o všetkých legislatívnych zmenách na domácom aj zahraničnom trhu práce.
Cieľom skupiny je inovovať webovú stránku graficky aj obsahovo a navrhovať
také zmeny, ktoré klientom zjednodušujú prístup k informáciám a voľným
pracovným miestam, rozširujú obsah a dostupnosť poskytovaných informácií,
a orientáciu vo vytvorených blokoch, záložkách a odkazoch. Zlepšovaním
funkčnosti aj obsahovej náplne tak napomáhať zvyšovaniu jej návštevnosti
a spokojnosti klientov.
Reklama
V súčasnej dobe pri propagovaní rôznych aktivít zohráva dôležitú úlohu reklama. V rámci komunikačnej stratégie hlavným nástrojom, prostredníctvom
ktorého bola zabezpečená propagácia siete EURES boli reklamné informačné
banery na webových stránkach. Na reklamu boli vybrané internetové stránky,
ktoré sú známe vysokou návštevnosťou uchádzačmi o zamestnanie a to
- www.profesia.sk a www.zoznam.sk. Tento spôsob reklamy je využívaný pri
významných aktivitách organizovaných sieťou EURES ako sú napríklad medzinárodné burzy práce a pod.
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Dokumentačné centrá
Z hľadiska zvyšovanie štandardu kvality poskytovaných služieb, je nevyhnuté
zabezpečiť podmienky pre permanentnú edukáciu EURES poradcov/asistentov

V ý r očná spr áva s iet e E URES Slo v e n sk o z a o bdo bie 2008 - 2009

Working Groups of EURES network in Slovakia

volenie na zamestoľný prístup na trh
tva a práce musí ísť

/2006 – pri úplnom
úci povolenie. Preto
o voľného pohybu

maximálneho počtu
zamestnanie podľa

rei) sa týka iba tých
íspevok na opateru
y sa zabezpečilo, že

Adresy rakúskych opatrovateľských organizácií
Hilfswerk Ősterreich
www.hilfswerk.at
Apollogasse 4/5
1070 Wien
Tel: 0043-(0)1- 404420

Volkshilfe Ősterreich
www.volkshilfe.at
Auerspergstrasse 4
1010 Wien
Tel: 0043-(0)1- 402 6209
Fax: 0043-(0)1- 408 5801
E-Mail: wieoffice@volkshilfe.at

Ősterreich Rotes Kreuz
www.roteskreuz.at
Ősterreichisches Rotes Kreuz
Wiedner Hauptstraße 32
1040 Wien
Tel: 0043-(0)1- 589 00 –152
Fax: 0043-(0)1- 589 00-159
E-Mail: service@roteskreuz.at

Diakonie Ősterreich
www.diakonie.at
Trautsong 8, 1080 Wien
Tel: 0043-(0)1- 409 8001
E-Mail: diakonie@diakonie.at
Ősterreichische Arbeitsgemeinschaft
für Rehabilitation
Dachorganisation der Behindertenverbände Ősterreichs
www.oear.or.at
Stubenring 2/1/4
1010 Wien
Tel: 0043-(0)1- 513 15 33-0
E-Mail: dachverband@oear.or.at

Caritas Ősterreich
www.caritas.at
Caritas Ősterreich
Albrechtskreithgasse 19-21
1160 Wien
Tel: 0043-(0)1- 488 31- 400
E-Mail: office@caritas-austria.at

osti a pod.

Užitočné informácie sú k dispozícii tiež na nasledujúcich webových stránkach:

m opatrovaní
riadku:
Hospodárska

www.24h-pflegerverband.at
www.tt-transport.sk
www.seniorenbund.at

www.pensionistenverband.at
www.kobv.at
www.gespag.at

www.aiw.sk
www.pflege.fsw.at
www.dachverband.at

Telefonická poradňa pre budúcich samostatne zárobkovo činných opatrovateľov Úradu sociálneho poistenia pre živnostníkov
(Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (SVA) a Hospodárskej komory Rakúska (Wirtschaftskammer Ősterreich) - bližšie
informácie pozri: www. portal.wko.at .

Slovník najčastejšie používaných fráz a slov

ezplatne)

mestnávaní
AMS (Servisy

dsmanovi

nosti

zum_gew-

nemecko
24-Stunden-Betreuung
Anmeldebescheinigung
Anmeldung
Arbeitgeber
Arbeitnehmer
Arbeitsvertrag
Auftraggeber
Auftragnehmer
Auszug aus dem Gewerberegister
beeidete und gerichtlich zertifizierte
Dolmetcher
beglaubigte Kopie
Bestätigung der Meldung
Betreuungskraft
Bezirkshauptmannschaft
Finanzamt
freies Gewerbe
Fremdenbehörde
Gebietskrankenkasse
Geburtsurkunde
Gewerbe
Gewerbeausschlussgründe
Gewerbebehörde
Gewerbeberechtigung

slovenský
24-hodinová opatrovateľská služba
potvrdenie o prihlásení k pobytu
prihlásenie
zamestnávateľ
zamestnanec
pracovná zmluva
zamestnávateľ
(dohoda o vykonaní práce)
zamestnanec
(dohoda o vykonaní práce)
výpis zo živnostenského registra
súdne overený prekladateľ s prísahou
(úradne) overená kópia
potvrdenie o prihlásení k pobytu
opatrovateľská sila
obvodný úrad
finančný úrad
voľná živnosť
cudzinecký úrad
regionálna zdravotná poisťovňa
rodný list
živnosť
prekážky vo vykonávaní živnosti
živnostenský úrad
živnostenské oprávnenie

nemecko
Gewerbestandort
Hausbetreuung
Heiratsurkunde
Magistrat
Magistratisches Bezirksamt
Meldebehörde
Nachsicht vom Gewerbeausschluss
Neugründung
Personenbetreuung
Personenbetreuungs-Vertrag
rechtswirksam
Reisepass
Sachwalter
selbstständig
Sozialversicherung
Sozialversicherungsanstalt
der gewerblichen Wirtschaft (SVA)
Staatsbürgerschaftsnachweis
Statutarstadt
Strafregisterbescheinigung
unselbstständig
Versicherungserklärung
Werkvertrag
Wirtschaftskammer

slovenský
miesto vykonávania živnosti
opatrovanie v domácnosti
sobášny list
mestský úrad
mestský okresný úrad
mestský úrad, referát pre evidenciu
obyvateľov
výnimka pri prekážkach vo vykonávaní živnosti
nové založenie
opatrovanie osôb
opatrovateľská zmluva
právoplatný
cestovný pas
zmocnenec, zástupca
samostatný
sociálne poistenie, sociálna poisťovňa
Úrad sociálneho poistenia
pre živnostníkov
občiansky preukaz, doklad o štátnom
občianstve
mesto s vlastným štatútom
výpis z registra trestov
závislý, nesamostatný
poistné vyhlásenie
dohoda o vykonaní práce
obchodná komora

Projekt je spolufinancovaný EÚ z prostriedkov ESF a zo ŠR, NP VIII JPD NUTS II Bratislava Cieľ 3

Zákon o zamestnávaní cudzincov

Občania z nových členských štátov EÚ majú po vstupe slobodu usídlenia v Rakúsku, avšak na základe prechodných opatrení nemajú slobodný prístup na trh práce. Povolenie na zamestnanie počas prechodných období aj naďalej podlieha povolovacej povinnosti podľa Zákona o zamestnávaní cudzincov (Ausländerbeschäftigungsgesetz – AuslBG). Voľný prístup na trh
práce vzniká iba vtedy, ak bol novému občanovi EÚ povolený na neprerušené obdobie 12 mesiacov alebo dlhšie. Podľa chápania Spolkového ministerstva hospodárstva a práce musí ísť
o povolenie zamestnania podliehajúce povolovacej povinnosti na riadnom trhu práce.
Opatrovatelia z nových členských štátov EÚ smú na základe Nariadenia spolkového ministra hospodárstva a práce o zamestnávaní cudzincov – AuslBVO, BGBl. II. č. 405/2006 – pri úplnom
zachovaní prechodných opatrení – vykonávať bez povolenia iba úplne špeciálne opatrovateľské činnosti a nie je im povolený prístup na riadny trh práce vyžadujúci povolenie. Preto
v zmysle prechodných ustanovení v prístupovej zmluve po dvanástich mesiacoch vykonávania zamestnania, pre ktoré nie je treba povolenie, nezískavajú právo voľného pohybu
pracovníkov v Rakúsku a nemôžu bez povolenia vykonávať zamestnanie v inej oblasti.
Aby sa zaručilo, že kvalifikovaní ošetrovatelia v náročných zdravotných a nemocničných službách v inštitucionalizovanej oblasti budú môcť i naďalej po prekročení maximálneho počtu
cudzincov v prípade potreby – pre nedostatok dostupných náhradných pracovných síl – získať pracovné povolenie, zostáva zachovaná možnosť udelenia povolenia na zamestnanie podľa
§ 1 bodu 4 BHZŰV (minimálne mzdové ohodnotenie pre kvalifikovanú pracovnú silu musí byť dodržané).
Výnimka z rakúskeho Zákona o zamestnávaní cudzincov (Ausländerbeschäftigungsgesetz – AuslBG), na základe ktorej nie je nutné pracovné povolenie (bewilligungsfrei) sa týka iba tých
občanov členských štátov EÚ, ktorí poskytujú osobné opatrovateľské služby a starostlivosť v súkromných domácnostiach, kde osoby vyžadujúce si opateru poberajú príspevok na opateru
najmenej od stupňa 3, pričom opatrovateľ podlieha zároveň povinnosti úplného sociálneho poistenia podľa Zákona o všeobecnom sociálnom poistení (ASVG), aby sa zabezpečilo, že
nebude zamestnaný pod minimálnu hranicu.

Užitočné webové stránky

www.wko.at - Hospodárska komora Rakúska (Wirtschaftskammern Ősterreich) s informáciami a odporúčaniami pre podnikateľov
www.gruenderservice.at - ďalšie informácie pre založenie živnosti, rôznych systémoch podpory a pod.
www.help.gv.at - informácie o úradných postupoch v Rakúsku vrátane formulárov, informácií o životných a pracovných podmienkach v Rakúsku, prihlasovacej povinnosti a pod.
www.bmf.gv.at - Spolkové ministerstvo financií (Bundesministerium fűr Finanzen) s užitočnými informáciami o otázkach zdaňovania, presídlenia a pod.

2. Communication Group
Working groups of EURES advisors ensure the performance of strategic tasks
of EURES network. The Communication Group is one of the working groups,
which is the co-implementator of a high quality communication strategy of our
network. Its aim is to ensure effective awareness building of the clients of services of EURES network. Central tasks of the working group include in particular
organisational and technical part of ensuring active communication with the
public. It tries to perform such task through the mapping of the clients´ needs
followed by making available as much as possible useful information with the
help of advanced information technologies and marketing means. When making
information available, it keeps to the following principles: transparency, understandability, simple access to information and feedback. Thus, the objective is
to achieve an optimal awareness level of all clients of EURES network and to
contribute to effective communication with the network partners.
The activity of the Communication Group is focused on the performance of the
following activities:
- updating and checking the content functionality of the network’s web site
Zamestnávanie
občanov
SR v Rakúsku
- implementation
of advertising strategy
- opatrovateľské
služby
- creation and maintenance of documentation centres
AKO POSTUPOVAŤ V ZMYSLE NOVELY
RAKÚSKEHO
ZÁKONA O DOMÁCEJ
- provision
of promotional items.
STAROSTLIVOSTI A ŽIVNOSTENSKÉHO PORIADKU?
Osobnú opatrovateľskú starostlivosť na základe novej úpravy rakúskeho zákona o domácej
starostlivosti možno poskytovať už nielen ako závislú činnosť (zamestnanec, t.j. na základe
pracovno-právneho vzťahu so zamestnávateľom), ale aj ako samostatnú zárobkovú činnosť
založením voľnej živnosti pre opatrovateľskú činnosť.

Web site www.eures.sk
One of the main tasks of the working group of EURES advisors dealing with the
communication strategy is the updating and checking of the web content in
the information area and also in the mediation area as a service focused on all
target groups of clients so that it could provide latest information concerning
all legislative amendments on both internal and foreign labour markets. The
objective of the group is to innovate the graphics and content of the web site
and to propose such changes that make the access to information and vacancies
easy for the clients, broaden the content and availability of information provided and orientation in the created files, folders and links; thus, by improving
Adresy rakúskych opatrovateľských organizácií
the functionality and content itZamestnávanie
helps increase the frequency of visits on it and
clients´ satisfaction.
občanov SR v Rakúsku
Národný projekt č. VIII, Zvýšenie rozsahu a kvality poskytovania sprostredkovateľských služieb

Hilfswerk Ősterreich
www.hilfswerk.at
Apollogasse 4/5
1070 Wien
Tel: 0043-(0)1- 404420

Ősterreich Rotes Kreuz
www.roteskreuz.at
Ősterreichisches Rotes Kreuz
Wiedner Hauptstraße 32
1040 Wien
Tel: 0043-(0)1- 589 00 –152
Fax: 0043-(0)1- 589 00-159
E-Mail: service@roteskreuz.at

Volkshilfe Ősterreich
www.volkshilfe.at
Auerspergstrasse 4
1010 Wien
Tel: 0043-(0)1- 402 6209
Fax: 0043-(0)1- 408 5801
E-Mail: wieoffice@volkshilfe.at

Diakonie Ősterreich
www.diakonie.at
Trautsong 8, 1080 Wien
Tel: 0043-(0)1- 409 8001
E-Mail: diakonie@diakonie.at

Ősterreichische Arbeitsgemeinschaft
für Rehabilitation
Dachorganisation der Behindertenverbände Ősterreichs
www.oear.or.at
Stubenring 2/1/4
1010 Wien
Tel: 0043-(0)1- 513 15 33-0
E-Mail: dachverband@oear.or.at

Caritas Ősterreich
www.caritas.at
Caritas Ősterreich
Albrechtskreithgasse 19-21
1160 Wien
Tel: 0043-(0)1- 488 31- 400
E-Mail: office@caritas-austria.at

Advertisement
RAKÚSKEHO ZÁKONA O DOMÁCEJ
STAROSTLIVOSTI A ŽIVNOSTENSKÉHO PORIADKU?
At present, an important role is played by advertisement when promoting various activities. Within the communication strategy, the advertising information
banners on web sites represented the main tool by which the promotion of
EURES network has been ensured. Internet sites have been chosen for advertisement which are known as frequently visited by applicants for employment,
namely - www.profesia.sk and www.zoznam.sk. This method of advertising is
used for important activities organised by EURES network like, e.g. International
Job Fairs etc.

Užitočné informácie sú k dispozícii tiež na nasledujúcich webových stránkach:

Dotazy možno adresovať (úrady, inštitúcie)
• ohľadom otázok o živnosti:
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
(Spolkové ministerstvo hospodárstva a práce)
www.bmwa.gv.at
Stubenring 1
1011 Wien
Tel: 0043-(0)1-71100-0
E-Mail: service@bmwa.gv.at
• ohľadom registrácie živnosti:
Gewerbebehőrde (Živnostenské úrady)
www.wien.gv.at/gewerbe
Wipplingerstraße 8
1011 Wien
Tel: 0043-(0)1-534 36-97 117, 118
Fax: 0043-(0)1-534 36 99-97 115
• ohľadom otázok k potvrdeniu
o prihlásení pobytu:
Bundesministerium für Inneres (Spolkové
ministerstvo vnútra)
www.bml.gv.at
• ohľadom sociálneho poistenia:
Bundessozialamt (Spolkový sociálny úrad)
www.basb.bmsg.gv.at
Babenbergerstraße 5
1010 Wien
Tel: 0043-(0)800-220303
E-Mail: bundessozialamt@basb.gv.at

alebo
Bundesministerium für Soziales und Konsumentenschutz (Spolkové ministerstvo
sociálnych vecí a ochrany spotrebiteľa)
www.bmsk.gv.at
Stubenring 1
1011 Wien
Tel: 0043-(0)1-71100-0
E-Mail: service@bmwa.gv.at
Tel: 0043-(0)800-201 622 (bezplatne)
www.pflegedaheim.at
• ohľadom sociálneho poistenia
živnostníkov:
Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen
Wirtschaft (Úrad sociálneho poistenia pre
živnostníkov)
www.esv-sva.sozvers.at
Wiedner Hauptstraße 84-86, 1051 Wien
Tel: 0043-(0)1-546 54-0
• ohľadom daní:
Bundesministerium für Finanzen (Spolkové
ministerstvo financií)
www.bmf.gv.at
Hintere Zollamtsstraße 2b
1030 Wien
Tel: 0043-(0)1-514 33
E-Mail: service@bmwa.gv.at

• otázky k zákonu o domácom opatrovaní
a k novele živnostenského poriadku:
Wirtschaftskammern Ősterreich (Hospodárska
Komora Rakúska)
www.wko.at
Wiedner Hauptstraße 63
1045 Wien
Tel: 0043-(0)5- 90 900
Hotline: 0043-(0)800-221 223 (bezplatne)
E-Mail: callcenter@wko.at
• ohľadom podrobností o zamestnávaní
cudzincov :
Arbeitsmarktservice Ősterreich – AMS (Servisy
pre trh práce)
www.ams.or.at/neu/
alebo
sťažnosti možno adresovať ombudsmanovi
AMS:
www.ams.or.at/neu/10331.htm
• ohľadom novozaloženia živnosti
v Rakúsku :
www.neugruenderweb.at/weg_zum_gewerbeschein.php

www.24h-pflegerverband.at
www.tt-transport.sk
www.seniorenbund.at

- opatrovateľské služby

www.pensionistenverband.at
www.kobv.at
www.gespag.at

www.aiw.sk
www.pflege.fsw.at
www.dachverband.at

AKO POSTUPOVAŤ V ZMYSLE NOVELY

Osobnú opatrovateľskú starostlivosť na základe novej úpravy rakúskeho zákona o domácej
starostlivosti možno poskytovať už nielen ako závislú činnosť (zamestnanec, t.j. na základe
pracovno-právneho vzťahu so zamestnávateľom), ale aj ako samostatnú zárobkovú činnosť
založením voľnej živnosti pre opatrovateľskú činnosť.

Telefonická poradňa pre budúcich samostatne zárobkovo činných opatrovateľov Úradu sociálneho poistenia pre živnostníkov
(Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (SVA) a Hospodárskej komory Rakúska (Wirtschaftskammer Ősterreich) - bližšie
informácie pozri: www. portal.wko.at .

Slovník najčastejšie používaných fráz a slov
nemecko
24-Stunden-Betreuung
Anmeldebescheinigung
Anmeldung
Arbeitgeber
Arbeitnehmer
Arbeitsvertrag
Auftraggeber
Auftragnehmer
Auszug aus dem Gewerberegister
beeidete und gerichtlich zertifizierte
Dolmetcher
beglaubigte Kopie
Bestätigung der Meldung
Betreuungskraft
Bezirkshauptmannschaft
Finanzamt
freies Gewerbe
Fremdenbehörde
Gebietskrankenkasse
Geburtsurkunde
Gewerbe
Gewerbeausschlussgründe
Gewerbebehörde
Gewerbeberechtigung

slovenský
24-hodinová opatrovateľská služba
potvrdenie o prihlásení k pobytu
prihlásenie
zamestnávateľ
zamestnanec
pracovná zmluva
zamestnávateľ
(dohoda o vykonaní práce)
zamestnanec
(dohoda o vykonaní práce)
výpis zo živnostenského registra
súdne overený prekladateľ s prísahou
(úradne) overená kópia
potvrdenie o prihlásení k pobytu
opatrovateľská sila
obvodný úrad
finančný úrad
voľná živnosť
cudzinecký úrad
regionálna zdravotná poisťovňa
rodný list
živnosť
prekážky vo vykonávaní živnosti
živnostenský úrad
živnostenské oprávnenie

nemecko
Gewerbestandort
Hausbetreuung
Heiratsurkunde
Magistrat
Magistratisches Bezirksamt
Meldebehörde

Nachsicht vom Gewerbeausschluss
Neugründung
Personenbetreuung
Personenbetreuungs-Vertrag
rechtswirksam
Reisepass
Sachwalter
selbstständig
Sozialversicherung
Sozialversicherungsanstalt
der gewerblichen Wirtschaft (SVA)
Staatsbürgerschaftsnachweis
Statutarstadt
Strafregisterbescheinigung
unselbstständig
Versicherungserklärung
Werkvertrag
Wirtschaftskammer

slovenský
miesto vykonávania živnosti
opatrovanie v domácnosti
sobášny list
mestský úrad
mestský okresný úrad
mestský úrad, referát pre evidenciu
obyvateľov
výnimka pri prekážkach vo vykonávaní živnosti
nové založenie
opatrovanie osôb
opatrovateľská zmluva
právoplatný
cestovný pas
zmocnenec, zástupca
samostatný
sociálne poistenie, sociálna poisťovňa
Úrad sociálneho poistenia
pre živnostníkov
občiansky preukaz, doklad o štátnom
občianstve
mesto s vlastným štatútom
výpis z registra trestov
závislý, nesamostatný
poistné vyhlásenie
dohoda o vykonaní práce
obchodná komora

Projekt je spolufinancovaný EÚ z prostriedkov ESF a zo ŠR, NP VIII JPD NUTS II Bratislava Cieľ 3

Národný projekt č. VIII, Zvýšenie rozsahu a kvality poskytovania sprostredkovateľských služieb
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Pracovné skupiny siete EURES na Slovensku

Vezmite do úvahy uvedené informácie
PRED náborom zamestnancov zo zahraničia
PORADENSTVO A PLÁNOVANIE

OPATRENIA

Miestne služby zamestnanosti

Predtým, než začnete hľadať uchádzačov
zo zahraničia, skúste sa obrátiť na pracovníkov
miestnej verejnej služby zamestnanosti
a prediskutovať s nimi vaše potreby. Možno sa
im podarí nájsť vhodných kandidátov
z bližšieho okolia.

Pripravte profil uchádzača

Aké konkrétne zručnosti, schopnosti
a spôsobilosti sú potrebné na vykonávanie
daných pracovných úloh?

Vypracujte plán

Ak sa rozhodnete uskutočniť nábor
zamestnancov zo zahraničia:
Sformulujte ciele, prínosy, riziká a náklady
súvisiace s náborom zo zahraničia. Stanovte si
termíny, pretože nájsť medzinárodných
uchádzačov môže trvať dlhšie.

Kontaktujte príslušné úrady

(evidencia cudzincov alebo
podobné služby vo vašej krajine)
Zistite, či je potrebné urobiť ďalšie kroky, aby
ste mohli zamestnať cudzieho štátneho
príslušníka. Musí byť osobitne zaevidovaný
alebo platiť nejaké poplatky? Zamestnanci
prichádzajúci z niektorých krajín budú možno
potrebovať pracovné povolenie.

Ubytovanie/bývanie

Zvážte praktické kroky, ktoré bude musieť nový
zamestnanec zo zahraničia urobiť, aby si našiel
ubytovanie alebo bývanie. Je ubytovanie
k dispozícií na danom mieste? Ako ho možno
nájsť a koľko stojí? Môžete novému
zamestnancovi poskytnúť rady alebo podporu?

www.eures.sk
www.eures.europa.eu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave
Leták bol vydaný za finančnej spoluúčasti Európskej komisie 08/09

Vezmite do úvahy uvedené informácie
PO nábore zamestnancov zo zahraničia
INTEGRÁCIA ZAMESTNANCOV

OPATRENIA

Uvítací balíček

Uvítací balíček je užitočným doplnkom
k formálnemu uvedeniu do zamestnania.
Môžete v ňom uviesť informácie o danej lokalite,
ako napríklad, dopravné spoje a trasy príchodu
na pracovisko, ako aj mapu a informácie
o blízkych zariadeniach.

Právne a administratívne formality

Zamestnanci, ktorí sa potrebujú prihlásiť na
úradoch, zrejme požiadajú o uvoľnenie z práce.
Zohľadnite fakt, že budú potrebovať čas na
prihlásenie sa do systému sociálneho poistenia,
vybavenie registračných dokladov alebo iných
formalít požadovaných úradmi.

Rodinné záležitosti a usídlenie

Nemôžete prevziať zodpovednosť za každý
aspekt integrácie vašich nových zamestnancov,
ale zohľadnite ich situáciu a čas, ktorý môžu
potrebovať na to, aby si našli bývanie, navštívili
školy alebo pomohli vlastnej rodine.

Príprava domácich zamestnancov Zapojte do náborového konania v čo najväčšej

miere vašich súčasných zamestnancov.
Vysvetlite im, čo robíte a prečo to robíte.
Zorganizovanie spoločenského podujatia
pomôže vašim zamestnancom navzájom sa
spoznať. Nechcete predsa, aby sa cítili ohrození
novými zamestnancami.

Mentorstvo

Pridelenie mentora, ktorý usmerní
zamestnancov v pracovnej kultúre, rutine
a sociálnych aspektoch ich novej práce, je
pozitívnym krokom na podporu ich integrácie na
pracovisku. Touto osobou by mohol byť niekto,
kto už mal podobnú skúsenosť.

www.eures.sk
www.eures.europa.eu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave
Leták bol vydaný za finančnej spoluúčasti Európskej komisie 08/09

na individuálnej úrovni.
Nárast nárokov na odbornú ale i jazykovú vybavenosť EURES poradcov neustále
narastá. Zvyšujúci sa dopyt po informáciách zo strany klientov a partnerov siete
EURES u nás i v zahraničí, podmieňuje EURES poradcov k aktívnemu sebavzdelávaniu. Flexibilné poskytovanie odborného poradenstva, zastupovanie Slovenska na rozličných zahraničných odborných fórach podporujú význam zakladania
dokumentačných centier.
Dokumentačné centrá predstavujú príručnú knižnicu každého EURES poradcu.
Tento rok v nich našli miesto tak odborná ako i časopisecká literatúra, či multilicencie na prekladový slovník pre mutácie anglický a nemecký jazyk. Každodennou
pracovnou pomôckou EURES poradcov sa stali knižné tituly a časopisy svojimi
príspevkami rozširujú obzor a podporujú tvorivosť poradcov.
Propagačné materiály
Dôležitou súčasťou služieb EURES je aj samotná propagácia siete širokej verejnosti. Na to slúžia rôzne propagačné materiály viditeľne označené logom EURES.
Sú k dispozícií členom EURES pri plnení jednotlivých aktivít doma aj v zahraničí.
Vhodným spôsobom propagujú sieť a priťahujú záujem klientov o informácie
o sieti EURES Slovensko.
V rozpočtovom období 2008/2009 boli zabezpečené nasledujúce propagačné
materiály: ceruzky, perá, foldre s poznámkovými blokmi, USB kľúče, reklamné
nožíky a vizitky určené pre EURES poradcov/asistentov.
3. Skupina zameraná na spoluprácu so zamestnávateľmi a študentmi
S cieľom skvalitňovania služieb poskytnuté zamestnávateľom a študentom bola
v roku 2007 založená pracovná skupina zameraná na tieto dve cieľové skupiny.
Hlavnou úlohou pracovnej skupiny bola predovšetkým tvorba informačných balíkov a materiálov na „Raňajky so zamestnávateľmi“ ako napr. jednotná pozvánka,
prezentácia k zamestnávaniu cudzincov a skrátený film o službách siete EURES
zameranej na zamestnávateľské subjekty. Ďalšou dôležitou úlohou pracovnej
skupiny bola aktualizácia letáku pre zamestnávateľov a tvorba kompletných informácií novej webovej stránky siete EURES pre slovenských zamestnávateľov
ako aj zamestnávateľov z iných krajín, ktoré sú preložené do troch jazykových
mutácií.
EURES poradcovia pravidelne chodievajú prezentovať služby siete EURES na
stredné školy študentom, ktorí majú záujem študovať a pracovať v členských
štátoch Európskej únie. Na tento účel pracovná skupina vytvorila jednotnú
prezentáciu pre študentov, ktorá má uľahčiť EURES poradcom poskytovanie
kompletných informácií pre túto cieľovú skupinu. Prostredníctvom prezentácií
EURES poradcovia poskytujú všeobecné informácie o sieti EURES, o pracovných
povoleniach, životných a pracovných podmienkach v členských štátoch EÚ,
o podmienkach štúdia v jednotlivých štátoch a o užitočných webových stránkach
pre získanie štipendií.
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Working Groups of EURES network in Slovakia

Mgr. Vanda Grófová
EURES coordinator

Central Office of Labour Social Affairs and Family
Župné 5 - 6
Bratislava 812 67, Slovakia
phone: +421 220 441 844
vanda.grofova@upsvar.sk
www.eures.sk

Documentation centres
In order to improve the quality standard of the services provided, it is necessary
to ensure conditions for permanent education of EURES advisors/assistants at
individual levels. The requirements for professional and language skills of EURES
advisors/assistants have been permanently increasing. The increasing demand
for information on the part of clients and partners of EURES network both in our
country and abroad stimulates active self-education of EURES advisors. By flexible delivery of professional consultancy, representation of Slovakia at various
professional forums abroad the significance of the foundation of documentation centres is enhanced. Documentation centres represent a reference library
of each EURES advisor. This year, there have been located both technical and
periodical literature, and multi-licenses for a bilingual dictionary for English and
German versions. Book editions have become an everyday work aid of EURES
advisors, and by their contributions and journals advisors broaden their horizons
and enhance creativity.
Promotional items
An important part of EURES services involves the promotion of the network
as such to the general public. Various promotional items visibly marked by
EURES logo serve such purpose. They are available for EURES members when
performing various activities inland and also abroad. They promote the network
in an appropriate manner and attract clients´ interest in information on the
network EURES Slovakia.The following promotional items were provided in the
fiscal period 2008-2009: pencils, pens, folders with notepads, USB keys, advertising
knives and business cards designated for EURES advisors/assistants.
3. The group focused on cooperation with employers and students
In order to improve the quality of services provided to employers and students,
a working group focused on these two target groups was established in 2007.
Main task of the working group involved in particular the creation of information packages and materials for the “Breakfast with employers”, like e.g. a uniform invitation card, presentation concerning the employment of foreigners and
a shortened movie on the services of EURES network focused on employers´
entities. Another important role of the working group consisted of the updating
of leaflet for employers and the creation of comprehensive information on a new
web site of EURES network for both the Slovak employers and employers from
other countries, which have been translated into three languages.
EURES advisors regularly go out to present the services of EURES network to
the students at secondary schools interested in studying and working in the
European Union Member States. For that purpose, the working group has developed a single presentation for students, which should facilitate the provision
of comprehensive information by EURES advisors to such target group. EURES
advisors provide general information through EURES presentations concerning
EURES network, working permits, living and working conditions in the EU Members States, study requirements in various States, and useful web sites for the
purpose of obtaining scholarships.
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AKTIVITY SIETE EURES V OBDOBÍ 2008 - 2009
Panelová diskusia s EÚ inštitúciami

Panelová diskusia bola organizovaná sieťou EURES v období od 22. septembra
2008 do 9. októbra 2008 v deviatich nasledujúcich mestách: Bratislava, Nitra,
Trnava, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Humenné, Košice a Stará Ľubovňa
Na EURES poradcov sa obracajú klienti s rôznorodými ťažkosťami, ktoré sa týkajú
nielen problematiky hľadania vhodného pracovného miesta, ale aj daní, sociálneho zabezpečenia, zdravotného poistenia, založenia živnosti. Z tohto dôvodu
sme sa rozhodli zorganizovať diskusiu, pozvať EÚ inštitúcie a týmto spôsobom
získať odpovede na mnohé otázky.
Cieľom uvedenej aktivity bola snaha pomôcť klientom pri riešení problémov,
ktoré súvisia s ich pobytom, prácou, či štúdiom v krajinách EÚ a vedieť ich
správne usmerniť.
Súčasťou stretnutí boli prezentácie služieb poskytovaných pozvanými inštitúciami
pôsobiacimi v oblasti európskych záležitostí a predovšetkým vzájomná výmena
informácií a riešenie konkrétnych problémov klientov súvisiacich s mobilitou
v rámci EÚ (napr. problematika platenia daní, vrátenie daní, odvody na sociálne
poistenie, transfer dávok v nezamestnanosti, rodinné dávky, založenie živnosti
v krajinách EÚ/EHP, zdravotné poistenie, stáže a dobrovoľnícke pobyty pre
študentov v zahraničí).
Zúčastnené inštitúcie: Úrady a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Sociálna
poisťovňa, Daňové riaditeľstvo SR, Všeobecná zdravotná poisťovňa, Obvodný
úrad - odbor živnostenského podnikania, SAIA, Europe Direct, RPIC, Cudzinecká
polícia, Inšpektorát práce.
Vzhľadom na pozitívnu spätnú väzbu a na každoročné zmeny v legislatíve
týkajúcej sa napr. sociálneho zabezpečenia a daní, považujeme za potrebné
posilňovať spoluprácu medzi všetkými kompetentnými inštitúciami aj v ďalších
rokoch. Sekundárnym výsledkom tejto aktivity je zvýšenie kvality informovania
klientov o aktuálnych zmenách týkajúcich sa mobility, preto by sme navrhovali
v ďalšom rozpočtovom období siete EURES, zorganizovanie tejto aktivity postupne aj v ďalších mestách SR.
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ACTIVITIES OF EURES NETWORK IN THE PERIOD 2008 – 2009

Panel discussion with EU institutions

Panel discussion as organised by EURES network in the period from 22 September 2008 to 9 October 2008 in the following nine cities: Bratislava, Nitra, Trnava,
Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Humenné, Košice a Stará Ľubovňa.
EURES advisors are addressed by clients having various problems including not
only the issues related to the search of an appropriate job, but also taxes, social
security, health insurance, trade licensing. For this reason, we have decided to
organise a discussion, invite EU institutions, and thus obtain answers to many
questions.
The objective of the said activity involved efforts to assist clients in solving the
problems related to their stay, work or study in the EU countries and to be able
to give them appropriate guidance.
The meetings included presentations of services provided by the institutions invited and operating in the field of European affairs, and in particular mutual
information exchange, solutions of concrete problems of the clients connected
with mobility within the European Union (e.g. the issues concerning tax payments, tax return, deductions for social insurance, transfer of unemployment
benefits, allowances, trade licence registration in EU/EEA countries, health insurance, stays and voluntary stay for students abroad).
With regard to a positive feedback and yearly amendments of legislation concerning, e.g. social security and taxes, we consider necessary to strengthen the
cooperation among all competent institutions also in the forthcoming years.
A secondary result of this activity consists of quality improvement of clients´
awareness of latest changes concerning mobility, and therefore we have proposed that such activity be organised in the subsequent fiscal period of EURES
network also in other towns and cities of the Slovak Republic.
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Raňajky so zamestnávateľmi
Sieť EURES v rozpočtovom období 2008/2009 zorganizovala už po tretíkrát pracovné „Raňajky so zamestnávateľmi“ za účelom skvalitnenia, rozšírenia a prehlbovania spolupráce s kľúčovými zamestnávateľmi na regionálnej úrovni.
Raňajky sa konali na 46 úradoch práce a pozvanie prijalo takmer 700 slovenských zamestnávateľov.
Vzhľadom na aktuálnu situáciu trhu práce na Slovensku bolo stretnutie orientované predovšetkým na možnosti využívania služieb úradov práce, sociálnych
vecí a rodiny zameraných na mobilitu pracovnej sily na národnej i nadnárodnej úrovni. Zamestnávateľom boli po prezentácii aktuálneho vývoja nezamestnanosti v každom regióne priblížené opatrenia vlády SR určené na zmiernenie
dopadov finančnej a hospodárskej krízy - nové nástroje aktívnej politiky trhu
práce účinné od 1. marca 2009. Hostí najviac zaujímali projekty zamerané na
udržanie zamestnanosti u zamestnávateľov, ktorí v dôsledku finančnej a hospodárskej krízy uvažujú o prepúšťaní svojich zamestnancov. Zároveň si vypočuli
prezentáciu o činnosti siete EURES. Získali informácie o poradenských službách
siete pre slovenských zamestnávateľov, o možnostiach zamestnať pracovníkov
z členských krajín EÚ/EHP, o zverejňovaní pracovných ponúk a o pripravovaných
aktivitách na európskej úrovni. Všetci boli pozvaní na XI. Medzinárodnú burzu
práce v Bratislave, s možnosťou ich aktívnej participácie. Zamestnávatelia boli
taktiež oboznámení s rozdielnym postupom pri zamestnávaní občanov EÚ/EHP
a občanov „tretích krajín“.
Po vyčerpávajúcich informáciách mali zamestnávatelia možnosť diskutovať nielen o problematike, ktorá bola hlavnou témou stretnutia, ale aj o iných praktických otázkach, ktoré ich zaujímali. Pri káve a občerstvení v príjemnej a uvoľnenej
atmosfére sa na niektorých úradoch „raňajky“ predĺžili až do obeda.
Zamestnávatelia ocenili záujem úradu práce, ktorý sa snaží promptne reagovať
na aktuálne zmeny na trhu práce a organizovať pracovné stretnutia neformálneho charakteru, kde môžu predložiť požiadavky a návrhy, vymeniť svoje skúsenosti a zároveň nadviazať nové osobné kontakty.
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Breakfast with employers
In the fiscal period 2008/2009, EURES network organised the “Breakfast with
employers” for the third time in order to improve the quality of, broaden and
strengthen the cooperation with key employers at the regional level.
Breakfast took place at 46 Labour Offices, and almost 700 Slovak employers
accepted the invitation.
With regard to the current situation on the labour market in Slovakia, the meeting
focused in particular on the possibilities of using the services of the Offices of
Labour, Social Affairs and Family directed at labour force mobility at the national and transnational levels. After presentations of the current development
of unemployment in each region, the employers were made familiar with the
measures of the Government of the Slovak Republic designed to mitigate the
impacts of financial and economic crisis - new instruments of active policy of
labour market effective from 1 March 2009. The guests were mostly interested
in the projects designed to maintain employment with the employers that are
considering to lay off their employees in consequence of the financial and economic crisis. At the same time, they listened to the presentation on the activity
of EURES network. They obtained information on consultancy services of the
network for the Slovak employers, on the possibilities to employ workers from
EU/EEA Member States, on the publication of vacancies and on the activities
being prepared at the European level. They all have been invited to the 11th International Job Fair in Bratislava including the possibility to actively participate
therein. Employers have been also informed of a different procedure applicable
to the employment of EU/EEA citizens and “third countries” citizens.
Having received exhaustive information, the employers could discuss not only
the issues representing the leading topic of the meeting, but also other practical
questions they were interested in. The “breakfast” with coffee and refreshment
in pleasant and relaxed atmosphere lasted at some offices until lunchtime.
The employers appreciated the interest of the Labour Office which makes
efforts to promptly react to latest changes on the labour market and to organise
workshops of informal nature where they can present their requirements and
proposals, exchange their experiences and, at the same time, make new personal contacts.
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XI. Medzinárodná burza práce
Sieť EURES v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny zorganizovalo
v poradí XI. Medzinárodnú burzu práce, ktorá bola kombinovaná s iniciatívou
Európskej komisie „Vieš čo sociálna Európa môže urobiť pre Teba?“ Predmetná
akcia sa uskutočnila počas jedného dňa v mesiaci marec 2009 v Bratislave.
Burzy sa zúčastnilo 11 zahraničných zamestnávateľov a 9 slovenských, ktorí
celkovo ponúkali 1 500 voľných pracovných miest v nasledujúcich odvetviach:
strojárska výroba, hotelierstvo, zdravotníctvo a sociálna starostlivosť, stavebníctvo, poľnohospodárstvo - sezónne práce.
V 20tich stánkoch ponúkali svoje služby kolegovia a partneri siete EURES
z nasledujúcich krajín: Česká republika, Dánsko, Fínsko, Holandsko, Francúzsko, Maďarsko, Nórsko, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko,
Švédsko, Taliansko, Veľká Británia, Malorka, zástupcovia cezhraničných partnerstiev EURES T - Beskydy a EURES T - Danubius.
XI. Medzinárodná burza práce bola po prvý krát kombinovaná s iniciatívou Európskej komisie „Vieš čo sociálna Európa môže urobiť pre Teba?“ Návštevníci sa
mali možnosť na jednom mieste pod cirkusovým šiatrom informovať ohľadom
záležitostí týkajúcich sa Inštitúcií EÚ a informačných a poradenských sietí EÚ.
Prítomné inštitúcie: Cedefop, Eurodesk, Solvit, Europe Direct, Refernet, Eurodesk,
Europass, Kultúrny kontaktný bod Slovensko, Enterprise Europe Network, Program celoživotného vzdelávania, Európske spotrebiteľské centrum, Informačná
kancelária Európskeho parlamentu, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.
XI. Medzinárodná burza práce v číslach:
Na základe spätnej väzby, ktorá bola rozdávaná pri vstupe do priestorov haly sa
burzy zúčastnilo 1 450 návštevníkov. Celkový počet zúčastnených slovenských
a zahraničných zamestnávateľov, partnerov siete EURES z domova a zahraničia
bolo 46.
Počet zúčastnených zástupcov inštitúcií EÚ v rámci iniciatívy Európskej komisie
bolo 12.
Podľa zúčastnených zamestnávateľov a EURES poradcov sa pri každom stánku
v priebehu dňa zastavilo cca 100 až 200 záujemcov. Zamestnávatelia hodnotili úroveň kandidátov veľmi kladne, väčšina uchádzačov spĺňala kvalifikačné
predpoklady na získanie zamestnania a podľa ich vyjadrenia, v dôsledku dopadov hospodárskej krízy sa zamestnávatelia prvý raz ocitli vo výhode a mohli si
vyberať z veľkého počtu kvalitných uchádzačov.
Zamestnávatelia, ktorí sa zúčastnili burzy práce ponúkali spolu 1 500
voľných pracovných miest. Na základe zisťovania úspešnosti bolo počas burzy
zamestnávateľmi zrealizovaných celkom 375 výberových pohovorov a zatiaľ
potvrdených 160 pracovných prísľubov.
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11th International Job Fair
In cooperation with the Central Office of Labour, Social Affairs and Family,
EURES network has organised the 11th International Job Fair combined with
the initiative of the European Commission “Do you know what the social Europe
can do for you?” Such action took place during one month - March 2009 in
Bratislava.
The Fair has been attended by 11 foreign employers and 9 Slovak ones who offered 1 500 vacancies in total in the following industries: machine industry, hotel
business, health service and social care, building industry, agriculture - seasonal
work.
Colleagues and partners of EURES network from the following countries offered
their services in 20 stands: Czech Republic, Denmark, Finland, the Netherlands,
France, Hungary, Norway, Poland, Austria, Slovenia, Spain, Switzerland, Sweden, Italy, Great Britain, Mallorca, representatives of cross-border partnerships
EURES T - Beskydy a EURES T - Danubius.
It was for the first time when 11th International Job Fair was combined with the
initiative of the European Commission “Do you know what the social Europe can
do for you?” The visitors had a chance to get information of the matters regarding the EU institutions and EU information and consultancy networks on the
spot under the circus tent. The attending institutions: Cedefop, Eurodesk, Solvit,
Europe Direct, Refernet, Eurodesk, Europass, Cultural Contact Point Slovakia,
Enterprise Europe Network, Lifelong Learning Programme, European Consumer
Centre, Information Office of the European Parliament, European Commission
Representation in Slovakia.
11th International Job Fair in figures:
Based on the feedback handed out at the entrance to the premises of the hall,
the Fair has been attended by 1 450 visitors. The total number of attending
Slovak and foreign employers, internal and foreign partners of EURES network
was 46.
The number of attending representatives of EU institutions within the initiative
of the European Commission was 12.
According to the attending employers and EURES advisors, approximately 100
to 200 applicants stopped at each stand during the day. The employers assessed
the level of applicants very high, majority of applicants met qualification requirements for getting employed, and in their opinion, in the result of impacts
of economic crisis the employers occurred for the first time in an advantageous
position and could choose from numerous high quality candidates.
The employers attending the Job Fair offered in total 1 500 vacancies. Based on
success assessment, 375 interviews have been performed and 160 job offers
have been so far confirmed during the Fair.
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Česko-Slovenský seminár
Česká republika je krajinou, s ktorou vzhľadom na kultúrnu príbuznosť organizujeme množstvo spoločných aktivít v rámci mobility pracovnej sily. EURES poradcovia sa pravidelne zúčastňujú na medzinárodných burzách práce v oboch krajinách a zamestnávatelia z Českej republiky predstavujú majoritu zahraničných
zamestnávateľov ponúkajúcich pracovné miesta na slovenských burzách práce.
Z dôvodu skvalitnenia komunikácie a spolupráce medzi slovenskými a českými
EURES poradcami sa uskutočnil 3 dňový česko-slovenský seminár siete EURES
v mesiaci jún 2008 v Piešťanoch. Účastníci siete EURES v ČR a na Slovensku sa
od začiatku fungovania tejto siete v oboch krajinách stretli už po štvrtý krát.
Zámerom spoločných seminárov je výmena informácií v oblasti plánovania aktivít a plnenia stanovených cieľov, informácií o trhu práce v oboch krajinách,
zvýrazňujúc trendy, nadbytky a nedostatky na trhu práce, štatistické hodnoty
týkajúce sa pracovnej mobility, záležitosti spojené s cezhraničnými partnerstvami a výmenou voľných pracovných miest.
EURES poradcovia sa podelili o svoje najlepšie skúsenosti a praktiky na zlepšenie
služieb poskytovaných uchádzačom o zamestnanie. Získali cenné informácie,
ktoré budú môcť ďalej využiť pri svojej práci s klientmi. Aj v budúcnosti by sme
chceli pokračovať v dobrej spolupráci, ktorá už medzi nami existuje a vzájomnej
pomoci pri riešení niektorých problémov prostredníctvom organizovania daných
stretnutí.
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Czech-Slovak seminar
Thanks to mutual cultural affinity, the Czech Republic is the country with which
we organise many joint activities within labour force mobility. EURES advisors
regularly participate in International Job Fairs in both countries, and the
employers from the Czech Republic represent majority of foreign employers
offering vacancies at the Slovak Job Fairs.
In order to improve the quality of communication and cooperation between the
Slovak and Czech EURES advisors, a 3-day Czech-Slovak seminar of EURES network took place in June 2008 in Piešťany. Since the beginning of operation of
that network in both countries, the participants of EURES network have met for
the fourth time.
The objective of joint seminars consists of information exchange in the field of
activities planning and achieving the set goals, the exchange of information
regarding the labour market in each country, underlying trends, redundancies
and deficits on labour market, statistical figures concerning labour mobility, the
affairs related to cross-border partnerships and the exchange of vacancies.
EURES advisors have shared their best experiences and practices to improve services provided to job applicants. They have obtained valuable information which
they can apply to their work with clients. We would like to continue the existing
good cooperation and mutual assistance in solving certain problems through the
organisation of such meetings also in the future.
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Spolupráca so strednými
a vysokými školami na Slovensku
Aký jazyk sa učíte?
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Sieť EURES v rámci svojej práce uskutočňuje sériu preventívnych poradenstiev
na stredných a v niektorých okresoch i vysokých školách. Prostredníctvom prezentácií sa snaží dať do povedomia študentov informáciu o možnostiach práce
a štúdia v krajinách EU/EHP.
V rámci preventívneho poradenstva na Slovensku bolo v školskom roku 2008
spolu navštívených 158 škôl s celkovým počtom 7 173 zúčastnených študentov.
Boli im rozdané dotazníky, ktoré slúžili ako spätná väzba pre EURES. Na základe
odovzdaných dotazníkov sa prezentácie siete EURES zúčastnilo spolu 7 173
študentov. Zaujímalo nás, ako sú študenti jazykovo vybavení, keďže cudzí jazyk
je dnes už jednou z nevyhnutných vecí potrebných k nájdeniu si kvalitnej práce.
Najviac študentov –  4 833 sa učí anglický jazyk, druhý najviac vyučovaný jazyk
je nemecký – 3 616 študentov. Z ďalších jazykov je to ruština – 402 študentov,
francúzštinu sa učí 372 študentov, španielčinu 82 a taliančinu 47 študentov,
131 študentov uviedlo znalosť iného jazyka.
Uvažujete o práci v zahraničí?

NIE (36%)
2588 študentov

áno (64%)
4587 študentov

Zaujímavá z pohľadu EURES bola otázka, či majú študenti záujem študovať
v zahraničí. Veľká väčšina študentov uviedla, že nechce ísť študovať do zahraničia,
až 5 836, no nezanedbateľné číslo 1 332 patrí študentom, ktorí uvažujú o štúdiu
v zahraničí. Naopak, pri otázke, ktorá bola ťažisková v rámci siete EURES, či majú
študenti záujem o prácu v zahraničí, prevažovali študenti, ktorí plánujú hľadať si
prácu v zahraničí, takmer dvojnásobne (4 587 – áno, 2 588 – nie). Viď graf 2.
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Cooperation with secondary schools
and Universities in Slovakia
What language do you learn?
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Within its work, EURES network performs a set of preventive counselling at secondary schools and in some districts also at universities. Through its presentations it tries to make the students aware of the possibilities to work and study
in EU/EEA countries.
In academic year 2008, 158 schools in total 7 173 participating students have
been visited within the preventive counselling. They have been handed out questionnaires serving as a feedback for EURES. Based on the questionnaires handed
back, 7 173 students in total attended presentations of EURES network. We were
interested in language skills of the students whereas nowadays the command of
a foreign language is one of inevitable skills necessary in order to find an appropriate job. Majority of students - 4 833 learn English, the second most preferred
language is German - 3 616 students. From among other languages it is Russian - 402 students, 372 students learn French, 82 students learn Spanish and
47 students learn Italian; 131 students indicated the command of other language.
Do you consider working abroad?

NO (36%)
2588 students

YES (64%)
4587 students

From the viewpoint of EURES, the question of whether students are interested
in studying abroad was interesting. Most of the students, even 5 836, indicated
they did not want to go and study abroad, but not insignificant number - 1 332
students were considering study abroad. On the contrary, with regard to the
question, which was crucial within EURES network, whether the students were
interested in work abroad, the students planning to look for a job abroad prevailed even twice (4 587 - yes, 2 588 - no). See Figure 2.
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Spolupráca so strednými
a vysokými školami na Slovensku
Počuli ste už o sieti EURES?

áno (25%)
NIE (75%)

Veľmi dôležité boli otázky, či sa už študenti stretli so sieťou EURES a či im prezentácia poskytla dôležité informácie. O sieti EURES ešte nikdy predtým nepočulo
5 342 študentov, 1 823 už ju pozná, pričom drvivej väčšine študentov - 5 945
daná prezentácia poskytla užitočné informácie. Dané odpovede je možné vidieť
na grafe 3 a 4.

Poskytla Vám dnešná prezentácia užitočné informácie?

NIE (17%)
áno (83%)

Čo sa týka zaujímavosti o jednotlivé krajiny, najviac zaujímavou z hľadiska práce
je pre študentov Veľká Británia - 1 991, nasleduje Nemecko - 712, Írsko - 533,
Česká republika - 459, Rakúsko - 357 a Taliansko - 236 študentov.
Na základe tohto je možné povedať, že preventívne poradenstvo v rámci siete
EURES na školách má veľký význam a spätná väzba hovorí sama za seba. Často
krát sa EURES poradcom či asistentom po prezentácii stáva, že študenti prídu za
nimi do kancelárie po radu, opýtať sa na letnú brigádu, či overiť si agentúru. Je
veľmi dôležité, aby študenti tieto informácie dostali, aby sa po skončení školy
vedeli zorientovať nielen na domácom, ale i európskom trhu práce.
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Cooperation with secondary schools
and Universities in Slovakia
Have you heard of EURES network?

YES (25%)
NO (75%)

The questions of whether the students have heard of EURES network and whether the presentation provided important information were of high significance.
5 342 students have never heard of EURES network, 1 823 ones have already
known it, while the presentation concerned provided useful information to vast
majority of the students. The respective answers can be seen in Figures 3 and 4.
Has this presentation provided useful information assistants to you?

NO (17%)
yes (83%)

As regards attractiveness of individual countries, the most attractive country for
job perspective for the students is Great Britain - 1 991, followed by Germany 712, Ireland - 533, Czech Republic - 459, Austria - 357 and Italy - 236 students.
Based on this we can say that preventive counselling within EURES network at
schools is of a great significance, and the feedback speaks clearly. It frequently
happens that after presentation the students come up to EURES advisors or assistants for advice, to ask about a summer job or check some agency. It is very
important to pass such information to the students to enable them to familiarize
not only with domestic labour market, but also with European labour market
after graduation from school.
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Rozvoj ľudských zdrojov
Výročné stretnutie EURES líniových manažérov
Cieľom prvého výročného stretnutia líniových manažérov bola integrácia a posilnenie pozície siete EURES v rámci Ústredia a Úradov práce, sociálnych vecí
a rodiny na Slovensku, zlepšenie vzájomnej spolupráce medzi členmi siete
a líniovými manažérmi.
Trojdňové stretnutie sa uskutočnilo koncom augusta 2008 v Sliači s celkovým
počtom 60 účastníkov - EURES línioví manažéri, EURES manažér a EURES poradcovia.
EURES poradcovia prezentovali fungovanie a vývoj siete EURES na Slovensku,
poslanie a jej cieľ, poskytované služby jednotlivým cieľovým skupinám. Dôležitým
bodom pracovného stretnutia bola časť v ktorej poradcovia prezentovali svoju
každodennú pracovnú činnosť, druh služieb a informácií, ktoré klientom poskytujú, prácu na front a back office, plnenie úloh voči Európskej komisii. Línioví
manažéri mali možnosť týmto spôsobom hlbšie nahliadnuť do práce členov siete
EURES. Časový priestor bol vytvorený aj pre aktivity siete EURES, ktoré boli zorganizované od vzniku siete a ktoré sme považovali za dôležité uviesť a zdôrazniť
ich úspešné výsledky. Na konci každej prezentácie nasledovali otázky a diskusia
od účastníkov, kde sa prejavil aktívny prístup a zaangažovanosť do „euresáckej“
agendy.
Línioví manažéri obdržali okrem prezentácií aj balík propagačných materiálov
siete, ako letáky, brožúry a výročnú správu za predchádzajúce rozpočtové obdobie.
Národné a regionálne pracovné stretnutia členov siete EURES
Súčasťou úspešného fungovania siete na národnej úrovni je komunikácia
a zabezpečenie informovanosti medzi všetkými jej členmi tj. medzi centrálou
EURES manažéra - EURES poradcami - EURES asistentmi. Vzhľadom na počet
členov našej siete považujeme pracovné stretnutia za potrebné a na základe
spätnej väzby od jej účastníkov sú priestorom na vyjadrenie sa, vyjasnenia si
postupov a plánov do budúcna. Prostredníctvom osobného kontaktu sa komunikuje efektívnejšie, flexibilnejšie, každý účastník má priestor na vyjadrenie svojho
názoru, nápadu.
Počas rozpočtového obdobia 2008 – 2009 sa uskutočnili 3 národné stretnutia,
ktorými účastníkmi boli EURES poradcovia, manažér a centrála národnej siete
(koordinátor, finančný expert, koordinátor cezhraničných partnerstiev).
Dĺžka jedného národného stretnutia sú 3 dni a uskutočnili sa v mesiacoch jún
08 v Hornom Vadičove, v novembri 08 vo Vysokých Tatrách a v marci 09 v Čadci.
Stretnutia sa snažíme organizovať pravidelne v uvedených mesiacoch, v marci je
program zameraný na schválené aktivity nového rozpočtového obdobia a v mesiaci november spoločne pracujeme na návrhu aktivít na ďalšie rozpočtové obdobie. Okrem uvedeného programu sa účastníci venujú riešeniu každodenných
pracovných záležitostí, výmene informácií a fungovaní siete na jednotlivých úradoch.
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Human resources development
Annual meeting of EURES line managers
The objective of the first annual meeting of line managers consisted of integration and strengthening of the position of EURES network within the Central Office
and Offices of Labour, Social Affairs and Family in Slovakia, the improvement of
mutual cooperation between members of the network and line managers.
A three-day meeting took place at the end of August 2008 in Sliač with the total
number of 60 participants - EURES line managers, EURES manager and EURES
advisors.
EURES advisors presented the functioning and development of EURES network in
Slovakia, its mission and objective, services provided to individual target groups.
An important point of agenda of the workshop included the section in which the
advisors presented their everyday working activity, type of services and information provided by them to the clients, the work at front and back-office, and the
fulfilment of tasks with respect to the European Commission. Thus, the line managers had a chance to have a deeper look into the work of members of EURES
network. There was time reserved also for the activities of EURES network that
have been organised since the establishment of the network and which we
considered important to be introduced and their positive results to be underlined. Each presentation was followed by questions and discussion where active
approach and engagement in the “euresanian” agenda have been demonstrated.
Line managers received presentations including a package of promotional items
of the network like leaflets, brochures and Annual Report for the previous fiscal
period.
National and regional workshops of EURES network members
Successful functioning of the network at national level requires as its integral
part the communication and provision of information flow among all its members, i.e. among the central office of EURES manager, EURES advisors and EURES
assistants. With regard to the number of members of our network, we consider
workshops necessary, and based on the feedback from their participants, they
provide space to express oneself, clarify procedures and plans for the future. The
communication is more effective and flexible through personal contacts, each
participant is given an opportunity to express its opinion, idea.
During the fiscal period 2008-2009, three national workshops took place while
attended by EURES advisors, the manager and central office of the national
network (coordinator, financial expert, and coordinator of cross-border partnerships).
The duration of one national workshop is 3 days, and they took place in June
08 in Horný Vadičov, November 08 in the High Tatras and in March 09 in Čadca.
We try to organise the workshops regularly in the aforementioned months; the
programme in March is focused on the activities approved for the new fiscal
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Rozvoj ľudských zdrojov
Pravidelné pracovné stretnutia EURES poradcov a EURES asistentov sa
uskutočňujú na regionálnej úrovni v dohodnutých mestách. V tomto rozpočtovom
období sa jednodňové stretnutia uskutočnili dva krát v mesiacoch apríl a október
v nasledujúcich mestách: Nitra, Banská Bystrica, Čadca, Humenné, Liptovský
Mikuláš, Dunajská Streda, Banská Bystrica, Námestovo, Michalovce a Spišská
Nová Ves. Na každom stretnutí je prítomný zástupca z centrály siete EURES,
ktorý poskytuje najnovšie interné informácie v rámci siete. Počet účastníkov
regionálneho stretnutia je od 8 do 10 členov čo tvorí optimálny počet pre vyjasnenie nezrovnalostí, detailnejšie vysvetlenie jednotlivých aktivít a dostatočný
časový priestor pre otázky a diskusiu.
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period, and in November we work together on the proposal of activities for
the subsequent fiscal period. Apart from the above programme, the participants
deal with the administration of everyday business affairs, information exchange
and operation of the network at individual offices.
Regular workshops of EURES advisors and EURES assistants are held at regional
level in the towns and cities as agreed. In this fiscal period, one-day workshops
were held twice, in April and October in the following towns: Nitra, Banská
Bystrica, Čadca, Humenné, Liptovský Mikuláš, Dunajská Streda, Banská Bystrica,
Námestovo, Michalovce a Spišská Nová Ves. A representative of the central
office of EURES network attends each workshop and provides latest internal
information within the network. The number of participants in each regional
workshop is from 8 to 10 members, which represents an optimum number to
clarify deficiencies, explain individual activities in detail and a sufficient time
interval for questions and discussion.
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Sezónne práce vo Veľkej Británii
Začiatkom augusta 2008 sa dvaja EURES poradcovia zúčastnili pracovnej cesty
do Veľkej Británie, ktorej účelom bolo stretnutie s britským zamestnávateľom
S&A Produce Ltd, pre ktorého sieť EURES robila na Slovensku výberové pohovory. Na mieste bola možnosť oboznámenia sa s pracovnými a životnými podmienkami pracovníkov farmy v mestečkách Marden a Briley, ktorí pracujú, ako
zberači jahôd, malín, špargle a ako baliči v baliarni. Práca je náročná, nakoľko
sa pracuje vonku v rôznych poveternostných podmienkach, ktoré si veľakrát
vyžadujú pevné zdravie a dobrú kondíciu. Pracovníci zo Slovenska si tunajší
pobyt pochvaľujú a niektorí z nich sa sem vracajú každý rok. K dispozícií majú
zdarma internetové služby a športové priestranstvá.
Počas návštevy sa vyhodnotili výsledky doterajšej spolupráce a spolu so
zamestnávateľom sa diskutovalo o ďalších možnostiach náboru pracovníkov.
Zamestnávateľ potreboval okolo 350 pracovníkov preto sa nábor rozbehol po
celom Slovensku, od začiatku roka 2008 sa na webovej stránke zamestnávateľa
zaregistrovalo 545 slovenských občanov, z ktorých sa reálne zamestnalo 136.
V čase návštevy pracovalo na farme 73 Slovákov.
Práca v skladoch vo Veľkej Británii
Nadviazaním spolupráce s britským zamestnávateľom Total Employment sa otvorila veľkému počtu slovenských klientov siete EURES možnosť sa uplatniť na
britskom trhu práce v oblasti prác vo veľkoskladoch. Sieť EURES na Slovensku
sa dlhodobo stretáva s veľkým záujmom klientov o tento druh práce v územnej
pôsobnosti všetkých úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Zástupcovia úradov
práce v Námestove a v Michalovciach v marci 2009 osobne navštívili veľkosklad
spoločnosti Tesco Stores Ltd. na predmestí Londýna v oblasti Thurrock-Essex,
kde získali užitočné informácie o práci na pozíciu pracovníka v sklade. Na
pracovnom stretnutí s majiteľom spoločnosti v sídle zamestnávateľa boli dohodnuté spoločné kroky, ktoré by vytvorili predpoklad k úspešným náborovým
konaniam pre britského zamestnávateľa z databázy klientov siete EURES Slovensko. Zamestnávateľ sa zúčastnil v marci 2009 na Slovensku XI. Medzinárodnej burzy práce, kde ponúkol 50 voľných pracovných miest.
Práca v hotelierstve v Španielsku
Aktivita nadviazala na otvorenie pracovného trhu pre Slovákov v Španielsku
a zrealizovala prvé kroky smerujúce k rozšírenie vzájomnej spolupráce. Cieľom
aktivity bolo umiestniť záujemcov o prácu v gastronomických službách do siete hotelov Fiesta Hotel Group na Baleárskych ostrovoch. Zamestnávateľ mal
možnosť výberu záujemcov, okrem Slovenska aj z Maďarska a Poľska, kde pri
organizácií náborov spolupracoval s národnými sieťami v uvedených členských
krajinách.
Aktivita priniesla primerane uspokojivé výsledky pre obidve strany. V rámci medzinárodného výberu obstálo 20 slovenských pracovníkov, s ktorými Fiesta Hotel
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Seasonal work in Great Britain
At the beginning of August 2008, two EURES advisors participated in a business trip to Great Britain for the purpose of meeting the British employer S&A
Produce Ltd for whom the EURES network conducted interviews in Slovakia. This
provided an opportunity to get familiar on the spot with the working and living
conditions of the workers at farms in the towns Marden and Briley who work
as pickers of strawberries, raspberries, asparagus, and as packers in the packing
hall. Such work is demanding whereas they work outdoors in various weather
conditions often requiring good health and physical condition. The workers from
Slovakia are happy about their stay there and some of them come back every
year. They have free access to Internet services and sports grounds.
During their stay, they evaluated the results of the existing cooperation and discussed with the employer further possibilities of recruitment of workers. The employer needed about 350 workers, and therefore the recruitment was launched
in the whole of Slovakia; from the beginning of 2008, 545 have been registered
on the employer’s web site out of whom 136 got actually employed. At the time
of visit, 73 Slovaks worked at the farm.
Warehouse work in Great Britain
Upon entering into cooperation with the British employer “Total Employment“,
a large number of the Slovak clients of EURES network have been given a chance
to find employment on the British labour market in the field of warehouse work.
EURES network has long been recording high interest of the clients in such type
of work falling under the territorial scope of authority of all Offices of Labour,
Social Affairs and Family. In March 2009, the representatives of Labour Offices
in Námestovo and Michalovce visited in person the warehouse of the company
Tesco Stores Ltd. in London suburbs in the region Thurrock-Essex where they
obtained useful information of the work in the position of a warehouse worker.
During the meeting with the company owner in the employer’s registered office,
joint action that would create preconditions for successful recruitment procedures for the British employer from the database of clients of the network EURES
Slovakia has been agreed. In March 2009, the employer participated in 11th
International Job Fair in Slovakia where he offered 50 vacancies.
Hotel business work in Spain
The activity followed-up the opening of labour market for Slovaks in Spain and
took first steps towards extended mutual cooperation. The objective of the
activity was to place the job applicants in the field of gastronomy services into
the network of hotels Fiesta Hotel Group on Balearic Islands. The employer had
a chance to select candidates from Slovakia and also from Hungary and Poland
while in organising recruitment he cooperated with national networks in the
aforesaid countries.
The activity brought the results adequately satisfactory for both parties. Within

33
A n n u a l R ep o r t o f E U R E S Sl o v a ki a i n 2008 - 2009

Náborové aktivity
má záujem spolupracovať aj počas budúcich letných sezón. Obidve strany sa dohodli na pokračovaní spolupráce. Od vývoja situácie na trhu zamestnanosti bude
závisieť, či Fiesta Hotel bude naďalej pokračovať v ponuke sezónneho zamestnávania pre slovenských záujemcov, alebo či uprednostní projekt, ktorého cieľom
by bolo zamestnávanie študentov slovenských hotelových akadémií počas letných prázdnin, čím by študenti získali možnosť praktického zdokonaľovania sa
v rámci letnej praxe.
Európsky náborový veľtrh na Cypre
Náborový veľtrh sa konal v marci 2009 v Larnake ktorého sa zúčastnili cyperskí
zamestnávatelia z rôznych sektorov, najmä zo zdravotníctva, elektrotechnického
priemyslu a v menšej miere boli zastúpené aj hotelové a reštauračné služby.
Pozvanie prijali aj zástupcovia siete EURES zo Slovenska, Slovinska, Maďarska,
Českej republiky, Poľska, SRN, Estónska, Lotyšska, Rakúska, Belgicka, Nórska,
Fínska, Francúzska, Švédska, Veľkej Británie, Grécka, Rumunska a Bulharska.
Počas veľtrhu prebiehali prednášky a prezentácie, zamerané na životné a pracovné podmienky, informácie o situácii na cyperskom trhu práce, skupinové diskusie, osobné pohovory predstaviteľov siete EURES so zamestnávateľmi, kde bol
vytvorený veľmi dobrý priestor na prezentáciu nedostatkových profesií a ponúknutie voľných pracovných miest zo strany zamestnávateľov. Každý predstaviteľ
pozvanej krajiny mal možnosť stretnúť sa s cyperskými zamestnávateľmi a prostredníctvom osobných rokovaní nadviazať spoluprácu a získať pracovné ponuky
pre občanov z krajiny ich pôvodu.
Vzhľadom na celosvetovú krízu a z toho vyplývajúce zvyšovanie nezamestnanosti
bol počet zamestnávateľov podstatne nižší ako v minulých rokoch. Kým v predchádzajúcich rokoch bol ich počet cca 50 a viac. Tohoročnej burzy sa zúčastnilo
len 18 zamestnávateľov.
Dostihy – Kildare, Írsko
Do tejto aktivity sme sa zapojili na základe ponuky partnerov siete EURES
Írsko, ktorí nás v auguste 2007 oslovili so žiadosťou o nadviazanie spolupráce so
slovenskými dostihovými zariadeniami a podnikateľmi činných v oblasti chovu
plnokrvných koní a jazdeckých škôl. Účasť na projekte bola spojená s možnosťou
získania štipendia pre mladých džokejov o ktorom rozhodla návšteva zástupcov
írskej R.A.C.E (Racing Academy and Center of Education).
Na jeseň 2007 sme pre írsky EURES zorganizovali návštevu na Slovensku, počas
ktorej I.R.T.A. (Irish Racehorsing Training Association) rokovali so slovenskými
chovateľmi plnokrvníkov a zúčastnili sa na dostihových pretekoch Saint Leger,
ktoré usporiadalo Štátne závodisko Petržalka. R.A.C.E rokovala s vedením Strednej odbornej školy Šaľa a overila si podmienky výchovy jazdeckého dorastu
u nás. Vo februári 2008 írsky partner pozval zástupcov škôl zo Slovenska
a z Čiech do Kildare, aby umožnil pedagógom a trénerom získať dostatočný
prehľad a reálne vyhodnotili podmienky ponúkanej spolupráce. Naša účasť
na projekte dala šancu žiakom jazdeckého odboru zo Strednej odbornej školy
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the international selection, 20 Slovak workers succeeded with whom Fiesta Hotel is willing to cooperate also in future summer seasons. Both parties have
agreed to continue cooperation. It will depend on the situation on the labour
market whether Fiesta Hotel will continue to offer seasonal employment for
Slovak candidates, or whether it will prefer a project aimed at employing students of the Slovak hotel academies during the summer holidays by which the
students would get an opportunity for practical improvement within summer
practice.
European Recruitment Fair in Cyprus
The Recruitment Fair took place in March 2009 in Larnaka, which was attended
by Cyprian employers from various sectors, in particular from health service,
electronic industry, and hotel and restaurant services were less represented.
The representatives of EURES network from Slovakia, Slovenia, Hungary, Czech
Republic, Poland, Germany, Estonia, Latvia, Austria, Belgium, Norway, Finland,
France, Sweden, Great Britain, Greece, Rumania and Bulgaria accepted the
invitation.
During the Fair, lectures and presentations were delivered, which were focused
on the living and working conditions, information of the situation on Cyprian labour market, including group discussions, personal interviews of the representatives of EURES network with employers providing a chance to present the most
demanded professions and to offer vacancies by employers. Each representative
of the invited country had a chance to meet with Cyprian employers and via personal discussions to enter into cooperation and obtain job offers for the citizens
from the country of his origin.
In consequence of the world crisis and the increasing unemployment rate
arising thereof, the number of employers was lower compared to previous years.
While in the past years their number was about 50 or more, this year’s Fair was
attended only by 18 employers.
Horse race - Kildare, Ireland
We have joined this activity based on the offer by the partners of the network
EURES Ireland who addressed us in August 2007 willing to establish cooperation
with the Slovak horse race facilities and businessmen involved in the area of
thoroughbred horses breeding and equestrian schools. The participation in that
project included the possibility to obtain a scholarship for young jockeys, which
has been approved during the visit of the representatives of Irish R.A.C.E (Racing
Academy and Center of Education).
In autumn 2007, we organised a visit for Irish EURES to Slovakia during which
I.R.T.A. (Irish Racehorsing Training Association) had negotiations with Slovak
breeders of thoroughbred horses and attended horse race Saint Leger organised
by the State racecourse Petržalka. R.A.C.E had deliberations with the management of the Secondary Professional School Šaľa and verified the conditions of
equestrian training of young people in our country.
35
A n n u a l R ep o r t o f E U R E S Sl o v a ki a i n 2008 - 2009

Náborové aktivity
v Šali. Pedagogické vedenie Racing Academy and Center of Education rozhodlo o udelení štipendia pre troch vybraných žiakov slovenskej dostihovej školy
a ďalších troch z českej jazdeckej školy. Partneri sa dohodli na pokračovaní projektu a na ďalšom rozširovaní spolupráce.
V októbri 2008 bol v Kildare usporiadaný v poradí druhý seminár, na ktorom
sa hodnotili priebežne dosiahnuté výsledky. Sieť partnerov sa rozširuje o fínsku
jazdeckú školu Hevosopisto a nadväzuje sa spolupráca chovateľov plnokrvných
koní zo Švédska a Maroka. Do budúcna plánujeme nadviazať spoluprácu
s chovateľmi koní a jazdeckými asociáciami na Malte a v španielskej Andalúzii.
Náborová aktivita „Badanti“
Projekt zameraný na zamestnanie opatrovateliek v talianskom regióne Molise pokračoval po úspechu z predchádzajúceho obdobia aj v rozpočtovom
roku 2008/2009. V období od apríla 2008 do marca 2009 sme sa zamerali
na propagáciu projektu prostredníctvom stránky www.eures.sk, čo nám prinieslo viac ako 250 individuálnych kontaktov s potenciálnymi opatrovateľkami.
Najúspešnejšie z nich boli umiestnené v rodinách provincií Campobasso a Isernia
a za asistencie EURES poradcov zo Slovenska aj z Talianska im bola poskytnutá
pomocná ruka aj pri riešení praktických problémov v cieľovej krajine.
Vzhľadom na vysoký význam projektu pre taliansky región Molise sa v blízkej budúcnosti plánuje schválenie nového bodu, ktorého cieľom je za pomoci
finančných prostriedkov z regiónu a z eurofondov zabezpečiť integráciu, socializáciu a vzdelávanie opatrovateliek z iných krajín. Novinkou, vyplývajúcou z výročného stretnutia k projektu v Campobasse, je pristúpenie ďalšieho partnera,
a to regiónu Sicília, kde budú vytvorené tzv. informačné body a prostredníctvom
kancelárií EURES na Sicílii a na Slovensku sa tak zabezpečí vytvorenie a efektívne používanie databázy záujemcov o prácu opatrovateľky.
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In February 2008, the Irish partner invited school representatives from Slovakia and Czech Republic to enable educators and trainers to obtain a sufficient
overview, and they practically evaluated the conditions of the cooperation
offered. Our participation in the project gave a chance to the students of
equestrian specialisation from the Secondary Professional School in Šaľa.
Pedagogical management of the Racing Academy and Center of Education decided
to grant scholarship to three selected students of the Slovak equestrian school
and three students from the Czech equestrian school. The partners agreed to
continue the project and further extend their cooperation.
In October 2008, second seminar was organised in Kildare where the current
results achieved had been assessed. The network of partners has extended
by joining the Finnish equestrian school Hevosopisto and the cooperation
with breeders of thoroughbred horses from Sweden and Morocco is being
established. We intend to establish cooperation in the future with horse breeders
and horse race associations in Malta and in Spanish Andalusia.
Recruitment activity „Badanti“
The project aimed at employing caretakers in the Italian region Molise
continued following the success achieved in the previous period and also in
the fiscal period 2008/2009. In the period from April 2008 to March 2009 we
focused on promotion of the project through the web site www.eures.sk, which
brought us over 250 individual contacts with potential caretakers. The most
successful out of them have been in families in Campobasso and Isernia provinces,
and with the help of EURES advisors from Slovakia and Italy they have been
given a helping hand also in solving practical problems in the target country.
With regard to high significance of the project for the Italian region Molise, the
approval of a new point is expected in the near future, which is aimed at ensuring
integration, socialisation and education of caretakers from other countries with
the help of financial resources from the region and Eurofunds. A novelty arising
out of the annual meeting regarding the project held in Campobass consists
in the accession of a new partner from the region of Sicily where the socalled
information points will be established, and thus through EURES offices in Sicily
and in Slovakia the creation and effective use of the database of applicants for
the job of a caretaker will be ensured.
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Seminár - Informačná kampaň v Českej republike
Informačná kampaň v Českej republike
Cieľom informačnej kampane, ktorá sa uskutočnila v septembri 2009 v Brne
a Prahe bolo zvýšenie informovanosti českých zamestnávateľov a partnerov siete
EURES o životných a pracovných podmienkach v európskych krajinách, situácii
na českom aj európskom trhu práce.
Jeho obsah bol zameraný na propagáciu Európskeho portálu pracovnej mobility a Národného portálu EURES, možnosti registrácie zamestnávateľom
a vyhľadávaniu vhodných záujemcov o prácu v zahraničí a informovanie o európskom trhu práce. V druhom bloku informácií sa zúčastnení mali možnosť
dozvedieť informácie z oblasti zamestnávania cudzincov v rámci ČR, štatistické
ukazovatele súvisiace s danou témou, plánované legislatívne zmeny súvisiace so „Zelenou kartou“. Priestor bol venovaný i agentúram zamestnávania.
Prostredníctvom fundovaných odborníkov bola preberaná problematika kto
a za akých podmienok môže realizovať sprostredkovanie zamestnania na území
ČR, podmienky pre získanie povolenia na sprostredkovanie zamestnania, formy
sprostredkovania zamestnania, práva a povinnosti vyplývajúce z agentúrneho
zamestnávania.
Seminára sa zúčastnili EURES poradcovia z ČR, Slovenska, Poľska, Bulharska a zamestnávatelia z ČR. Celkovo sa na predmetnom seminári zúčastnilo
90 účastníkov.
Opodstatnenosť spájania seminára s vysokou kvalitou spočíva z pohľadu EURES
poradcov jednak možnosťou bezprostredného „dotknutia sa pracovného života
v ČR“ prostredníctvom predostretých informácií a prednášateľov a jednak vytvorením priestoru pre EURES poradcov na výmenu odborných skúseností súvisiacich s migráciou medzi ČR-SR-PL-BG.
Význam takéhoto seminára v súvislosti s prichádzajúcimi zmenami na trhoch
práce v jednotlivých európskych krajinách v budúcom období narastá. Predpokladáme, že téma je vysoko zaujímavá nie len pre EURES poradcov, ale
i zamestnávateľov či partnerov siete EURES.
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Information campaign in the Czech Republic
The objective of information campaign which took place in September 2009
in Brno and Prague was to increase awareness of the Czech employers and
partners of EURES network of the living and working conditions in European
countries, the situation on the Czech and European labour markets.
Its content was focused on promotion of the European portal of labour mobility
and the National EURES portal, the possibilities of registration by employers and
search of suitable applicant for a job abroad, and information on the European
labour market. In the second information block, the participants had an opportunity to receive information from the area of employment of foreigners within
the Czech Republic, statistical indices related to the given issues, the scheduled
legislative amendments in relation to the “Green card”. Platform was given
also for employment agencies. The issues regarding the question who and under
what conditions can perform job mediation in the territory of the Czech Republic,
the conditions for obtaining authorisation to mediate employment, forms of
employment mediation, the rights and obligations arising out of employment
through an agency have been discussed with the help of experts.
The seminar was attended by EURES advisors from the Czech Republic, Slovakia,
Poland, Bulgaria and by employers from the Czech Republic. In total 90 participants attended the said seminar.
From the viewpoint of EURES advisors, ensuring high quality of the seminar is
justified and provides an opportunity to directly “touch the working life in the
Czech Republic” though the information presented and lecturers, as well as to
create platform for EURES advisors for exchange of professional experiences
related to migration between the following countries - Czech Republic - Slovakia
- Poland - Bulgaria.
With regard to the forthcoming changes on labour markets in various European
countries in the future, the significance of such seminar is growing. We believe
that this topic is of high interest not only for EURES advisors, but also for
employers or partners of EURES network.
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Cezhraničné partnerstvá a spolupráca
v rámci siete EURES Slovensko
Zamestnávatelia pôsobiaci v prihraničnom regióne susediacich štátov, ale aj
občania žijúci na území jedného členského štátu a pracujúci na území druhého
členského štátu sa často v praxi stretávajú s administratívnymi, právnymi
a daňovými prekážkami pri uplatňovaní voľného pohybu pracovnej sily a potrebujú pomoc pri ich prekonávaní. Za týmto účelom vznikla sieť cezhraničných partnerstiev pod skratkou EURES - T, priamo podporovaná sieťou EURES.
EURES - T Danubius
Cezhraničné partnerstvo EURES - T Danubius vzniklo v roku 2006, z dôvodu
uľahčenia mobility a riešenia problémov týkajúcich sa zamestnanosti na dvoch
brehoch Dunaja.
Rámcovú zmluvu zakladajúcu cezhraničné partnerstvo EURES-T Danubius podpísalo 17 partnerských organizácií zastupujúcich verejné služby zamestnanosti,
zamestnávateľov a zamestnancov zo Slovenska a Maďarska. Od svojho vzniku zaznamenalo partnerstvo vo svojom regióne niekoľko zmien vo vývoji
cezhraničnej mobility.
Ak hovoríme o trende migrácie za prácou medzi susediacim Slovenskom
a Maďarskom, tak vysoká migrácia je príznačná pre Slovákov hľadajúcich si
pracovné uplatnenie v Maďarsku. Tento fakt je podložený predovšetkým rozvinutým priemyslom sústredeným do priemyselných parkov blízkych regiónov na
druhom brehu Dunaja. V roku 2006 dochádzalo denne za prácou do susedného
Maďarska až 12 000 občanov Slovenskej republiky.
Trend pretrváva do dnešných dní, avšak miera migrácie sa postupne znižuje, čo
je priamym následkom oslabenia maďarského forintu oproti slovenskej korune
v rokoch 2007 a 2008 pred zavedením eura. Ku koncu roka 2007 denne
migrovalo za prácou do susedného Maďarska 9 800 občanov SR.
Nová mena tento proces naďalej posiľňuje, príčinou je však už hospodárska
stagnácia krajiny. V roku 2008 mala nepriaznivý dopad na hospodársky rozmach
partnerských regiónov celosvetová ekonomická kríza, ktorá vo významnej miere
poznačila aj dopyt po pracovnej sile v priemyselných oblastiach koncetrovaných
v prihraničnom regióne Maďarska so zameraním na elektrotechniku a automobilový priemysel. Ku koncu roka 2008 migrovalo za prácou do susedného
Maďarska 10 500 občanov Slovenska.
Vzhľadom na pretrvávajúcu stagnáciu priemyselnej výroby a pokles potreby
pracovnej sily vo významných priemyselných odvetviach, prejavujúci sa
prepúšťaním zamestnancov z veľkých podnikov v prihraničnom území, čo má za
následok zvyšovanie nezamestnanosti v regiónoch partnerstva, je v súčasnosti
viac ako kedykoľvek predtým potrebné posilniť cezhraničné aktivity siete EURES
pro-stredníctvom regionálneho partnerstva EURES - T Danubius.
V rámci svojho trojročného pôsobenia má cezhraničné partnerstvo EURES - T
Danubius za cieľ osloviť všetky skupiny aktérov na regionálnom trhu práce
- uchádzačov o zamestnanie, zamestnávateľov, študentov a vzdelávacie
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The employers operating in a frontier region of the neighbouring countries, but
also citizens living in the territory of one Member State and working in the territory of other Member State often encounter in practice administrative, legal
and tax obstacles when applying free movement of labour force and they need
assistance to overcome them. The network of cross-border partnerships using
the abbreviation EURES - T has been established for such purpose, which is
directly supported by EURES network.
EURES - T Danubius
Cross-border partnership EURES - T Danubius was established in 2006 in order
to facilitate mobility and solve the problems concerning employment on both
banks of the river Danube. A Framework Agreement establishing the cross-border partnership EURES - T Danubius has been signed by 17 partnering organisations representing public employment services, employers and employees from
Slovakia and Hungary. Since its establishment, the partnership has recorded in
its regions several changes in the development of cross-border mobility.
When speaking of a trend towards migration for work between neighbouring
countries Slovakia and Hungary, then high migration is typical for Slovaks
seeking job opportunities in Hungary. This fact is supported in particular by welldeveloped industry concentrated in industrial parks of adjacent regions on the
other bank of the river Danube. In 2006, even 12 000 citizens of the Slovak
Republic commuted daily to the neighbouring Hungary.
Such trend continues up to now, however, migration rate is gradually decreasing,
which is a direct consequence of weakened Hungarian forint against Slovak
koruna in 2007 and 2008 before euro changeover. By the end of 2007, 9 800
citizens of the Slovak Republic commuted daily for work to the neighbouring
Hungary.
New currency continuously enhances that process, but for the reason of economic stagnation of the country. In 2008 the world economic crisis affected
economic growth of the partnering regions, which had a considerable impact
on the demand for labour force in industrial areas concentrated in the frontier
region of Hungary and specialized in electrical engineering and car industry. By
the end of 2008, 10 500 citizens of the Slovak Republic commuted daily for work
to the neighbouring Hungary.
Having regard to the ongoing stagnation of industrial production and decrease
in the demand for labour force in key industries manifested by dismissals of
employees from large enterprises in the frontier territory, which results in increased
unemployment rate in the partnership regions, the cross-border activities of
EURES network should be strengthened more than ever through the regional
partnership EURES - T Danubius .
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ustanovizne - a v spolupráci s ďalšími inštitúciami verejného sektora, vstupujúcimi do pracovného života, pozitívne ovplyvniť proces pracovnej mobility
v prihraničnom regióne partnerstva.
Ambíciou partnerstva je postupne zapojiť do svojich aktivít nie len všetky relevantné cieľové skupiny vo svojom regióne, ale tam, kde vznikne potreba a záujem, odovzdať užitočné výstupy zo svojej činnosti záujemcom z radu organizácií
a skupín občanov na miestach presahujúcich vlastný región.
EURES – T Beskydy
Cezhraničné partnerstvo EURES-T Beskydy je výsledkom dlhoročnej spolupráce
verejných služieb zamestnanosti, samosprávy a inštitúcií pohraničného regiónu
Poľska, Čiech a Slovenska. Hlavné ciele partnerstva boli určené v Rámcovej
zmluve zakladajúcej partnerstvo, ktorú 35 partnerov (predstaviteľov úradov
práce, zamestnávateľských organizácií, odborových zväzov a vzdelávacích
inštitúcií) podpísalo 6. decembra 2007 v českom meste Veľké Karlovice.
Cieľom aktivít partnerstva je rozvoj spolupráce tak medzi jednotlivými organizáciami partnerstva ako aj medzi organizáciami partnerstva a zamestnávateľmi,
vzdelávacími inštitúciami a inými významnými subjektami v regióne partnerstva.
Partnerstvo EURES-T Beskydy nechce byť len poradcom a informátorom, ale tiež
iniciátorom a realizátorom myšlienok, ktoré prispejú k vyrovnaniu nedostatkov
a prebytkov na pohraničnom trhu práce.
Prostredníctvom prípravy systému podpory cezhraničného pohybu pracovníkov v prihraničných regiónoch partnerstvo chce aktívne pomáhať uchádzačom
o zamestnanie, v tom aj študentom na Slovensku, v Čechách a v Poľsku, tak
isto ako zamestnávateľom z týchto štátov, ktorí chcú zamestnať pracovníkov zo
zahraničia. Samostatnou cieľovou skupinou aktivít sú aj samostatne zárobkovo
činné osoby ako aj malí a strední zamestnávatelia.
Prvý rok svojho pôsobenia partnerstvo bolo zamerané predovšetkým na skupinu
zamestnávateľov ako tvorcov pracovných príležitostí a študentov, ktorí predstavujú budúci potenciál pracovnej sily.
V rámci naplánovaných aktivít v roku 2008/2009 partnerstvo EURES-T Beskydy
umožnilo pracovníkom partnerských organizácií zúčastniť sa školenia zameraného na cezhraničnú mobilitu. Vzdelávanie na európskej úrovni umožní profesionálne poskytovať informácie o sieti EURES, o jej možnostiach pre rozvoj
regiónov a službách partnerstva.
Veľmi dôležitou aktivitou partnerstva EURES-T Beskydy bola informačná stratégia, v rámci ktorej partnerstvo vyprodukovalo tri druhy informačných materiálov:
letáky pre zamestnávateľov, letáky pre uchádzačov o zamestnanie a letáky
pre študentov. Súčasťou letákov je zoznam kontaktných osôb na jednotlivých
úradoch práce a u sociálnych partnerov, na ktoré sa ľudia môžu obracať. Pre
špecifické skupiny klientov bola vytvorená socio-ekonomická mapa partnerstva,
ktorá zobrazuje existujúci priemysel, priemyselné zóny so zvýraznením profilujúcich odvetví v jednotlivých regiónoch partnerstva.
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Within its three-year functioning, the cross-border partnership EURES - T Danubius
intends to address all groups of actors on the regional labour market - applicants
for employment, employers, students and educational institutions - and in
cooperation with other institutions of public sector involved in the working life,
to positively influence the process of labour mobility in the frontier region of the
partnership.
The partnership’s ambition is to gradually engage into its activities not only
all relevant target groups in its regions, but to forward useful outcomes of its
activity where needed or requested to interested persons from among
organisations and groups of citizens in localities beyond their own region.
EURES – T Beskydy
Cross-border partnership EURES-T Beskydy is the result of a long-time cooperation of public employment services, local governments and institutions of frontier
regions of Poland, Czech Republic and Slovakia. Main objectives of the partnership have been determined by the Framework Agreement establishing the
partnership signed by 35 partners (representatives of Labour Offices, employment
organisations, trade unions and educational institutions) on 6 December 2007 in
the Czech town Velké Karlovice.
The activities of the partnership are aimed at developing cooperation between
individual organisations of the partnership, as well as between partnership
organisations and employers, educational institutions and other key entities in
the partnership region.
EURES-T Beskydy partnership does not intend to be only an advisor or informer
but also the initiator and implementator of ideas that will contribute to balance
the deficit and redundancy on the frontier labour market.
The partnership intends to actively assist the applicant for employment, including
students in Slovakia, Czech Republic and Poland and employers from these
countries willing to employ workers from abroad, through the preparation of
a system of support of cross-border movement of workers in frontier regions.
A separate target group of activities is represented by self-employed persons, as
well as small and medium employers.
During the first year of its existence, the partnership focused in particular on the
group of employers being the creators of job opportunities and students who
represent the future labour force potential.
Within the activities scheduled for 2008/2009, EURES-T Beskydy partnership
enabled workers of partnering organisations to participate in the training
focused on cross-border mobility. Education and training at European level
will allow providing information on EURES network, its capabilities for the
development of regions and services of the partnership at professional level.
A very important activity of EURES-T Beskydy partnership consisted of information strategy within which the partnership produced three types of information
43
A n n u a l R ep o r t o f E U R E S Sl o v a ki a i n 2008 - 2009

Cezhraničné partnerstvá a spolupráca
v rámci siete EURES Slovensko
S cieľom informovať všetkých potenciálnych klientov o možnostiach cezhraničnej
mobility a službách partnerstva EURES-T Beskydy bol vytvorený portál partnerstva www.eures-tbeskydy.eu. Portál ponúka všeobecné informácie o sieti
EURES a partnerstve - ciele, históriu, organizačnú štruktúru, plán aktivít a územné
rozdelenie a je vytvorený v českom, poľskom, slovenskom a anglickom jazyku.
Najdôležitejšou zložkou portálu je možnosť vyhľadávania pracovných ponúk
v regióne.
Partnerstvo EURES-T Beskydy usporiadalo Medzinárodný veľtrh zamestnanosti,
remesiel a technických profesií v dňoch 23. - 24. 10. 2008 v Krnove v Českej
republike a Medzinárodný veľtrh informácií, vzdelávania a zamestnanosti
v dňoch 19. - 20. 11. 2008 v Čadci s účasťou 22 stredných škôl zo Slovenska,
Čiech a Poľska, ktoré predstavili 36 remesiel a technických profesií zo strojárskych, poľnohospodárskych, stavebných, elektrotechnických, drevospracujúcich
a umelecko-remeselníckych odborov.
V rámci zvyšovania odborných znalostí kontaktných osôb partnerstva EURES-T
Beskydy bolo zorganizované 23.3.2009 v Ostrave stretnutie s odborníkmi na
daňovú problematiku, zdravotného a sociálneho poistenia z Poľska, Slovenska
a Českej republiky.
Súčasne sa partnerstvo usiluje nadviazať spoluprácu s orgánmi miestnej samosprávy a s inštitúciami daňového, sociálneho a zdravotného zamerania.
Slovensko-poľská cezhraničná spolupráca v regióne Zamagurie
Cezhraničná spolupráca v slovensko-poľskom regióne Zamagurie bola v uplynulom období predovšetkým zameraná na rozvoj spolupráce medzi verejnými
službami zamestnanosti, zamestnávateľmi a lokálnymi inštitúciami v regióne.
V súvislosti s týmto cieľom sa v rámci grantu EURES Slovensko 2008/2009 zrealizovalo 6 aktivít smerujúcich k priblíženiu služieb vytýčeným skupinám.
V júni 2008 a v marci 2009 sa uskutočnili stretnutia zástupcov prihraničných úradov práce a siete EURES zo Slovenska a Poľska, ktoré boli zamerané na výmenu
aktuálnych informácií o situácii na trhu práce v tomto regióne. Doterajšia spolupráca sa realizovala medzi okresmi Stará Ľubovňa, Bardejov, Svidník, Nowy Sacz
a Gorlice. V uplynulom období sa do spolupráce zapojili zo slovenskej strany
okresy Poprad a Kežmarok a z poľskej strany okres Nowy Targ.
V súvislosti s realizáciou aktivít, prípravou nového plánu aktivít a inými praktickými záležitosťami cezhraničnej spolupráce, sa vytvorila pracovná skupina, pozostávajúca z EURES poradcov a asistentov. V uplynulom období sa uskutočnili
4 stretnutia pracovnej skupiny (2 na Slovensku a 2 v Poľsku).
Úrad práce v Starej Ľubovni zorganizoval v októbri 2008 „Seminár inštitúcií
v prihraničnom regióne“ na podporu vzájomnej výmeny informácií medzi
inštitúciami zaoberajúcimi sa otázkami mobility pracovnej sily v rámci krajín
EÚ/EHP a cezhraničnej mobility.
V novembri 2008 sa v Starej Ľubovni konali „Prihraničné raňajky so
zamestnávateľmi“, kde zástupcovia prihraničných úradov práce zo Slovenska
a Poľska informovali slovenských zamestnávateľov o situácií na trhu práce,
službách siete EURES a možnosti zamestnávania občanov Poľska.
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materials: leaflets for employers, leaflets for applicants for employment and leaflets for students. The leaflets include also a list of contact persons at individual
Labour Offices and social partners that people can contact. A socio-economic
map of partnership has been developed for specific groups of clients, which gives
a picture of existing industries, industrial areas underlying leading industries in
individual regions of the partnership.
In order to inform all potential clients of the possibilities of cross-border mobility and services of EURES-T Beskydy partnership, a portal of the partnership
www.eures-tbeskydy.eu has been created. The portal offers general information
on EURES network an on the partnership - objectives, history, organisational
structure, action plan and territorial division, and it is available in the Czech,
Polish, Slovak, and English languages. The most important component of the
portal consists of the possibility to search vacancies in the region.
EURES-T Beskydy partnership organised International Fair of Employment, Crafts
and technical Professions held on 23-24 October 2008 in Krnov, Czech Republic, and International Fair of Information, Training and Employment held on
19-20 November 2008 in Čadca where 22 secondary schools from Slovakia,
Czech Republic and Poland participated and presented 36 crafts and technical
professions of engineering, agricultural, building industry, electrotechnical and
handicraft branches.
With a view of improving professional knowledge of contact persons of EURES-T
Beskydy partnership, a meeting with experts in tax issues, health and social insurance from Poland, Slovakia and Czech Republic was organised and held on
23.3.2009 in Ostrava.
At the same time, the partnership makes efforts to establish cooperation of local
authorities and tax, social and health institutions.
Slovak-Polish cross-border cooperation in the region Zamagurie
In the past period, cross-border cooperation in the Slovak-Polish region Zamagurie was aimed at developing cooperation among Public Employment Services,
employers and local institutions within the region. In connection with such objective and within the grant EURES Slovakia 2008/2009, 6 activities aimed at
bringing such services closer to the target groups have been performed.
In June 2008 and March 2009, meetings of representatives of the frontier Labour
Offices of EURES network from Slovakia and Poland took place, which were focused on up-to-date information exchange on the situation on labour market in
that region. The existing cooperation has been carried out among the following
districts: Stará Ľubovňa, Bardejov, Svidník, Nowy Sacz a Gorlice. The districts
Poprad and Kežmarok, on the Slovak part, and the district Nowy Targ have
recently got involved in the cooperation.
In connection with performance of activities, preparation of action plan and
other practical matters of cross-border cooperation, a working group composed
of EURES advisors and assistants has been established. In the past period,
4 meetings of the working group took place (2 in Slovakia and 2 in Poland).
In October 2008, the Labour Office in Stará Ľubovňa organised the “Seminar
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Úrad práce v Kežmarku nadviazal užšiu spoluprácu s Okresným úradom práce
v Nowom Targu, v rámci ktorej sa v októbri uskutočnilo stretnutie zástupcov
úradov práce s cieľom podporiť výmenu informácií, voľných pracovných miest
a nové cezhraničné projekty medzi okresmi.
Pre poľských občanov, ktorí majú záujem pracovať alebo podnikať v prihraničnom
regióne, bola vypracovaná brožúra „Životné a pracovné podmienky v regióne
EURES Zamagurie“, ktorá obsahuje charakteristiku prihraničného regiónu,
základné povinnosti cezhraničného pracovníka (práca, povolenie na pobyt),
náležitosti pracovno-právnych vzťahov, sociálne zabezpečenie v prihraničnom
regióne a podnikanie v regióne.
Slovensko-česko-rakúska cezhraničná spolupráca
Najnovšou a najaktuálnejšou prihraničnou iniciatívou siete EURES Slovensko
je vybudovanie cezhraničnej spolupráce so susedným Rakúskom a Českou republikou. Rakúsko uplatňuje voči Slovensku prechodné obdobie sprístupnenia
trhu práce, no napriek týmto reštrikciám sieť EURES sa snaží vytvoriť podmienky
pre intenzívnu komunikáciu medzi prihraničnými regiónmi Slovenska-RakúskaČeska v oblasti zamestnávania migrantov a cezhraničných pracovníkov, ako aj
výmeny informácií z oblasti legislatívy.
S cieľom rozvoja cezhraničnej spolupráce sa uskutočnila Medzinárodná konferencia predstaviteľov siete EURES a verejných služieb zamestnanosti Čiech,
Slovenska a Rakúska na tému plánovaného EURES-T partnerstva. Na konferencii
sa zástupcovia verejných služieb zamestnanosti, riaditelia prihraničných úradov
práce a zástupcovia siete EURES z Rakúska, Čiech a Slovenska rozhodli vytvoriť
nové cezhraničné partnerstvo, termínom pre zrealizovanie EURES-T partnerstva
sa stáva rozpočtový rok 2010-2011. Do novej cezhraničnej iniciatívy sa zo Slovenska zapojili úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, Malackách,
Novom Meste nad Váhom, Pezinku a v Senici.
V rámci rozvoja cezhraničnej spolupráce bola vytvorená informačná brožúra so
zameraním na prácu opatrovateľov v súkromných rakúskych domácnostiach,
ktorého východiskom boli rakúske brožúry a informácie od rakúskych inštitúcií.
Rakúska republika je „top“ krajinou z hľadiska záujmu slovenských uchádzačov
o prácu opatrovateľov starých a chorých ľudí. Vzhľadom na veľký dopyt klientov,
ktorí oslovujú s danou problematikou našu sieť EURES bola vytvorená brožúra,
ktorej cieľom je priblížiť postup a podmienky práce opatrovateľa, vrátane postupov pri založení živnosti v Rakúsku.
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of institutions in the frontier region” to support mutual information exchange
among institutions dealing with the issues of labour mobility within EU/EEA
countries and cross-border mobility.
In November 2008, “Frontier breakfast with employers” took place in Stará
Ľubovňa where representatives of frontier Labour Offices from Slovakia and Poland informed Slovak employers of the situation on labour market, services of
EURES network and the possibility of employing citizens of Poland.
The Labour Office in Kežmarok established closer cooperation with District Labour Office in Nowy Targ within which a meeting of representatives of Labour
Offices took place in October with a view to support the exchange of information, vacancies and new cross-border projects between districts.
A brochure “Living and working conditions in EURES region Zamagurie” has been
drafted for the Polish citizens willing to work or conduct business in the frontier
region, which contains characteristics of the frontier region, basic obligations of
a cross-border worker (work, residence permit), requirements of labour relations,
social security in the frontier region and conduct of business in the region.
Slovak-Czech-Austrian cross-border cooperation
The establishment of cross-border cooperation with the neighbouring Austria
and Czech Republic represents the latest and up-to-date cross-border initiative
of the network EURES Slovakia. Austria applies transition period before opening
its labour market to Slovakia, but in spite of such restrictions, EURES network
makes efforts to create conditions for intensive communication among frontier
regions of Slovakia – Austria – Czech Republic in the field of employing migrants
and cross-border workers, including information exchange in the field of legislation. With a view to developing cross-border cooperation, the International Conference of representatives of EURES network and Public Employment Services of
the Czech Republic, Slovakia and Austria was held to deal with the issue of the
planned EURES-T partnership. At the conference, the representatives of Public
Employment Services, directors of the frontier Labour Offices and representatives of EURES network from the Czech Republic, Slovakia and Austria decided
to establish a new cross-border partnership, and the deadline of the establishment of EURES-T partnership has become the fiscal year 2010-2011. The Offices
of Labour, Social Affairs and Family from Slovakia in Bratislava, Malacky, Nové
Mesto nad Váhom, Pezinok and Senica have engaged in the new cross-border
initiative.
Within the development of cross-border cooperation, an information brochure
focused on the work of caretakers in private Austrian households has been
drafted based on Austrian brochures and information from Austrian institutions.
The Republic of Austria is a “top” country for the Slovak candidates interested
in the work of caretakers of old and sick people. With regard to high demand
of clients addressing our EURES network with such requirements, a brochure
has been drafted in order to clarify the procedure and conditions of the work of
a caretaker, including procedures of trade registration in Austria.
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Od svojho spustenia v roku 2004 patrí národná internetová stránka eures.sk
k najnavštevovanejším pracovným portálom na Slovensku. Počas roku 2008
navštívilo našu stránku 472 122 klientov z ich IP adries. Zverejnených bolo 849
pracovných ponúk ponúkajúcich 7 318 voľných pracovných miest a 1 111 klientov si u nás zaregistrovalo životopis.
V priebehu roku 2008 sa začali prípravy na novom grafickom vzhľade stránky
z dôvodu skĺbenia prehľadnosti s dokonalou funkčnosťou. Jej oficiálne spustenie
sa uskutočnilo koncom marca 2009 a do budúcna zjednoduší orientovanie sa
a vyhľadávanie, realizáciu tejto zmeny uskutočnili členovia EURES komunikačnej
skupiny. Stránka je dostupná v štyroch jazykoch: slovensky, anglicky, nemecky
a francúzsky. Webová stránka je prehľadne rozdelená do štyroch sekcií
1. Uchádzači o zamestnanie
Uchádzač si môže vybrať z voľných pracovných miest v krajinách EÚ/EHP
zverejnených na národnom portáli alebo sa prekliknúť na európsky portál s pracovnými ponukami. Nájde tu informácie o výberových pohovoroch pre prácu
v krajinách EÚ/EHP, o sezónnych prácach, k dispozícií sú formáty životopisov
do jednotlivých krajín, on-line registrácia životopisu. Databáza registrovaných
životopisov slúži na párovanie s uverejnenými pracovnými ponukami za účelom
SMS notifikácie t.j. obdržania správy o ponuke na mobilný telefón. Klienti majú
možnosť cez túto sekciu priamo klásť otázky EURES poradcom, ktorí ich obdržia
priamo na svoj pracovný e-mail.
2. Zamestnávatelia
Sekcia poskytujúca užitočné informácie pre zamestnávateľov, ako postupovať
pri zamestnávaní občanov z krajín EÚ/EHP a cudzincov, postup zverejňovania
voľných pracovných miest na európskom portáli, pravidlá spolupráce našej siete
so zamestnávateľmi. Slovenskí a zahraniční zamestnávatelia tu majú možnosť si
stiahnuť potrebné formuláre, dokumenty a nahlášky voľných pracovných miest.
3. Životné a pracovné podmienky v EÚ/EHP
V sekcii si podľa mapky Európy alebo menu štátov môžete zvoliť krajinu Vášho
záujmu a nájsť si tu tak informácie o životných a pracovných podmienkach,
o podmienkach štúdia, práce a vykonávaní živnosti v krajinách EÚ/EHP, užitočný
zoznam dokumentov na ktoré netreba zabudnúť pri odchode a návrate na
Slovensko. Letáky a brožúrky na stiahnutie sú od našich zahraničných partnerov
a ponúkajú veľa praktických informácií a odpovede na FAQ.
4. Cezhraničné partnerstvá siete EURES Slovensko
Cezhraničné partnerstvá koordinujú činnosť súvisiacu s mobilitou v cezhraničných
regiónoch. Sekcia zobrazuje a informuje o dvoch fungujúcich EURES - T partnerstvách t.j. slovensko- maďarskom partnerstve DANUBIUS a slovensko-českopoľskom partnerstve Beskydy.
Informácie na národnom portáli eures.sk, ich aktualizácia a uverejňovanie
voľných pracovných miest sa realizuje prostredníctvom internej stránky
eures.sk/vpm na ktorú majú prístup len EURES poradcovia. Stránka poskytuje
pre členov siete štatistické údaje, archív pracovných ponúk, životopisy záujemcov o prácu v krajinách EÚ/EHP, ankety a diskusie.
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National portal eures.sk
Since its launching in 2004, the national Internet site eures.sk has been the most
frequently visited working portal in Slovakia. In 2008, 472 122 clients visited our
site from their IP addresses. 849 job offers have been published which offered
7 318 vacancies, and 1 111 clients have registered their CVs with us.
Preparatory work on a new graphic design of the site started in 2008 in order
to combine clear arrangement with excellent functionality. Its official launching
took place at the end of March 2009, and in the future it will simplify orientation
and search, and such change has been implemented by EURES members of the
communication group. The site is available in four languages: Slovak, English,
German and French. The web site is clearly divided into four sections:
1. Applicants for employment
The applicant can choose from vacancies in EU/EEA countries published on national portals, or they can click to the European portal with job offers. He/she can
find there information on interviews for jobs in EU/EEA countries, on seasonal
work, CV forms for individual countries are also available, on-line CV registration. The database of registered CVs serves for their matching with the published job offers for the purpose of SMS notification, i.e. receiving a message on
their cell phone regarding the job offer. The clients can put questions to EURES
advisors directly via that section, and they will receive them directly to their
business e-mail.
2. Employers
This section provides useful information for employers of how to proceed in
employing citizens from EU/EEA countries and foreigners, the procedure of
publishing vacancies on the European portal, rules of cooperation of our network
with employers. Slovak and foreign employers have a possibility to download
there necessary forms, documents and notifications of vacancies.
3. Living and working conditions in EU/EEA
In this section you can select the country of your interest according to the map
of Europe or from the menu of countries, and thus find information on living
and working conditions, conditions of study and conduct of business in EU/EEA
countries, a useful list of documents that should not be forgotten when leaving
and coming back to Slovakia. Leaflets and brochures available for downloading
are from our foreign partners and they offer a lot of practical information and
answers to FAQ.
4. Cross-border partnerships of the network EURES Slovakia
Cross-border partnerships coordinate the activity related to mobility in crossborder regions. This section shows and informs about two functioning EURES-T
partnerships, i.e. Slovak-Hungarian partnership DANUBIUS and Slovak-CzechPolish partnership Beskydy.
Information on the national portal eures.sk, its updating and publishing of vacancies is done through Internet site eures.sk/vpm which may be accessed only
by EURES advisors. This site provides statistical data, archive of job offers, CVs of
applicants for a job in EU/EEA countries, surveys and discussions to the network
members.
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Financovanie siete EURES v období 2008 – 2009
Ciele siete EURES sú napĺňané prostredníctvom jednotlivých aktivít, ktoré sú
naplánované a schválené EUREScom. Financovanie aktivít siete sa uskutočňuje
v zásade z dvoch zdrojov. Hlavným zdrojom je grant EURES, v rámci ktorého je
finančná spoluúčasť slovenskej strany na úrovni minimálne 5%. Ďalším zdrojom
financovania činnosti siete EURES na Slovensku je štátny rozpočet, keďže sieť
EURES je súčasťou verejných služieb zamestnanosti, ktoré sú v SR začlenené
v rámci ústredia a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Z toho vyplýva aj
skutočnosť, že celá činnosť je pre klientov siete bezplatná.
Pri použití finančných prostriedkov naplánovaných na jednotlivé aktivity
v tomto rozpočtovom období sme sa riadili na jednej strane finančnou príručkou
VADEMECUM, ktorá je vydávaná EURES Koordinačným úradom a slovenskou
legislatívou na strane druhej (Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach Ústredia práce, soc.
vecí a rodiny (Interná norma č. IN - 038/2007), Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách a pod.).
V súlade s VADEMECOM a grantovou zmluvou nám bola poskytnutá zálohová platba - polovica platby z plánovanej účasti Európskej komisie vo výške
226.989,57 EUR (7.209.869,71 Sk, kurz 1 EURO = 31,7630 Sk), ktorá pozostávala z častí: ÚPSVAR Slovakia 140.274,4 EUR (4.455.535,77 Sk), partnerstvo
EURES-T Danubius (podľa Finančnej dohody)* - 50.411,15 EUR (1.601.209,36 Sk)
a partnerstvo EURES-T Beskydy (podľa Finančnej dohody)** - 36.304,02 EUR
(1.153.124,59 Sk).
Participácia komisie je vo výške 95% z celkovej sumy grantu. Celková suma
grantu bola schválená vo výške 477.872,78 EUR, teda finančná pomoc komisie
činní 453.979,14 EUR (preddavok je 50% z tejto sumy), 5% je spoluúčasť slovenskej strany (23.893,64 EUR).
Celková výška výdavkov v rozpočtovom období 2008/2009 dosiahla sumu
255 566,21 EUR. Čerpanie bolo teda na úrovni 86,54 %. Z tejto sumy naša participácia vo výške 5% tvorí 11 909,55 EUR a pomoc EÚ 243 656,66 EUR. Čerpanie
prostriedkov podľa nákladových položiek - personálne náklady, cestovné náklady, služby a správne (administratívne) náklady - znázorňuje tabuľka.
Tabuľka: Plánovaný rozpočet a aktuálne výdavky podľa nákladových druhov
Nákladový druh
Plánovaný rozpočet Aktuálne výdavky
Percento čerpania
Personálne náklady
0,00 €
0,00 €
0,00 %
Cestovné náklady
58 133 €
36 431,65 €
62,67 %
Služby
209 472,00 €
198 557,08 €
94,79 %
Správne náklady
13 646,93 €
8 667,93 €
63,52 %
Nepriame náklady
14 062,60 €
11 909,55 €
84,69 %
Spolu
295 314,53 €
255 566,21 €
86,54 %
* spravované ÚPSVAR Komárno podľa Finančnej dohody o finančnej pomoci na realizáciu aktivít Cezhraničného
partnerstva EURES - T Danubius v rámci Grantovej zmluvy EURES 2008 - 2009 z prostriedkov Európskej komisie
** spravované ÚPSVAR Čadca podľa Finančnej dohody o finančnej pomoci na realizáciu aktivít Cezhraničného
partnerstva EURES - T Beskydy v rámci Grantovej zmluvy EURES 2008 - 2009 z prostriedkov Európskej komisie
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Financing of EURES network in the period 2008 – 2009
The objectives of EURES network are fulfilled through individual activities that
have been planned and approved by EURESco. The activities of the network are
financed in principle from two sources. The main source is EURES grant within
which the co-financing by the Slovak party represents approximately 5%. Another source of financing of the activity of EURES network is the State budget
whereas EURES network is part of Public Employment Services which are in
Slovakia included in the Central Office and Offices of Labour, Social Affairs and
Family. This is also the reason why the whole activity is free of charge for the
clients.
When using financial resources planned for individual activities in this fiscal period, we have been governed, on the one hand, by financial guidance VADEMECUM issued by EURES Coordination Office and, on the other hand, by the Slovak
legislation (Act No 25/2006 Coll. on public procurement and on amendments to
certain law under the conditions of the Central Office of Labour, Social Affairs
and Family (Internal regulation No IN- 038/2007), Act No 283/2002 Coll. on
travel reimbursement etc.).
Pursuant to VADEMECUM and Grant Agreement we have been granted advance
payment – a half of the payment from the planned co-financing by the European
Commission at the amount of EUR 226,989.57 (SKK 7,209,869.71, Exchange
rate 1 EURO = 31.7630 SKK), which is composed of the following parts: ÚPSVAR
Slovakia EUR 140,274.4 (SKK 4,455,535.77), partnership EURES-T Danubius
(according to the Financial Agreement)* - EUR 50,411.15 (SKK 1,601,209.36)
and partnership EURES-T Beskydy (according to the Financial Agreement)**
- EUR 36,304.02 (SKK 1,153,124.59).
The co-financing by the Commission amounts to 95% of the total sum of the
grant. Total sum of the grant has been agreed to EUR 477,872.78, i.e. financial
aid of the Commission amounts to EUR 453,979.14 (advance payment out of
that sum is 50%), 5% is the co-financing by the Slovak party (EUR 23,893.64).
Total amount of expenditure in the fiscal period 2008/2009 amounted to the sum
of EUR 255 566,21. Consequently, the drawing reached the level of 86,54%. Our
5% participation in that sum represents EUR 11 909,55, and EU aid represents
EUR 243 656,66. The drawing of resources according to costs items - personal
costs, travel costs, services and administrative costs is shown in Table below.
Table: Planned budget and actual expenditure according to the types of costs
Type of costs
Planned budget
Actual expenditure Percentage of drawing
Personal costs
0,00 €
0,00 €
0,00 %
Travel costs
58 133 €
36 431,65 €
62,67 %
Services
209 472,00 €
198 557,08 €
94,79 %
Administrative costs
13 646,93 €
8 667,93 €
63,52 %
Indirect costs
14 062,60 €
11 909,55 €
84,69 %
Total
295 314,53 €
255 566,21 €
86,54 %
Annual report is financed from the EURES grant 2008 - 2009
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Výročná správa je spolufinancovaná z grantu EURES 2008-2009
Annual report is financed from the EURES grant 2008-2009
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