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Švédsky
EURES
Švédsky EURES
v slovenských školách

Takouto pozvánkou sme propagovali študentom UMB na
Ekonomickej fakulte pozvánku vypočuť si Informácie o možnostiach štúdia, životných a pracovných podmienkach vo
Švédsku. O spoluprácu sme požiadali vedenie EF UMB v Banskej Bystrici a jeho Katedru odbornej jazykovej komunikácie a
taktiež pre skupinu študentov stredoškolákov vedenie KGŠM
( Katolícke gymnázium Štefana Moyzesa) kde sme sa stretli so
záujmom o zorganizovanie akcie.
Ann Dahlin, a Annika Sund – švédske poradkyne prezentovali neformálnym, pre študentov veľmi prijateľným spôsobom.
Následná ,veľmi plodná diskusia potvrdila záujem poslucháčov na čo poukazovali mnohé zodpovedané otázky. Švédske
poradkyne sa so študentmi „ sladko“ rozlúčili rozdávaním typických švédskych cukríkov „pelendrekov“.
Ing. Alžbeta Spišiaková
EURES poradkyňa Banská Bystrica
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Láka
v Nemecku?
Láka VásVás
prácapráca
v Nemecku?
Chýbajú Vám informácie kde a ako začať?
ný pohyb pracovných síl v rámci Európskeho hospodárskeho
priestoru (krajiny EÚ, Nórsko, Island, Lichtenštajnsko) a Švajčiarska.
Pokiaľ uprednostňujete individuálne vyhľadávanie pracovných ponúk, potom dobrým zdrojom pre Vás môže byť stránka www.eures.sk, prípadne Európsky portál pre pracovnú mobilitu EURES- www.eures.europa.eu.

V nasledujúcich riadkoch Vám poskytujeme komplex informácií, ktorý Vám zjednoduší zorientovať sa na nemeckom trhu
práce po 1.máji 2011.
Úniou garantované právo na voľný pohyb v rámci EU prinieslo
zmeny aj v Nemecku, ktoré stúpili do platnosti v plnej miere
1.mája 2011. Toto právo zabezpečilo po 7 rokoch vstupu Slovenska do EU, otvorenie trhu práce v Nemecku pre občanov
SR. Teda, od tohto dňa občania SR môžu v tejto krajine pracovať bez akýchkoľvek obmedzení, teda bez pracovného povolenia. Na vycestovanie je potrebný len platný cestovný doklad,
teda občiansky preukaz alebo pas.
Ak cestujete do Nemecka bez konkrétnej pracovnej ponuky,
s cieľom nové zamestnanie si hľadať, potom nemajte obavy
zdržiavať sa na území Nemecka. Vaše právo zdržiavať sa tu po
dobu najmenej troch mesiacov, pokiaľ viete dokázať, že sa naozaj intenzívne venuje hľadaniu práce a máte vyhliadky byť
pri hľadaní úspešný, musí byť uplatnené. Po troch mesiacoch
si cudzinecký úrad môže vyžiadať dokumenty, ktoré túto skutočnosť dokazujú.
Ak ste si ale prácu našli, musíte bezodkladne nahlásiť svoj pobyt osobne po nástupe do zamestnania. Žiadosť predložíte na
miestnych úradoch (Einwohnermeldeamt) alebo na odbore
cudzineckej polície v mieste Vášho bydliska v krajine/ Nemecku.

Môžete využiť i možnosť, ktorú Vám ponúka priamo Spolková pracovná agentúra prostredníctvom podstránky s názvom JOBBÖRSE (http://jobboerse.arbeitsagentur.de/vamJB/
startseite.html?kgr=as&aa=1&m=1). Záujemcovia o prácu tu
nájdu informácie o aktuálnych pracovných ponukách v Nemecku.
O voľných miestach sa môžete informovať napríklad aj v dennej tlači, či ďalších internetových stránkach ako napr. www.
zeit.de, www.stepstone.de, www.jobpilot.de, www.moster.
de, www.jobware.de, www.stellenanzeigen.de, www.placement24.com, www.adecco.de, www.jobsintown.de, www.stellenblatt.de, www.arbeit-regional.de, www.newjob.de, www.
careerjet.de, www.bau.net, www.automotive-job.net, www.
semica.de, www.medizinische-berufe.de, www.health-job.
net, www.lebensmitteljob.de, www.agrijob.de, www.hotelcareer.de, www.hotels-deutschland.de, www.joborama.de,
www.fvw.de, www.aktuelle-jobs.de
Väčšina nemeckých zamestnávateľov v konkrétnych pracovných ponukách informácie o platových podmienkach neuverejňuje, resp. plat je dohodou. Pre Vašu lepšiu orientáciu sa
aj v tejto oblasti je dobré vedieť určité skutočnosti súvisiace s
odmeňovaním zamestnancov.
Status minimálnej mzdy v Nemecku neexistuje
Minimálne platové podmienky sú stanovené pre každé odvetvie a odbor/ profesiu v tzv. vyšších kolektívnych zmluvách

Našim čitateľom však odporúčame cestovať za prácou do cieľovej krajiny až po predbežnom dohovore s konkrétnym zamestnávateľom, resp. najvhodnejšou alternatívou je disponovanie predbežnou pracovnou zmluvou.
Pri vyhľadávaní voľných pracovných miest v SRN Vám s ochotou pomôžu zástupcovia siete EURES na Slovensku – EURES
poradcovia, či asistenti, ktorých nájdete takmer na každom
úrade PSVaR na Slovensku.
EURES, teda Európske služby zamestnanosti – predstavujú
sieť spolupracujúcich subjektov, ktorých cieľom je uľahčiť voľ5

Poradenskú činnosť pri overovaní kvalifikácií poskytuje Centrála pre sprostredkovanie zahraničnej a odbornej práce Spolkovej pracovnej agentúry (Zentrale Auslands- und Fachvermittlung ZAV).

Priemerná mesačná mzda v Nemecku v predchádzajúcom
roku predstavovala 3 077,- € / mesiac brutto
Poskytujeme prehľad o priemerných mesačných hrubých
mzdách za rok 2010 pre kvalifikovaných pracovníkov v jednotlivých profesiách, napr. informatik - 4 583,- €, stavebný
inžinier – 4 349,- €, prekladateľ – 4 053,- €, grafik – 3 680,- €,
účtovník – 3 427,- €, zubný technik – 3 384,- €, mäsiar –
3 092,- €, kuchár 2 980,- €, čašník – 2 762,- €, elektrikár –
2 633,- €, pokladač plávajúcej podlahy – 2 557,- €, murár –
2 533,- €, maliar – 2 339,- €, pekár – 2 161,- €, predavač –
1 841,- €, krajčír – 1 722,- €, kvalifikovaný hotelový personál – 1
519,- €, chyžné – 1 487,- €, kaderník – 1 178,- €
Zamestnávatelia majú zásadne právo, vyžadovať od uchádzačov o prácu znalosti nemeckého jazyka, ale iba do tej miery,
do akej sú tieto znalosti potrebné pre vykonanie príslušného povolania. Toto právo je aj v plnej miere zamestnávateľmi
uplatňované V niektorých prípadoch môže byť vyžadovanie
veľmi dobrých znalostí oprávnené. Je ale neprípustné, vyžadovať od uchádzačov o miesto, aby po nemecky hovorili na
úrovni materského jazyka.
V prípade, že sa uchádzate o reglementované povolanie, musia byť pred začiatkom vykonávania tohto povolania v Nemecku overené všetky Vaše v minulosti nadobudnuté kvalifikácie,
ktoré Vás oprávňujú toto povolanie vykonávať. Prehľad reglementovaných povolaní v Nemecku sa nachádza na internetovej stránke www.anabin.de pod pojmom „Zuständige Stellen
in Deutschland“. Nachádza sa tu aj zoznam úradov, ktoré vykonávajú overenie kvalifikácií.
V prípade, že sa uchádzate o iné ako reglementované povolanie, nie je potrebné žiadne overenie jeho predošlých kvalifikácií. Absolventi vysokých škôl môžu s cieľom zlepšiť svoje
šance pri uchádzaní o prácu požiadať o ohodnotenie svojho
vysokoškolského diplomu organizáciu „Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen“ (Centrála pre systémy vzdelávania
v zahraničí).
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Pamätajte na to, že pokiaľ cestujete do Nemecka, musíte disponovať určitou finančnou hotovosťou minimálne na 1 mesiac. Nárok na nemeckú podporu v nezamestnanosti budete
mať len vtedy, keď ste boli v poslednej dobe zamestnaní v Nemecku a splnili všetky podmienky na pridelenie podpory v nezamestnanosti. Občania EU, ktorí ešte nikdy nepracovali v Nemecku tieto podmienky automaticky nespĺňajú. Do Nemecka
si však môžu „preniesť“ nárok na podporu v nezamestnanosti
z krajiny svojho pôvodu a čerpať tieto dávky po dobu troch, v
niektorých prípadoch až šiestich mesiacov. Najprv sa však musíte v krajine svojho pôvodu zaregistrovať ako nezamestnaný
a vyplniť všetky potrebné formuláre na príslušnom úrade.
V súlade s druhou knihou nemeckého Sociálneho Zákonníka
(SGBII) nemajú počas prvých troch mesiacov pobytu v Nemecku žiadni cudzinci, a teda ani občania SR, právo využívať
sociálnu pomoc poskytovanú nemeckými úradmi. Ak občania
vycestovali do Nemecka výlučne za účelom hľadania práce,
nemajú na základné zabezpečenie nárok ani po uplynutí tejto
doby.
Mgr. Denisa Hudáková
EURES poradkyňa Levice

Rakúsko
Rakúsko - bez pracovných povolení
5. Zamestnávateľ vás prihlási do sociálnej poisťovne (na základe tejto registrácie obdržíte evidenčné číslo sociálneho
poistenia Socialversicherungsnummer) a z vášho platu Vám
odvádza povinné dávky. Sociálne poistenie zahŕňa nemocenské poistenie, úrazové poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie pre prípad nezamestnanosti.
6. V Rakúsku je povinné poistenie cez fond nemocenského poistenia, čo je obdoba našich zdravotných poisťovní. Do fondu
vás prihlási zamestnávateľ a takisto vám odvody zráža priamo
z hrubej mzdy. Pri každej návšteve lekára sa musíte preukázať
dokladom o príspevkoch do fondu, ktorý vám vystaví zamestnávateľ a nazýva sa Krankenschein.
7. Občania krajín EÚ/EEA nepotrebujú pri vstupe na územie
Rakúska a na usadenie sa povolenie na pobyt. Prihlásenie
adresy miesta pobytu je v Rakúsku povinné. Do 3 dní od
usadenia sa musíte zaregistrovať na oddelení evidencie osôb

V nasledujúcich riadkoch sme pre Vás pracovali užitočné informácie, ktoré Vám určite pomôžu pokiaľ sa rozhodnete zamestnať v Rakúsku.
1. Od 1. mája v Rakúsku nie je potrebné povolenie na zamestnanie
2. Vybavte si Európsky preukaz zdravotného poistenia - v príslušnej zdravotnej poisťovni
na Slovensku.
3. Odhláste sa zo slovenského systému zdravotného poistenia
- po uzatvorení pracovnej zmluvy v Rakúsku.
4. Odporúčame navštíviť Sociálnu poisťovňu na Slovensku, v
prípade, že máte záujem o dobrovoľné platenie poistných odvodov – len do vzniku poistenia v Rakúsku.

(Meldeamt) na úradoch federálnej polície (Bundespolizeidirektion). Musíte si priniesť cestovný pas, rodný list, formuláre
registrácie pobytov z predchádzajúcich miest pobytu a vyplnený formulár registrácie pobytu (Meldezettel). Každá zaregistrovaná osoba má svoje osobné registračné číslo, ktoré
je uvedené na potvrdení o registrácii (Meldebestätigung). Ak
zmeníte miesto pobytu v Rakúsku, musíte to do 3 dní oznámiť
úradu. Ak chcete odísť z Rakúska, potom sa musíte odhlásiť
Najneskôr 3 dni pred odchodom z Rakúska sa treba odhlásiť.
Ing. Ľubica Cibuľová
EURES poradkyňa Nitra
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Švajčiarsko
Švajčiarsko – otvorenie trhu práce
od 1.mája 2011.

Zamestnávanie slovenských občanov vo Švajčiarsku od
1. mája 2011 je už jednoduchšie. Krajina úplne otvorila svoj trh
práce pre Slovákov a tiež občanov Maďarska, Poľska, Česka,
Slovinska, Estónska, Litvy a Lotyšsko. V praxi to znamená, že
občania spomenutých krajín už nepotrebujú na zamestnanie
sa vo Švajčiarsku pracovné povolenie od švajčiarskych úradov,
zrušili sa obmedzenia prístupu na trh práce ako sú rôzne kvóty, preferencia švajčiarskych občanov, regulovanie mzdových
a pracovných podmienok a pod.
Občania uvedených „nových“ členských krajín nadobudli teda
rovnaké práva ako občania „starších“ členských krajín Európskej únie. Môžu sa slobodne usadiť a pracovať vo Švajčiarsku.
V prípade započítavania dôb poistenia pre občanov s prechodným pobytom vo Švajčiarsku platí, že úhrn dôb poistenia
podľa článku 67 Nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 sa vzťahuje
aj na nich (napríklad nárok na podporu v nezamestnanosti v
krajine a pod.).

Ing. Ján Gerát
EURES poradca Lučenec
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Holandsko
náborový
projekt
Holandsko - náborový projekt
do ťažkého priemyslu
landsku veľmi dopomohli k úspechu . V tomto momente tu
pracuje už vyše 50 ľudí zo Slovenska a to hlavne vďaka Vám.
Rozhodli sme sa , že vstúpime do ďalšieho projektu a tým je
druhá zlievareň - Componenta.
Predpoklady sú, že do začiatku leta tam nastúpi minimálne 24
nových ľudí. Prví štyria už budúci týždeň, ďalší štyria o týždeň
neskôr, atď. Ak to pôjde všetko tak ako vo Waelese, a budete
nás stále zásobovať takými kandidátmi ako doteraz, tak Componenta nám otvorí dvere aj v druhej zlievarni, kde pôjde cca.
rovnaký počet ľudí.
Zatiaľ je len 1. kvartál roku 2011 za nami, a tak veríme, že do
konca roka sa s Vami vyšplháme spolu na číslo vyššie než 200.“
Táto holandská personálna agentúra sa zúčastnila ako vystavovateľ aj na Medzinárodnej burze práce v Tenčíne, kde ich
stánok navštívilo asi 400 návštevníkov, obdržali 250 CV a vybrali 100 uchádzačov ako vhodných na umiestnenie na holandskom trhu práce.
Dvaja úspešní kandidáti priamo na výstavisku uzavreli kontrakt, dostali do ruky letenky a nasledujúci deň cestovali do
Holandska kde už mali zabezpečené ubytovanie a prácu.

„Haló, tu zástupca Holandskej personálnej agentúry SAGIUS,
dovolal som sa na EURES?“
Takto začínal prvý kontakt, na základe ktorého sa rozbehol cez
pracoviská EURES na ÚPSVaR v SR nábor vhodných zamestnancov. Overením personálnej agentúry SAGIUS cez našu
kolegyňu EURES poradkyňu Els Lutenberg z Holandska sme v
apríli 2010 položili základy dlhodobej spolupráce. Na základe
ich požiadaviek sme v roku 2010 zverejnili na národnom portáli www.eures.sk 6 ponúk voľných pracovných miest na pozície CNC sústružníkov, zváračov, zdravotnú sestru, maliarov a
klampiarov, ktoré boli na základe pohovorov na JOB EXPO v
Nitre obsadené.
Od začiatku roka 2011 do konca mája prebieha náborový proces podstatne intenzívnejšie. Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu práce ,ustupujúcu hospodársku krízu a nový ekonomický rast, ale aj expandujúcu obchodnú politiku SAGIUSU
v ďalších 19 zverejnených ponukách VPM bolo otvorených
177 voľných pozícií do ťažkého strojárenstva. Boli to brúsiči,
zvárači, CNC operátori, elektrotechnici, odlievači, jadrári, vodiči VZV a pod.
Vyjadrenie zamestnávateľa a vyhodnotenie vzájomnej spolupráce za prvý štvrťrok 2011:
„Počas našej vzájomnej spolupráce po zhodnotení výsledkov ste nám v tomto roku v zlievarenskej firme Waeles v Ho-

Ing. Alžbeta Spišiaková
Eures poradkyňa, Banská Bystrica
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Život
v Spojenom
Kráľovstve
Život v Spojenom
Kráľovstve
[nie vždy kráľovský]
Po neuveriteľne dlhej až takmer zdrvujúcej komunikácii medzi
anglickou a slovenskou stranou, ohľadom vycestovania uchádzačov o zamestnanie do jedného anglického opatrovateľského domu, sa skutočne podarilo sieti EURES nemožné. Dostala
som umiestnenie ako opatrovateľka, aj s ubytovaním, ktoré si
samozrejme hradím sama, anglická spoločnosť iba poskytla
ubytovacie možnosti.

takmer bez chuti, oni nesolia, nepoznajú čo je naozaj „spicy“,
ani hranolky nie sú posolené. Všade chýba chuť. Ale ich produkty, z ktorých je jedlo uvarené, sú neuveriteľné - kvalitné,
šťavnaté, proste výborné. Ale to je môj názor. A ich dezerty
a cakes, ako napríklad triffle, tak to nemá konkurenciu. Z ich
jedla sa nedá pribrať. Nemastné, neslané, netučné. A porcie sú
v porovnaní s našimi oveľa menšie.

Po príchode do UK a vyzdvihnutí na letisku „handymanom“,
sme najskôr navštívili rezidenčný dom, kde som mala pracovať a potom ma spomínaný pán odviezol do domu, v ktorom
som mala bývať. Musím úprimne povedať, že som bola veľmi
príjemne prekvapená mojim novým pracoviskom. Povedala
by som, že až luxusným, v porovnaní s našimi takýmito inštitúciami. Všade bolo čisto, voňavo, veselé farby, veľa kvetov,
prijemne a útulne. Všade prítomné anglické úsmevy. Padlo mi
to veľmi dobre.
V prvých dňoch bolo potrebné si vybaviť „insurance number“.
V banke vám neotvoria účet bez toho, aby ste nepracovali, bez
„insurance number“, bez preukázania, že máte adresu, na ktorej bývate. Informácie, ktoré odo mňa v banke požadovali, boli
dosť podrobné. Keďže som mala všetko legálne a všetko som
dokázala zdokladovať, tak to nebol žiaden problém, práve naopak.
Práca. Mala som naozaj šťastie, že som sa dostala, podľa môjho
názoru, na najlepšie oddelenie, resp. poschodie v našom rezidenčnom dome. Aspoň mne sa tam páči. A čo som si doteraz
všimla, a aj z počutia iných, tak na našom poschodí je fyzicky
náročnejšia práca ako na tých iných oddeleniach. Ale mne to
tak nepríde, pretože za nás pracujú stroje. Naši rezidenti sú postihnutí väčšinou demenciou a niektorí sú úplne imobilní, takže ich zdvíhame a premiestňujeme pomocou prístrojov, ktoré
sa volajú „stand aids“, alebo „full hoist. Samozrejme, že práca je
náročná aj fyzicky, lebo sa nezastavíme za celých sedem hodín. Toľko trvá naša zmena. Alebo štrnásť hodín, ak chceme
pracovať nadčas. Dôležité je, že ja fyzicky nezdvíham nikoho.
Ale určite potrebujem byt fyzicky zdatná pre túto prácu. A určite aj psychicky.
Moji kolegovia sú príjemní. Pracujem aj s anglickým personálom, ale je tu aj veľa cudzincov. Na našom oddelení sú Filipínčania, kolegovia z Rumunska, Litvy, Indie, Poľska, Čiech atď.
Čo sa týka jedla, tak jedlo je úžasné. Aspoň podľa mňa. Mne
vždy chutila anglická strava, čo je asi dosť neobvyklé, lebo
väčšinou cudzinci nemajú radi anglické jedlá. Je pravda, že sú
10

Čo je zaujímavé, rezidenti sú udržiavaní v neskutočnej čistote.
Každý deň sa im mení pyžamo. A každý deň iné, čisté oblečenie. Každý rezident má parfum, či deodorant, dámy nosia
koráliky. Sú vždy pekne a vkusne oblečení. Stolovanie je ako v
hoteli. Raňajky, obed, večera, medzitým dvakrát denne teatime a biscuit – vždy čisté obrusy, servítky, rozloženie príborov,
ako pre hotelovú klientelu. Absolútne nezáleží, že rezidenti
vôbec nevnímajú ako a či vôbec je prestreté. Vždy zachovaná
ľudská dôstojnosť. Nevadí, že všetko je o chvíľu obliate, či fľakaté, prístup personálu k rezidentom je, ako keby to boli zdraví
ľudia. A personál ich doslova zbožňuje. Najprv som myslela,
že je to iba póza, že je to pretvárka, ale nie je. Nikdy by som
netušila, že sa to môže stať aj mne. Že môžete mať radi starých
neznámych ľudí, s demenciou a inými ťažkými chorobami.....
Každodenný rituál a starostlivosť o nich môže zblížiť. Samozrejme, že máme svojich miláčikov a obľúbencov. Ale vo všeobecnosti sú všetci veľmi zlatí.
Angličtina. Pracujem s Írkou, ktorej rozumiem každé tridsiate
slovo a so Škótkou, ktorej nerozumiem ani stopäťdesiate. Tak
sa iba usmievam a prikyvujem. Niekedy sú to skutočne úsmevné situácie. Veľa sa nasmejeme, hlavne, keď si myslím, že povedali, čo nepovedali a potom im odpoviem na to, na čo sa
nepýtali ...
Chcem sa touto cestou poďakovať sieti EURES, že sa im podarilo takmer nemožné, nájsť prácu uchádzačom o zamestnanie.
Takže jednoducho: DAKUJEM.
Zamestnaná prostredníctvom siete EURES

Práca
opatrovateľa
Práca opatrovateľa
v Anglicku
Sieť EURES pomáha ľuďom nájsť prácu v krajinách Európskej
Únie. Z toho dôvodu spolupracuje so zamestnávateľmi, ktorí
prichádzajú na Slovensko získať vhodných zamestnancov.
Jedným zo zamestnávateľov je spoločnosť, ktorá ponúka prácu pre opatrovateľov, či opatrovateľky v domovoch dôchodcov. Výhodou je, že nie je potrebné mať špeciálne vzdelanie
alebo opatrovateľský kurz. Potrebné je mať blízky vzťah k tejto
práci a vedieť sa dohovoriť po anglicky. Zástupcovia spoločnosti robia osobné pohovory so záujemcami. Úspešní kandidáti sa ihneď dozvedia výsledok a v priebehu niekoľkých
týždňov, po predložení požadovaných dokladov, cestujú do
Anglicka.
pomáha sa aj pri podávaní jedla.
Každý opatrovateľ má určený denný program a je zadelený na
určitú činnosť. Povinnosti zahŕňajú aj nakupovanie, starostlivosť o ošatenie, účasť na aktivitách s jednotlivcami alebo skupinami v domove.
Opatrovatelia sa zúčastňujú tréningových kurzov z oblasti
zdravotníctva – ošetrovanie, ako zaobchádzať s ležiacim pacientom.
Na uvedené práce nie je nutná prax, avšak je vítaná, v prvom
rade ide o ochotu vykonávať túto neľahkú prácu.

V októbri minulého roka sa konali výberové pohovory na prácu opatrovateľov. Pracovná ponuka s kompletnými informáciami bola zverejnená na webovej stránke siete EURES – www.
eures.sk. Výberových pohovorov sa zúčastnilo 22 záujemcov a
z toho 14 úspešných uchádzačov získalo prácu v rôznych mestách Veľkej Británie.
Ponúkame niekoľko postrehov z pobytu pre tých, ktorí majú
záujem o takýto druh práce.
Náplňou práce je starostlivosť o starých ľudí a o ľudí s poruchami učenia, dohľad a kontrola obyvateľov v prostredí domova.
Niekedy je potrebné pomôcť pri príprave jednoduchých jedál,

Pracovný pomer je na dobu neurčitú alebo najmenej na 1 rok.
Pracovný týždeň má 37 hodín, s možnosťou pracovať nadčas.
V jednom z domovov je okolo 50 rezidentov, ktorí sú rozdelení do štyroch skupín. Pre každú skupinu sú určené dve až tri
ošetrovateľky.
Pracuje sa na trojzmennú prevádzku. Ráno je to od 7.30 -14.30,
poobede je to 14.30-21.30 a v noci 21.30 do 7.30.
Klienti týchto zariadení sú rôzni. Sú to ľudia, ktorí sa nemôžu
starať sami o seba. Majú rodinu, ale ani tá sa o nich nedokáže postarať, nakoľko vyžadujú špeciálnu starostlivosť. Medzi
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rezidentmi sú aj pacienti, ktorí sú imobilní. Niektorí z nich sa
nedokážu na posteli ani hýbať.
Obyvateľom v týchto zariadeniach sa zabezpečuje celodenný
program.

Naši Slováci majú poskytnuté ubytovanie. Zamestnávateľ zabezpečuje okrem odborných kurzov aj bezplatné jazykové
kurzy.

Deň začína rannou toaletou – umývanie alebo kúpanie, obliekanie, ustielanie postelí.

Práca opatrovateľa nie je jednoduchá a vyžaduje celého človeka. Napriek tomu stále mnoho ľudí zo Slovenska má o túto
prácu záujem.

Niektorým rezidentom je potrebné pomôcť - umyť ich a obliecť. Potom nasledujú raňajky. Tých, ktorí sa nedokážu sami
najesť, musia kŕmiť.

Ing. Ľubica Cibulová
Eures poradkyňa Nitra

Dopoludnie trávia v spoločenskej miestnosti. Kto môže pozerá
televíziu, alebo sa rozpráva s kamarátom.
Počas obeda, ktorý je o 13,00 h, sa rezidenti presunú do jedálne. Obed je výdatný - polievka a hlavné jedlo a potom ovocie
a sladkosti. Majú na výber zmrzliny, želé, puding, koláče. Podľa
slov našich opatrovateľov, najradšej obľubujú zmrzlinu.
Popoludní mávajú rôzne aktivity – počúvajú hudbu alebo
hrajú spoločenské hry - bingo, karty. Za výhry sú odmeňovaní
sladkosťami.
Po aktivitách sa pripravuje večera, no a po večeri sa začína večerná hygiena.
S prácou sa končí asi tak o 21.30 h. V tom čase už väčšina odpočíva na lôžkach.
To je v krátkosti denný režim.
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„Flower
„Flower farm“farm“
– kvetinová farma po holandsky

Holandsko. Väčšina ľudí pozná túto krajinu ako krajinu tulipánov. Je to rovinatá, relatívne malá, ale napriek tomu bohatá
krajina, ktorá je stále obľúbenou cieľovou destináciou pre
zahraničných pracovníkov. Patrí medzi štáty Európskej únie
s najnižšou mierou nezamestnanosti. Pracovných možností
je tu stále dostatok aj napriek pretrvávajúcej kríze. Ak by sme
chceli porovnať mzdy s inými krajinami, patria určite medzi tie
najlepšie v Európe. Nemožno sa preto vôbec čudovať záujmu
zahraničných pracovníkov. Úradný jazyk je holandský, ale nie
je problém sa tu dohovoriť nemecky či anglicky.
Zamestnávatelia majú dnes široké možnosti ako robiť nábor
pracovníkov, či inzerovať voľné pracovné miesta. Jednou z
možností náboru pracovníkov je výberový pohovor za účasti
zamestnávateľa. Iste už väčšina z vás absolvovala takýto pohovor a viete si predstaviť, ako prebieha. Ak však niekto chce
ísť pracovať do zahraničia, nie je jedno kde, alebo ako sa tento
pohovor absolvuje. Preto je určite veľké plus, ak je zahraničný
zamestnávateľ ochotný pricestovať a urobiť nábor pracovníkov na Slovensku. Výberové pohovory pre zahraničných zamestnávateľov organizované sieťou EURES na úradoch práce,
sociálnych vecí a rodiny na Slovensku, sú súčasťou bežnej praxe a organizujú sa od jej vzniku (2004).
Možnosť takéhoto kontaktu so zamestnávateľom mali záujemcovia o prácu v zahraničí aj vo februári tohto roku. V tomto

prípade to boli pohovory pre holandského zamestnávateľa na
pracovnú pozíciu – pracovník na kvetinovej farme. Pohovory
prebiehali 24.-25.februára 2011 na Úrade práce, sociálnych
vecí a rodiny v Lučenci. Samotným pohovorom predchádzalo
zverejnenie pracovnej ponuky na stránke EURES (www.eures.
sk) a jej propagácie prostredníctvom siete EURES a úradov
práce, sociálnych vecí a rodiny na Slovensku. Potom nasledoval proces zberu a spracovania životopisov uchádzačov podľa
požiadaviek zamestnávateľa. V tomto prípade boli požiadavky
naozaj minimálne – znalosť anglického alebo nemeckého jazyka na komunikatívnej úrovni. Ak by sa jednalo o zručného
pracovníka, zamestnávateľ bol ochotný akceptovať aj slabšiu
znalosť jazyka, keďže už zamestnáva niekoľko slovenských
pracovníkov. V každom prípade je schopnosť dorozumieť sa
v cudzom jazyku určite len výhodou. Keď zoberieme fakt, že
dnes sa angličtina bežne vyučuje už od základnej školy, potom pre mladého človeka, ktorý skončí strednú školu, by už
naozaj nemal byť problém dohovoriť sa v tomto jazyku. Požiadavky „nášho“ zamestnávateľa boli minimálne a podmienky
naozaj dobré – hrubá hodinová mzda 11,85 EUR, zabezpečené
ubytovanie, strava a pod. O 7 ponúknutých pracovných miest
prejavilo záujem až 225 uchádzačov z celého Slovenska, ktorí
spĺňali podmienky stanovené zamestnávateľom. Úspešných 7
kandidátov zo Slovenska nastúpilo do práce v priebehu mesiaca apríl 2011. Ponúkame vám rozhovor s jedným z vybratých
kandidátov, ktorý by možno mohol pomôcť iným záujemcom:
EURES: Ako ste sa dozvedeli o pracovnej ponuke na kvetinovú farmu do Holandska?
Vybratý pracovník: Dozvedel som sa to od známeho a bola
to tiež možno šťastná náhoda. Treba len hľadať a nevzdávať
sa, pričom sa mi znovu potvrdilo staré známe: „Kto hľadá, ten
nájde.“
EURES: Máte už nejaké pracovné skúsenosti zo zahraničia?
Vybratý pracovník: Pracoval som už predtým v Anglicku a tiež
v Holandsku, takže nejaké tie skúsenosti už mám.
EURES: Pohor bol v anglickom alebo nemeckom jazyku. V
akom jazyku ste so zamestnávateľom komunikovali? Mali
ste nejaké problémy pri komunikácii?
Vybratý pracovník: Komunikoval som prevažne v angličtine.
Čo som nevedel anglicky, povedal som nemecky, prípadne
slovensky. Pohovor však prebehol celkom hladko. Určité znalosti jazyka sa samozrejme vyžadovali, ale dalo sa to zvládnuť.
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vanie, strava, pracovné podmienky a pod.) Súhlasí to s tým,
čo bolo ponúknuté na pohovore?
Vybratý pracovník: Som prekvapený, ale platí to úplne do
bodky. Pracovné prostredie je na úrovni, bývame v peknom
dome blízko práce (asi 10 min.), mzdové podmienky také isté,
ako sme si dohovorili dopredu a pod.
EURES: Môžete trochu bližšie, pár vetami opísať váš bežný
pracovný deň?
Vybratý pracovník: Pracujeme 8 hod. denne. Ak je viac práce, tak chodíme ráno na 7.00 hod. a pracujeme do 17.00 hod.
Počas dňa máme 3 prestávky. Niekedy chodíme do práce aj
neskôr, a to v prípade, keď mešká dodávka kvetov. Tie sa dovážajú z Afriky a musia sa ihneď roztriediť a uskladniť do chladiarenských boxov.
EURES: Ako sa vám páči krajina? (spoločenský život, ľudia,
ceny potravín a pod.)

EURES: O prácu boľ veľký záujem a voľných miest oproti
tomu málo. Aký je to pocit uspieť v takejto konkurencii?
Vybratý pracovník: Samozrejme som sa dosť potešil, no musím priznať, že ma to aj prekvapilo, keďže záujemcov bolo naozaj dosť.
EURES: Pohor bol na Slovensku, pracovnú zmluvu ste podpísali v Holandsku po príchode. Nemali ste predsa len nejaké
obavy z toho, že by ste vycestovali a zamestnávateľ by vám
po príchode ponúkol iné podmienky ako na pohovore?

Vybratý pracovník: Holandsko je pekná a čistá krajina, no ak
máte radi hory, tak tu ich nenájdete. Je tu veľa kanálov a jazier.
Leto je tu údajne pekné a sú tu aj pekné zákutia. Spoločenský
život je celkom v pohode, keďže je nás tu viac a ja tu mám aj
pár kamarátov z minulej práce. Čo sa týka potravín a cien všeobecne, považujem Holandsko za dosť drahú krajinu.
Opýtali sme sa tiež na názor zamestnávateľa a tu sú jeho reakcie na jednotlivé otázky:
EURES: Koľko zamestnancov zamestnávate na vašej kvetinovej farme v Holandsku?

Vybratý pracovník: Obavy sú stále, s tým sa nedá nič robiť.
Musím však povedať, že čo zamestnávateľ sľúbil, aj splnil.

Zamestnávateľ: V zime alebo mimo sezóny na farme pracuje
len 4 -5 pracovníkov, v lete a počas sezóny je to 12 – 15.

EURES: Ako ste cestovali do Holandska? Bola príprava na
cestu náročná?

EURES: Čo Vás viedlo k hľadaniu zamestnancov zo zahraničia a ako ste sa dopočuli o službách siete EURES?

Vybratý pracovník: Cestoval som autom spolu s ďalším uchádzačom asi 16h, cesta bola únavná.

Zamestnávateľ: Holandskí pracovníci nemajú záujem pracovať v tejto oblasti. Je ťažké nájsť na to vhodných ľudí. O EURES
som sa dopočul od svojich slovenských zamestnancov.

EURES: Mali ste po príchode do Holandska nejaké problémy
s vybavovaním formalít
(poisťovne, bankový účet a pod.), alebo vám s tým pomohol
zamestnávateľ?
Vybratý pracovník: O všetko sa postaral zamestnávateľ, nemali sme absolútne žiadne problémy.
EURES: Podľa mojich informácii už momentálne pracujete u
zamestnávateľa. Čo hovoríte na podmienky? (mzda, ubyto14

EURES: Skúšali ste robiť nábor pracovníkov aj cez EURES
iných krajín, alebo len cez EURES Slovensko?
Zamestnávateľ: Len cez EURES Slovensko.
EURES: O Vašu pracovnú ponuku bol veľký záujem. Myslím,
že ste ponúkli naozaj dobré podmienky. Boli ste spokojný
so samotným výberovým pohovorom a tiež s jednotlivými
kandidátmi?

EURES: Bola toto vaša prvá návšteva na Slovensku? Čo sa
vám najviac páčilo?
Zamestnávateľ: Bol som tu už raz, ale len v Bratislave. Som
veľmi spokojný, ako EURES zorganizoval celý proces náboru
pracovníkov. Myslím, že Slováci sú veľmi priateľskí ľudia.
EURES: Plánujete robiť nábor pracovníkov zo Slovenska aj v
budúcnosti?
Zamestnávateľ: Celkom určite.
Milí čitatelia a záujemcovia o prácu v zahraničí!

Zamestnávateľ: Určite som spokojný. Našiel som toľko pracovníkov, koľko som potreboval. S tromi som sa dohodol na
nástupe do práce pred veľkonočnými sviatkami a s ostatnými
štyrmi po sviatkoch. Som naozaj rád, že to všetko takto dobre
vyšlo.

Ak sa chystáte odcestovať za prácou do inej krajiny, dúfam, že
vám tieto informácie pomôžu pri vašom rozhodovaní. Vycestovať za prácou do zahraničia určite nie je pre každého jednoduché. Preto treba mať na zreteli, že informácií a opatrnosti
nie je nikdy dosť a radšej si všetko dopredu zvážiť.
Ing. Ján Gerát
EURES poradca Lučenec
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Farmár
z ostrova
Farmár z ostrova
Ako EURES poradca spolupracujem so zahraničnými zamestnávateľmi a súkromnými agentúrami. Oba tieto subjekty sú
rozdielne. Agentúry pracujú veľmi profesionálne a spolupráca
so zamestnávateľmi záleží od oblasti podnikania, veľkosti spoločnosti, skúseností so zahraničnými pracovníkmi, ale tiež od
národnosti a osobnosti.
Mojím najobľúbenejším zamestnávateľom je farmár z ostrova v Nórskom mori. Na základe elektronickej komunikácie ho
vnímam ako seriózneho človeka. Jeho e-maily sú zreteľné, obsahujú potrebné informácie o zamestnaní a požiadavkám na
pracovníka, ktorého hľadá, a prostredie výkonu práce dokumentuje zaujímavými obrázkami. Táto farma sa zaoberá chovom domácich zvierat. Zameriava sa hlavne na hovädzí dobytok na mlieko a mäso, ale i na prasiatka. Je to farma strednej
veľkosti. Niektorí zamestnanci pracujú na stály pracovný pomer a na sezónne práce sú zamestnávaní zahraniční pracovníci. V letnej sezóne okrem starostlivosti o dobytom a dojenia
kráv je potrebné nachystať siláž na zimné obdobie. Pracovné
podmienky sú 40 hodinový týždenný pracovný čas. Ubytovanie je hradené zamestnávateľom, je v byte v obytnom dome
farmy. Práca trvá od dvoch do šiestych mesiacov, zárobok je
primeraný. Okrem pracovných skúseností je požadovaná komunikácia v anglickom jazyku. Ak by bol pracovník ochotný
sa učiť nórsky, môže pracovať na farme dlhšie, alebo i natrvalo.

zorne neprečíta text, prehliadnu detaily alebo nie sú objektívni pri posudzovaní vlastných schopností. Niektorí rozmýšľajú
spôsobom “možno mať budem šťastie”. Neuvedomujú si zodpovednosť za vykonanú prácu a cestovné výdavky, ktoré sa im
nevrátia, ak budú v rámci skúšobnej lehoty poslaní naspäť. Na
druhej strane i pre zamestnávateľa je čas strávený nad životopismi bez výsledku stratou času. A tak prekontrolujem každý
životopis. Ak nájdem formálne chyby, požiadam záujemcu o
opravu a keď už životopis spĺňa všetky náležitosti, prepošlem
ho zamestnávateľovi. Potom záleží už len na ňom, aby si vybral toho správneho záujemca.

Pán Paal, majiteľ farmy, ma prostredníctvom nórskeho kolegu po prvý krát kontaktoval v decembri 2009. Hľadal dojiča s

V júli 2010 prišla od farmára rozdielna ponuka práce. Pán Paal
hľadal stavbára na rekonštrukciu budov na farme a výstav-

poľnohospodárskym vzdelaním. Bola to práca na 6 mesiacov,
no nikto zo záujemcov tam nechcel ísť na tak dlho. Nakoniec
vzal študenta na letné mesiace. Ďalším študentom bolo dievča
z fakulty veterinárnej medicíny, ktorá sa počas leta starala o
kravy. Farmár bol s ich prácou veľmi spokojný, a tak ma kontaktoval znovu v marci a máji v 2010. Opäť hľadal robotníka na
letnú sezónu alebo i na dlhšie, a ďalšieho pracovníka s praxou
v riadení traktora a poľnohospodárskych mechanizmov.
Keď prídu pracovné ponuky, nastáva pre mňa obdobie zvýšenej aktivity. EURES poradca zverejní voľné pracovné miesto na
web stránke, kontroluje prichádzajúce životopisy a vykonáva
výber podľa splnenia požiadaviek. Veľa uchádzačov si však po16

Pozrite, nie sú milé?
bu nových domov. Požiadavky boli vysoké, bola to práca pre
zručného stavebného odborníka so skúsenosťami od podlahy
po strechu. Lákavá ponuka, no veľmi náročná pre jedného
pracovníka. Po prehliadnutí vyselektovaných životopisov bol
vybraný záujemca so skúsenosťami i v nórskom stavebníctve.
Odvtedy prešlo viac ako pol roka a títo dvaja muži hľadajú riešenie ako zrealizovať plán rekonštrukcie farmy. Dúfam, že sa
im to v tomto roku podarí.
Ing. Alena Házašová
EURES poradkyňa Rimavská Sobota

Pracovne
do Nórska
Pracovne do Nórska
Škandinávske krajiny sa stali jednými z najlukratívnejších pri
uplatnení sa na pracovnom trhu v zahraničí. Dôvodom nie je
len lepšie finančné ohodnotenie za vykonanú prácu, ale i dobré sociálne zabezpečenie a výborné životné podmienky.
Jednotkou na severskom pracovnom trhu je Nórsko. Zamestnávatelia automaticky odvádzajú zrážky zo mzdy do národnej
schémy sociálneho poistenia, prerozdelenie na sociálne poistenie, zdravotné poistenie a zrážky na dane robí štátna inštitúcia. Tieto podmienky platia tak pri dlhodobom zamestnaní
ako i pri sezónnych prácach. Povinnosťou zamestnanca je po
príchode do krajiny zaregistrovať sa na policajnej stanici a vybaviť si daňovú kartu, ktorú odovzdá zamestnávateľovi. Podmienené je to ale získaním zamestnania. Buď ho nájdete pred
vstupom na územie Nórska, alebo vycestujete do krajiny a počas 3 mesiacov, kedy môžete ako turista v krajine pobudnúť,
si prácu hľadáte. Nórski zamestnávatelia nie sú povinní zverejniť voľné pracovné miesta /VPM/. Využívajú osobné vzťahy,
inzerciu v miestnych novinách alebo databázu na miestnom
úrade práce. Ak však hľadajú odborníka alebo majú záujem
zamestnať cudzieho občana, inzerujú VPM, oslovia personálnu agentúru, alebo sa obrátia na národnú sieť EURES. Takže
okrem sledovania inzercie môžete svoj životopis i so sprievodným listom posielať priamo do firiem. Ako ´jobseeker´ sa
môžete informovať na policajnej stanici alebo v registračnom
centre pre zahraničných pracovníkov, taktiež sa zaregistrovať
online na web stránke úradu práce alebo imigračného úradu.
Minimálna mzda v Nórsku nie je štátom stanovená, odvíja sa
od dohovorov v jednotlivých zamestnaneckých konfederáciách a kolektívnych zmlúv.
Základnou podmienkou pre vstup na nórsky pracovný trh je
komunikatívna znalosť anglického jazyka. V Nórsku sa vyučuje od 1. triedy základnej školy, preto sa všade dohovoríte, no
mnohé tlačivá sú prístupné len v nórskom jazyku. Pri profe-

siách, kde sa vyžaduje bezpečnostný preukaz ako vodiči dopravných prostriedkov, v námorníctve, v školstve a administratíve, a pri práci v petrolejárskom priemysle, musíte ovládať
nórčinu. Okrem súkromných škôl, štátna správa alebo miestne
samosprávy organizujú bezplatné kurzy, tiež môžete využiť
on-line štúdium. Nórčina je starogermánsky jazyk a na rozdiel
od nemčiny je ľahšia. Veľa ľudí začne najskôr s menej náročnými povolaniami, ktoré síce nezodpovedajú ich kvalifikácii,
no prichádzajú do kontaktu s obyvateľmi a rýchlejšie sa nórčinu naučia. Dá sa to za 3 až 4 mesiace a potom sa len zdokonaľujete. Tak ako v každej krajine, v jednotlivých oblastiach
je rozdielna výslovnosť, používajú akcent. Pre tých, ktorí chcú
dlhodobo zotrvať v krajine, prípadne sa tam usadiť, je vhodné
absolvovať 2-4 semestre štúdia na nórskych školách, ľahšie si
potom nájdu dobrú prácu. Tak ako všade na svete i tu platí,
že vzdychanie nepomôže, ale aktivita sa cení. Málokedy sa
stane, že sa stretnete so zamestnávaním na čierno, alebo nesolventnou agentúrou sprostredkujúcou zamestnanie. Vláda
dáva veľký dôraz na ochranu obyvateľstva, vykonáva kontroly
a trestá nedodržiavanie zákonov.
Nórske kráľovstvo sa pýši vysokou a vyrovnanou životnou
úrovňou v mestách i na vidieku vo všetkých 19 krajoch. V
krajne sa uplatňuje progresívna daň, priemerná daň je 33%.
Štúdium, zdravotné ošetrenie (okrem súkromných zariadení
ktoré sú v menšine) a mnohé služby obyvateľstvu nie sú spoplatnené. Posledné roky sa náklady na život zvýšili, na bývanie
je to 31%, potraviny 14%, cestovné náklady 16% a na kultúrne
aktivity 13% z príjmu.
Pre cudzincov je to hornatá krajina s nádhernou prírodou. Počasie je rozdielne, často prší, letné teploty nepresiahnu 24˚C a
zimné neklesnú pod -5˚. Niektorí si zvyknú, iný sa vracajú domov za slnkom. Predtým než pricestujete do krajiny, zameňte
si nórske koruny na niektorom z letísk, lebo nie na každom
nórskom letisku je zmenáreň. Vtedy musíte na zámenu použiť
bankomatovú kartu a táto transakcia je spoplatnená cca 6€.
Neodporúča sa vymieňať euro bankovky za NOK v nórskych
bankách, lebo banky sú zväčša otvorené do 15.00 a za transakciu zinkasujú 300 NOK. Najvýhodnejšie je platiť bankovou kartou, ktorú viete použiť i v dopravných prostriedkoch. Nóri sú
slušný a milý národ. Nás gurmánov zaskočí hádam len ich stravovanie. Ich menu nie je také bohaté, jedlá sú jednoduchšie, i
sortiment v potravinách a supermarketoch nie je taký široký.
Prajem vám veľa úspechov pri ceste na sever a budeme radi,
keď nás pred vašu cestou navštívite. Pomôžeme tak pri hľadaní zamestnania, ako i kvalitným poradenstvom.
Ing. Alena Házašová
EURES poradkyňa Rimavská Sobota
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Práce
na dánskych
Práce na dánskych
farmách. farmách.

V tomto roku sme začali realizovať projekt s náborovým centrom Workindenmark West v Arhuse. Cieľom je pomôcť slovenským študentom resp. absolventom poľnohospodárskych
škôl nájsť si prácu u zamestnávateľov na dánskych farmách.
Náborový projekt vzišiel z dlhodobej potreby dánskych farmárov, ktorí hľadajú ľudí na prácu s ošípanými. Najväčší dopyt
je po študentoch resp. po absolventoch poľnohospodárskych
univerzít, ktorí sa chcú aktívne zúčastniť stážového pobytu v
dĺžke trvania 18 mesiacov cez dánsky národný program Internship for Agriculture. Stážista musí spĺňať požiadavky a to
mať vek 20 - 30 rokov, komunikovať v anglickom jazyku, byť
flexibilný a výhodou je mať vodičský preukaz. Dánsky farmár
zabezpečí hrubú mzdu cca 1300 EUR/mesiac, 37 - hodinový
pracovný týždeň a 5 týždňovú dovolenku. Stážista je zvyčajne
ubytovaný priamo u farmára. Pracuje sa na moderných far-

mách, ktoré používajú najnovšie technológie. Môže získať pracovné skúsenosti s dánskym modelom poľnohospodárstva
a vylepšiť si odborné praktiky na farme. Práce nie sú fyzický
náročné, ale treba klásť zvýšený dôraz na starostlivosť o ošípané, aby sa predišlo ich úhynu. Práca v halách (napr. prasníky,
odchovne a výkrmne) zahŕňa kŕmenie ošípaných, ktoré je zabezpečené väčšinou automaticky, insemináciu prasníc, monitorovanie a starostlivosť o prasnice pred pôrodom, prítomnosť
a pomoc pri pôrode, základné ošetrovanie pri štítkovaní, kastrácii a strihaní chvostíkov novonarodených prasiatok, denná
supervízia, poskytovanie zdravotnej starostlivosti (napr. injekcie, antibiotika atď.), odstraňovanie fekálií, spúšťanie inkubátorov pre novonarodené prasiatka, odstraňovanie uhynutých
prasiatok, presuny ošípaných do jednotlivých hál a vedenie
dokumentácie ošípaných. Pri práci sa používa pracovná odev,
ktorú poskytuje farmár. Zamestnávateľ vyžaduje striktne dodržiavanie hygienických predpisov.
EURES Slovensko plní sprostredkovateľskú úlohu pri predvýbere životopisov a pomáha pri organizácií pohovorov na Slovensku. Taktiež poskytuje odborné poradenstvo. Pracovnej
stáže sa zúčastní len kandidát, ktorý úspešne prejde výberovým pohovorom. Nadviazali sme spoluprácu so Slovenskou
poľnohospodárskou univerzitou v Nitre za účelom umiestňovania študentov resp. absolventov na stážach v Dánsku.
Mgr. Ferdinand Bolibruch
EURES poradca z Námestova
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Náborové
Náborové aktivityaktivity
do turistického priemyslu
2010 a 2011
majú zabezpečenú zdarma v mieste výkonu svojej práce).
V skúšobnom roku sa nám podarilo úspešne umiestniť na Mallorke, v rezorte Cala Viňas, prvé dievčatá a chlapcov z hotelových škôl z Dolného Kubína a zo Šale. Oddelenie ľudských
zdrojov hotelovej siete Hi-Hotels prejavilo veľkú spokojnosť s
prvými stážistami a tiež aj o priamy nábor študentov na slovenských odborných školách. Tento sa zrealizoval vo februári
2010 – na Združenej strednej škole záhradníckej v Piešťanoch
a v Malinove - pre pozície záhradník a aranžér.
V letnej sezóne 2010 v hoteloch Palma Nova, Honolulu, Don
Pedro (Mallorca) úspešne odviedli svoju prax budúci kuchári a
čašníci a v Málage a na Menorke budúci záhradníci, čím zároveň otvorili dvere letnej sezóne 2011.
V máji 2011 odišli na prax prvé dievčatá zo školy v Malinove,
nasledovať ich budú kolegovia zo Záhradníckej školy v Piešťanoch, ako aj zo stredných škôl v Šali, Dolnom Kubíne a Košiciach, zameraných na gastronómiu a cestovný ruch. Celkový
počet vyslaných študentov v tejto letnej sezóne sa opäť zvýši
na 30 uchádzačov.
Mgr. Eva Danková
EURES poradkyňa Bratislava

Náborovým aktivitám do turistického priemyslu pre oblasť
Baleárskych ostrovov sa venujeme od roku 2008 - umiestnením prvých Slovákov v hotelovej sieti Fiesta Hotels Group na
Ibize. Úspešný štart poznačila nastupujúca kríza v septembri
2008, dopady ktorej sa prejavili už v letnej sezóne 2009 a pokračovali aj v 2010 – menším záujmom turistov po prímorskej
dovolenke, čo malo za následok redukciu pracovných pozícií v
rezorte turistického ruchu.
V záujme udržania kontaktov a zaistenia trvalej spolupráce so
zamestnávateľmi sme sa zamerali na organizovanie letných
stáží pre študentov stredných záhradníckych škôl a hotelových akadémií, ktorí sú odmeňovaní za prácu formou štipendia (vo výške 300 Eur mesačne, pričom ubytovanie a stravu
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Faber
est
suae
quisque
fortunae
Faber est
suae
quisque
fortunae
/Každý je strojcom vlastného šťastia/
Do kontaktu so sieťou
EURES som sa prvýkrát
dostal na jar 2007. So
spolužiakmi na strednej
škole sme si zaumienili
vycestovať na leto do
Veľkej Británie, čo-to
si zarobiť. Netušili sme
však do čoho ideme, tak sme sa snažili nájsť čo najviac informácii na internete. Už ani neviem ako sme sa dostali na stránku EURES, ale našli sme tam všetky potrebné informácie, ktoré
sme potrebovali: zoznam vecí, ktoré si potrebujeme vybaviť
ešte pred odchodom, ako postupovať so zdravotným poistením, ako najlepšie cestovať, čo očakávať od ubytovania, ako
si nájsť prácu, akí sú ľudia a pod. Keďže boli najaktuálnejšie,
zväčša sme sa v krajine riadili práve týmito informáciami. A na
prekvapenie bol náš štvormesačný výlet veľmi prínosný. Nemali sme problém nájsť si prácu, domáci boli veľmi priateľskí,
keď videli, že s jazykom nemáme žiadny problém. Jediným
väčším problémom boli len naše mená. Ich výslovnosť mnohým škótom dobre že nepolámala jazyk.
O to viac sme však na naše slovanské korene boli hrdí, pretože
sme sa odlišovali. Neboli sme však považovaní za outsiderov.
Toho som sa pri vycestovaní do ďalekého Aberdeenu najviac
obával. Samozrejme, patrili sme už do Európskej únie, ale človek má vždy obavy. Z vlastnej skúsenosti môžem ľuďom, ktorí si lámu hlavu nad tým, či vycestovať alebo nie, odporučiť,
aby to skúsili. Bola to skvelá skúsenosť. Uvedomil som si, že je
absolútne hlúpe myslieť si, že nejaký obyčajný človiečik z maličkej stredoeurópskej krajiny sa v cudzine nemôže presadiť.
Práve naopak. Zdravá pokora, poctivosť a pracovitosť sú atribúty, nám prirodzené, ale v cudzej kultúre ospevované a lepšie ohodnotené. Stačí mať motiváciu a výsledky sa dostavia.
Niekoľko rokov na to som sa ocitol na absolventskej praxi
práve na oddelení EURES v Banskej Bystrici. Na druhej strane
informácii, ktoré nám cestu do Spojeného kráľovstva veľmi
uľahčili. Práve pocit, že môžem pomôcť takisto neistým mladým ľudom, akými sme boli kedysi my, mi dávalo silu prekonať
nechuť ráno vstávať a dať do práce viac ako požadované minimum. Časom som sa dozvedal, že EURES má na starosti oveľa
viac ako len udržiavanie internetového portálu. Pani Spišiaková, prototyp EURES poradcu, ma pomaly zasväcovala do jej
povinností, agendy a zodpovednosti. V jej prítomnosti som sa
mohol spoľahnúť na príjemne strávenú pracovnú dobu. Večná ochota vyžarovala aj z iných poradcov v iných regiónoch, s
ktorými som prišiel do kontaktu.
Počas absolventskej praxe som sa rozhodol skúsiť vysoko-
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školské štúdium vo Veľkej Británii. A znova - EURES portál ma
nesklamal. Našiel som všetky potrebné odkazy, informácie a
rady. Uvedomil som si, že dostať sa na britskú univerzitu nie je
až také vzdialené realite, ako by sa mohlo zdať. Stačí si vytvoriť konto na centralizovanom internetovom portáli UCAS. Tam
si človek vyplní osobné údaje, vyberie si 5 študijných programov na ktorýchkoľvek univerzitách, vypíše si svoje maturitné
známky a priloží tzv. personal statement - list, v ktorom opíše
prečo chce isť študovať práve daný odbor, čo ho zaujalo, prečo
by mal byť vybratý práve on. K tomu si treba nájsť jedného referenta - poväčšine bývalý učiteľ alebo zamestnávateľ, ktorého UCAS požiada o napísanie podobného listu, tzv. referencie.
Na väčšine britských univerzít požadujú doklad o dostatočnej
znalosti angličtiny, ktorý sa najľahšie získava cez certifikát
IELTS, ktorý na Slovensku pripravuje spoločnosť British Council. Pri väčšine odborov to je všetko čo treba (napr. dentálna
medicína alebo umelecké predmety často krát požadujú aj interview). Zaplatíte poplatok (, ktorý je voči tomu, čo dostanete
za poplatok na slovenskú univerzitu neporovnateľné) a žiadosti sú odoslané. Posledný termín podávania je u väčšiny odborov 15. január daného roku. Do konca marca, kedy už väčšinou
viete výsledky prijatí, vám každá univerzita posiela predbežné
informácie, zaujímavosti či novinky. Dokonca mi na Slovensko
prišla pohľadnica, ktorou mi za prihlášku univerzita ďakovala.
Z celého tohto efektívneho a príjemného systému som bol v
nemom úžase. Určite si každý záujemca o univerzitné štúdium
v Británii láme hlavu nad tým, ako zaplatí tie horibilné sumy
za školné. Jednoducho. Britská vláda má vypracovaný skvelý
systém študentských pôžičiek. Štát vám na školné poskytne
pôžičku a vy mu túto sumu splácate po štúdiu. Nikto od vás
nevymáha žiadne peniaze. Ak po dokončení štúdia nezarobíte viac ako stanovený limit (niekoľko tisíc libier ročne), za ten
rok štátu naspäť neplatíte nič. Ak zarobíte nad limit, platíte
9% z rozdielu medzi limitom a zarobenou sumou. Ak dokonca
začnete študovať na univerzite v Škótsku, celé školné za vás
zaplatí štát - bez pôžičky. Takisto sa oplatí naštudovať si informácie o sociálnych štipendiách, závislých od príjmu rodičov.
Vďaka členstvu v Európskej únii sa pohyb, život, práca či štúdium mladých Slovákov v Európe neskutočne zjednodušila.
Vytvorením EURES centier sa sprístupnili kvantá informácii,
ktoré by sme inak museli hodiny hľadať. S vlastnej skúsenosti
viem, že nie je nič - žiadna otázka, ktorou by ste EURES poradcu mohli zaskočiť. Vždy vám ochotne pomôžu. Len sa netreba
báť tieto oddelenia navštíviť.
Mojmír Krajčovič
absolventská prax, EURES Banská Bystrica

