
EURES 
EUROPEAN EMPLOYMENT SERVICES 

EURÓPSKE SLUŽBY ZAMESTNANOSTI 



Čo je EURES? 

▪  EURES = EURopean Employment Services 

▪  Projekt EÚ spájajúci verejné sluţby zamestnanosti EÚ 
 

▪  Ciele: 

✔ uľahčenie voľného pohybu pracovníkov v EÚ 

✔ výmena pracovných ponúk a ţiadostí  

      o zamestnanie 



Kde nás nájdete? 

 Všetky členské krajiny EÚ/EHP   

 Švajčiarsko 

 Slovensko: - 28 EURES poradcov  

     - EURES kontaktné osoby 

                          na ÚPSVaR 

 

 

 
 

          Všetky sluţby EURES sú 

          BEZPLATNÉ 
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Čo ponúkame? 

          
 

✔ hľadanie práce + kontaktovanie zamestnávateľa 

✔ vypracovanie ţivotopisu 

✔ príprava na pohovor 
 

 
✔ trh práce v EÚ (aktuálna situácia / trendy) 

✔ voľné pracovné miesta, výberové pohovory a       

  náborové projekty 

✔ ţivotné a pracovné podmienky 

✔ mobilitné programy 

 

Poradenstvo a asistencia 

Informácie 



Hľadáš prácu v Európe? 



Kde získate informácie??? 

         www.eures.sk  

www.eures.europa.eu 

Hľadáš prácu v Európe? 



Vyhľadávanie práce 
 

 

www.eures.sk 
 

▪ portál s pracovnými ponukami pre občanov SR 
 

▪ výber kandidátov: 
 

✔ zaslanie CV prostredníctvom EURES 
 

✔ telefonický alebo osobný výberový pohovor  

http://www.eures.sk/
http://www.eures.sk/


www.eures.sk 



www.eures.sk 



Vyhľadávanie práce 
 

 

www.eures.europa.eu 

  

▪ pracovné ponuky určené všetkým občanom EÚ 
 

▪ zverejňované v AJ alebo v jazyku danej krajiny 
 

▪ výber kandidátov: 
 

✔priame oslovenie zamestnávateľa 

     uchádzačom 
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www.eures.europa.eu 



European Job Days 
 

 www.europeanjobdays.eu  



European Job Days 

▪ European Job Days - www.europeanjobdays.eu 

▪ Náborové podujatia on-line 

 



Plánuješ ďalšie štúdium? 



Podmienky  štúdia 
 

Všetci občania EÚ/EHP majú právo študovať v ktorejkoľvek členskej 

krajine, zvyčajne sa však vyţaduje: 

 

 dobrá znalosť jazyka,   

 splnenie kritérií, ktoré si stanoví vzdelávacia inštitúcia (napr. uznanie 

maturitnej skúšky, jazykové skúšky,  poplatky za štúdium ) 

 uznanie diplomov a kvalifikácií www.minedu.sk  
 

Informácie o štúdiu v EHP a Švajčiarsku 

 

Administratívne  formality 
 

 Kaţdý študent EÚ má právo vstúpiť do inej krajiny EÚ a zostať v nej 

aţ po dobu 3 mesiacov pod podmienkou, ţe je drţiteľom platného 

preukazu totoţnosti alebo pasu. 

 Po troch mesiacoch pobytu je potrebné sa prihlásiť na najbliţšom 

oddelení imigračného úradu. 

http://www.minedu.sk/
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Prínos štúdia v zahraničí 

Zlepšenie 

znalosti jazyka 

Nové 

skúsenosti a 

rozhľad 

Sebadôvera a 

nezávislosť 

Moţnosť učiť 

sa iným 

spôsobom 

Globálna 

perspektíva 

Zvýšenie šancí 

na trhu práce 



Ako pomáha EURES mladým? 



Your First EURES Job 

•  pomôcť mladým nájsť  prácu (min. 6 mes.) 

      stáž    (min. 3 mes.) 

      učňovskú prípravu 

Program na podporu pracovnej mobility 

mladých Európanov vo veku 18 – 35 rokov 

Ciele 
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Your First EURES Job 

• výberový pohovor  

• presťahovanie sa do inej krajiny  

• jazykové vzdelávanie  

• uznanie kvalifikácie  

• dodatočné náklady spojené s presťahovaním   

osôb so špeciálnymi potrebami 

 
 

 

Finančné príspevky pre uchádzačov 
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Na čo si dať pozor pri odchode? 



Na čo si dať pozor pri odchode? 

✔Sprostredkovať prácu do zahraničia môţu len 

FO/PO, ktoré majú ţivnosť na sprostredkovanie 

zamestnania za úhradu - www.upsvr.gov.sk 

✔Podrobné informácie o práci 

✔Písomná dohoda o sprostredkovaní práce 

✔Ţiadne poplatky!!! (len od zamestnávateľa) 



Na čo nezabudnúť pri odchode? 

Povolenia 

(registrácia 

pobytu) 

Platný 

doklad 

totoţnosti 

Poistenie 
Pouţiteľný 

telefón 

Pohotovostný 

kontakt 



Prevencia 

✔Aplikácia SAFE:  

 nástroj prevencie obchodovania s ľuďmi IOM 

 safe.iom.sk 

✔Národná linka pomoci obetiam obchodovania  

s ľuďmi MV SR: 0800 800 818 

       



Ďakujem za pozornosť 

Ing. Oľga Matochová 

042/2440 303, olga.matochova@upsvr.gov.sk 

EURES Slovakia 


