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Cezhraničné
partnerstvá EURES
Slovensko
EURES – T je cezhraničné partnerstvo, ktoré je súčasťou siete
EURES a ktoré sa vytvára v prihraničných oblastiach s cieľom
prekonávať administratívne, právne a daňové bariéry pri uplatňovaní práva voľného pohybu pracovníkov. Táto sekcia obsahuje
informácie o cieľoch a službách cezhraničných partnerstiev.

EURES – T NA SLOVENSKU

Hlavná stránka
EURES

EURES
V tejto sekcii nájdete informácie o úlohách a službách siete
EURES a EURES-T cezhraničných partnerstiev, ako aj výročné
správy siete.
KONTAKTY

je cezhraničné partnerstvo medzi Slovenskou a Maďarskou republikou vytvorené na účely uľahčenia mobility pracovníkov a
riešenia problémov týkajúcich sa trhu práce na oboch stranách
hranice. V tejto sekcii nájdete odkaz na webovú stránku partnerstva s informáciami o jeho aktuálnych aktivitách.

V interaktívnej mape alebo v zozname okresov máte možnosť
nájsť kontakty na EURES poradcov a EURES asistentov v rámci
celej Slovenskej republiky.

je cezhraničné partnerstvo medzi Slovenskou, Českou
a Poľskou republikou, ktorého cieľom je podpora
a odstraňovanie bariér v mobilite pracovnej sily .

CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA
Sieť EURES na Slovensku podporuje spoluprácu nadnárodného
rozmeru v oblasti pracovnej mobility vo viacerých regiónoch. V
tejto časti nájdete informácie o aktivitách v rámci cezhraničnej
spolupráce medzi Slovenskom a Poľskom v regióne Zamagurie,
ako aj informácie s cezhraničnej spolupráci medzi Slovenskom,
Českom a Rakúskom.

EURES – T V EURÓPE
V tejto sekcii nájdete odkaz na portál www.eures.europa.eu na
ktorom sa nachádza mapa všetkých cezhraničných partnerstiev,
predovšetkým v prihraničných oblastiach s vysokou mierou pravidelného cezhraničného dochádzania do zamestnania

práca v Európe

www.eures.sk

Horná lišta hlavnej stránky siete EURES Slovensko obsahuje tieto časti:

• EURES – T DANUBIUS

• EURES – T BESKYDY
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LINKY
Odkazy na užitočné webové stránky v jednotlivých členských
štátoch EÚ/EHP súvisiace s pracovnou a študijnou mobilitou.
FÓRUM
Priestor na vzájomnú výmenu skúseností z oblasti mobility pracovných síl.
V ďalších častiach nájdete fotogalériu, mapu stránky, možnosť
rýchleho vyhľadávania a voľbu jazykových mutácií (slovenský,
anglický, nemecký a francúzsky jazyk).
V ľavej časti hlavnej stránky nájdete aktuálne informácie:
• na čo nezabudnúť pred odchodom z jednotlivých členských
štátov EÚ/EHP,
• zmeny v sociálnom zabezpečení týkajúce sa osôb migrujúcich v rámci EÚ/EHP – dávky v nezamestnanosti,
• oznamy a archív noviniek,
• odkaz na európsky portál siete EURES,
• odkaz na webovú stránku Ústredia práce, sociálnych vecí a
rodiny.

Leták bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskej komisie 2010/2011

www.eures.sk, www.eures.europa.eu

www.eures.sk, www.eures.europa.eu

Ústredie práce,
sociálnych vecí a rodiny
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Uchádzači
o zamestnanie
VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA
•
•

•
•

Zoznam všetkých pracovných ponúk v časovom slede od poslednej zverejnenej ponuky.
Vyhľadávanie pracovných ponúk voľbou kritérií podľa krajiny,
odvetvovej ekonomickej činnosti, znalosti jazykov, druhu pracovného pomeru alebo vzdelania.
Pracovné ponuky na európskom portáli EURES. Vyhľadávanie voľných pracovných miest z európskej databázy EURES.
Štatistika voľných pracovných miest podľa mesiacov a krajín.

VÝBEROVÉ POHOVORY
V tejto časti nájdete oznámenia o termínoch a miestach konaní
výberových pohovorov na konkrétnu pracovnú pozíciu.

PRÍBEHY KLIENTOV
EURES News I. II. III. IV. je magazín s príbehmi klientov, ktorí sa
umiestnili na európskom pracovnom trhu prostredníctvom siete
EURES Slovensko.

REGISTRÁCIA ŽIVOTOPISU
V tejto sekcii máte možnosť zaregistrovať svoje životopisy, ktoré
systém páruje s voľnými pracovnými miestami a prostredníctvom SMS notifikácie upozorní na pracovnú ponuku zodpovedajúcu zadaným kritériám.

PORADENSTVO
•

•
•

•

Formáty životopisov v krajinách EÚ/EHP a spôsob hľadania
práce; formáty životopisov na stiahnutie, návod a inštrukcie
pre zostavenie životopisu, ako i praktické rady.
Ako si nájsť prácu cez EURES postup a spôsob hľadania práce prostredníctvom EURES.
Pýtajte sa poradcov - na vaše otázky týkajúce sa životných
a pracovných podmienok v krajinách EÚ/EHP elektronickou
formou odpovedia EURES poradcovia.
Vaše návrhy na zlepšenie funkčnosti alebo vzhľadu našej webovej stránky.

www.eures.sk, www.eures.europa.eu

Životné a pracovné
podmienky v EÚ/EHP

Zamestnávatelia
INZERCIA PRACOVNÝCH MIEST A
PORADENSTVO PRI ZAMESTNÁVANÍ OBČANOV
Z EÚ/EHP A CUDZINCOV
ZAMESTNÁVANIE OBČANOV EÚ/EHP
•
•
•

Povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov EÚ.
Tlačivá informačných kariet.
Poučenie pre zamestnávateľa k vyplneniu informačných kariet.

ZAMESTNÁVANIE CUDZINCOV

V tejto sekcii je možné z interaktívnej mapy vybrať členskú krajinu
EÚ/EHP, pri ktorej sa zobrazia podrobné informácie o životných a
pracovných podmienkach v tejto krajine. V ľavom menu sú ďalšie
informácie týkajúce sa života a práce v členských štátoch EÚ/EHP:

ŠTÚDIUM V EÚ/EHP
Informácie o základných podmienkach štúdia v zahraničí.

UZNÁVANIE DIPLOMOV A KVALIFIKÁCIÍ
V tejto sekcii nájdete všetko, čo potrebujete vedieť o uznávaní odbornej kvalifikácie, za účelom vykonávania Vašej profesie v inej
členskej krajine EÚ/EHP.

(občanov nečlenských krajín)

ŽIVOT A PRÁCA V SKRATKE

Zákonné povinnosti cudzinca, ktorý má záujem pracovať na
území Slovenskej republiky.
• Povolenia na zamestnanie, formuláre žiadostí o udelenie povolenia na zamestnanie na stiahnutie a prehľad dokumentov
potrebných k žiadosti.
• Platnosť povolení a pravidlá ich predlžovania.

Základné informácie o životných a pracovných podmienkach v
členských štátoch EÚ/EHP.

VAŠA REGISTRÁCIA
Registrácia zamestnávateľských subjektov prostredníctvom funkcie „Môj EURES“ na www.eures.europa.eu s možnosťou inzerovania pracovných miest a vyhľadávania životopisov.

PRAVIDLÁ SPOLUPRÁCE
Informácie o dôležitých krokoch pred, počas a po nábore zamestnancov a pravidlá spolupráce medzi sieťou EURES a zamestnávateľmi.

SPRIEVODCA PRE SLOVENSKÝCH
ZAMESTNÁVATEĽOV
Sprievodca pri získavaní pracovníkov z krajín EÚ/EHP a cudzincov.

ŠTATISTIKA PRIEMERNÝCH MIEZD V SR
NÁBOR ZAMESTNANCOV CEZ EURES
Formuláre nahlášok voľných pracovných miest (v slovenskom,
anglickom a nemeckom jazyku).

PUBLIKÁCIE EURÓPSKEJ KOMISIE
Odkaz na elektronické kníhkupectvo EÚ, kde je možné stiahnuť
alebo objednať si rôzne publikácie vydávané EÚ, pričom mnohé
z nich možno objednať bezplatne.

NA ČO NEZABUDNÚŤ PRI ODCHODE DO
ZAHRANIČIA A PO NÁVRATE NA SLOVENSKO
Tu získate praktické informácie o tom, aké doklady je potrebné
si vybaviť a aké procedúry absolvovať, ak sa rozhodnete odísť na
dlhšiu dobu do zahraničia alebo sa vraciate späť na Slovensko.

VYKONÁVANIE ŽIVNOSTI V ZAHRANIČÍ
Základné podmienky založenia a fungovania živnosti v členských
štátoch EÚ/EHP.

PODMIENKY ZAMESTNÁVANIA V ČLENSKÝCH
KRAJINÁCH EÚ/EHP
Prehľad o štátoch, v ktorých je potrebné pre našich občanov
pracovné povolenie alebo kde sa nachádzajú iné obmedzenia
a povinnosti týkajúce sa legálnej práce.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE V EÚ/EHP
A E-FORMULÁRE
Informácie o systémoch sociálneho zabezpečenia a ich koordinácii v EÚ/EHP – Vaše práva.

