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H ľ a d a n i e  z a m e s t n a n i a  v  e u r ó p e  , p r í r u č k a  p r e  u c h á d z a č o v  o  z a m e s t n a n i e

 práca v zahraničí    

zamerajte sa na Budúcnosť

Život a práca v zahraničí sú atraktívnou mož-
nosťou pre Európanov všetkých vekových 
skupín. Čoraz viac ľudí si skutočne uvedomuje 
výhody získavania pracovných skúseností v inej 
európskej krajine.  

napriek tomu stále len 3 % európanov žije a pracuje 
v inom členskom štáte, ako je ich krajina pôvodu. 
pritom práca v zahraničí, aj keď len na krátky čas, 
vám môže pomôcť výrazne zvýšiť úroveň zručností  
a zvýšiť vyhliadky na získanie lepšej práce vo vlast-
nej krajine. 

zásada voľného pohybu pracovníkov európskej ú- 
nie (*) sa považuje za jedno z najdôležitejších práv 
občanov eÚ. to znamená, že sa môžete presťahovať 
do ktoréhokoľvek členského štátu eÚ, ako aj do 
nórska, na island, do Lichtenštajnska a Švajčiarska. 
výsledkom sú neobmedzené možnosti pre motivova-
ných a mobilných uchádzačov o zamestnanie. a ak  
v tejto súvislosti potrebujete rady a informácie, k dis-
pozícii je aj mnoho odborníkov, ktorí vás usmernia.

čo môžete získať, keď sa rozhodnete žiť a pracovať  
v zahraničí?

 ,  príležitosť rozvíjať nové odborné a osobné 
zručnosti. naučte sa nový jazyk, rozšírte svoje pra-
covné skúsenosti, posilnite si sebadôveru a zlepšite 
svoje komunikačné schopnosti. Život a práca  
v zahraničí sú skutočne ideálnym riešením pre tých, 
ktorí chcú mať vo svojom životopise „pridanú hod-
notu“, aby mohli urobiť dojem na budúcich 
zamestnávateľov.

 ,  Lepšie pochopenie iných krajín a kultúr. európa 
je úžasne rôznorodý kontinent, kde možno objaviť 
mnoho nového. zapojením sa do života v inej kra-
jine môžete spoznať novú kultúru a životný štýl. 
zároveň sa aj ostatní môžu dozvedieť viac o vašej 
krajine.

 ,  hodnotné skúsenosti vďaka stretávaniu sa  
s novými ľuďmi a nové výzvy. ak si nie ste istý, či 
práca v zahraničí je pre vás vhodná, poobzerajte sa 
po sezónnej alebo dočasnej práci. nemusíte sa 
zaväzovať k dlhodobej zmluve, aj tak však budete 
môcť získať hodnotné skúsenosti, vďaka ktorým sa 
otvoria budúce pracovné príležitosti.

❛„Práca v zahraničí rozšíri vaše obzory a vy si 
vyskúšate samostatný život. Prispieva tiež  
k posilňovaniu sebadôvery a rozšíreniu vašej siete 
osobných kontaktov. Ak sa presťahujete, buďte 
otvorený novej kultúre a buďte tiež pripravený  
a ochotný učiť sa nové veci.“

Uchádzač o zamestnanie z Litvy, 
 ktorý žije a pracuje v Dánsku

Príležitosť je Predo dvermi
Máte konkrétne pracovné zručnosti? Ak máte 
znalosti a skúsenosti v odvetviach s „ťažko 
obsaditeľnými“ pracovnými miestami, ako napr. 
životné prostredie, zdravotníctvo a informačné  
a komunikačné technológie, môže byť po vás 
mimoriadny dopyt v mnohých európskych 
krajinách. 

(*) potrebujete pracovné povolenie?
niektorí európski občania môžu mať na určitý čas obmedzený 
prístup na európsky pracovný trh v závislosti od toho, kedy sa 
ich krajina stala členom eÚ. na portáli eures nájdete 
informácie o tom, do ktorých krajín sa môžete voľne 
presťahovať a v ktorých je potrebné pracovné povolenie.

Osvojenie si nových zručností a získanie 
medzinárodných pracovných skúseností môže byť 
len prínosom. Táto zrozumiteľná príručka vám 
poskytne najlepšie tipy a užitočné informácie, ktoré 
vám pomôžu upriamiť zrak na Európu!
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❛

  čo treBa zvážiť pred odchodom do zahraničia

Ak uvažujete nad tým, že sa presťahujete do 
zahraničia, musíte si to dôkladne premyslieť.  
V nasledujúcom prehľade sa uvádza niekoľko 
vecí, ktoré by bolo vhodné pred odchodom 
posúdiť.

 ,  dokážete si nájsť prácu? prvým vhodným krokom 
pri hľadaní práce v zahraničí je zhodnotiť svoje 
možnosti a uchádzať sa o prácu ešte zo svojej 
domovskej krajiny. starostlivo preskúmajte, v kto-
rých krajinách je dopyt po pracovníkoch s vaším 
vzdelaním a skúsenosťami alebo v oblasti, o ktorú 
sa zaujímate. urobte si prieskum o pracovnom trhu 
v týchto krajinách. uistite sa, či váš životopis je zro-
zumiteľný a výstižný a či sú v ňom zdôraznené 
vaše poznatky alebo výsledky a či sú relevantné 
pre pozíciu, o ktorú sa uchádzate.

 ,  kariéra je len jednou z možností. mobilita 
môže okrem iných príležitostí znamenať aj ďalšie 
vzdelávanie, odbornú prípravu a stáže. eÚ má 
podporné programy v týchto oblastiach. patrí  
k nim Leonardo da vinci (odborné vzdelávanie  
a príprava), erasmus (študentské výmeny a stáže  
v zahraničí) a stratégia prehodnotenie vzdeláva-
nia, ktorá sa zameriava na rozvíjanie zručností pre 
trh práce. viac informácií nájdete na adrese na  
http://ec.europa.eu/education.

 ,  hovoríte príslušným jazykom? váš zamestnáva-
teľ bude pravdepodobne očakávať určité znalosti 
miestneho jazyka. základná znalosť angličtiny 
bude samozrejme výhodou, a to bez ohľadu na to, 
v ktorej krajine sa budete nachádzať. pred odcho-
dom zvážte absolvovanie jazykového kurzu, aj keď 
to nie je nevyhnutný predpoklad pre prijatie do 
zamestnania, mohli by sa tým zvýšiť vaše 
možnosti.

 ,  Bude vaša odborná kvalifikácia uznaná? ak 
máte kvalifikáciu na výkon práce vo svojej domov-
skej krajine, môžete pracovať aj inde v európe. 
zásada voľného pohybu pracovníkov vám umož-
ňuje vykonávať prácu vo všetkých členských štá-
toch eÚ a tiež na islande, v Lichtenštajnsku, nórsku 
a vo Švajčiarsku. dôkladne si však preštudujte 
požiadavky na pracovné miesto – niektorí zamest-
návatelia môžu požadovať určité diplomy, osved-
čenia alebo iné doklady o kvalifikácii.

 ,  ako je to s kvalifikáciou získanou štúdiom?  
v súčasnosti neexistuje v európe žiadny univer-
zálny spôsob uznávania kvalifikácií získaných štú-
diom. znamená to, že zamestnávateľ sa môže 
zdráhať prijať do zamestnania pracovníka z inej 
krajiny, ak sa v jeho krajine úroveň uchádzačovej 
kvalifikácie neuznáva. užitočné informácie môžete 

nájsť v sekcii práca a dôchodok na portáli vaša 
európa (http://europa.eu/youreurope/citizens). 
prípadne môžete navštíviť webovú stránku 
európskej komisie európsky kvalifikačný rámec 
(eQF) (http://ec.europa.eu/eqf).

 ,  sťahuje sa vaša rodina s vami? ako európsky 
občan máte vy aj vaša rodina rovnaké práva ako 
pracovníci danej krajiny. vaši rodinní príslušníci 
môžu v cieľovej krajine študovať alebo pracovať, 
preto je vhodné pred odchodom preskúmať mož-
nosti, ktoré daná krajina ponúka.

„Obrátiť sa na EURES bolo to najlepšie, čo som 
pre svoju kariéru mohla urobiť. Minulý rok som 
poslala list miestnemu poradcovi EURES  
s vysvetlením, že by som chcela absolvovať stáž vo 
vinárskej spoločnosti v Taliansku. O tri mesiace 
neskôr mi poradca z EURES Taliansko ponúkol 
miesto vrátane ubytovania, stravovania a príspevku 
na krytie životných nákladov. Podpora 
pokračovala aj počas stáže. Keď som prišla do 
krajiny, EURES mi pomohol vyplniť všetky 
potrebné dokumenty.“

Dalma, uchádzačka o zamestnanie z Maďarska

http://ec.europa.eu/education
http://europa.eu/youreurope/citizens
http://ec.europa.eu/eqf
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H ľ a d a n i e  z a m e s t n a n i a  v  e u r ó p e  , p r í r u č k a  p r e  u c h á d z a č o v  o  z a m e s t n a n i e

 kto vám môže pomôcť nájsť zamestnanie v zahraničí?

Rozhodli ste sa presťahovať a teraz potrebujete 
viac informácií. Pomoc a rady počas celého pro-
cesu môžete čerpať z týchto zdrojov:

európska sieť pracovných príležitostí eUres 
zahŕňa všetky členské štáty EÚ, ako aj Island, 
Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko. Predstavuje 
sieť partnerov vrátane verejných služieb zamestna-
nosti a v súčasnosti sa rozširuje o ďalších partnerov vo 
vašej domovskej krajine. Informácie o nich možno 
nájsť na portáli EURES: http://eures.europa.eu

sieť eures ponúka širokú škálu služieb prispôsobe-
ných vašim potrebám:

 ,   portál pre pracovnú mobilitu eures: poskytuje 
informácie o voľných pracovných miestach v 32 
krajinách. umožní vám vytvoriť si profil, zaregistro-
vať svoj životopis a nájsť podrobnosti o životných 
a pracovných podmienkach v rámci európy. portál 
je prezentovaný na stránkach popredných sociál-
nych médií a má vlastnú smartfónovú aplikáciu. ak 
potrebujete pomoc s vytvorením účtu, vytvorením 
životopisu alebo hľadaním voľných pracovných 
miest, môžete sa obrátiť na oddelenie podpory 
užívateľov siete eures, ktorý je k dispozícii pro-
stredníctvom chatu naživo, alebo e-mailom, tele-
fonicky prípadne prostredníctvom aplikácie skype. 
viac informácií nájdete na webovej stránke:  
http://eures.europa.eu.

 ,  sieť poradcov eures: vyše 900 poradcov siete 
eures v 32 krajinách pracuje s národnými verej-
nými službami zamestnanosti s cieľom poskytovať 
uchádzačom o zamestnanie informácie o mobilite. 
kontaktujte ich telefonicky, e-mailom, osobne 
alebo na európskych dňoch pracovných príležitostí 
(podrobnejšie informácie nájdete na ďalšej strane).

 ,  eures v cezhraničných regiónoch: najbežnejšiu 
formu pracovnej mobility predstavujú zamestnanci 
pracujúci a žijúci v dvoch rôznych krajinách. sieť 
eures pôsobí aj v cezhraničných regiónoch v celej 
európe. informácie pre cezhraničných pracovníkov 
sú k dispozícii na portáli eures pre pracovnú mobi-
litu, môžete ich získať od miestneho poradcu 
eures a na strane 11 tejto brožúry.

môžete využiť aj tieto zdroje:

 ,    súkromné personálne agentúry: súkromné per-
sonálne agentúry poskytujú širokú škálu informácií 
a efektívnu službu vyhľadávania vhodných pracov-
ných miest pre uchádzačov, a to či už vo vašej 
domovskej krajine, alebo v cieľovej krajine. ich 
poradcovia vás môžu sprevádzať v každej fáze 
náborového procesu. 

 ,  vyhľadávače zamestnania online: niektoré 
nástroje na vyhľadávanie zamestnania vám umož-
nia vytvoriť si životopis, pripraviť profil uchádzača  
o zamestnanie, dostávať oznámenia o zaujímavých 

pracovných ponukách a prezerať si voľné pracovné 
miesta. 

 ,  sociálne médiá: asi polovica užívateľov internetu 
v eÚ má profil na sociálnych médiách. ak pravi-
delne využívate platformy, ako napr. Facebook, 
twitter alebo Linkedin, môžete ich použiť ako určitý 
typ virtuálneho životopisu na propagáciu svojich 
pracovných zručností a záujmov. Len buďte opa-
trný, pokiaľ ide o to, čo robíte a hovoríte online,  
a skontrolujte nastavenie funkcie na zachovanie 
súkromia v prípade osobných príspevkov  
a fotografií!

❛„Poradca EURES ma informoval o záhradníckom 
kurze v skleníkoch v Dánsku, ponúkanom  
v kombinácii s jazykovým kurzom dánčiny  
a prácou na dánskej farme. Považoval som to za 
zaujímavú príležitosť, ako získať nové zručnosti  
a vedomosti pre budúci profesionálny život. 
Rozšírite si obzory, stanete sa samostatnejšími, 
posilníte si sebadôveru a získate nové kontakty!“

Sarunas, uchádzač o zamestnanie z Litvy

http://eures.europa.eu


4  ako môže eures pomôcť?

Služby siete EURES sú komplexné a dostupné 
všetkým európskym uchádzačom o zamestnanie 
– pred hľadaním pracovného mesta, počas neho  
i po ňom. 

venujú sa každému aspektu života a práce v zahra-
ničí, od poskytovania kariérneho poradenstva, kon-
troly a prekladu životopisov, analýzy ponúk  
a umožnenia videokonferenčných pohovorov až po 
poskytovanie informácií o európskom trhu práce, 
poradenstva v právnych otázkach a v oblasti sociál-
neho zabezpečenia, organizovanie veľtrhov pracov-
ných príležitostí a poskytovanie informácií  
o možnostiach vzdelávania, jazykového vzdelávania 
a možnostiach financovania. a to sú vymenované len 
niektoré činnosti!

vo všeobecnosti tieto služby zahŕňajú ďalej uvedené 
prvky:

na portáli pre pracovnú mobilitu eures sa 
nachádza viac ako milión voľných pracovných miest 
v celej európe, takmer rovnaký počet životopisov, ako 
aj tisícky registrovaných zamestnávateľov. portál 
vám ponúka nástroje, ktoré umožňujú:

 ,  vytvoriť si profil s možnosťou označiť odvetvia 
alebo krajiny, o ktoré máte záujem, a dostávať 
e-mailom oznámenia o príslušných voľných pra-
covných miestach;

 ,  vytvoriť a spravovať životopis v jednej alebo viace-
rých jazykových verziách a poslať ho online tak, aby 

ho mohlo uvidieť 30 000 zamestnávateľov zare-
gistrovaných na portáli;

 ,  vyhľadávať informácie o živote a práci v krajine, 
ktorú ste si vybrali;

 ,  vyhľadávať európske dni pracovných príležitostí  
a ďalšie náborové podujatia vo vašom regióne  
a spojiť sa s ostatnými uchádzačmi o zamestnanie 
a vymieňať si tipy o hľadaní práce, ako aj o živote  
a práci v zahraničí.

poradcovia eures a iní odborníci v oblasti náboru pra-
covníkov – najmä v sieti eures – sú odborníci, na kto-
rých sa môžete obrátiť so žiadosťou o informácie a radu 
v ktorejkoľvek fáze hľadania zamestnania a sťahova-
nia. vďaka špecializovaným odborným znalostiam  
o praktických, právnych a administratívnych aspektoch 
európskej pracovnej mobility môžu:

 ,   na základe vášho profilu odporučiť zaujímavé 
možnosti a dokonca sa pokúsiť nájsť vhodného 
zamestnávateľa zodpovedajúceho vášmu profilu  
v inej európskej krajine;

 ,  pomôcť vám so žiadosťou o zamestnanie  
a postúpiť váš životopis možným za- 
mestnávateľom;

 ,  poskytnúť vám informácie o životných a pracov-
ných podmienkach v cieľovej krajine a

 ,  pomôcť vám pri začiatkoch v novej krajine poskyt-
nutím informácií o ubytovaní, systéme sociálneho 

zabezpečenia a daniach a v prípade potreby  
o školách a zdravotnej starostlivosti pre vašu 
rodinu.

upozorňujeme, že dostupné služby sa môžu v jednotli-
vých krajinách alebo partnerských organizáciách siete 
eures líšiť.

eUróPske dni Pracovných 
Príležitostí a iné PodUjatia 
Každý rok sa po celej Európe konajú stovky 
podujatí organizovaných sieťou EURES – na 
všetky je jednoduchý prístup a sú bezplatné. 
Najznámejšie sú Európske dni pracovných 
príležitostí, ktoré sú ideálnym miestom na 
stretnutie s potenciálnymi zamestnávateľmi – a to 
buď na mieste, alebo online. Zároveň ponúkajú 
príležitosť získať odpovede na otázky a využiť 
individuálny videokoučing s expertmi v oblasti 
pracovnej mobility a inými relevantnými 
odborníkmi. EURES organizuje aj konferencie, 
semináre a všeobecné informačné dni venované 
mobilite, kde sú k dispozícii poradcovia EURES 
poskytujúci informácie o hľadaní práce v Európe. 
Viac informácií o podujatiach vo vašom okolí 
nájdete v kalendári podujatí na portáli EURES pre 
pracovnú mobilitu.
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●  Členské štáty EÚ: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, 
Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, 
Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, 
Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, 
Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, 
Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené 
kráľovstvo, Španielsko, Švédsko, Taliansko

●  Európsky hospodársky priestor (EHP) = členské 
štáty EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

● Švajčiarsko

Sieť EURES je zastúpená v rôznych regiónoch a aj  
v cezhraničných regiónoch. Ďalšie informácie 
nájdete na portáli EURES.

Najbližšieho poradcu EURES nájdete na webovej 
stránke: http://eures.europa.eu

kde v európe môžete nájsť eures? 5

http://eures.europa.eu


6   európsky portáL pre pracovnú moBiLitu eures

hLavné sekcie

keď ste uchádzačom o zamestnanie, toto je vhodné 
miesto, kde môžete nájsť informácie o práci v zahra-
ničí, príprave na pohovor a usadení sa v novej krajine, 
ako aj o možnostiach vzdelávania a odbornej prípravy 
v rámci európy, ktoré zabezpečuje európska komisia.

 ,  1. čo môže pre vás eures urobiť? môžete tu 
nájsť všetky služby, ktoré ponúkajú členovia a part-
neri eures.

 ,  2. vyhľadávanie práce. vysvetľuje sa tu, ako hľa-
dať prácu v 32 európskych krajinách, ako vytvárať 
a spravovať svoje online profily vyhľadávania pra-
covných miest a ako sa zaregistrovať, aby ste mohli 
dostávať upozornenia o zaujímavých voľných pra-
covných miestach prostredníctvom e-mailu.

 ,  3. vytvoriť životopis online. ide o nástroj, ktorý 
vám umožňuje vytvoriť a spravovať životopis v nie-
koľkých jazykoch a podľa želania vo formáte 
europass.

 ,  4. kontaktovať poradcu eures. umožní vám 
nájsť kontaktné údaje na poradcu eures vo vašej 
blízkosti, ktorý vám dokáže poskytnúť osobné pora-
denstvo o pracovných príležitostiach a životných  
a pracovných podmienkach v európe.

 ,  5. život a práca. obsahuje praktické, právne  
a administratívne informácie o mobilite. v tejto 
sekcii si môžete vyhľadať súčasné trendy na európ-
skom trhu práce podľa krajiny, regiónu a odvetvia 
činnosti.

 ,  6. zručnosti a kariéra. rozšírte svoje kariérne 
vyhliadky získaním nových zručností, ktoré vás 
navedú na správnu cestu. vyhľadajte možnosti 
vzdelávania a odbornej prípravy v rámci európy.

 ,  7. kalendár podujatí. uvádzajú sa tu budúce 
podujatia vo vašom regióne, o ktoré by ste mohli 
mať záujem. zistíte tu, kedy sa konajú európske dni 
pracovných príležitostí a iné náborové podujatia 
alebo stretnutia s poradcami eures, na ktorých sa 
poskytujú všeobecné informácie o mobilite.

 ,  8. novinky. obsahujú najnovšie články a videá  
o európskych pracovných miestach a mobilite. 
sledujte inšpirujúce príbehy o úspechu a užitočné 
tipy o všetkom, počnúc hľadaním práce až po soci-
álne zabezpečenie.

 ,  9. spravodajca eures & you. vychádza každý 
mesiac a obsahuje informácie o pracovnej mobilite, 
súčasných trendoch, budúcich podujatiach eures  
a iné. spravodajcu si môžete prečítať online alebo 
si ho môžete nechať posielať e-mailom.

 ,  10. pracovné príležitosti pre absolventov 
vysokých škôl. zameriava sa na uchádzačov  
o zamestnanie s univerzitným a polytechnickým 
vzdelaním. po niektorých pracovných oboroch je 
dopyt v určitých európskych krajinách, a tak vysoko 
kvalifikovaní uchádzači majú dobrú šancu nájsť si 
prácu v zahraničí.

 ,  11. pomoc a podpora. tu nájdete odpovede na 
väčšinu otázok. oddelenie podpory užívateľov siete 
eures je pripravené odpovedať na vaše otázky aj 
telefonicky, e-mailom, prostredníctvom chatu 
naživo a prostredníctvom aplikácie skype.

 ,  12. odkazy. nasmerujú vás na ďalšie webové 
stránky, ktoré sa týkajú európskej pracovnej mobi-
lity vrátane vnútroštátnych verejných služieb 
zamestnanosti a obsahujú množstvo publikácií, 
ktoré vás môžu usmerniť pri vašom hľadaní.

 ,  13. mobilné aplikácie. prevezmite si bezplatne 
aplikáciu poskytujúcu jednoduchý prístup k mno-
hým funkciám na portáli pre pracovnú mobilitu 
eures. preskúmajte pracovné príležitosti v rámci 
európy, vyhľadajte svojho najbližšieho poradcu 
eures na individuálne poradenstvo alebo budúce 
podujatia siete eures.
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Budúci vývoj a iné sLužBy

európske online dni pracovných príležitostí 
umožňujú uchádzačom o zamestnanie a zamestná-
vateľom stretnúť sa „virtuálne“ a bezplatne, čím 
obom stranám ušetria čas a peniaze spojené s ces-
tovaním na miesto podujatia. Účastníci si môžu 
prezrieť prezentácie potenciálnych zamestnávate-
ľov, predložiť žiadosť o voľné pracovné miesto  
a stretnúť sa priamo s osobami vykonávajúcimi 
nábor zamestnancov a poradcami eures. viac infor-
mácií o pripravovaných online dňoch pracovných prí-
ležitostí sa uvádza na: http://europeanjobdays.eu

match and map (priradenie a mapovanie) je 
nástroj, ktorý automaticky priraďuje informácie 
uvedené vo vašom online životopise k voľným pra-
covným miestam, ktoré sú k dispozícii. výsledkom 
vyhľadávania bude mapa európy, ktorá uchádza-
čom o zamestnanie presne ukáže, kde nájsť pra-
covné príležitosti, ktoré hľadajú. 

pasy zručností v odvetví boli vypracované európ-
skymi sociálnymi partnermi a umožnia pracovní-
kom, ktorí majú skúsenosti v určitom odvetví, 
upozorniť na svoje zručnosti spôsobom, ktorý bude 
zrozumiteľný v rámci celej európy, a to bez ohľadu 
na krajinu alebo jazyk. začne sa odvetvím ubytova-
cích a stravovacích služieb a ďalšie odvetvia budú 
nasledovať.

  európsky portáL pre pracovnú moBiLitu eures

http://europeanjobdays.eu


8  proces uchádzania sa o zamestnanie

žiadosť o zamestnanie

Našli ste zaujímavú ponuku? Teraz musíte pri-
praviť žiadosť, ktorá vás medzi ostatnými uchá-
dzačmi posunie na prvé miesto! Poradcovia 
EURES vám s tým môžu pomôcť. Základné tipy 
nájdete tiež na portáli pre pracovnú mobilitu.

Žiadosť obvykle pozostáva zo sprievodného listu  
a vášho životopisu, aj keď niektorí zamestnávatelia 
môžu požadovať, aby ste vyplnili štandardný formulár 
žiadosti. nezabúdajte, že na základe týchto dokumen-
tov si o vás zamestnávateľ vytvorí prvý dojem, venujte 
im preto čas a starostlivo ich vypracujte.

 ,  sprievodný list: malo by v ňom byť uvedené, 
prečo sa zaujímate o danú pozíciu, prečo ste z hľa-
diska vzdelania a skúseností vhodnou osobou a čo 
môžete spoločnosti priniesť. uistite sa, či je napí-
saný jasne, zrozumiteľne a vecne.

 ,  príprava na pohovor: pohovor by sa mohol usku-
točniť osobne alebo telefonicky: v oboch prípadoch 
je veľmi dôležitá dôkladná príprava. prineste 
potrebné dokumenty, ako napríklad svoj životopis 
alebo v prípade potreby aj občiansky preukaz.

 ,  oboznámte sa so spoločnosťou: nezabudnite si 
vyhľadať informácie o spoločnosti, s ktorou máte 
pohovor. ukážte, že ste oboznámení s tým, čo robí 
a čo hľadá. pripravte si niekoľko otázok o spoloč-
nosti, ktoré vám ju priblížia, aby bolo zrejmé, že ste 
si vyhľadali, čím sa zaoberá.

 ,  oboznámte sa s pracovnou pozíciou: popis 
práce vám najlepšie ukáže, o čo sa zamestnávateľ 
bude zaujímať v rámci pohovoru. kladie dôraz na 
tímovú prácu, schopnosť ujať sa iniciatívy alebo na 
flexibilitu? uvedením konkrétnych príkladov  
z vašich predchádzajúcich skúseností ukážte, že 
spĺňate tieto požiadavky.

 ,  očakávajte neočakávané: môže sa stať, že vám 
položia ťažké alebo neočakávané otázky. dôležité 
je, aby ste neprepadli panike. dokážte, že si viete 
pod tlakom zachovať chladnú hlavu. neponáhľajte 
sa, nad otázkou popremýšľajte a pokojne odpove-
dajte. nevadí, ak nepoznáte odpoveď. za- 
mestnávateľ sa bude zaujímať o to, ako sformulu-
jete odpoveď a ako by ste postupovali pri zisťovaní 
nových informácií.

životopis

 ,  najskôr vymenujte svoje najnovšie skúsenosti  
a kvalifikácie.

 ,  používajte krátke vety a pozitívne formulácie.

 ,  zdôraznite úlohy, ktoré by mohli byť vhodné pre 
želané zamestnanie, a používajte slovesá v činnom 
rode.

 ,  v životopise uveďte vecné, aktuálne a presné 
informácie.

 ,  snažte sa, aby životopis nemal viac ako dve strany.

 ,  nechajte si životopis skontrolovať tretej osobe, naj-
lepšie tomu, pre koho je jazyk, v ktorom sa uchá-
dzate o zamestnanie, materinským jazykom.
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 sťahovanie a príchod

Sťahovanie sa z domovskej a príchod do novej 
krajiny môže byť neľahkou skúsenosťou. Budete 
sa musieť vyrovnať s novými administratívnymi 
postupmi, stretnúť sa s novými ľuďmi a možno 
sa naučiť jazyk. Pred odchodom sa môžete 
obrátiť na poradcu EURES a požiadať ho o radu  
a informácie.

uvádzame tu niekoľko tipov siete eures, ktoré vám 
pomôžu uľahčiť tento proces:

sťahovanie

 ,  uistite sa, či máte všetky záležitosti vyriešené a či 
ste zrušili všetky zmluvy s dodávateľmi služieb.

 ,  informujte o odchode svoj miestny úrad, ak sa to 
vyžaduje.

 ,  zmeňte svoju poštovú adresu a zanechajte svoju 
adresu na presmerovanie pošty, ktorá môže byť 
doručená po vašom odchode.

 ,  nezabudnite si so sebou vziať dôležité dokumenty 
– platné cestovné pasy alebo občianske preukazy 
pre vás aj vašich rodinných príslušníkov.

príchod

 ,   Bývanie: užitočné je preskúmať možnosti ubyto-
vania ešte pred príchodom do novej krajiny, aby ste 
mali predstavu o tom, ktoré oblasti sú pre vás 
finančne únosné a ktoré spĺňajú vaše predstavy.

 ,  sociálne zabezpečenie: všetky dávky sociálneho 
zabezpečenia súvisiace s pracovnou zmluvou  
v novej krajine sa rovnako priznávajú všetkým 
občanom členských štátoch eÚ, ako aj islandu, 
Lichtenštajnska, nórska a Švajčiarska. to isté platí 
aj pre „vyslaných pracovníkov“ zamestnaných  
v jednom členskom štáte eÚ, ale dočasne vysla-
ných pracovať v inom členskom štáte (pozri sekciu 
politiky a činnosti na: http://ec.europa.eu/social). 
sociálne dávky sa vzťahujú na nemocenskú  
a materskú dovolenku, podporu v nezamestnanosti 
a rodinné prídavky, pracovné úrazy a zamestna-
necké dávky, invaliditu a starobné dôchodky. pred 
odchodom z domovskej krajiny sa obráťte na svoju 
inštitúciu sociálneho zabezpečenia, ktorá vám 
poskytne všetky potrebné informácie a formuláre 
eÚ. skontrolujte tiež spoločný informačný systém  
o sociálnej ochrane (missoc) na uvedenej webovej 
stránke. 

 ,  európsky preukaz zdravotného poistenia 
(ehic): tento preukaz je dostupný bezplatne pre 
všetkých občanov krajín eÚ/eea a Švajčiarska. 
zaručuje, že budete mať rovnaký prístup  

k naliehavej verejnej zdravotnej starostlivosti (napr. 
lekári, lekárne, nemocnice) ako štátni príslušníci 
týchto krajín. Hneď po príchode by ste sa aj tak mali 
snažiť získať vo svojej novej krajine vnútroštátne 
zdravotné poistenie.

 ,  dôchodok: ak dostávate štátny dôchodok  
z jedného alebo viacerých členských štátov eÚ 
a presťahujete sa do inej krajiny eÚ alebo na 
island, do Lichtenštajnska, nórska alebo 
Švajčiarska, môžete tam naďalej dostávať celú 
sumu štátneho dôchodku. Ďalšie informácie  
o tom, ako sú chránené vaše práva sociálneho 
zabezpečenia, sa nachádzajú na adrese:  
http://ec.europa.eu/social-security-coordination.

 ,  dane: európske krajiny uzavreli dvojstranné 
dohody o zdanení s cieľom predísť tomu, aby ich 
občania platili dvakrát za tú istú činnosť alebo prí-
jem v inej európskej krajine. v prípade záujmu  
o individuálne poradenstvo sa obráťte na príslušné 
orgány vo svojej domovskej krajine.

Viac informácií o všetkých týchto oblastiach vám 
môže poskytnúť EURES. Navštívte webovú 
stránku portálu pre pracovnú mobilitu, sekciu 
Život a práca, alebo kontaktujte miestneho 
poradcu siete EURES.

http://ec.europa.eu/social
http://ec.europa.eu/social-security-coordination


10   prvé kroky začínajúcich podnikateľov

Malé a stredné podniky (MSP) predstavujú viac 
než 99 % podnikateľskej činnosti v Európe a sú 
chrbtovou kosťou ekonomiky a stále viac európ-
skych občanov plánuje založiť si vlastný podnik  
v inej krajine. 

ak zvažujete, že začnete podnikať inde v európe, ponú-
kame niekoľko odporúčaní:

 ,   vytvorte si podnikateľský plán. uistite sa, či 
presne viete, na čo sa v podnikaní zameriate, aké 
budú náklady na zriadenie podnikania, koľko času 
budete potrebovať a aké administratívne postupy 
budete musieť absolvovať. nečakajte na realizáciu 
svojho plánu až do príchodu do novej krajiny – bude 
to jednoduchšie vo vašej domovskej krajine. 
obráťte sa na miestnu obchodnú komoru, pretože 
mnohé ponúkajú kurzy zamerané na vytvorenie 
komplexného podnikateľského plánu.

 ,  oboznámte sa s novou krajinou. skôr než spra-
víte rozhodujúci krok, naplánujte si niekoľko ciest 
do cieľovej krajiny. oboznámte sa s bankovým sys-
témom, právnou a správnou praxou a spoznajte 
ľudí a kultúru. musíte sa naučiť jazyk? prihláste sa 
do kurzu vo vašej domovskej krajine, aby ste mali 
pred odchodom dobrý jazykový základ.

 ,  nechajte si poradiť od kolegu – podnikateľa. 
obráťte sa na niekoho, kto už podniká vo vašej 
cieľovej krajine. nikto vám neposkytne lepšie 
rady ako ten, kto už má skúsenosti s tým, čo vás 
čaká. váš miestny poradca eures vám môže 
pomôcť pri hľadaní kontaktov na príslušnú osobu 
alebo organizáciu. alebo navštívte stránku:  
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/sme-week, 
aby ste dozvedeli viac o úspešných podnikateľoch 
v každej krajine eÚ.

 ,  enterprise europe network (európska sieť 
podnikov) pomáha malým podnikom využí-
vať výhody otvoreného európskeho trhu. 
ako podnikateľ získate celý rad informácií od 
ktorejkoľvek zo 600 členských organizácií  
v rámci európy i mimo nej. navštívte stránku:  
http://portal.enterprise-europe-network.ec.europa.eu

 ,  európsky nástroj mikrofinancovania progress. 
táto iniciatíva eÚ ľuďom, ktorí chcú začať alebo 
rozvíjať vlastný malý podnik, uľahčuje prístup  
k úverom až do výšky 25 000 eur. stiahnite si 
leták (http://ec.europa.eu/social).

❛„Predtým, ako sa presťahujete do zahraničia, 
pripravte si solídny podnikateľský plán s opisom 
produktu alebo služieb, ktoré chcete ponúkať, 
cieľových skupín a existujúcej konkurencie  
a marketingovej stratégie. A nezabudnite na 
finančný plán – nielen pre podnikanie, ale aj 
osobný plán. Ak idete do zahraničia s úmyslom 
tráviť dôchodok vo vlastnej krajine, je potrebné 
posúdiť, či dôchodok, ktorý získate v inom 
členskom štáte, bude po návrate dostatočný.“ 

Poradca siete EURES, Holandsko

❛„V rámci náboru som bol pozvaný na stretnutie 
EURES, ktoré sa konalo na úrade práce  
v Göteborgu vo Švédsku. Absolvoval som pohovor 
so spoločnosťou The Seven Seas Group, ktorá 
hľadala posádku na niekoľko výletných lodí. Po 
užitočnom informačnom stretnutí a následnom 
pohovore mi o pár mesiacov ponúkli prácu na linke 
v Karibiku – kam som sa chcel dostať!“

Stefan, uchádzač o zamestnanie zo Švédska

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/sme-week
http://portal.enterprise-europe-network.ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/social
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 cezhraničné dochádzanie do práce

Cezhraničný trh práce je oblasť, v rámci ktorej 
môžu pracovníci žijúci v jednej krajine denne 
alebo týždenne dochádzať do práce v susednej 
krajine. Tento systém je v Európe populárny. Viac 
než 600 000 ľudí pracuje v inej európskej krajine, 
ako je tá, kde žijú.

postavenie cezhraničného 
pracovníka má niekoľko 
výhod:

 ,   pracovný trh v susednej krajine môže byť silnejší 
ako vo vašej domovskej krajine.

 ,  nie je potrebné, aby sa vaša rodina presťahovala  
s vami, čo znamená, že partneri si môžu ponechať 
zamestnanie a deti môžu chodiť do školy vo vlast-
nej krajine.

 ,  väčšinou si môžete ponechať zdravotné poistenie 
a sociálne zabezpečenie poskytované vo vašej kra-
jine, čím sa proces zjednoduší.

samozrejme v prípade cezhraničného dochádzania do 
práce existujú určité výzvy, ako napríklad rozdielne 
administratívne a právne postupy. existuje však 
množstvo služieb, ktoré dochádzajúcim v tomto 
smere môžu pomôcť.

v cezhraničných regiónoch 
sieť eures pomáha pri:

 ,   hľadaní vhodných voľných pracovných miest v sused-
nej krajine pre uchádzačov o zamestnanie;

 ,  poskytovaní informácií o živote a práci v dvoch odliš-
ných európskych krajinách a poskytovaní pomoci  
v súvislosti s právnymi, správnymi a praktickými 
aspektmi;

 ,  monitorovaní pracovných trhov v oboch krajinách  
a získavaní aktuálnych informácií o voľných pracov-
ných miestach pre uchádzačov o zamestnanie.

Sieť EURES pôsobí vo vyše 20 cezhraničných 
partnerstvách a vo viac ako 13 krajinách.  
V záujme uspokojenia potrieb po informáciách  
a koordinácii medzi krajinami cezhraničné 
partnerstvá EURES spájajú verejné služby 
zamestnanosti a odborného vzdelávania, 
odborové organizácie, miestne orgány a ďalšie 
inštitúcie zaoberajúce sa zamestnávaním  
a vzdelávaním.

❛„Každodenne poskytujeme pomoc stovkám 
cezhraničných pracovníkov, ktorí sa nás obracajú 
s otázkami typu: Kde mám platiť dane? Kde 
môžem žiadať prídavky na deti? Môžem využívať 
služby zdravotnej starostlivosti? To mobilným 
pracovníkom uľahčuje prechod do inej krajiny.“

Poradca EURES, Cezhraničné partnerstvo Írsko 
– Severné Írsko

❛„Už som vedel niečo o živote v Maďarsku, pretože 
som tam študoval, EURES mi však pomohol  
s viacerými ,technickými‘ detailmi v súvislosti so 
životom medzi dvoma krajinami, ako sú napríklad 
rozdiely medzi daňovými systémami a systémami 
sociálneho zabezpečenia. Keď sa presťahujete na 
nové miesto, neviete, čo máte očakávať. Každá 
krajina má svoje špecifiká a takéto rady sú 
neoceniteľné.“

Marcel, uchádzač o zamestnanie z Nemecka, ktorý 
žije v Maďarsku a dochádza do práce v Rakúsku

viac informácií sa uvádza v sekcii o nás na adrese: 
http://eures.europa.eu

http://eures.europa.eu
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osoBné, odBorné, všestranné 
sLužBy 

v 32 krajinách sa nachádza vyše 900 poradcov siete 
eures, z ktorých všetci sú odborníkmi v oblasti európ-
skej pracovnej mobility. sú pripravení poskytnúť vám 
radu na základe vašich zručností, kvalifikácie a žela-
ného zamestnania a zabezpečia vám podporu počas 
celého procesu sťahovania. kontaktné údaje vášho 
miestneho poradcu siete eures sa uvádzajú na por-
táli eures.

európske dni pracovných 
príLežitostí

tieto podujatia sa konajú niekoľkokrát do roka po 
celej európe – od nórska až po cyprus, od 
portugalska až po rumunsko. uchádzačom  
o zamestnanie poskytujú ideálnu príležitosť stretnúť 
sa s poradcami eures, ako aj s potenciálnymi 
zamestnávateľmi, a to buď priamo na mieste, alebo 
online. Účastníci môžu diskutovať o svojich plánoch  
a klásť otázky mnohým odborníkom v oblasti európ-
skej pracovnej mobility prostredníctvom reálnych 
(alebo virtuálnych) seminárov, diskusií, pracovných 
seminárov a osobných stretnutí. 

tieto podujatia majú čo ponúknuť každému 
európanovi, ktorý má v úmysle presťahovať sa do 
novej krajiny. viac informácií o nadchádzajúcich 
podujatiach vo vašom okolí nájdete v kalendári po- 
 dujatí na portáli eures. 

osoBitné iniciatívy 

existuje celý rad cielených programov pracovnej mobi-
lity, ktoré podporujú uchádzačov o zamestnanie  
a záujemcov o zmenu zamestnania vo veku 18 – 30 
rokov pri hľadaní práce v iných európskych krajinách 
bez ohľadu na ich kvalifikáciu, zručnosti alebo skúse-
nosti, a to poskytovaním rôznorodých možností finan-
covania. táto služba poskytuje tiež významné výhody 
zamestnávateľom, pretože im otvára možnosti získať 
takých pracovníkov, ktorých nedokážu nájsť na miest-
nej, regionálnej alebo vnútroštátnej úrovni, a pomáha 
im nájsť vhodných kandidátov na „ťažko obsaditeľné“ 
pracovné miesta (pozri http://ec.europa.eu).

 pridaná hodnota siete eures

❛ ❛„Európsky deň pracovných príležitostí je pre 
mnohých uchádzačov o zamestnanie zaujímavým 
prvým krokom. Umožňuje im prísť do kontaktu  
s podnikmi, ktoré ponúkajú pracovné miesta,  
a priamo im predložiť svoj životopis. Prítomnosť 
rôznych agentúr ,dočasného zamestnávania na 
mieste je tiež užitočná, ako aj dostupnosť poradcov 
EURES, ktorí sú schopní pomôcť uchádzačom  
s aplikáciami zameranými na pracovnú mobilitu.“ 

Poradca EURES, Luxembursko

„Zúčastnil som sa na veľtrhu pracovných príležitostí  
v Bazileji a stretol som sa s poradcom siete EURES  
z Luxemburska. Poskytol mi praktické a užitočné rady 
vrátane informácií o trhu práce, životných  
a pracovných podmienkach v Luxembursku a o tom, 
ako sa uchádzať o zamestnanie. Tiež mi poradil, čo 
treba urobiť pred odchodom do zahraničia.“

Uchádzač o zamestnanie zo Švajčiarska,  
ktorý žije a pracuje v Luxembursku

http://ec.europa.eu
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zaujímajú vás puBLikácie 
generáLneho riaditeľstva  
pre zamestnanosť, sociáLne 
záLežitosti a začLenenie? 

,  ak áno, môžete si ich prevziať alebo bezplatne 
objednať na stránke:  
http://ec.europa.eu/social/publications

,  na adrese  
http://ec.europa.eu/social/e-newsletter si tiež 
môžete bezplatne objednať elektronického 
spravodajcu európskej komisie sociálna európa.

,  na adrese http://eures.europa.eu si môžete 
bezplatne objednať spravodajcu eures.

zoznam hLavných weBových  
stránok a programov eú, ktoré  
sú uvedené v tejto Brožúre,  
sa nachádza tu:

,   portál pre pracovnú mobilitu eures: http://eures.europa.eu

,  enterprise europe network:  
http://portal.enterprise-europe-network.ec.europa.eu

,  podnikatelia v eÚ:  
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/sme-week

,  európske dni pracovných príležitostí:  
http://europeanjobdays.eu

,  európsky nástroj mikrofinancovania progress.  
stiahnite si leták na adrese: http://ec.europa.eu/social

,  európsky kvalifikačný rámec (eQF):  
http://ec.europa.eu/eqf

,  podporné programy vo vzdelávaní:  
http://ec.europa.eu/education

,  spoločný informačný systém o sociálnej ochrane:  
http://ec.europa.eu/missoc

,  vyslaní pracovníci: http://ec.europa.eu/social

,  práva v oblasti sociálneho zabezpečenia:  
http://ec.europa.eu/social-security-coordination

,  vaša európa. 
pomoc a rady občanom eÚ a ich rodinám:  
europa.eu/youreurope/citizens

,  tvoje prvé pracovné miesto eures: http://ec.europa.eu/social

,  otázky o eÚ: europa.eu/europedirect

pripojte sa k nám na sociáLnych 
médiách:

euresjobs

socialeurope

euresjob

eures european employment services

eures europe

9 789279 269172
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doi:10.2767/83339
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