Veľtrh práce - JOB EXPO 2017
European Job Days 2017
27. - 28. apríl 2017
Pod záštitou predsedu vlády SR p. Roberta Fica
a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny p. Jána Richtera

Záverečná správa

Organizátor:
Miesto konania:
Termín konania:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, Nitra
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Celkový počet zúčastnených vystavovateľov:
Z toho:
Slovenskí zamestnávatelia a vzdelávacie a poradenské organizácie:
Zahraniční zamestnávatelia a informačno-poradenské siete EU:
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Počet ponúkaných voľných pracovných miest na Veľtrhu práce JOB EXPO 2017 viac ako 31 000 z toho
11 897 priamo od prítomných slovenských zamestnávateľov a 4 258 ponúk voľných pracovných miest
od zahraničných vystavovateľov. Viac ako 15 000 ponúk voľných pracovných miest aktuálne zverejnených
na pracovných portáloch.
Počet návštevníkov celkom: 50 282

Počet návštevníkov, ktorí sa preukázateľne zaujímali o zamestnanie v stánkoch bolo viac ako 22 865.
Vyše 6 488 návštevníkov sa zaujímalo o ponuku zahraničných vystavovateľov.

Počet návštevníkov, s ktorými zamestnávatelia plánujú uzavrieť pracovný pomer na základe pohovoru
na Veľtrhu práce JOB EXPO 2017 bolo viac ako 1 129. Zahraniční zamestnávatelia plánujú uzavrieť pracovný pomer s 294 návštevníkmi.
Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny zabezpečili bezplatnú dopravu na Veľtrh práce JOB EXPO 2017
pre 3 449 uchádzačov o zamestnanie zo vzdialenejších lokalít SR.

Príhovor ministra práce,
sociálnych vecí a rodiny SR
Jána Richtera

na otvorení 7. ročníka veľtrhu práce
JOB EXPO 2017 v priestoroch agrokomplex
NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, Nitra
27. apríla 2017

Vážení predstavitelia vlády Slovenskej republiky,
Vážení predstavitelia Nitrianskeho samosprávneho
kraja a mesta Nitra,
Vážené dámy, vážení páni, ctení hostia,
milí návštevníci,
dovoľte, aby som Vás srdečne pozdravil a privítal na 7.
ročníku veľtrhu práce JOB EXPO, ktorý zorganizovalo
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci
s ministerstvom práce, ministerstvom hospodárstva
a Nitrianskym samosprávnym krajom.

Už siedmykrát sa stretávame tu v Nitre, a hoci sme
na výstavisku, z minulých skúseností vieme, že naozaj
nepôjde o pasívne prezeranie vystavených exponátov.
Počas minulých rokov na toto podujatie prišlo viac
ako 200 000 občanov, ktorí si aktívne hľadali prácu
či nové zamestnanie. Prichádza sem množstvo žiakov
a študentov, aby zistili, ako funguje reálny pracovný trh
a kde môže byť ich budúce miesto na trhu práce. Rastúci počet prítomných zamestnávateľov i účastníkov
naznačuje, že podujatie si za roky existencie vybudovalo svoj kredit a dobré meno.
Veľtrh práce sa koná spolu so 19. ročníkom medzinárodnej burzy práce European Job Days a 25. ročníkom celoštátnej prezentačnej a predajnej výstavy
výrobkov žiakov stredných odborných škôl s názvom
Mladý tvorca 2017.

Už pred dvoma rokmi organizátori priam manifestačne zvýraznili vitálnu nutnosť prepojenia vzdelávania a získavania praktických zručností spoločným
umiestnením a prezentáciou zamestnávateľov a s nimi
spolupracujúcich stredných škôl. Aj tento ročník nadviazal na úspešnú myšlienku a ja sa teším, že počas
prehliadky veľtrhu budeme mať možnosť hovoriť
s ľuďmi, ktorí sú najpovolanejší hodnotiť postup a doterajšie výsledky duálneho vzdelávania.

Všetci sme presvedčení, že správne nastavené
duálne vzdelávanie bude v horizonte niekoľkých rokov
významným prínosom pre trh práce tak na strane
zamestnancov, ako aj na strane zamestnávateľov.
Nie je to však liek na súčasnú situáciu na trhu práce.
Všetkých nás nesmierne teší, že naše hospodárstvo sa
rozvíja a zamestnávatelia majú dôvod vytvárať pracovné miesta. Ponuka voľných pracovných miest, ktoré
evidujú úrady práce či iné zdroje, každým mesiacom
rastie a z každej strany sa ozýva volanie zamestnávateľov po kvalifikovanej a zároveň motivovanej pracovnej
sile.

A tu vidíme hlavnú úlohu úradov práce v najbližších
mesiacoch a rokoch: motivovať uchádzačov o zamestnanie usilovať sa získať prácu či plnohodnotné zamestnanie, a to hlavne využitím príležitosti na absolvovanie
vzdelávania či rekvalifikácie v súlade ich preferenciami, možnosťami a, samozrejme, požiadavkami trhu.
S týmto cieľom sme priniesli novelu zákona o službách
zamestnanosti, ktorú si, doslova a do písmena, vyžiadal
sám život. O nových ustanoveniach sa hovorí už dlhšie,
vysvetľujeme motiváciu zmien a samozrejme, stretávame sa s obhajcami aj oponentmi. Pripravovali sme

ju však v tesnej súčinnosti so zamestnávateľmi, predstaviteľmi zamestnancov i kolegami „z terénu“ – teda
z úradov práce. Preto sme presvedčení, že zákon otvára
správnu cestu pre všetky zúčastnené strany – teda pre
zamestnancov i zamestnávateľov a bude významným
faktorom pri napĺňaní ich potrieb.

Už takmer pred troma rokmi sme do života uviedli
rekvalifikačný projekt RE-PAS, ktorý, na rozdiel od
minulých vzdelávacích programov, je postavený na
proaktívnom prístupe uchádzačov o zamestnanie
k svojmu vlastnému pracovnému životu. Možnosť získať rekvalifikáciu doteraz využilo takmer 40 000 uchádzačov o zamestnanie a až 50 % z rekvalifikovaných si
vďaka tejto aktivite našlo prácu. 34 % vynaložených
prostriedkov smerovalo na podporu rekvalifikácie či
vzdelávania dlhodobo nezamestnaných občanov. Sme
si vedomí toho, že trh už v súčasnosti vyžaduje odbornejšie, obsažnejšie, dlhšie trvajúce, a teda aj drahšie
rekvalifikačné kurzy. Preto sme v intenzívnom dialógu
so zamestnávateľskými organizáciami nastavili systém
vzdelávania a rekvalifikácií uchádzačov o zamestnanie,
ktorý ich pripraví, doslova na mieru ušije, dynamicky
sa meniacim požiadavkám reálnej praxe.
Riešenie nezamestnanosti a s tým spojených otázok
sociálnej deprivácie a na druhej strane splnenie požiadaviek zamestnávateľov na obsadzovanie pracovných
miest vhodnými uchádzačmi si vyžaduje holistický prístup. Ani jedno z riešení nemôže fungovať samostatne,
musí ísť o premyslený systém legislatívnych opatrení,
praktických aplikácií, využitia európskeho financovania a správne zvolených prístupov všetkých zúčastnených cieľových skupín.

Preto sa v tomto štádiu vývoja hospodárstva a ekonomickej vývoja Slovenska ministerstvo ako inštitúcia
so zodpovednosťou za vývoj nezamestnanosti premyslene strategicky usiluje o zapojenie a prepojenie aktivít
najrôznejších subjektov tak, aby bola nezamestnanosť
riešená individuálne pre všetky cieľové skupiny.

Čo mám tým na mysli: okrem, nazvime to, „štandardných zákonných aktivít“ a národných projektov,
ktoré realizuje ústredie práce, sa rozbieha spolupráca
štátnych a neštátnych služieb zamestnanosti pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných a prostredníc-

tvom dopytových projektov sa do riešenia nezamestnanosti mladých do 29 rokov aj v ohrozených regiónoch
usilujeme zapojiť subjekty tretieho sektora, samotných
zamestnávateľov, mestá a obce či vyššie územné celky.
Ide nám o to, aby každý subjekt mohol prispieť tým,
v čom je naozaj dobrý – či už pri vzdelávaní, individuálnom prístupe, znalosti miestneho prostredia či odskúšaného know-how z iných krajín.

Vývoj nezamestnanosti v minulých rokoch, a všetci
vieme, že počty nezamestnaných kontinuálne klesajú,
je dôkazom, že nachádzame správne nástroje a správne
cesty, ktoré v nasledujúcich mesiacoch a rokoch budeme kreatívne rozvíjať.

Každá aktivita, ktorú som spomínal, má vždy dvoch
hlavných adresátov a aj hýbateľov: zamestnávateľov
a uchádzačov o zamestnanie. Preto je viac ako rozumné
a účelné, že Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako
organizátor našlo efektívnu platformu, ako dostať tieto
dva subjekty do priamej interakcia na jednom mieste.
Na jednom mieste sa na tomto výstavisku počas dvoch
dní stretáva 179 slovenských a 50 zahraničných zamestnávateľov s ponukou viac ako 31 000 pracovných
miest doma i v zahraničí. K nim sa pridali poskytovatelia neštátnych služieb zamestnanosti a európski
partneri verejných služieb zamestnanosti s reálnymi
pracovnými miestami, s pracovnými príležitosťami
a poradenstvom pre oblasť slovenského a európskeho
trhu práce, ale aj vzdelávacie agentúry, ktoré ponúknu
širokú paletu služieb od poradenstva cez testovanie
tzv. mäkkých zručností, jazykových zručnosti, počítačových zručností až po hodnotenie osobnosti.

Dovoľte poďakovať sa organizátorom, všetkým zúčastneným zamestnávateľom a ďalším participujúcim
organizáciám, že dávajú možnosť našim spoluobčanom
nájsť si v týchto dňoch v Nitre nové zamestnanie či získať lepšie orientáciu na slovenskom alebo európskom
trhu práce.
Verím, že aj tohtoročný pracovný veľtrh prispeje
k riešeniu problému nezamestnanosti a prajem Vám
všetkým, účastníkom aj návštevníkom veľtrhu, úspešný priebeh, naplnenie zámerov a veľa námetov pre
ďalšiu tvorivú prácu a vzájomnú spoluprácu.

Slávnostné otvorenie

Slávnostné otvorenie 7. ročníka veľtrhu JOB EXPO 2017, 19. Medzinárodnej burzy práce - European
Job Days 2017 a 25. ročníka celoštátnej prezentačnej a predajnej výstavy výrobkov žiakov stredných
odborných škôl Mladý tvorca 2017.
Príhovory:
• Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
• Milan Belica, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja
• Vojtech Ferencz, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR

Odovzdávanie ocenení

„Najlepšia spolupráca SOŠ so zamestnávateľskou sférou pri príprave žiakov pre odvetvia
pôsobnosti MH SR v systéme duálneho vzdelávania“
Ceny odovzdal: Vojtech Ferencz, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR
1. miesto, SOŠ technická, Zlaté Moravce,
2. miesto, SOŠ strojnícka, Považská Bystrica
3. miesto, SOŠ polytechnická, Dolný Kubín – Kňažia

Odborná panelová konferencia
Téma: „Disponibilná pracovná sila“

Diskutéri:
• Jaroslav Holeček, Zväz automobilového priemyslu SR
• Marián Valentovič, generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
• Branislav Ondruš, štátny tajomník MPSVR
• Alexandra Mikušová, Železnice Slovenskej Republiky
• Ľubomír Kollár, PSA Peugeot Citroen Slovakia
• Radovan Hatina, OSRAM, a.s.

Odborné sprievodné podujatia

Počas trvania výstavy bolo na pódiách, seminárnych a prednáškových miestnostiach odprezentovaných
146 odborných prednášok, workshopov a prezentácií firiem.

Na pódiu pre slovenských zamestnávateľov – sa prezentovali zamestnávatelia s ponukou voľných
pracovných miest a priblížili účastníkom podujatia zámery do budúcnosti - zastúpené boli spoločnosti
Jaguar Land Rover, AT&T, Honeywell, Decodom, Lind Mobler, ZSE a iné. Súčasťou bola aj prezentácia pána
B. Ondruša, štátneho tajomníka MPSVR na tému Mzdy.
Zahraniční vystavovatelia na svojom pódiu prezentovali pracovné a životné podmienky v jednotlivých
krajinách ako aj voľné pracovné miesta a možnosti zamestnania ponúkané v zahraničí.

Prednášky a workshopy

• Aká práca by ma bavila? (Navigácia v povolaní + Worknavigator)
• Ako by nemal vyzerať pohovor (VaV Akademy, s.r.o.)
• Ako riadiť svoju kariéru (Euroguidance centrum – SAAIC)
• Ako si napísať životopis a pripraviť sa na pohovor v medzinárodnej spoločnosti (AT&T Global Network
Services Slovakia)
• Ako uspieť na výberovom pohovore (Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so ZP)
• Ako zaujať zamestnávateľa (NN Životná poisťovňa, a.s.)
• Čo môžete očakávať od kariérového poradenstva (Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj
kariéry)
• Digitálne zručnosti pre prácu – čo potrebujem vedieť a ako zručnosti preukážem (Slovenská
informatická spoločnosť)
• Hľadaj prácu tak, ako generácia Z (Maxman Consultants)
• Internet marketing a reklama (IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.)
• ISTP.sk - ako si nájsť prácu cez počítač, aktuálne mzdy zamestnancov (ISTP, Trexima)
• LinkedIn Workshop (IBM Slovensko)
• Návod ako krok za krokom zlepšiť svoju šancu na uplatnenie sa na trhu práce (Profesia.sk - pracovný
portál)
• Požiadavky zamestnávateľov na počítačové znalosti uchádzačov o zamestnanie a ako im rozumieť
(IVIT - Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o.)
• Práca snov? Cesta k nej existuje! (Bekaert Hlohovec, a.s.)
• TUKE Tvoja pestrá budúcnosť! (Technická univerzita v Košiciach)
• Vaša osobná značka na trhu práce (Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry)
• Web stránky a webdesign (IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.)

Prednášky organizované EURES

• AIESEC Nitra – Global Talent - profesionálna stáž v zahraničí
• ARWA Personaldienstleistungen GmbH – Informácie o zamestnávaní v Nemecku
• Autoneum – Kam za prací v České republice? Do Autoneum CZ!
• backup jobs – Work and life on cruise ships
• Binderholz Group - Arbeiten bei binderholz
• del REY International – Opportunities to work at European hotels
• EURES Česká republika – Život a práca v Českej republike
• EURES Holandsko – Living and working in the Netherlands
• EURES Litva – Living and working in Lithuania
• EURES Nemecko – Living and Working in Germany - the German labour market
• EURES Poľsko – Living and working conditions in Poland
• EURES Slovensko – Služby siete EURES Slovensko
• EURES Švédsko - Living and working in Sweden
• Mladiinfo Slovensko – Ako získať zahraničnú skúsenosť
• Národný inšpektorát práce – Novinky v zamestnávaní: Práca v zahraničí a nelegálne zamestnávanie
• Odbor prevencie kriminality MV SR – Obchodovanie s ľuďmi
• OPTEAM – Working in Finland
• Private Palace Hotels Rügen Rügen - Arbeiten, dort wo andere Urlaub Machen
• Program Erasmus+ – „Program Erasmus+ pre mládež a šport“
• SAIA, n. o. – Štipendiá SAIA na štúdium a výskum v zahraničí
• Sirius – Práca s firmou Sirius
• Surety Jobs s.r.o – „S KÝM ZA PRACÍ DO ZAHRANIČÍ? Se Surety Jobs s.r.o

Prednášky pre základné školy
• Digitálne zručnosti, ktoré uľahčia štúdium a vstup do zamestnania - Slovenská informatická
spoločnosť
• Duálne vzdelávanie - ZKW Slovakia a. s.
• Myšlienkové mapy - Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry
• Duálne vzdelávanie v sektore spracovania plastov a gumy - Slovenský plastikársky klaster
• Ako si vybrať svoje budúce povolanie - UPSVR Nové Zámky
• Digitálne zručnosti, ktoré uľahčia štúdium a vstup do zamestnania - Slovenská informatická
spoločnosť
• Voľba povolania bez predsudkov - UPSVR Nové Zámky
• Možnosti vzdelávania mladých so zdravotným znevýhodnením - Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu
občanov so ZP

Prednášky pre stredné školy
• Kariérové poradenstvo a kariérové vzdelávanie ako súčasť prípravy budúcich absolventov škôl na trh
práce - Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry
• ISTP - UPSVR Nitra
• Otvorení svetu... Ako na zahraničnú mobilitu - Euroguidance - SAAIC
• Ako uspieť na výberovom pohovore - Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so ZP
• Rekvalifikačný program a ďalšie skvelé možnosti vo Volkswagen Slovakia - Volkswagen Slovakia a.s.
• Obchodovanie s ľuďmi - film spojený s diskusiou - Ministerstvo vnútra SR
• Extrémizmus - prednáška spojená s diskusiou - Ministerstvo vnútra SR

Testovanie a poradenstvo
Poradenské firmy na výstavisku poskytli návštevníkom poradenstvo s vyhľadávaním voľných
pracovných miest (VPM), vyhľadávaním VPM cez portál ISTP, vytváraním profilov a CV a aj poradenstvo
pre občanov ŤZP. Veľký záujem bol o testovanie IT a jazykových zručnosti (šesť cudzích jazykov).
Záujemcov o podnikanie oslovili prednášky na témy prípravy podnikateľského plánu a pri zakladaní
živnosti, poradenstvo v súvislosti so zakladaním podnikania a pracovno-právne poradenstvo.
• Ako začať podnikať (Slovenská asociácia malých podnikov)
• Zamestnávanie zdravotne postihnutých a chránená dielňa (Agentúra podporovaného zamestnávania
Bratislava)
• Občan so zdravotným postihnutím na trhu práce - legislatívny rámec (Inštitút pre pracovnú
rehabilitáciu občanov so ZP)
• Objavte svoj potenciál a žite ho! (Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry)
• Vznik, zmena a skončenie pracovnoprávnych vzťahov, aplikácie príslušných ustanovení právnych
predpisov v praxi (Národný inšpektorát práce)
• Legislatíva v oblasti daní a odvodov a jej zmeny pre rok 2017 (Slovenská asociácia malých podnikov)
• Ako obchodovať (Klient servis)
• Význam rozvoja manažérskych zručností pre zamestnanie a kariérny rast v 21. storočí (Fakulta
managementu Univerzity Komenského)
• Podnikaj ako VIZÁŽISTA (Vzdelávacia agentúra LeRen)

Služby na výstave
Pre záujemcov, ktorí sa nemohli zúčastniť podujatia bol prístupný „live streaming“ t.j. živý prenos
podujatia JOB EXPO 2017 cez internet. Celkovo prístup využilo 813 záujemcov a priemerná doba jedného
prístupu na live streaming bola približne 5 minút.
Pre návštevníkov podujatia bol pripravený aj detský kútik, kde záujemcovia počas hľadania informácií
na výstavisku mohli nechať svoje malé deti.

Zoznam slovenských vystavovateľov
 A gentúra podporovaného zamestnávania
Bratislava
 A gentúra VaV Slovakia, s. r. o.
 AGROSTAAR KB spol. s r. o.
 A mazon Logistic Prague s. r. o.
 A rimex Bratislava spol. s r. o.
 A RRIVA NITRA a. s.
 AT&T Global Network Services Slovakia
 ATENA - PERSONAL CONSULTING s. r. o.
 ATG Slovakia s. r. o.
 AU Optronics (Slovakia) s. r. o.
 B&B Business Group SK, s. r. o.
 Bekaert Hlohovec, a. s.
 BILLA s. r. o.
 Bizniss & Drive s r. o.
 BOGE Elastmetall Slovakia, a. s.
 BRANKO SLOVAKIA, a. s.
 Brose Prievidza, spol. s r. o.
 Brovedani Slovakia
 BSH Drives and Pumps s. r. o. Michalovce
 c2i s. r. o.
 CeMS, s. r. o.
 CESAM s. r. o.
 CESTY NITRA, a. s.
 Compass Group Slovakia s. r. o.
 ContiTech Vibration Control Slovakia, s. r. o.
Dolné Vestenice
 COOP Jednota Nitra, SD
 Cortizo Slovakia, a. s.
 CPL Jobs s. r. o.
 de Miclen a. s.
 DECODOM spol. s r.o.
 Delta Electronics (Slovakia), s. r. o.
 DeutschMann Internationale Spedition, s. r. o.
 Deutsch-Slowakische Akademien, a. s.
 DHL Supply Chain
 Direct Parcel Distribution SK
 DONGHEE Slovakia, s. r. o.
 DRAFTCOM s. r. o.
 DS Smith Slovakia, s. r. o.
 Duslo, a. s.
 E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej
komunikácie, s. r. o.
 EDYMAX SE
 efachmann s. r. o.
 EMBA - S&C s. r. o.
 ENCO, spol. s r. o.
 Enics Slovakia s. r. o.
 ENVIRAL, a. s.
 ERGO Poisťovňa a. s.
 Esox, spol. s r. o.
 EUROPERSONAL & FABRIKA s. r. o.
 EUROTRADE - SR a.s.
 E xact Systems Slovakia s. r. o.
 E XIM - TECH, s. r. o.
 E xpress Group, a. s.
 Faiveley Plasturgie Slovakia, spol. s r. o.
 Fakulta managementu Univerzita Komenského
v Bratislave
 G&M in motion
 GEFCO Slovakia s. r. o.
 Gestamp Nitra, s. r. o.
 GGB Slovakia, s. r. o.
 Giesecke & Devrient Slovakia s. r. o.

 Gimax ADZ s.r.o.
 Grafton Slovakia s. r. o.
 HF NaJUS
 Honeywell Safety products Slovakia s. r. o.
 Hyza, a. s.
 I .D.C. Holding, a. s.
 I AC Group (Slovakia) s. r. o.
 IBM Slovensko
 Inalfa Roof Systems Slovakia
 INDEX NOSLUŠ s. r. o.
 Ing. Barnabáš Szakall Klient Servis
 Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so
zdravotným postihnutím
 ISTP.sk -Váš sprievodca trhom práce
 I T LEARNING SLOVAKIA, s. r. o.
 I VIT - Inštitút vzdelávania informačných
technológií, s. r. o.
 Jaguar Land Rover Slovakia, s. r. o.
 Jasplastik - SK spol. s r. o.
 Jober s. r. o.
 K aufland Slovenská republika v. o. s.
 K ia Motors Slovakia s. r. o.
 K lauke Slovakia s. r. o.
 K M-SYSTÉM, s. r. o.
 Konfederácia odborových zväzov SR
 K ROMBERG & Schubert s. r. o.
 K rošlák, s. r. o.
 L ear Corporation
 LEDVANCE s. r. o.
 L encos In, s. r. o.
 L idl, Slovenská republika, v. o. s.
 LIND MOBLER SLOVAKIA, s. r. o.
 L ow & Bonar Slovakia a. s.
 Magna Slovteca s. r. o.
 M AIND, s .r. o.
 ManpowerGroup Slovensko s. r. o.
 M ATADOR Automotive Vráble, a. s.
 M ATERNA Information & Communications
s. r. o.
 McROY Jobliner, s. r. o.
 METRANS /Danubia/, a. s.
 Metro Cash & Carry SR s. r. o.
 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 Mladiinfo Slovensko
 Mobis Slovakia s. r. o.
 MSM GROUP
 MSM Martin, s. r. o.
 Muehlbauer Technologies for Future
 Muehlbauer Technologies, s. r. o.
 Národný inšpektorát práce
 Navigácia v povolaní, s. r. o. +
WORKNAVIGATOR
 Nemak Slovakia s. r. o.
 Nestlé Slovensko s. r. o.
 Neuman Aluminium Fliesspresswerk Slovakia
s. r. o.
 Neuman Aluminium PWG s. r. o.
 Neuman Aluminium Services Slovakia s. r. o.
 Newport Group, a. s.
 NN Životná poisťovňa, a. s.
 OBI Slovakia s. r. o.
 OSRAM a. s.
 OSRAM a. s.
 P. A.MAMUT s. r. o.

 PCA Slovakia, s. r. o.
 Peikko Slovakia s. r. o.
 PENAM SLOVAKIA, a. s.
 P igagro, s. r. o.
 P roactPeople Slovensko, s. r. o.
 P rocess Automation Solutions s. r. o.
 P rofesia.sk - pracovný portál
 PROTHERM PRODUCTION, s. r. o.
 R AVEN a. s.
 Reydel Automotive Slovakia s. r. o.
 R F, spol. s r. o.
 R M team, s. r. o.
 RONA, a. s.
 R SC Raiffeisen Service Center GmbH
 Saint-Gobain Construction Products, s. r. o.
 SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a. s.
 Samsung Display Slovakia, s. r. o.
 Samsung Electronics Slovakia s. r. o.
 Saneca Pharmaceuticals a. s.
 SHP Group
 Schaeffler Kysuce, spol. s r. o. Schaeffler
Skalica, spol. s r. o.
 SKIPPI Nitra, s. r. o.
 Slovak training academy
 Slovenská asociácia malých podnikov (SAMP)
 Slovenská informatická spoločnosť
 Slovenská komora stavebných inžinierov
 Slovenská pošta, a. s.
 Slovenské cukrovary s. r. o.
 Slovenský plastikársky klaster
 SMP Automotive Solutions Slovakia s. r. o.
 S TAKOTRA MANUFACTURING, s. r. o.
 Studio Moderna s. r. o.
 TATRAVAGÓNKA, a. s.
 Tatry mountain resorts, a. s.
 Technická inšpekcia, a. s.
 Technická Univerzita v Košiciach
 T ERMÁL s. r. o. Veľký Meder
 T ESCO STORES a. s.
 T ESGAL s. r. o.
 T HERMALPARK DS, a. s.
 T MF Services Slovakia s. r. o.
 Trenkwalder, a. s.
 UNEX Slovakia a. s. Snina
 UNIQA Group Service Center Slovakia,
spol. s r. o.
 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o.
 VAILLANT INDUSTRIAL SLOVAKIA, s. r. o.
 VaV Akademy, s. r. o.
 V EGUM a. s.
 V IRTE
 Volkswagen Slovakia, a. s.
 V ÝVOJ Martin, a. s.
 WAY Industries, s. r. o.
 Wincott People, a. s.
 Z ápadoslovenská energetika, a. s.
 Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj
kariéry (ZKPRK)
 ZF Slovakia, a. s.
 ZKW Slovakia s. r. o.
 Z VS Holding, a. s.
 Železiarne Podbrezová a. s.
 ŽOS Trnava a. s.

Zoznam zahraničných vystavovateľov
 3C-Carbon Composite Company GmbH
(Nemecko)

 ACURITAS OHG Pflegedienst (Nemecko)
 A IESEC Nitra

 A lertec (Holandsko)

 A RWA Personaldienstleistungen GmbH
(Nemecko)
 Autoneum CZ (Česká republika)

 backup jobs (Rakúsko, Nemecko)
 Binderholz (Rakúsko, Nemecko)

 del REY International (Španielsko, Kanárske
ostrovy, Grécko, Cyprus)
 DENDAX s.r.o. (Česká republika)

 empleo Personal GmbH (Rakúsko)

 EMS - uitzendgroep (Belgicko, Holandsko)
 EURES Bulharsko

 EURES Česká republika, EURES Poľsko
 EURES Fínsko

 EURES Holandsko
 EURES Litva

 EURES Maďarsko
 EURES Nemecko

 EURES Rakúsko

 Meyer Group (Nemecko)

 E xact Systems Czech Republic
(Česká republika)

 OPTEAM (Fínsko)

 mse Personal Service AG
(Rakúsko, Lichtenštajnsko)

 EURES Slovensko - Práca v Európe
 EURES Švédsko

 Freese Fahrzeugtechnik Nord GmbH & Co. KG
(Nemecko)
 FridayEuroTech BV (Nemecko, Holandsko)
 H ANSA-PARK (Nemecko)

 Hofmann Personal
(Česká republika, Rakúsko, Nemecko)
 HOGO GmbH, Rakúsko (Rakúsko)
 Hotel Tanzbuche (Nemecko)

 In Box Agency
(Nórsko, Švédsko, Fínsko, Holandsko, UK,
Írsko, Nemecko, Rakúsko, Cyprus)
 L änsi-Kalkkuna Oy (Fínsko)

 L éčebné lázně Mariánské Lázně a.s.
(Česká republika)
 M2 Personal GmbH (Nemecko)

 McDonald’s FN H. Elster, Deutschland
(Nemecko)
 mein-personaler (Rakúsko)

 Orizon GmbH (Nemecko)

 Personalbüro Kritzer - Superheld ist kein
Beruf bei uns findest du echte Jobs (Rakúsko)
 P rivate Palace Hotels Rügen (Nemecko)
 P rogram Erasmus+

 SAGIUS UITZENDERS (Holandsko)

 SAIA, n. o. - Štipendiá na štúdium a výskum
v zahraničí
 SAQ Zwickau (Nemecko)

 Sirius Dienstleistungen GmbH (Rakúsko,
Nemecko)

 Surety Jobs, Autoneum CZ (Česká republika)
 Techwork (Holandsko, Rakúsko, Belgicko,
Nemecko)

 Unique Personalservice GmbH (Nemecko)

 Z astúpenie Európskej komisie na Slovensku;
Europe Direct Nitra

Tento projekt sa realizoval s podporou z Európskeho sociálneho fondu
v rámci Národného projektu Spoločne hľadáme prácu
v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
www.upsvar.sk

www.esf.gov.sk

