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Vážené dámy, 

Vážení páni,

máme za sebou už tretí ročník veľtrhu práce Job Expo 
2013. Je to dôkaz, že Ústrediu práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR sa podarilo priviesť na svet životaschop-
né podujatie, ktoré si získalo pevné miesto v kalendári 
zamestnávateľov, prinášajúcich na náš trh práce nové, 
také žiadané pracovné miesta, ako aj uchádzačov o za-
mestnanie. Práve im je určených viac ako 10 000 pra-
covných miest u nás na Slovensku, ale aj v zahraničí. 
Veľtrhu sa zúčastnilo dohromady 133 subjektov trhu 
práce. A tieto čísla ma zaručene oprávňujú konštatovať, 
že tohtoročný veľtrh pracovných príležitostí bol dopo-
siaľ aj tým najväčším. 
Novinkou tohtoročného veľtrhu práce Job Expo bolo 
spojenie pracovného veľtrhu s výstavou, ktorá odzrkad-
ľovala tvorivosť mladej generácie - Mladý tvorca. Práve 
toto prepojenie pre niekoho nespojiteľných výstav po-
važujeme za mimoriadne dôležitý a pozitívny. Skúsenos-
ti totiž ukazujú, že kto chce v súčasnosti uspieť na trhu 
práce, potrebuje dobrú prípravu na vybrané pracovné 
miesto. A niet pochýb, že účastníci súťaže Mladý tvor-
ca si svojou aktivitou vytvárajú priaznivú štartovaciu 
plochu do pracovného života. Počas dvoch dní trvania 
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veľtrhu sa na jednom mieste stretli záujemcovia o prá-
cu, ale aj tí, ktorých vstup na trh práce čaká v najbliž-
ších rokoch. Veď správna orientácia v požiadavkách 
trhu a rýchla odpoveď na potreby zamestnávateľov je 
tým faktorom, ktorý nám v budúcnosti pomôže pri tvor-
be nových pracovných miest a riešení nezamestnanosti 
v Slovenskej republike.

Dovoľte mi týmto, aby som sa dodatočne poďakoval 
Predsedovi vlády Slovenskej republiky p. Róbertovi 
Ficovi a Ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
Jánovi Richterovi za to, že prebrali záštitu nad týmto 
podujatím, čím jasne potvrdili, že riešenie zamestna-
nosti je najvyššou spoločenskou prioritou týchto dní 
a mesiacov. Dovoľte mi tiež poďakovať sa kolegom z 
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny za organizáciu 
podujatia, ako aj všetkým partnerom, ktorí sa rozhodli 
podporiť naše úsilie.

Verím, že veľtrh práce Job Expo 2013 splnil Vaše očaká-
vania a dúfam, že sa opäť uvidíme na budúci rok v ešte 
hojnejšom počte.

Ing. Marián Valentovič
    generálny riaditeľ



Veľtrh práce Job Expo 2013 realizovaný v rámci Národného 
projektu č. VII-2 „Podpora sprostredkovania zamestnania 
a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi 
práce, sociálnych vecí a rodiny“.
XV. Medzinárodná burza práce, financovaná z grantu 
siete EURES

Organizátor:   Ústredie práce sociálnych vecí
    a rodiny
Miesto konania:   výstavisko Agrokomplex Nitra

Termín konania:   18. - 19. 04. 2013

Počet zamestnávateľov: 133

Z toho zahraničných:  33

Počet odborných partnerov: 19

Počet ponúkaných voľných
pracovných miest  v SR: 11 000 priamo + 5 000 
    z databázy úradov práce, 
    sociálnych vecí a rodiny 
Počet ponúkaných voľných
pracovných miest v zahraničí: 340

Počet návštevníkov:  27 850

Slávnostné otvorenie:  18. 04. 2013

Ján Richter,       Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR
Ľubomír Jahnátek, Minister pôdohospodárstva a rozvoja 
        vidieka SR
Dušan Petrík,        Štátny tajomník ministerstva 
        hospodárstva SR 
František Paľko,     Štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby 
         a regionálneho rozvoja SR
Milan Belica,        Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja 
Jozef Dvonč,        Predseda Združenia miest a obcí Slovenska 
        a primátor mesta Nitra

 Veľtrh práce – Job Expo 2013
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 Slávnostné otvorenie

 Vzácny hosť

Ivan Gašparovič, Prezident Slovenskej republiky
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 Odborná panelová konferencia 
 o trhu práce - II. ročník

Panel č. 1: Podnikateľské prostredie a tvorba pracovných miest

Hostia:

p. Ľubomír Jahnátek, Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
p. Dušan Petrík, Štátny tajomník MH SR
p. Jaroslav Holeček, Prezident ZAP SR 
p. Luboš Sirota, Viceprezident RÚZ/Predseda predstavenstva McRoy Group 

Neoddeliteľnou súčasťou Veľtrhu práce – Job Expo 2013 bol bohatý sprievodný program:

Slávnostné vystúpenia:

p. Robert Fico, Predseda vlády SR  
p. László Andor, Komisár EK pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie 
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Panel č. 2: Prechod zo školy na trh práce

Hostia:

p. Dušan Čaplovič, Minister Školstva, vedy, výskumu a športu SR 
p. Branislav Ondruš, Štátny tajomník MPSVR SR
p. Libor Vozár, Predseda Slovenskej rektorskej konferencie/rektor UKF NR  
p. Mária Niklová, personálna riaditeľka Železiarní Podbrezová

Panel č. 3: Legislatívna podpora zamestnanosti a sociálna zodpovednosť 
podnikov na trhu práce

Hostia:

p. Branislav Ondruš, Štátny tajomník MPSVR SR 
p. Katarína Dubovanová, Riaditeľka sekcie služieb zamestnanosti ÚPSVR  
p. Emil Machyna, Predseda OZ KOVO
p. Rastislav Machunka, Prezident AZZZ SR

 Odborná panelová konferencia 
 o trhu práce - II. ročník
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 Workshop: 
 Prepojenie škôl a trhu práce – očakávania 
 škôl a možnosti zamestnávateľov

1. prezentácie úspešnej partnerskej spolupráce zamestnávateľov a škôl + prezentácia 
víťaza ceny „Najlepšia spolupráca SOŠ so zamestnávateľskou sférou“

Prezentácia víťaza I. miesta súťaže

INA Kysuce, a.s.(Ing. Jana Paršová, Milan Švaňa)
KIA Motors Slovakia s.r.o. (Ing. Rastislav Lapoš, HR konzultant)
SOŠ strojnícka Kysucké Nové Mesto (Mgr. Ing. Ondrej Holienčík, riaditeľ školy)

Prezentácia víťaza II. miesta súťaže

Železiarne Podbrezová, a.s. (Ing. Mária Niklová, personálna riaditeľka)
Súkromná stredná odborná škola hutnícka Podbrezová (Ing. Anna Pavlusová, riaditeľka školy)

Prezentácia víťaza III. miesta súťaže

SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o.  (Mgr. Marek Schwarz, HR konzultant)
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava (RNDr. Ing. Iveta Bakičová, zástupkyňa riaditeľa)
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Prezentácia spolupráce zamestnávateľa a školy z rezortu zdravotníctva

Fakultná nemocnica v Trnave (Mgr. Denisa Lovecká, námestníčka pre ĽZ)
Stredná zdravotnícka škola Trnava (RNDr. Valburga Lobotková, PhD., MPH, riaditeľka školy)

Prezentácia spolupráce spoločnosti Continental Matadro Rubber, s.r.o. Púchov a Strednej odbornej školy Púchov 
Continental Matador Rubber, s.r.o. (Ing. Silvia Vráblová, oddelenie personálneho marketingu a rozvoja)
Stredná odborná škola Púchov (Ing. Jana Šimáčková, zástupkyňa riaditeľa)
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2. panelová diskusia

Téma: 

Formy spolupráce zamestnávateľov a škôl, možnosti a obmedzenia 

Účastníci: 

PhDr. Helena Furindová, riaditeľka odboru aktívnych opatrení na trhu práce, Ústredie práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR
Ing. Miroslav Mihál, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
Dr. Ivan Pešout, PhD., generálny riaditeľ sekcie stratégie, Ministerstvo hospodárstva SR
Ing. Ján Žačko, viceprezident, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Ing. Igor Patráš, člen prezídia,  Republiková únia zamestnávateľov
Ing. Jozef Turčány, výkonný podpredseda, Združenie miest a obcí Slovenska 
Ing. Dana Mažgútová, PhD., riaditeľka odboru školstva, Žilinský samosprávny kraj
Mgr. Július Mráz, obchodný riaditeľ, McRoy Slovakia
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 Odborné sprievodné podujatia

Sprievodné semináre na témy: (6 095 návštevníkov)

- Rozhodnite sa pre svoje povolanie a získajte ho! 
 (Navigácia v povolaní, s.r.o. Bratislava) 
- Mať to „správne“ povolanie – pre každého znamená 
 niečo iné. (Navigácia v povolaní, s.r.o. Bratislava)
- Ako nájsť to správne miesto? 
 (TREXIMA Bratislava, s.r.o.) 
- ISTP – Váš sprievodca trhom práce! 
 (TREXIMA Bratislava, s.r.o.) 
- Je pred vami prijímací pohovor? 
 (Proact People Slovensko s.r.o.)
- Žiadosť, životopis, motivačný list. 
 (Proact People Slovensko s.r.o.)
- Ako uspieť na prijímacom pohovore. (Ing. Liška)
- Svoju perspektívu vidím v podnikaní. 
 (ACTORIS SYSTÉM)
- Podnikanie ako alternatíva k zamestnaniu. (ZMPS)
- Vyhrajte s Podnikateľským nápadom roka. (ZMPS)
- Riešenie nezamestnanosti samozamestnaním. 
 (Ing. Liška)
- Ako riadiť vlastnú kariéru? (SAIA)
- Kariérové poradenstvo a kariérové vzdelávanie ako 
 súčasť prípravy budúcich absolventov škôl na vstup 
 na trh práce. (SAIA)
- Úskalia podnikania – výhody a nevýhody, na ktoré 
 sa treba pripraviť. (SOFTIMEX Multimédiá s.r.o.)
- Aktivity Centra pedagogicko – psychologického po-
 radenstva a prevencie v Nových Zámkoch v spolu-
 práci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny 
 v oblasti profesijného poradenstva. 
 (CPPPaP Nové Zámky)
- Ako preukázať svoju digitálnu gramotnosť! 
 (Slovenská informatická spoločnosť)
- Pracovnoprávne vzťahy. (Inšpektorát práce Nitra) 
- Životopis v anglickom jazyku. (The Bridge)
- Príprava na pohovor v anglickom jazyku. 
 (The Bridge)
- Uznávanie dokladov o vzdelaní v Európskej únii 
 a Europass, ako nástroj uľahčenia mobility. 
 (Europass)
- Voľné pracovné miesta v EU – ako si nájsť prácu 
 v Európe. (EURES)
- Ako sa pripraviť a zvládnuť prijímací pohovor 
 v nemčine. (Die Berater Slovensko)
- Možnosti mladých ľudí v Európe. (IUVENTA)
- Národné projekty Iuventy - KomPrax a Praktik. 
 (IUVENTA)
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Bezplatné osobné poradenstvo a testovanie schopností, zručností 
a predpokladov poskytli odborní partneri: 4 599 návštevníkom

Jazykové testovanie: 420  návštevníkov
Akadémia vzdelávania, Kariera s.r.o. 

Testovanie PC zručností: 117 návštevníkov
Ing. Ivan Liška, Ing. Jozef Ďurica UNIKREDIT, Slovenská 
informatická spoločnosť 

Kariérové poradenstvo: 280 návštevníkov
Navigácia v povolaní, s.r.o. Bratislava, CATRO Slovensko 
s.r.o. a Die Berater Slovensko s.r.o, CPPPaP Nové Zámky, 
SAAIC

Pomoc občanom so ZP: 72 návštevníkov
Centrum sociálnej a pracovnej rehabilitácie pri Inštitúte 
pre pracovnú rehabilitáciu občanov so ZP Bratislava

Poradenstvo pri začatí podnikania: 500 návštevníkov                               
ACTORIS SYSTEM s.r.o., Slovenská asociácia malých 
podnikov, Združenie mladých podnikateľov Slovenska, 
SOFTIMEX Multimédiá s.r.o.

Poradenstvo na tému súvisiacu s hľadaním 
zamestnania: 470 návštevníkov
Proact People Slovensko s.r.o., Ing. Ivan Liška, TREXIMA 
Bratislava, spol. s r.o.,

Poradenstvo pre vytvorenie profilu ISTP doma podľa 
pokynov: 1 400 návštevníkov

Vytvorenie profilov v ISTP priamo na podujatí: 800 
návštevníkov - TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

Poradenstvo z oblasti pracovno-právnych vzťahov: 
500 návštevníkov - Inšpektorát práce Nitra

Poradenstvo v oblasti profesionálneho rodičovstva: 
40 návštevníkov - Ústredie PSVR



 Prehľad slovenských zamestnávateľov 
 ponúkajúcich voľné pracovné miesta

- ACTORIS System, s.r.o.
- ADZ Work s.r.o.
- AGROCONTRACT Mikuláš, a.s.
- ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a.s.
- AQUA trade Slovakia s.r.o.
- ATENA - PERSONAL CONSULTING s.r.o.
- BEHR Slovakia s.r.o.
- Bekaert Slovakia s.r.o.
- BNM SLOVAKIA s.r.o.
- BORTEX Bobrov spol.s r.o.
- Brovedani Slovakia s.r.o.
- CATRO Slovensko, s.r.o.
- Centrum DK, s.r.o.
- CESAM s.r.o.
- Cech zváračských odborníkov
- CKM SYTS - Združenie pre študentov, 
 mladých ľudí a učiteľov
- Continental Matador Rubber, s.r.o.
- Credit 0623
- Danubius Fruct, spol. s r.o.
- Dávid Brňák – L.I.S.T.
- de Miclén, a.s.
- DEVELOPMENT MOBILIER, s.r.o.
- EBC*L - die Berater Slovensko s.r.o.
- EDYMAX Personnel Services
- ELMAX ŽILINA, a. s.
- Emil Krajčík, s.r.o.
- EURODESK - európska informačná sieť
- European Staffing, s.r.o.
- Fakulta prírodných vied UKF v Nitre
- FAURECIA Slovakia s.r.o.
- FINE DNC Slovakia s.r.o.
- Fond soliálneho rozvoja
- Foxconn Slovakia, spol.s r.o.
- Giesecke&Devrient Slovakia, s. r. o.
- Grafton Recruitment Slovakia, s.r.o.
- Honeywell Turbo s.r.o.
- IDEX, s.r.o.
- INA Kysuce, a.s., INA SKALICA spol. s r.o.
- Inalfa Roof Systems Slovakia s.r.o.
- INDEX NOSLUŠ s.r.o.
- Ing. Lucia Mihalovičová – VideoJob
- JOB CONSULTING, s.r.o.
- Johnson Controls
- Kariera.sk – Zoznam.sk
- KIA Motors Slovakia, s.r.o.
- KINEX BEARINGS, a.s.
- KONŠTRUKTA-Industry, a.s.
- Leaf Slovakia, s.r.o.
- LEONI Slovakia spol. s r. o.,
 odštepný závod Stará Turá
- Lugera & Maklér s.r.o.
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- LUTO Automotive s.r.o.
- MATADOR Automotive Vráble, a.s
- McRoy Slovakia, a. s.
- MESING Slovensko, s.r.o.
- Miba Steeltec, s.r.o.
- Ministerstvo obrany - regrutačné stredisko
- MOBIS Slovakia, s.r.o.
- MODŘANY SLOVAKIA, s.r.o.
- Molda stavebná firma s.r.o.
- Mondi SCP, a. s.
- NAD-RESS Senica,a.s.
- Občianske združenie C.A.R.D.O.
- OMS, spol. S r.o.
- ON Semiconductor Slovakia, a.s.
- Orlan Trans Group Slovakia s.r.o.
- PANKL Automotive Slovakia s.r.o.
- PCA Slovakia, s.r.o.
- personálna agentúra JPM
- Picasso, s.r.o. - Personálna agentúra MAX
- Proact People Slovensko s.r.o.
- Profesia, spol. s r.o.
- Protected Consulting s.r.o.
- Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
- Quality Solutions global searchers s.r.o.
- Raiffeisen Software Solution, s. r. o.
- RecruitMen&Developium Group
- RONA, a.s.
- SAM STROJE&MECHANIZMY, a.s.
- Samsung Elektronics Slovakia, s.r.o.
- Semecs s.r.o.
- SIIX EMS Slovakia s.r.o.
- Slovenské elektrárne, a.s., člen skupiny ENEL
- Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s.
- SOFTIMEX Multimédiá s.r.o.
- Soitron, a.s.
- Stredná zdravotnícka škola Trnava
- ŠTUDENTSKÝ SERVIS, s.r.o.
- TECHNOGYM E.E., s.r.o.
- TOPAZ LGP, s.r.o.
- Trend Personal Slovakia, s.r.o
- uniCore, s.r.o.
- Unicredit
- Union poisťovňa, a.s.
- VÁHOSTAV – SK, a.s.
- VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a. s.
- VOSPALEK s.r.o. - pracovná agentúra
- Wüstenrot poisťovňa, a.s.
- XAWAX personální servis, s.r.o.
- ZKW Slovakia s.r.o.
- ZMPS
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- EURES Švédsko
- EURES Nemecko 
- EURES Nórsko
- EURES Rakúsko
- EURES Česká republika
- EURES Holandsko
- EURES Veľká Británia
- EURES Francúzsko
- EURES Estónsko
- EURES Bulharsko
- EURES Rumunsko
- EURES Írsko
- EURES Poľsko
- EURES Slovinsko
- EURES Slovensko
- Sagius Uitzenders B.V.
- Techwork B.V.
- FridayEuroTech B.V.
- EMS-uitzendgroep b.v.
- RBC Engineering Support
- KÖNIG GmbH & Co KG
- ZaMens R.I.A. BV
- AM Direct AS
- Alpha-Tec Personalmanagement und Vermittlung
- Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku 
 a Europe Direct Nitra
- Europass, Stredisko na uznávanie dokladov 
 o vzdelaní
- Iuventa - Slovenský inštitút mládeže, Eurodesk   
 Slovensko
- SAAIC - Euroguidance
- SAIA - Slovenská akademická informačná agentúra 
- C.A.R.D.O. všetko o dobrovoľníctve

 Prehľad zahraničných zamestnávateľov 
 ponúkajúcich voľné pracovné miesta
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- C.A.R.D.O. všetko o dobrovoľníctve



 Záver
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Naďalej chceme zachovať a rozvíjať tradíciu Veľtrhu práce – Job Expo.

Týmto Vás pozývame na ďalší ročník 2014.

Na základe spokojnosti návštevníkov a vystavovateľov je 
možné tento ročník zhodnotiť ako najväčšiu a najprestíž-
nejšiu ponuku pracovných miest na Slovensku v tomto 
roku. 
Túto skutočnosť potvrdzuje i počet zúčastnených zamest-
návateľov, absolútna návštevnosť a bohatý odborný sprie-
vodný program.




