
                           

 

Veľtrh práce - JOB EXPO 2016 
European Job Days 2016 

26. – 27. apríl  2016 
 

Pod  záštitou predsedu vlády SR p. Roberta Fica 
a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny p. Jána Richtera 
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Organizátor:          Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 
Miesto konania:   Výstavisko Agrokomplex Nitra 
Termín konania:   26. – 27. apríl  2016 
 
Počet zúčastnených vystavovateľov:       226 
Počet zamestnávateľov a agentúr:           167 
Počet zahraničných zamestnávateľov:      43 
 
Počet ponúkaných voľných pracovných miest na Veľtrhu práce JOB EXPO 2016  viac ako 30 948 
z toho 13 833 priamo od prítomných slovenských zamestnávateľov a  4 115 ponúk voľných 
pracovných miest od zahraničných vystavovateľov. Viac ako 13 000 ponúk voľných pracovných miest 
aktuálne zverejnených na pracovných portáloch.    
 
Počet návštevníkov celkom:   51 984 
              
Počet návštevníkov, ktorí sa preukázateľne zaujímali o zamestnanie v stánkoch bolo viac ako 41 184.  
Vyše 7 893  návštevníkov sa zaujímalo o ponuku zahraničných vystavovateľov. 
 
Počet návštevníkov, s ktorými zamestnávatelia plánujú uzavrieť pracovný pomer na základe 
pohovoru na Veľtrhu práce JOB EXPO 2016 bolo viac ako 1 133.  Zahraniční zamestnávatelia plánujú 
uzavrieť pracovný pomer s 271 návštevníkmi.  
 
Pre 3 358 uchádzačov o zamestnanie zo vzdialenejších lokalít SR, ktorí prejavili záujem, zabezpečili 
úrady práce, sociálnych vecí a rodiny bezplatnú dopravu na Veľtrh práce JOB EXPO 2016. 
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Príhovor ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera na otvorení 
6. ročníka veľtrhu práce JOB EXPO 2016 v priestoroch výstaviska Agrokomplex 
Nitra 26. apríla 2016 
 

          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 6. 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 šiestykrát 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 150 000 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 18. ročníkom 
medzinárodnej burzy práce 
European Job Days a 24. 
ročníkom celoštátnej 
prezentačnej a predajnej výstavy 
výrobkov žiakov stredných 
odborných škôl s názvom Mladý 
tvorca 2016.  
 

Už v minulom roku 
organizátori priam manifestačne 
zvýraznili vitálnu nutnosť 
prepojenia vzdelávania 
a získavania praktických 
zručností spoločným 
umiestnením a prezentáciou 
zamestnávateľov a s nimi spolupracujúcich stredných škôl. Tento ročník nadviazal na úspešnú 
myšlienku a ja sa teším, že počas prehliadky veľtrhu budeme mať možnosť hovoriť s ľuďmi, ktorí sú 
najpovolanejší hodnotiť aplikáciu zákona o duálnom vzdelávaní, ktorý bol prijatý pred rokom. 
A rovnako cennými budú aj myšlienky a názory, ktoré odznejú v následnej diskusii „Duálnym 
vzdelávaním na trh práce“.  

 
      Všetci sme presvedčení, že duálne vzdelávania 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 my nemôžeme 
nepočuť volanie zamestnávateľov po kvalifikovanej a zároveň motivovanej pracovnej sile.  
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      V tejto chvíli by som sa s vami rád podelil o zaujímavú, aj keď dosť nelichotivú osobnú 
skúsenosť. Pred dvoma mesiacmi som sa zúčastnil burzy práce v Košiciach, teda v regióne s vysokým 
počtom nezamestnaných, kde domáci i zahraniční zamestnávatelia hľadali nových zamestnancov na 
najrozličnejšie pozície.  Nepríjemne ma prekvapil fakt, že prví návštevníci, ktorí sa pred dverami 
nervózne tlačili ešte pred otvorením burzy, ani len neprešli stánky vystavovateľov, ani sa neusilovali 
prejaviť čo i len elementárny záujem o prácu, a arogantne sa hrnuli k miestu, kde sa potvrdzovala 
účasť.  

 
A tu vidíme hlavnú úlohu úradov práce v najbližších mesiacoch a rokoch: motivovať 

uchádzačov o zamestnanie usilovať sa získať práce či plnohodnotné zamestnanie, a to hlavne 
využitím príležitosti na absolvovanie  vzdelávania či rekvalifikácie v súlade ich preferenciami, 
možnosťami a, samozrejme, požiadavkami trhu.  

 
V októbri 2014 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 33 000 
uchádzačov o zamestnanie a až 50 % z rekvalifikovaných si vďaka tejto aktivite našlo prácu. Sme si 
vedomí toho, že trh si bude vyžadovať odbornejšie, obsažnejšie, dlhšie trvajúce, a teda aj drahšie 
rekvalifikačné kurzy. Preto sme v intenzívnom dialógu so zamestnávateľských organizáciami, aby sme 
spoločne nastavili alternatívny systém vzdelávania a rekvalifikácie uchádzačov o zamestnanie, ktorý 
ich pripraví, doslova na mieru ušije, podľa požiadaviek 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. 

Vývoj nezamestnanosti v minulých rokoch, a všetci vieme, že počty nezamestnaných 
kontinuálne klesajú, je dôkazom, že sme našli 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 165 slovenských a viac ako 40 zahraničných zamestnávateľov s ponukou viac ako 30 000 
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. 
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Slávnostné otvorenie  
 

                                                                                            
 
  
 
Slávnostné otvorenie 6. ročníka veľtrhu JOB EXPO 2016, 18. Medzinárodnej burzy práce  - European 
Job Days 2016 a 24. Ročníka celoštátnej prezentačnej  a predajnej výstavy výrobkov žiakov stredných  
odborných škôl Mladý tvorca 2016. 
 
Príhovory: 
 

 Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

 Peter Plavčan, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR 

 Milan Belica, predseda Nitrianskeho  samosprávneho kraja 

 Jozef Holeček, viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov 

 Rastislav Chovanec, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR  
 
 

Odovzdávanie ocenení                                          
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„Najlepšia spolupráca Strednej odbornej školy so zamestnávateľskou sférou pri 
príprave žiakov pre odvetvia v pôsobnosti MH SR“ 

 
 Ceny odovzdal:   Rastislav Chovanec, štátny tajomník MH SR 
 
 1.miesto:  Stredná odborná škola strojnícka, Skalica  

 Zamestnávateľ: INA Skalica spol. s r.o. 
 
2.miesto  Spojená škola, Detva  
 Zamestnávateľ: Continental Automotive Systems Slovakia, s.r.o., Zvolen 
 
3.miesto  Stredná odborná škola sklárska, Lednické Rovne  
 Zamestnávateľ: RONA a.s., Lednické Rovne 
 

 
Odborná panelová konferencia – V. ročník 
Téma:  „Duálnym vzdelávaním na trh práce“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
Hostia:  

 Jaroslav Holeček, viceprezident Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky 

 Marian Galan, generálny riaditeľ,  Sekcia regionálneho školstva MŠVVŠ SR 
 
 
1. panel   

 
Duálne vzdelávanie z pohľadu školy a žiaka, jeho výhody pri príprave pre budúce 
zamestnanie 

 František Tamašovič, riaditeľ SOŠ technickej Šurany 

  Dušan Husár, riaditeľ SOŠ technickej Nové Zámky  
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2. panel  
 

 Vplyv duálneho vzdelávania na rozvoj podnikania a kvalitu zamestnancov 

 Juraj Rajtar, Training Center, Muehlbauer Technologies, s.r.o, Nitra 

 Stanislava Mikleová, vedúca personálneho oddelenia, Matador Automotive Vráble 

 Radovan Hatina, Human Resources OSRAM, a.s., Nové  Zámky 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odborné sprievodné podujatia 
 
Počas trvania výstavy bolo na pódiách, seminárnych  a prednáškových miestnostiach 
odprezentovaných 144 odborných prednášok, workshopov a prezentácií  firiem. 

Prednášky a workshopy 

 Je pred Vami pracovný pohovor?                      (Téma prednášky) 

Proact People Slovensko s.r.o.           (spoločnosť) 

 

 Personálna agentúra = zamestnávateľ!  

McROY Jobliner, s.r.o. 

 

 Značka menom JA  

Maxman Consultants 

 

 5 tipov v čom sa zdokonaliť, aby som získal lepšiu prácu  

LAPIS IT, s.r.o.   
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 ISTP.sk - ako si nájsť prácu cez počítač, aktuálne mzdy zamestnancov  

Trexima 

 

 Ako získať zahraničnú skúsenosť?  

Mladiinfo 

 

 Ako riadiť svoju kariéru  

Euroguidance centrum – SAAIC 

 

 Odhaľte svoj talent a priblížte sa k svojmu vysnívanému zamestnaniu!  

 Zážitkové kariérové poradenstvo - Kým chceš byť? 

 Môže byť naša vlastná skúsenosť našou najväčšou inšpiráciou? 

 Tradično-netradičné prístupy v uplatnení sa na trhu práce  

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry 

 

 Vznik, zmena a skončenie pracovnoprávnych vzťahov, aplikácie príslušných ustanovení 

právnych predpisov v praxi  

Inšpektorát práce Nitra 

 

 Prejdete pohovormi? Tipy a triky ako to zvládnuť 

Edymax  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Občan so zdravotným postihnutím na trhu práce - základná legislatíva pre uplatnenie sa 

občana so ZP  

 Ako uspieť na výberovom pohovore  

Centrum sociálnej a pracovnej rehabilitácie 
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 Nové legislatívne povinnosti na začiatku podnikania v roku 2016  

 Začnite podnikať - byť živnostníkom je možnosť  

 Podnikanie v rodine 

Slovenská asociácia malých podnikov 

 

 

 Web stránky a webdesign  

 Internet marketing a reklama 

IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. 

 

 Podnikaj ako VIZÁŽISTA  

Vzdelávacia agentúra LeRen   
 

 Kariéra? Len s cudzími jazykmi!  
E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie  

 

 Čo vám prinesie kariérové poradenstvo a čo kariérový koučing  
Navigácia v povolaní  

 

 Požiadavky zamestnávateľov na počítačové znalosti uchádzačov o zamestnanie a ako im 
rozumieť  

IVIT - Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o.  
 

 Digitálna gramotnosť - ako sa pripraviť a ako ju overiť - „Nebojte sa práce s PC!“  
Slovenská informatická spoločnosť    

 

 Duálne vzdelávanie v sektore spracovania plastov a gumy - prístupy a výzvy  
Slovenský plastikársky klaster 

 

 
Prednášky organizované EURES 
 

 EURES Slovensko – Služby siete EURES Slovensko 

 EURES Česká republika – Životní a pracovní podmínky v ČR 

 EURES Holandsko – Living and working in the Netherlands 

 EURES Nemecko ZAV – Arbeiten und Leben in Deutschland 

 EURES Írsko – Living & Working in Ireland 

 Ministerstvo vnútra SR – Boj proti obchodovaniu s ľuďmi (prednáška s filmom) 

 Binderholz Group - Arbeiten bei binderholz 

 Bluebird Care – Práca pre Bluebird Care 

 Caremark - Career Opportunities with Caremark 

 Vzw veilige have - veilige have needs nurses 

 SAAIC - Program Erasmus+ v skratke 
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 IUVENTA - Európska dobrovoľnícka služba 

 Nousujohde Raudoitus Oy – Práca pre Nousujohde Raudoitus Oy (Fínsko) 

 Fakultní nemocnice Brno - Nabídka volných pracovních míst 

 DELPHI Connection Systems Hungary Kft. -Možnosti zamestnania sa v Delphi 

 Štipendiá SAIA na štúdium v zahraničí 

 ARWA Personaldienstleistungen GmbH 

 Student Agency – Práca v zahraničí a Štúdium v zahraničí 

 Mladiinfo - Ako získať zahraničnú skúsenosť? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prednášky pre základné školy 
 

 Duálne vzdelávanie pre prácu v DM  
DM Drogerie 

 Ako si vybrať to správne povolanie?  
 Trexima  

 Duálne vzdelávanie 
ZKW Slovakia s.r.o. 

 Moje kariérové portfólio  

 Škola talentu 
  Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry 
 

 Systém duálneho vzdelávania vo výrobnej praxi 
Muehlbauer Technologies 
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Prednášky pre stredné školy 
 

 

 Kariérové poradenstvo a kariérové vzdelávanie ako súčasť prípravy budúcich absolventov na 
vstup na trh práce  

Euroguidance centrum – SAAIC 
 

 Ako uspieť na výberovom pohovore  
Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu  
 

 EURES – informácie o možnostiach zamestnania v rámci EU 
EURES 

 

 Služby úradu práce 
Ústredie PSVR  

 

 ISTP.sk - ako si nájsť prácu cez počítač  
Trexima 

 

 Beseda spojená s premietaním filmu na tému „Obchod s ľuďmi“  
Ministerstvo vnútra SR 

 

 Aké to bolo prvý raz na pohovore?  
   Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry  
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Testovanie a poradenstvo 
 
Poradenské firmy na výstavisku poskytli návštevníkom  poradenstvo  s vyhľadávaním voľných 
pracovných miest, vytváraním  profilov a CV a aj poradenstvo pre občanov ŤZP. Veľký záujem bol o 
testovanie IT  a jazykových zručnosti a poradenstvo v súvislosti so zakladaním  podnikania a 
pracovno-právne poradenstvo.  

ISTP - Trexima  
Príďte do stánku www.ISTP.sk – jedna z najväčších databáz voľných pracovných miest na 
Slovensku! 

 Ponuka poradenstva ohľadne tvorby a doplnenia osobných profilov v ISTP - ako ho správne 
vyplniť a sprístupniť zamestnávateľom.  

Proact People Slovensko s.r.o. 
„... sme tu! Ponúkame Vám oveľa viac“ 

 Prezentácia zaujímavých voľných pracovných príležitostí pre uchádzačov a záujemcov 
o zamestnanie. 

Slovenská informatická spoločnosť – otestujte sa v práci s PC! 

 Testovanie IT zručností na ukážkových testoch medzinárodného systému ECDL.  

Inštitút pracovnej rehabilitácie  
Vzdelávanie a poradenstvo pre zdravotne postihnutých 

 Organizácia, ktorá je celou svojou činnosťou zameraná na občana so zdravotným 
znevýhodnením. V rámci svojich úsekov sa venuje dospievajúcej mládeži a tiež ľuďom v 
produktívnom veku, ktorí sa aj napriek zdravotnému postihnutiu chcú aktívne zapájať do 
pracovného a spoločenského života.  

Národný inšpektorát práce  

 Poskytuje  poradenstvo v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, právnych úkonov pri ich vzniku, 
zmenách a skončení, ďalej v oblasti odmeňovania a nárokovateľných zložiek miezd, ako aj 
nelegálneho zamestnávania a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

 
E – KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre 
 

 Jazykové poradenstvo – komplexné informácie o jazykovom vzdelávaní, 
 Informácie o význame medzinárodných jazykových certifikátov v praxi u slovenských a 

zahraničných zamestnávateľov, 
 Testovanie jazykov. 

 
Navigácia v povolaní, s.r.o. Bratislava 
Staňte sa tým, kým ste a žite svoj život naplno! 
 

 Sprevádzanie  klientov  pri hľadaní naplnenia a rovnováhy v profesnom i osobnom živote. 
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Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry 
 

 Kariérové poradenstvo od odborných kariérových poradcov, ktorí dlhodobo pôsobia vo svojej 
oblasti a radi vám poskytnú kvalifikované rady smerujúce k lepšiemu uplatneniu sa vo svete 
práce. 

 
Slovenská asociácia malých podnikov (ACTORIS SYSTEM) 
Uvažujete o podnikaní? 
 

 Poradenstvo  na čo nezabudnúť pri príprave podnikateľského plánu a pri zakladaní živnosti. 

 
IT LEARNING SLOVAKIA - www.itlearning.sk  
Učte sa IT od najlepších! 
 

 Poradenstvo ohľadom IT vzdelávania, profesionálne IT testovanie a predstavenie  niektorých  
kurzov naživo.  

 
IVIT – Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o.  
Váš partner v IT vzdelávaní 
 

 Otestovanie  vstupných vedomostí s najrozšírenejšími kancelárskymi programami. 
 
 

Hostia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V rámci oficiálnej pracovnej návštevy mesta Nitra v stredu 27.4.2016 výstavu JOB EXPO 2016 navštívil 
prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. 
 

Novinka na výstave 
 
Pre záujemcov, ktorí sa nemohli zúčastniť podujatia bol prístupný „live streaming“ t.j. živý prenos 
podujatia JOB EXPO 2016 cez internet.  
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Zoznam slovenských vystavovateľov 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADECCO Slovakia, s. r. o. 
Adeli s. r. o. 
AD-Fair s. r. o. 
Agentúra VaV Slovakia, s. r. o. 
AIS Automotive Interior Systems Slovakia s. r. o. 
ALSES 
ARIOS - human resources s. r. o. 
ARRIVA Slovakia, a. s. 
ASF FENIX SECURITY s. r. o. 
ATENA - PRESONAL CONSULTING s. r. o. 
AU Optronics (Slovakia) s. r. o. 
Autoservis PAMIS s. r. o. 
Bekaert Slovakia, s. r. o. 
BILLA s. r. o. 
BK Group, a. s. 
Brose Prievidza, spol. s r.o. 
BSH Drives and Pumps s. r. o. Michalovce  
c2i s. r. o. 
Camfil s. r. o. 
Carcoustics Slovakia Nováky s. r. o. 
CeMS, s. r. o. 
CESAM s. r. o. 
Cloetta Slovakia s. r. o. 
ContiTech Vibration Control Slovakia, s. r. o. 
Dolné Vestenice 
CRH (Slovensko) a. s. 
de Miclen a. s. 
DECODOM spol. s r. o. 
Delta Electronics (Slovakia), s. r. o. 
Detský domov Martin 
DHL Logistics (Slovakia), spol. s r. o. 
dm drogerie markt 
DONGHEE Slovakia, s. r. o. 
Doprastav, a. s. 
Draftcom s. r. o. 
DS Smith Slovakia, s. r. o. 
Duslo, a. s. 
E - KU Inštitút jaz. a interkultúrnej kom., s.r.o. 
ECCO Slovakia, a. s. 
EDYMAX SE 
ERGO Poisťovňa, a. s. 
ESTAMP Slovakia s. r. o. 
ETI ELB s. r. o.  
EUROPERSONAL & FABRIKA s. r. o. 
EUROTRADE - SR a.s.  
Exact Systems Slovakia s. r. o. 
EXIM - TECH, s. r. o. 
EXPRESS PEOPLE, s. r. o. 
Foxconn Slovakia, spol. s r.o. 
fullindustry.com - pracovný portál 
GGB Slovakia, s. r. o. 
Gi Group Slovakia s. r. o. 
Giesecke & Devrient Slovakia, s.r.o. 
Gimax Servis, s. r. o. 
Grafton Slovakia s. r. o. 
Grand Hotel Kempinski High Tatras 

 

Hanon Systems Slovakia s. r. o. 
Honeywell 
HRQ s. r. o. 
HYZA a. s. 
I.D.C. Holding, a.s. 
IBM 
INA SKALICA spol. s r. o. INA Kysuce spol. s r. o. 
Inalfa Roof Systems Slovakia, s. r. o. 
INDEX NOSLUŠ 
Implementačná agentúra MPSVR SR 
InsData, spol. s r. o. 
Inšpektorát práce Nitra 
Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov ŤZP 
ISTP.sk - Internetový sprievodca trhom práce 
IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. 
IVIT - Inštitút vzdelávania inf. technológií, s. r. o. 
Jasplastik - SK spol. s r. o. 
Job Impulse s. r. o. 
JPM personal service, s. r. o. 
Kia Motors Slovakia s. r. o. 
KINEX BEARINGS 
Kooperativa poisťovňa, a.s.,  
KROMBERG&Schubert, s. r. o. 
LAPIS IT, s. r. o. 
Lencos In, s.r.o. 
Lidl, Slovenská republika, v. o. s. 
Lugera & Maklér spol. s r.o. 
LUTO Automotive s. r. o. 
MAGNA Slovteca, s. r. o. 
MANPOWER SLOVENSKO s. r. o. 
MATADOR Automotive Vráble, a. s. 
MATERNA Information & Communications s. r. o. 
McROY Jobliner, s. r. o. 
MESSINX s. r. o. 
Metro Cash & Carry SR s. r. o. 
Miba Steeltec 
Miell Quality s. r. o. 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
Mladiinfo Slovensko 
Mobis Slovakia s. r. o. 
Mondi SCP a. s. 
Muehlbauer Technologies, s. r. o. 
NaJUS 
Navigácia v povolaní, s. r. o. 
NAY a. s. 
NEOGRAFIA a. s. 
Nestlé Slovensko s. r. o. 
Newport Group, a. s. 
OSRAM a. s. 
OSRAM a. s. 
Ozeta neo, a. s. Topoľčany 
P. a.MAMUT s. r. o. 
Pankl Automotive Slovakia, s. r. o. 
PENAM SLOVAKIA, a. s. 
Personálny servis - SK, s. r. o. 
Poštová banka, a. s. 
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Zoznam zahraničných vystavovateľov 

ProactPeople Slovensko, s. r. o. 
Profesia - pracovný portál 
PROTHERM PRODUCTION 
PSA PEUGEOT CITROEN SLOVAKIA 
PSS SVIDNÍK, a. s. 
RAVEN a. s. 
Relia Group Slovakia s. r. o. 
RM team s. r. o. 
RONA, a. s. 
SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a. s. 
Samsung Electronics Slovakia s. r. o. 
Saneca Pharmaceuticals a. s. 
SECOP s.r.o. 
Schindler Eskalátory 
Schnellecke Slovakia, s. r. o. 
SKIPPI Nitra, s. r. o. 
Slovak Telekom, a. s. 
SlovakEUprojects, s. r. o. 
SLOVAKTUAL s. r. o. 
Slovenská asociácia malých podnikov 
Slovenská informatická spoločnosť  
Slovenské elektrárne, a. s. 
Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora  
Slovenský plastikársky klaster 
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. 
SMP Automotive Solutions Slovakia s. r. o.  
SNOWSERVICE s. r. o. 
STAKOTRA MANUFACTURING, s. r. o. 

 

Start Group s. r. o. 
STD Donivo a. s. 
Študentský servis, spol. s r. o., Košice 
Technická inšpekcia, a. s. 
TECHNOGYM E.E.s.r.o. 
TECHSERVIS, s. r. o. 
TERMÁL . s. r. o. 
Tesco Stores SR, a. s. 
THERMALPARK DS, a. s. 
Top Quality Services, s. r. o. 
Trenčianska regionálna komora SOPK 
Trenkwalder, a. s. 
TRW Automotive (Slovakia) s. r. o.,  
Union poisťovňa, a. s. 
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 
Vaccumschmelze s. r. o. 
VaV Akademy, s. r. o. 
VEGUM a. s. 
Volkswagen Slovakia, a. s.  
VOSPALEK CORPORATION eu s. r. o. 
WAY INDUSTRIES, s. r. o. 
Wittur, s. r. o. 
Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry  
ZKW Slovakia s. r. o. 
Zväz elektrotechnického priemyslu 
Železiarne Podbrezová a. s. 
Železnice Slovenskej republiky 
ŽOS Trnava a. s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sagius Uitzenders B.V. (Holandsko) 
Freese Fahrzeugtechnik Nord GmbH & Co.KG (Nemecko) 
Wilberg/Müller GbR (Nemecko) 
vzw veilige have (Belgicko) 
Unique Personalservice GmbH (Nemecko) 
Orgadata AG (Nemecko) 
Morada Hotels & Resorts (Nemecko) 
mein-personaler Personalservice GmbH (Rakúsko) 
EMS-Construct B.V. (Holandsko, Belgicko, Nemecko) 
UXA spol. s r.o. (Česká republika) 
FridayEuroTech BV (Nemecko, Holandsko) 
Länsi-Kalkkuna Oy (Fínsko) 
binderholz Group (Rakúsko) 
Fahrner Network GmbH (Nemecko) 
Výberové pohovory  
Exact Systems Czech republic s.r.o. (Česká republika) 
Orizon GmbH (Nemecko) 
DELPHI Connection Systems Hungary Kft. (Maďarsko) 
Energy Power Kft (Maďarsko) 
Nousujohde Raudoitus Oy (Fínsko) 
EURES Fínsko 
EURES Írsko 
EURES Holandsko 
EURES Lotyšsko 

 

EURES Taliansko 
EURES Nemecko (Hessen) 
EURES Nemecko (Hamburg) 
EURES Česká republika 
EURES Slovensko 
König GmbH & Co KG (Nemecko) 
Sirius Dienstleistungen GmbH (Nemecko) 
Výberové pohovory (Interview room) 
Bluebird Care (Veľká Británia) 
Caremark (Veľká Británia) 
Techwork B.V (Nemecko, Holandsko) 
empleo Personal GmbH (Rakúsko) 
Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. (Česká republika) 
Fakultní nemocnice Brno (Česká republika) 
ARWA Personaldienstleistungen GmbH (Nemecko) 
Dawn Meats Ireland (Írsko) 
Management 2000 GmbH & Co.KG (Nemecko) 
Zastúpenie Európskej komisie v SR 
SAIA, n. o. 
STUDENT AGENCY k.s. 
Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní MŠVVaŠ SR 
Erasmus+ (IUVENTA, SAAIC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


