
10. – 11. 5. 2012

ZÁVEREČNÁ SPRÁVA



Organizátor Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Miesto konania výstavisko Agrokomplex Nitra

Termín konania 10. – 11. 5. 2012

Počet zamestnávateľov 90

Z toho zahraničných 29

Výstavná plocha netto 4 800 m2

Počet firiem - poradenstvo 15

Počet ponúkaných voľných 8 223 + 6 500 VPM 
pracovných miest v SR z databázy úradov PSVaR

Počet ponúkaných voľných  480
pracovných miest v zahraničí

Počet návštevníkov 16 500

Počet akreditovaných novinárov 28

Slávnostné 10. 5. 2012
otvorenie výstavy Ján Richter - minister práce, 
 sociálnych vecí a rodiny SR
 Marián Valentovič - generálny riaditeľ
 Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

Veľtrh práce 
Job Expo 2012, 
realizovaný v rámci 
Národného 
projektu č. VII-2 
„Podpora 
sprostredkovania 
zamestnania 
a odborných 
poradenských 
služieb 
poskytovaných 
úradmi práce, 
sociálnych vecí 
a rodiny“

XIV. 
Medzinárodná 
burza práce, 
financovaná 
z grantu 
siete EURES



Viac ako 16 500 návštevníkov sa zúčastnilo 2. ročníka Veľtrhu práce Job Expo 
2012 spojeného so XIV. Medzinárodnou burzou práce, podujatia organi- 
zovaného Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny. Návštevníci boli podľa 
vyplnených dotazníkov s podujatím prevažne spokojní, kladne hodnotili 
najmä osobný kontakt a možnosť informovať sa na vybrané pracovné pozície 
priamo u konkrétnych zamestnávateľov, ocenili tiež množstvo zamestná- 
vateľov „pod jednou strechou“ a počet a rôznorodosť ponuky voľných pra- 
covných miest. Vysoko bola hodnotená aj široká škála možností bezplatného 
testovania jazykových znalostí vo všetkých svetových jazykoch, PC zručností 
a komunikačných schopností. Neoddeliteľnou súčasťou veľtrhu pracovných 
príležitostí bol aj bohatý odborný sprievodný program:

PAVILÓN F (slovenská časť)
1. Firmy ponúkajúce voľné pracovné miesta, prednášky, partneri podujatia, 
 vystavovatelia, odborní partneri, mediálni partneri:

• A&T SK, s. r. o

• Actoris system, s. r. o.

• ADELA CALL, s. r. o.

• Akadémia vzdelávania

• ASOCIÁCIA ZAMESTNÁVATEĽSKÝCH 
 ZVÄZOV A ZDRUŽENÍ SR

• Assessment Systems Slovakia, s. r. o.

• Behr Slovakia, s. r. o.

• BROVEDANI SLOVAKIA, s. r. o.

• bzzik, s. r. o.

• Camfil Farr, s. r. o.

• CESAM, s. r. o.

• de Miclén, a. s.

• Dell, s. r. o.

• EDYMAX HOLDING, a. s.

• Eltek, s. r. o.

• Embraco Slovakia, s. r. o.

• eMproduction, s. r. o.

• European Staffing, s. r. o.

• Faurecia Slovakia, s. r. o.

• G&M in motion, s. r. o.

• GOPAS SR, a. s.

• Grafton Recruitment Slovakia, s. r. o.

• Hella Slovakia Front-Lighting, s. r. o.

• ICU Medical Slovakia, s. r. o.

• IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o.

• IDEX, s. r. o.

• INDEX NOSLUŠ, s. r. o.

• Ing. Ivan Liška, 
 Autorizované školiace stredisko

• Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu 
 občanov so zdravotným postihnutím

• JOB CONSULTING, s. r. o.

• Job Service, s. r. o.

• JOHNSON CONTROLS 
 INTERNATIONAL, spol. s r. o.

• Kariéra.sk

• Kia Motors Slovakia, s. r. o.

• KINEX BEARINGS, a. s.

• Leaf Slovakia, s. r. o.

• LUTO Automotive, s. r. o.

• MANPOWER SLOVENSKO, s. r. o.

• MATADOR Automotive Vráble, a. s.

• MESING Slovensko, s. r. o.

• Ministerstvo obrany SR

• Mobis Slovakia, s. r. o.

• MODŘANY Slovakia, s. r. o.

• Muehlbauer Technologies, s. r. o.

• Národný inšpektorát práce

• Národný ústav 
 celoživotného vzdelávania



• Navigácia v povolaní

• ON Semiconductor Slovakia, a. s.

• OMS, spol. s r. o.

• OVB Allfinanz Slovensko, a. s.

• PANKL Automotive Slovakia, s. r. o.

• PCA Slovakia, s. r. o.

• PENAM SLOVAKIA, a. s.

• Primajobs, s. r. o.

• Proact People Slovensko, s. r. o.

• Republiková únia zamestnávateľov

• Rozhlas a televízia Slovenska

• Samsung ELECTRONICS Slovakia, s. r. o.

• Schaeffler Slovensko, spol. s r. o.

• Slovenská asociácia malých podnikov

• SLOVENSKÁ CHRÁNENÁ DIELŇA, s. r. o.

• Slovenská informatická spoločnosť

• SLOVENSKÉ CUKROVARY, s. r. o.

• Slovenské elektrárne, a. s.

• SOITRON, a. s.

• STROJE A MECHANIZMY, a. s.

• Študentský servis, spol. s r. o., Košice

• Technický a skúšobný ústav 
 pôdohospodársky

• TECHNOGYM E.E, s. r. o.

• Topaz LGP, s. r. o.

• Trenkwalder, a. s.

• TREXIMA Bratislava, spol. s r. o.

• Universal Media Corporation 
 (Slovakia), s. r. o.

• VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a. s.

• VOSPALEK, s. r. o.

• XAWAX personální servis, s. r. o.

• Zastúpenie Európskej komisie 
 v Slovenskej republike

• Združenie mladých podnikateľov 
 Slovenska

• ZKW Slovakia, s. r. o.

• ŽOS Trnava, a. s.

2. Sprievodné semináre na témy: (5 000 účastníkov)

• Rozhodnite sa pre svoje povolanie a získajte ho!

• Žiadosť, životopis, motivačný list.

• Je pred Vami prijímací pohovor?

• Ako nájsť to správne miesto?

• Ako sa úspešne prezentovať, aby ste uspeli na prijímacom pohovore.

• Svoju perspektívu vidím v podnikaní.

• Máte pocit, že ste nezvládli pracovný pohovor?

• Poznaj sám seba.

• Viete sa správať primerane na prijímacom pohovore?

• Úskalia podnikania – výhody a nevýhody, na ktoré sa treba pripraviť.

3. Široká škála možností bezplatného testovania schopností, zručností 
 a predpokladov: (2 844 účastníkov)

• overenie úrovne znalostí cudzích jazykov slovom i písmom 
 - AJ, NJ, FJ, ŠJ, TJ, RJ + SJ pre cudzincov (Akadémia vzdelávania, Kariéra.sk)

• testovanie úrovne PC zručností, ovládanie základných PC programov 
 (Ing. Ivan Liška, IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o.)

• kariérne poradenstvo – predpoklady pre výkon povolania, 
 uplatnenie sa na trhu práce 



• Aelbers Flexibele 
 PersoneelsDiensten B. V.

• Bundesagentur für Arbeit (ZAV)

• Carer Call Ltd.

• EU-JOBS Kft.

• EURES Česká republika

• EURES Dánsko

• EURES Holandsko

• EURES Nórsko

• EURES Poľsko

• EURES Rakúsko

• EURES Slovensko

• EURES Slovinsko

• EURES Švajčiarsko

• EURES Švédsko

• FR L’Osteria GmbH

• FridayEuroTech B.V.

• MSE Personal Service AG

• RBC Engineering Support

• SAAIC

• Sagius Uitzenders

• SOŠ poľnohospodárstva a služieb

• TARGOS

• Techwork B.V.

• Uitzendgroep Sun-Power BV

• XXXLutz KG

2. Sprievodné semináre: (900 účastníkov)

• Reakcia na inzerát v nemčine.

• Životopis v nemčine.

• Bez trémy na pohovor v nemčine.

 (TREXIMA Bratislava, s. r. o., Assessment Systems Slovakia, s. r. o. 
 a Navigácia v povolaní, Akadémia vzdelávania)

• špeciálna pozornosť venovaná aj tým, ktorí majú zo zdravotných dôvodov 
 obmedzené uplatnenie sa na trhu práce - Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu 
 občanov so zdravotným postihnutím - konkrétna pomoc a poradenstvo 
 súvisiace so zdravotným postihnutím

Žrebovanie cien

Návštevníci veľtrhu mali možnosť súťažiť aj o hodnotné ceny, výhercovia boli 
vylosovaní 11. 5. 2012 o 10.30 v pavilóne F.

Ceny:

- týždenný pobytový jazykový kurz v Londýne (Akadémia vzdelávania)

- 2 × poukaz na jazykové kurzy podľa vlastného výberu (Akadémia vzdelávania)

- 2 × vzdelávací poukaz na otvorené školenie IT (GOPAS SR, a. s.)

- 2 × DVD e-learning MS Excel 2010 – balík 3 vyučovacích kurzov (GOPAS SR, a. s.)

- 5 × taška darčekových predmetov (Volkswagen Slovakia, a. s., GOPAS SR, a. s.)

PAVILÓN A (zahraničná časť)
1. Prezentácie firiem a voľných pracovných miest, vystavovatelia:



• Reakcia na inzerát v angličtine.

• Životopis v angličtine.

• Bez trémy na pohovor v angličtine.

3. Ponuka voľných pracovných miest, konzultácie, predstavenie projektov; 
 workshopy:

• ponuka VPM – zahraničie

• informácie o o životných a pracovných podmienkach v krajinách Európskej únie 

• zástupcovia Zväzu mladých podnikateľov  - priblíženie podmienok 
 podnikania mladých na Slovensku

• zástupcovia Euroguidance centrum - predstavenie projektov zameraných 
 na mladých ľudí

Štatistika roku 2012

Štruktúra návštevníkov:

vek:

do 30 rokov: 42,14 %

30-50 rokov: 42,04 %

nad 50 rokov: 15,82 %

pohlavie:

muži: 43,9 %

ženy: 56,1 %

bydlisko:

Bratislavský kraj: 5,13 %

Nitriansky kraj: 50 %

Žilinský kraj: 5,99 %

Prešovský kraj: 1,62 %

Trnavský kraj: 11,31 %

Trenčiansky kraj: 11,03 %

Banskobystrický kraj: 12,64 %

Košický kraj: 2,28 %



Záver

Na základe spokojnosti návštevníkov i vystavovateľov je možné tento ročník 
veľtrhu pracovných príležitostí zhodnotiť ako najväčšiu a najprestížnejšiu 
akciu zameranú na ponuku voľných pracovných miest na Slovensku v tomto 
roku. Túto skutočnosť potvrdzuje aj počet zúčastnených zamestnávateľov 
zo Slovenska i zahraničia, absolútna návštevnosť, široká škála možností testo- 
vania znalostí a zručností - a celkový bohatý odborný sprievodný program.

I naďalej chceme zachovať a rozvíjať tradíciu realizácie veľtrhov práce JOB EXPO 
a zároveň Vás týmto pozvať na ďalší ročník, ktorý sa uskutoční v termíne 
18. - 19. 4. 2013.

Tretí ročník Veľtrhu práce Job Expo 2013, bude opäť organizovaný pod zášti- 
tou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a bude tentoraz okrem 
XV. Medzinárodnej burze práce spojený i s 21. ročníkom celoštátnej prezen- 
tačnej a predajnej výstavy výrobkov žiakov stredných odborných škôl, 
stredísk praktického vyučovania a partnerských škôl z vybraných susedných 
štátov - Mladý tvorca 2013, ktorej hlavným organizátorom je Ministerstvo 
hospodárstva SR v spolupráci s Ministerstvom školstva SR a VÚC Nitra.

Súčasťou podujatia bude aj 8. ročník komplexnej stavebnej výstavy DOMexpo, 
ponúkajúcej prehliadku produktov a služieb v stavebníctve, realizátorov a pre- 
dajcov drevených domov, zaujímavé verejné diskusie o nízkoenergetických 
a pasívnych domoch a bezplatné poradenstvo; a pod záštitou Ministerstva 
pôdohospodárstva SR bude zrealizovaná tiež výstava LandURBIA, zameraná 
na  územné plánovanie, urbanizmus a rozvoj krajiny. 

Tešíme sa na Vašu účasť!

S PODPOROU




