
EURES

Európske služby 

zamestnanosti



Máte tieto možnosti:

Skončili ste 
strednú školu
a neviete ako ďalej?



Pokračujete v štúdiu na vysokej 

škole/univerzite
Ak budete  prijatý na VŠ, zdravotné poistenie za 

vás kontinuálne platí štát.

Využijete prázdniny a v septembri si 

začnete hľadať prácu 
Do 31.08. zdravotné poistenie za vás platí štát a 

rodičia majú dovtedy nárok na prídavky na 

dieťa a na daňový bonus. 

Od 01.09 sa do 7 kalendárnych dní  môžete 

prihlásiť do evidencie uchádzačov o 

zamestnanie na úrade práce v mieste vášho 

bydliska. Evidencia na úrade práce je 

dobrovoľná a počas evidencie za vás platí štát 

zdravotné poistenie



Začnete si hľadať prácu  hneď po 

skončení školy
Podáte  si písomnú žiadosť o zaradenie do 

evidencie do 7 kalendárnych dní od ukončenia 

štúdia na úrade práce v mieste svojho bydliska 

a budete zaradený do evidencie uchádzačov o 

zamestnanie dňom ukončenia štúdia. Ak sa 

zaevidujete po lehote 7 dní, budete  zaradený 

do evidencie dňom podania žiadosti. Počas 

evidencie štát za vás platí zdravotné poistenie. 

Rodičia však stratia nárok na prídavky na 

dieťa a na daňový bonus.

Voľné pracovné miesta na Slovensku : 

www.istp.sk, 

Voľné pracovné miesta v krajinách EÚ/EHP : 

www.eures.sk

www.eures.europa.eu

http://www.istp.sk/
http://www.eures.sk/
http://www.eures.europa.eu/


Začnete pracovať na pracovnú 

zmluvu u zamestnávateľa v SR alebo 

v EÚ/EHP 

Zamestnávateľ vás prihlási do systému 

sociálneho zabezpečenia  a zdravotného 

poistenia a na príslušný daňový  úrad. Ak sa 

rozhodnete pre prácu v zahraničí, musíte túto 

skutočnosť oznámiť zdravotnej poisťovni a to do 

8 dní od vzniku pracovného pomeru



Začnete podnikať ako samostatne 

zárobkovo činná osoba /SZČO/ 

v SR alebo v EÚ/EHP

Otvoríte si živnosť na  odbore živnostenského 

podnikania okresného úradu v mieste svojho 

bydliska, resp. v príslušnej inštitúcii v krajinách 

EÚ/EHP a prihlásite sa do systému sociálneho 

zabezpečenia a zdravotného poistenia a na 

príslušnom daňovom úrade



Ak nevyužijete žiadnu z hore 

uvedených možností, stanete sa po 

01.09. dobrovoľne nezamestnaným.

V takom prípade ste povinný sám si platiť 

zdravotné poistenie



Užitočné linky
www.eures.europa.eu – voľné pracovné miesta v EÚ

www.eures.sk - voľné pracovné miesta v EÚ

http://portal.mpsv.cz/eures/ - EURES v ČR

www.upsvar.sk – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

www.europass.cedefop.europa.eu/cvonline - formuláre 

životopisov vo všetkých úradných jazykoch

www.employment.gov.sk – Ministersvo PSVR

http://www.eures.europa.eu/
http://www.eures.sk/
http://portal.mpsv.cz/eures/
http://www.upsvar.sk/
http://www.europass.cedefop.europa.eu/cvonline
http://www.employment.gov.sk/


Kontakt:

Ing. Alžbeta Spišiaková
EURES poradca

ÚPSVAR Banská Bystrica
alzbeta.spisiakova@upsvr.gov.sk

tel: 048/2440303

mailto:miroslava.hilovska@upsvr.gov.sk

