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Na prílohe spolupracovali: Anna Satrapová, Tatiana Bulková, Dana Kulišíková
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 Titulné a editorial foto: Freepik.com
 VYDAL: Petit Press, a. s., Divízia týždenníkov, o. z., Sládkovičova 1, Nitra

Vážení čitatelia, 
aj keď ekonomika na Slovensku 
zaznamenáva značné vlny, pracovný 
trh je otvorený a ponúka veľa 
možností realizácie. 
V každom segmente sa nájde 
dostatok voľných pracovných miest, 
ktoré je žiadúce obsadiť ľuďmi 
s chuťou pracovať. 
Či sú to rodinné podniky alebo firmy 
so zahraničnou účasťou, všetky už 
v dnešnej dobe ponúkajú kvalitné 
pracovné prostredie s množstvom 
benefitov. Stačí sa len začítať 
a vybrať si z množstva ponúkaných 
príležitostí. 
Vydavateľstvo Petit Press, a. s.,
v spolupráci s redakciami pripravili 
aktuálny prehľad voľných pracovných 
miest v regióne Trenčianskeho kraja. 
Vzhľadom na krátkosť času 
od prípravy po realizáciu sme 
samozrejme nestihli obsiahnuť 
všetko, ale aspoň malá sumarizácia 
bude pre vás veľkou pomocou.  
 
Šťastnú ruku vo výbere želá 
realizačný tím redakcií MY

POVAŽSKÁ BYSTRICA
PRIEVIDZA
TRENČÍN
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• Plastové diely  • Dátové káble 
• Komponenty pre elektromobilitu  • Testovacie moduly

• Káblové zväzky  •  

VÝROBA PRE 
AUTOMOBILOVÝ 
PRIEMYSEL

  TRENČÍN

  ILAVA

  DUBNICA NAD VÁHOM

bezplatná linka: 0800 864 111       www.leoni.sk       email: praca@leoni.com
TP22630105161
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V januári evidovali
doposiaľ najviac ponúk
ÚPLNÝHOMEOFFICE ĽUDIA NEOBĽUBUJÚ, POTREBUJÚ
KONTAKT S ĽUĎMI, VRAVÍ NIKOLARICHTEROVÁ.
Hovorkyňa najväčšieho pra-
covného portálu na Sloven-
sku, Nikola Richterová, upo-
zornila, že v januári tohto ro-
ku zaznamenali najviac no-
vých ponúk zo strany zamest-
návateľov za celú 25 ročnú his-
tóriu ich webu. V rozhovore
taktiež bližšie porozprávala,
aký mala na trh práce dopad
pandémia i utečenecká vlna
z Ukrajiny, ktorej čelíme od
februára.

Akovyzeráaktuálnaponu-
kaprácev trenčianskomre-
giónenavašomwebe?

Zamestnávatelia uverejnili
v januári 2824 pracovných po-
núk. Ide o rekordný počet za
jeden mesiac pre tento región
v takmer 25 ročnej histórii
nášho pracovného portálu. Vo
februári išlo o 2693 inzerátov
a v marci do 16. dňa uverejnili
firmy 1671 pracovných príleži-
tostí. Aktuálne najviac ponúk
vidíme vo výrobe, v obchode,
strojárstve, elektrotechnike
a energetike, doprave a špedí-
cii, manažmente a automobi-
lovom priemysle. Firmy uve-
rejnili najviac ponúk na ope-
rátorov výroby, montážnikov,
robotníkov, predavačov,
skladníkov, obchodných zá-
stupcov, elektromechanikov
a administratívnych pracov-
níkov.

Opracovnépozície akého
zameraniaprejavujú ľudia
z tohtookresunajväčší zá-
ujem?

V Trenčianskom kraji hľa-
dajú ľudia prácu najviac v ad-
ministratíve, ľudských zdro-
joch, zákazníckej podpore,
v obchode a marketingu. Spo-
medzi konkrétnych pozícií
majú v roku 2022 najviac re-
akcií oduchádzačovponukyna
dokladačov tovaru, fakturan-
tov, administratívnych pra-
covníkov, predavačov a asis-
tentov.

Pandémia jemomentálne
naústupe,mnohéopatrenia
sauvoľňujú – evidujete, či aj
tento javmánejakýdopad
navzniknovýchpracovných
pozícií?

Postupne vidíme, že sa nám
začínajú preberať odvetvia,
ktoré boli doteraz tak veľmi
ovplyvňované opatreniami.
Reč môže byť napríklad o ces-
tovnom ruchu, gastre a hote-
lierstve. Kým v novembri
a decembri uverejnili zamest-
návatelia z tohto sektoru cel-
kovo 40, respektíve 30 ponúk,
v januári išlo o 76, vo februári
o 79 a teraz do 15. marca uve-
rejnili firmy ďalších 42 ponúk.
Určite je vidieť, že počet po-
núk rastie. Aktuálne už začí-
namevidieťajponukyprácena
event manažérov, čo môže sú-
visieť práve s ohláseným zru-
šením opatrení pri poduja-
tiach. Eventoví špecialisti boli
doteraz dva roky v úzadí, ve-
ríme, že sa takýmto smerom
bude už uberať celý trh práce.

Pokračovanie na strane 8

Nikola Richterová – foto:linkedin.com/Nikola Richterová
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Naši zamestnanci pracujú 
v moderných a čistých halách. 
Ponúkame im množstvo 
firemných benefitov.  
Oboje sa počíta. Oboje sme my.

Pridaj sa do nášho tímu a...
• Odštartuj svoju kariéru
• Pod krídlami nemeckého koncernu
• V mladom kolektíve tých najlepších
• S najmodernejšími technológiami
• Ponúkame trvalý pracovný pomer
• Finančné benefity nad rámec Zákonníka práce
• Rôzne firemné benefity pre zamestnancov

Viac informácií na webe https://jobs.vaillant-group.com/,
alebo mailom na: profesia@vaillant-group.com
Vaillant Industrial Slovakia, s.r.o.
ul. Johanna Vaillanta 3000/1
913 11 Trenčianske Stankovce
tel.: 032 65 38 245

PRACOVAŤ VO VAILLANT GROUP. 
STARÁME SA O LEPŠIU KLÍMU. 

TP2263015162
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V januári evidovali
doposiaľ najviac ponúk
ÚPLNÝHOMEOFFICE ĽUDIA NEOBĽUBUJÚ, POTREBUJÚ
KONTAKT S ĽUĎMI, VRAVÍ NIKOLARICHTEROVÁ.
Pokračovanie zo strany 6

Nadruhej strane–počas
pandémiemnoho ľudí zača-
lo pracovaťv rámci home
office.Dá sapovedať, že
pandémia celkovo zvýšili
záujemo túto formupráce?

Určite áno. My sme robili
vlani na túto tému aj pries-
kum medzi ľuďmi. Vyplynulo
nám z toho, že úplný home of-
fice ľudia neobľubujú, potre-
bujú totiž kontakt s ľuďmi.
Takýto štýl práce preferova-

lo iba osem percent ľudí. Naj-
väčšia časť sa ale prikláňala
k hybridnému modelu. To
znamená, že zamestnanci
chcúmaťmožnosťchodeniado
práce,nozároveňsa impáči, že
môžu niektoré dni pracovať aj
z domu, prípadne z hocijaké-
ho inéhomiesta.
My sme už upozorňovali na

to, že aktuálne nastavenia vo
firmách ešte nie sú konečné.
Mnoho zamestnávateľov sa
v roku 2021 pokúšalo zaviesť
stály systém, ako by to mohlo
fungovať čo najefektívnejšie.
Vždy ich však nejakým spôso-
bom zabrzdili tvrdé opatrenia
a lock down, kedy zrazu vláda
odporúčala ľuďom radšej zo-
stať doma. Rok 2022 však za-
čína vyzerať tak, že je tu ko-
nečne pre firmy šanca, aby za-
viedli stále pravidlá. Teraz sa
totiž stávalo, že veľa ľudí bolo

nespokojných. Pri práci z do-
mu sa mnohí cítili osamote
a keď aj prišli do práce, často
ich tam zase čakal len prázdny
office.
Toto sú veci, ktoré by sa

mohli zmeniť. Mnoho firiem
už aj rozmýšľa nad tým, čo by
ešte mohol ponúkať navyše
office, aby tam zamestnanci
videli ten rozdiel oproti pra-
covisku z domu.

Momentálne je aktuálna
témaaj utečeneckávlna
z Ukrajiny. Zaznamenali ste
zvýšený záujemo prácu
v okreseTrenčín zo strany
ukrajinskyhovoriacich záu-
jemcov?

Presné štatistiky ešte hovo-
riť nevieme, musíme si chvíľ-
ku počkať, aby sme vedeli
presnejšie analyzovať. V kaž-
dom prípade, my evidujeme
vyšší záujem ľudí, ktorí ovlá-
dajú ukrajinčinu na úrovni C2,
čo považujeme za úroveň ma-
terinského jazyka, už od janu-
ára tohto roka.
Platí to pre všetky kraje na

Slovensku. Napríklad vo feb-
ruári nám do našej databázy
životopisov pribudlo na celom
Slovensku 470 takýchto uchá-
dzačov, čo je oproti februáru
2021 navýšenie o 130 percent.
Treba však povedať, že toto eš-
te nie sú utečenci, ktorí pria-
mo odchádzajú z krajiny po

vojnovom konflikte. Skutočne
vysoké čísla preto budeme eš-
te len komunikovať v nasle-
dujúcom období. Treba zdô-
razniť aj to, že týmto ľuďom
najskôr potrebujeme pomôcť
v iných smeroch.
Potrebujú si zabezpečiť uby-

tovanie, potrebujú vedieť, kde
môžu zostať, až potom nastá-
va ten proces, že si idú hľadať
prácu. Zároveň je však pre nás
dôležité komunikovať tiež
o tom, že náš trh práce je pre
nich pripravený, aby vedeli, že
im vieme ponúknuť uplatne-
nie a aby vedeli, kde ho môžu
hľadať. Profesia má od minu-
lého týždňa možnosť, že si za-
mestnávatelia môžu v pra-
covnej ponuke označiť, či ide
o pracovnú príležitosť, ktorá je
vhodná pre ľudí z Ukrajiny.
Do 16. marca sme mali na

našej stránke vyše 1600 ta-
kýchto ponúk po celom Slo-
vensku. V Trenčianskom kraji
evidujeme 120 inzerátov. Naj-
viac ponúk tu vidíme vo výro-
be, v strojárstve, automobi-
lom priemysle či doprave
a špedícii. Všetky tieto infor-
mácie chceme komunikovať
čo najvýraznejšie, poukazuje-
me totiž na to, aby si Ukrajinci
a Ukrajinky hľadali prácu na
overených miestach. Náš por-
tál overuje pracovné ponuky
a overujeme tiež zamestnáva-
teľom.

MarošBuchel
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Našu dušu predstavuje inovácia. Vďaka tomu dokážeme predpovedať obchodné trendy, dlhodobo 
zlepšovať svoje procesy a produkty a viesť naše odvetvie v ústrety budúcnosti. Inovácia nás poháňa. 
A my zas poháňame inováciu. Vďaka tomu patríme medzi TOP 3 dodávateľov do automobilového 
priemyslu na svete. Magna Slovteca s.r.o. pôsobí v Novom meste nad Váhom od roku 1994 a vo svojom 
výrobnom portfóliu má širokú škálu vnútorných a vonkajších spätných zrkadiel, integrovaných smeroviek 
a ďalších komponentov.  

OPERÁTOR VÝROBY 

práca na montáži v trojzmennej prevádzke 

OPERÁTOR LISU 

obsluha lisu, práca v štvorzmennej prevádzke 

OPERÁTOR LAKOVNE 

trojzmenná prevádzka 

 

 

 

V prípade záujmu nás  

neváhajte kontaktovať: 

+421 32 3220241 

praca@magna.sk 

magna.profesia.sk 

Magna Slovteca s.r.o.  

Nové Mesto nad Váhom 

TP22630105160
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StrojárManipulantOperátor

ZAMESTNAJ SA S NAMI !

- D E S I A T K Y P R A C O V N Ý C H M I E S T
- U B Y T O V A N I E / D O P R A V A Z D A R M A
- M O Ž N O S Ť Z Á L O H
- Z A U J Í M A V Ý P L A T A B E N E F I T Y
- P R Á C A N A T P P A L E B O Ž I V N O S Ť

N O V É M E S T O N . V Á H O M ,
T R E N Č Í N , I L A V A A O K O L I E . . .

0905 335 532

PONUKAMPRACU.SK

TP22309017
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V prípade záujmu nám zašlite svoju žiadosť spolu 
so životopisom na adresu:

RKS Trenčín s.r.o. Súvoz 1/37, 911 01 Trenčín 
): mstur@rks.sk
A: 0908 738 812

CNC Horizontkár
Základná mzda od 1 150,- EUR do 1 500,- EUR /mesiac
Živnosť 12,- EUR  -  14,80 EUR / hod 
Ohodnotenie závisí od skúseností a znalostí. 

Podmienkou prijatia : 
- skúsenosti s riadiacim systémom Heidenhain

Ponúkame: 

- prácu v stabilnej spoločnosti s dlhodobou 
 strojárskou tradíciou, 
- príplatky nad rámec zákonníka práce, 
- práca vo sviatok 200 % z priemernej mzdy,
- ročná odmena do výšky 500,- EUR za 0 absenciu,
- príspevok na DDP,
- iné zamestnanecké benefity

prijme do zamestnania prípadne na živnosť s možným 
nástupom ihneď pracovníkov na pozíciu:

V prípade záujmu nám zašlite svoju žiadosť spolu 
so životopisom na adresu:

RKS Trenčín s.r.o. Súvoz 1/37, 911 01 Trenčín 
): mstur@rks.sk
A: 0908 738 812

CNC Horizontkár
Základná mzda od 1 150,- EUR do 1 500,- EUR /mesiac
Živnosť 12,- EUR  -  14,80 EUR / hod 
Ohodnotenie závisí od skúseností a znalostí. 

Podmienkou prijatia : 
- skúsenosti s riadiacim systémom Heidenhain

Ponúkame: 

- prácu v stabilnej spoločnosti s dlhodobou 
 strojárskou tradíciou, 
- príplatky nad rámec zákonníka práce, 
- práca vo sviatok 200 % z priemernej mzdy,
- ročná odmena do výšky 500,- EUR za 0 absenciu,
- príspevok na DDP,
- iné zamestnanecké benefity

prijme do zamestnania prípadne na živnosť s možným 
nástupom ihneď pracovníkov na pozíciu:

TP22630105163
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More than Ropes.

PRACOVNÍK VO  
VÝROBE SYNTETICKÝCH LÁN  
V 3-ZMENNEJ PREVÁDZKE
Sme medzinárodná spoločnosť Gleistein Slovakia s.r.o. s 200- 
ročnou tradíciou. Sídlime v Trenčíne od roku 1997. Zaoberáme 
sa vývojom, výrobou a predajom kvalitných syntetických 
lán do celého sveta. Obrovské množstvo skúseností na trhu 
tvorí základ pre stabilné pracovné miesto, ktoré uchádzačovi 
ponúkame.

Čo ponúkame:
 3 mzdová tarifa 5,22€/hod.
 3 dochádzkový bonus 10% zo mzdy
 3 príplatky za nadčas a prostredie
 3 13. plat
 3 príspevok 2% do 3. piliera
 3 odmena pri životnom a pracovnom jubileu
 3 možnosť kariérneho rastu

Ak si manuálne zručný a máš chuť pracovať v kolektíve, ozvi sa na  
032 / 7417 910 alebo pošli životopis na omachelova@gleistein.com.

TP22630105165
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Hľadáme posilu pri výrobe strojne opracovaných dielcov.

Pridaj sa k nám na pozíciu:

Vyrábame široké spektrum produktov, prevažne 

z plného materiálu, ale aj dielce z rúr do priemeru Ø 40 mm.

Obrábač kovov na CNC strojoch

Kde nás nájdeš?
Robotnícka 4339, 017 01 Považská Bystrica

info@bridge-precision.com  l  0902 396 796  l  www.bridge-precision.com

TP22309016
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dohodou

TP22630105166
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Spoločnosť FULLTECH s.r.o, ktorá sa zameriava na 
elektroinštalačné práce, montáže silnoprúdových ako 

aj slaboprúdových rozvodov, inštaláciu 
zabezpečovacej techniky, alarmov a kamerových 

systémov 

Ponúka prácu pre pozície: 
 
Elektromontér/Elektrikár  

Náplň práce: 

- Montáž káblových trás 
- Montáž a zapájanie bytových/priemyselných 

rozvádzačov 
- Montáž a inštalácie technických zariadení 

elektrických  
- Inštalácie káblových a dátových rozvodov 
- Servis silnoprúdových a slaboprúdových zariadení 

 
Pozícia je vhodná aj pre absolventov 
 
Koordinátor/vedúci pracovník zákaziek 

Náplň práce: 

- Vypracovávanie cenových ponúk podľa projektovej 
dokumentácie – zameranie na elektro 

- Kontrola podkladov a dokumentácie 
- Spolupráca na tvorbe časového harmonogramu prác 
- Vykonávanie kontrolných dní 
- Spolupráca s inými oddeleniami 

Požiadavky: 

- Prax v obore 
- Znalosť práce s PC – MS Office 
- Ak�vny vodič 
- Samostatnosť  
- Zodpovednosť 
- Čítanie výkresovej dokumentácie  
- Skúsenos� s vedením teamu 

Ponúkame: 

- Práca na TPP alebo na živnosť 
- Práce pre stabilnú a férovú spoločnosť 
- Možnosť profesijného rastu 
- Finančné ohodnotenie podľa prak�ckých skúsenos� 

V prípade záujmu nás kontaktujte na tel.: 0903 228 333, alebo na  
e-mail: fulltech@fulltech.sk 

 
FULLTECH, s.r.o. 

Kálnica 16, 916 37 Kálnica 
Pobočka: 

Odborárska 18 
915 01 Nové Mesto nad Váhom 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TP22307109
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Utečenci nevplývajú na
trh prace negatívne
MIERANEZAMESTNANOSTI VOKRESOCH TRENČÍN A
ILAVA PATRÍMEDZI TRI NAJNIŽŠIE NA SLOVENSKU.
Príchod utečencov z Ukrajiny
zatiaľ nemal negatívny dopad
na trh práce v našom regióne.
Informoval o tom Boris Il-

kyw, riaditeľ Úradu práce, so-
ciálnych vecí a rodiny (ÚPSVR)
v Trenčíne.
Podľa jeho slovmomentálna

miera nezamestnanosti v ok-
resoch Trenčín a Ilava patrí
k trom najnižším v rámci celej
krajiny. Viacej prezradil v roz-
hovore.

Aká jemomentálna situácia
v rámci nezamestnanosti
v našomregióne?

V okrese Trenčín dosiahla
miera nezamestnanosti v me-
siaci február 2022 hodnotu 3,03
percenta a v okrese Ilava 3,02
percenta.
Na porovnanie uvádzam

mieru nezamestnanosti v Slo-
venskej republike k 31. janu-
áru 2022, ktorá dosiahla hod-
notu 6,86 percenta.
Tieto hodnoty sú v porovna-

ní celoslovenskej miery neza-
mestnanosti v rebríčku troch
najnižších mier nezamestna-
nosti.

Pandemickéopatrenia sa
stále viacej uvoľňujú, regis-
trujete akýdopad tobude
maťnanovévoľnépracov-
népozície?

ÚPSVR Trenčín zaznamenal

v poslednom období nárast
voľných pracovných miest
v oboch okresoch.
Ku koncu februáru 2022 sme

v okrese Ilava evidovali 1 119
voľných pracovných miest,
v medzimesačnom porovnaní
ide o nárast o 84miest.
V okrese Trenčín sme ku

koncu februára evidovali 1 980
voľných pracovných miest,
v medzimesačnom porovnaní
ide o nárast o 397miest.

Súniektorépracovné za-
merania, ktoré samožno
budú skrz pandémiunároč-
nejšie vracať k pôvodnej
„sile“?

V predchádzajúcom období,
čo je rok 2021, zaznamenal
ÚPSVR Trenčín pokles záujmu
o prácu v gastro odvetví, z dô-
vodu nepriaznivej situácie po-

čas pandémie COVID.

Môžeme tento rokočakávať
v Trenčínea blízkomokolí
príchodnejakýchnových
investorov?

ÚPSVR Trenčín nedisponuje
žiadnou právoplatnou infor-
máciou o príchode nových in-
vestorov prichádzajúcich do
Trenčianskeho a Ilavského
okresu.

Momentálne čelímeprícho-
duutečencov z Ukrajiny.
Mala táto situácia v rámci
Trenčínanejaký závažnejší
dopadna trhpráce? Pomo-
hol ajÚPSVRnájsť ľuďom
z Ukrajinyprácu?

K dnešnému dňu sme za-
mestnali 44 odídencov z Ukra-
jiny v 11 firmách regiónu.
Obsadili pozície montáž-

nych pracovníkov v priemy-
selných podnikoch, iné po-
mocné pracovné pozície ako
upratovačka, kuchárka.
Aktuálne nevnímame ne-

gatívny dopad na trh práce
v súvislosti s obsadzovaním
voľných pracovných miest,
prevažne obsadzujeme nedos-
tatkové pracovné pozície.
Je otázne, ako sa situácia na

trhu práce vyvinie v súvislosti
s aktuálnym konfliktom na
východe.

MarošBuchel

Boris Ilkyw – foto: archív B.I.
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OTVORENÉ POZÍCIE

CNC obrábač kovov - obsluha CNC zariadení

Montážny pracovník - práca vhodná aj pre ženy

Skladník - vykladanie nakladanie kamiónov

Skladník - vychystávanie materiálu do výroby

V  PRÍPADE  ZÁUJMU  NÁS  KONTAKTUJ :

POĎ  PRACOVAŤ
K NÁM

E-mail: personalne.sk@bonfiglioli.com

Phone: +421 (42) 2853 322 

Mobile: +421 902 925 020

Viac info na: 
www.profesia.sk

TP2263015146
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Spoločnosť MiF s.r.o. – slovenský výrobca etikiet a obalových materiálov 
z Dubnice nad Váhom s dlhoročnou tradíciou – 26 rokov na trhu

Tlačiar

Procesný prípravár tlače 

Pracovník vo výrobe etikiet

Skladník – manipulant 

V rámci neustáleho rozširovania a inovovania 
našich výrobných kapacít, hľadáme nových 
spoľahlivých pracovníkov, kolegov, ktorí by 
sa stali súčasťou nášho tímu v  stabilnej 
spoločnosti. Voľné pracovné miesta sú 
na rôznych výrobných aj iných pozíciách, 
atraktívne pozície sú hlavne v oblasti tlače 
a obsluhy moderných tlačových technológií. 
Všetci záujemcovia o prácu náš môžu 
navštíviť a vidieť naše priestory. 

Zamestnancom ponúkame dlhodobo stabilný pracovný pomer, práca v dvojzmennej prevádzke, 
ďalšie navyšovanie miezd, odmeny pri životných jubileách, vernostný program, firemné akcie, 

možnosti osobného rastu a zvyšovania odbornosti.

www.mif.sk     |     praca@mif.sk     |    tel.: 0902 922 321

Nástupná mzda 950,-€ brutto,
po 3 mesiacoch 1050,-€, po 6 mesiacoch 1250,-€

Nástupná mzda 900,-€ brutto, 
po skúšobnej dobe 1000,-€

Nástupná mzda 900,-€ brutto, 
po skúšobnej dobe 950,-€

Nástupná mzda 840,-€ brutto, 
po skúšobnej dobe 940,-€

TP22307113



23PRÁCA V KOCKE

TP22630105152



24 PRÁCA V KOCKE

TP22630105134
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Nezamestnanosť bude
najbližšie mesiace klesať
EKONOMIKA BY SIMALA STÁLE UCHOVAŤ JEMNÝ
RAST, TRH PRÁCE BYMALOSTAŤ ROBUSTNÝ.
BRATISLAVA Napriek stále ak-
tuálnej omikron vlne pandé-
mie by miera nezamestnanos-
ti v nasledujúcich mesiacoch
mala ďalej pozvoľne klesať.
Tvrdí to analytik UniCredit

Bank Ľubomír Koršňák. No-
vým rizikom na obzore i pre
trh práce je vojnový konflikt
na Ukrajine.

Pozitívny scenárv prípade
dostatku ropya plynu

Ten má potenciál oslabiť eko-
nomický rast v Európe, vráta-
ne Slovenska, a znížiť tak aj
dopyt zamestnávateľov po
pracovnej sile, najmä v prípa-
de zastavenia dodávok plynu
z Ruska.
„V našom základom scenári

so zachovanými tokmi komo-
dít z Ruskavšakočakávame, že
dopady na ekonomický rast by
mohli byť tlmené, ekonomika
by si mala stále uchovať jem-
ný rast, trh práce by mal ostať
relatívne robustný a nemal by
vykázať zásadnejší nárast ne-
zamestnanosti.,“ uviedol ana-
lytik. Utečenci z Ukrajiny by
podľa neho mohli krátkodobo
aspoň čiastočne zmierniť
problém so zvyšujúcim sa po-
čtom voľných pracovných
miest v ekonomike. Problé-
mom by však opäť mohol byť
nesúlad medzi ponukou a do-
pytom po pracovnej sile. Me-
dzi utečencami sú totiž podľa

analytika prevažne ženy a de-
ti, pričom voľné pozície sú
najmä v priemysle, prípadne
v stavebníctve a doprave.

Viacako 185-tisíc
uchádzačovo zamestnanie

Miera evidovanej nezamest-
nanosti na Slovensku vo feb-
ruári klesla o 0,10 percentuál-
neho bodu na 6,86 percenta.
Celková miera nezamestna-
nosti sa oproti januáru tohto
roka znížila o 0,10 percentuál-
neho bodu na 7,48 percenta.
Počet disponibilných uchá-
dzačov o zamestnanie, teda
pripravených ihneď nastúpiť
do práce, v druhom mesiaci
tohto roka medzimesačne kle-
sol o 2,6 tisíca na takmer 185,4
tisíca. Dávky v nezamestna-
nosti na Slovensku vo februári
tohto roka dostalo 37,8 tisíca
osôb. Oproti januáru ide ná-
rast o 2,8 tisíca ľudí. Nárast
prišiel po tom, ako počet po-
berateľov dávok v nezamest-

nanosti štyri mesiace po sebe
klesal. Medziročne sa počet
poberateľov dávky v minulom
mesiaci znížil o 9-tisíc. Vyplý-
va to z údajov, ktoré zverejnila
Sociálna poisťovňa. Dávku
v nezamestnanosti vypláca
Sociálna poisťovňa nezamest-
nanému najviac pol roka. Pod-
mienkou nároku na neza-
mestnaneckú dávku je získa-
nie najmenej 730 dní poistenia
v nezamestnanosti v posled-
ných štyroch rokoch pred za-
radením do evidencie neza-
mestnaných. Spôsob skonče-
nia pracovnoprávneho vzťahu
pritom nemá vplyv na nárok
na dávku v nezamestnanosti,
jej výšku ani na obdobie jej po-
skytovania. Takisto ani do-
hodnutý pracovný pomer na
neurčitý čas alebo určitý čas.
Dávka v nezamestnanosti sa
poskytuje za dni a jej výška je
50 percent denného vymeria-
vacieho základu, resp. dennej
hrubejmzdy zamestnanca.

(SITA)

ilustr. foto: TASR



27PRÁCA V KOCKE

Sme renomovaný slovenský výrobca bankovej, trezorovej, 

archívnej, skladovej techniky a sofistikovaných 

automatizovaných zariadení.

 HĽADÁME 

Montážneho pracovníka
mzda 1044 € (brutto)

Pomocného pracovníka vo výrobe

mzda 856 € (brutto)

Pomocného ohýbača, obsluhu ohraňovacieho lisu

mzda 1200 € (brutto)

Ohýbača seniora

základná mzda 1450 € (brutto) + 20% variabilná zložka

 PONÚKAME 

 stabilné zamestnanie v známej slovenskej spoločnosti  

  prácu s modernými výrobnými technológiami    preplácanie nadčasov

  príplatky za poobedné a nočné zmeny    možnosť kariérneho rastu  

  systematický rozvoj zamestnanca    firemné akcie  

  stravovanie v podnikových priestoroch    možnosť aj inej formy spolupráce

Krížna 950/10
018 61 Belušapraca@kovalsystems.com 

        www.kovalsystems.com

TOP
PONUKA PRÁCE
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Firma Beluša Foods 
hľadá pre prevádzku v Beluši 
s nástupom ihneď:

Náplň práce:
Operatívna a preventívna údržba strojov a zariadení, elektro-mechanická 
údržba strojov a zariadení, odstraňovanie porúch na výrobných zariadeniach, 
práca s technickou dokumentáciou, inštalácia a zapájanie strojov do prevádzky, 
preventívna údržba a kontrola zariadení, zabezpečovanie potrebných úprav pre 
zlepšenie pracovného prostredia.

Zamestnanecké výhody, benefity:
- Stravné lístky, dochádzkový bonus, pracovné oblečenie a ochranné pomôcky, 
vzdelávanie zamestnancov, možnosť dovolenkových a vianočných odmien, 
mimoriadne ročné odmeny, príplatky nad rámec zákona, výplata vždy načas, 
pravidelné darčekové pozornosti, návšteva športových a kultúrnych podujatí, 
kávový servis zdarma, práca v stabilnej medzinárodnej spoločnosti s možnosťou 
ďalšieho rastu, príjemný mladý dynamický kolektív,  príjemné pracovné prostredie.

Nástupný plat: 1.000 – 1.200 € plus príplatky, v závislosti od skúseností kandidáta

Požiadavky: SŠ bez maturity alebo s maturitou v odbore strojárskom alebo 
elektrotechnickom, min. 3 roky praxe, zodpovednosť a ochota pracovať, 
samostatnosť,  platné oprávnenia podľa vyhlášok, elektrická spôsobilosť vyhláška 
č. 508/2009 Z.z. (§22,23), platný preukaz podľa § 21, zdravotná spôsobilosť na 
VTZ elektrických, znalosť elektrotechnických komponentov, motorov, meničov, 
schopnosť čítať elektro-schémy, merať elektrické veličiny, hľadanie príčin porúch, 
znalosť vnútorných elektrických rozvodov a silnoprúdových zariadení.

TECHNIK ÚDRŽBY – ELEKTRIKÁR 

Bližšie info: 

Záujemcovia sa môžu hlásiť aj osobne v sídle spoločnosti 
Beluša Foods s. r. o., Farská 1746, 018 61 Beluša, T: 042/4624990, 

Personálne oddelenie: T: 0914 321 443, 
info@belusafoods.sk a jana.duricova@belusafoods.sk.

TP22630105158
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Firma Beluša Foods 
hľadá pre prevádzku v Beluši 
s nástupom ihneď:

Náplň práce:

- manipulačné práce v sklade
- vyskladňovanie potravinárskeho tovaru, evidencia vyskladneného tovaru, obsluha 
VZV, nakladanie kamiónov, príprava obalov pre výrobu,
- práca na dve zmeny, BEZ nočných zmien!

Zamestnanecké výhody, benefity:

- stravné lístky, dochádzkový bonus, pracovné oblečenie a ochranné pomôcky, 
vzdelávanie zamestnancov, možnosť dovolenkových a vianočných odmien, 
mimoriadne ročné odmeny,  príplatky nad rámec zákona, výplata vždy načas, 
pravidelné darčekové pozornosti, návšteva športových a kultúrnych podujatí, 
kávový servis zdarma, práca v stabilnej medzinárodnej spoločnosti s možnosťou 
ďalšieho rastu, príjemný mladý dynamický kolektív, príjemné pracovné prostredie.

Nástupný plat: 900 – 1.100€ + príplatky, v závislosti od skúseností kandidáta

Požiadavky na zamestnanca:

 SŠ bez maturity alebo s maturitou, prax min. 2 roky, ochota pracovať na zmeny,
- pracovitosť, ochota učiť sa nové veci, zodpovedný prístup k práci, odolnosť voči 
stresu,  časová flexibilita, preukaz obsluhy VZV podmienkou.

SKLADNÍK V POTRAVINÁRSKEJ VÝROBE

Informácie o výberovom konaní:

Záujemcovia sa môžu hlásiť aj osobne v sídle spoločnosti
Beluša Foods s. r. o., Farská 1746, 018 61 Beluša, T: 042/4624990, 

príp.na personálnom oddelení – T: 0914 321 443. 
Info: aj na info@belusafoods.sk a jana.duricova@belusafoods.sk.

TP22630105158
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Miera nezamestnanosti
vo februári klesla
VO FEBRUÁRIMINULÉHOROKU BOLAMIERA
NEZAMESTNANOSTI NA ÚROVNI 7,90 PERCENT.
BRATISLAVAMiera evidovanej
nezamestnanosti dosiahla vo
februári 2022úroveň6,86%.Pri
medzimesačnom porovnaní
klesla o desatinu percentuál-
neho bodu. Vo februári minu-
léhorokubolanaúrovni 7,90%.
Informovalo o tom Ústredie

práce, sociálnych vecí a rodi-
ny.

Klesol početmladých

Úrad spresnil, že miera evido-
vanej nezamestnanosti vo
februári klesla na úroveň 6,86
%, pričom v evidencii uchá-
dzačov o zamestnanie klesol
počet mladých ľudí do 29 ro-
kov aj dlhodobo nezamestna-
ných.
Za uplynulých päť mesiacov

zostáva nezamestnanosť pod
siedmimi percentami.
„Teší ma, že okamžite po

uvoľnení pandemických
opatrení nezamestnanosť na
Slovensku opäť klesla. Som
presvedčený, že k tomu pris-
peli aj dobre nastavené opat-
renia z rezortu práce,“ povedal
minister práce, sociálnych ve-
cí a rodiny Milan Krajniak
(Smerodina), ktorýočakáva, že
nastolený trend bude pokra-
čovať.
Ústredie práce, sociálnych

vecí a rodiny poukazuje aj na
skutočnosť, že za posledný rok
výrazne poklesol počet uchá-
dzačov o zamestnanie.

V evidencii úradov práce je
ich v porovnaní s februárom
minulého roka približne o 15 %
menej.
„Veľká vďaka patrí všetkým

našim ľuďom na úradoch, kto-
rí dokázali skutočne efektívne
pretaviť podporné opatrenia
rezortu do praxe,“ povedal ge-
nerálny riaditeľ ÚPSVR Karol
Zimmer.
Vyzdvihol napríklad projekt

Chyť sa svojej šance, v rámci
ktorého bolo na podporu za-
mestnania už vyčlenených
viac ako 12miliónov eur.

Vplyvpandémie

Podľa Inštitútu sociálnej
politiky sa slovenský pracov-
ný trh dobre vyrovnal s nega-
tívnym vplyvom pandémie.
Potvrdzuje aj slová ministra
o pozitívnom vplyve podpory
ministerstva práce.

Zaujímavosťou je, že popri
mierne klesajúcej nezamest-
nanosti výrazne narastá počet
voľných pracovnýchmiest.
„Naďalej vidíme vysoké

množstvo voľných pracov-
ných miest, ktoré je náročné
obsadiť domácimi pracovník-
mi. Ich počet prekročil vo feb-
ruári hranicu 79.000. Medzi-
mesačne došlo k ich nárastu
o viac ako 3000, teda o 4,25 %,“
zdôraznil analytik inštitútu
Matúš Baliak.
Je podľa neho vysoko prav-

depodobné, že významnú časť
voľných pracovných pozícií by
mohli obsadiť práve občania
Ukrajiny.
To sa však ukáže až v nasle-

dujúcich mesiacoch, keďže
februárové štatistiky neza-
mestnanosti ešte neukazujú
vplyv vojny na Ukrajine na
slovenský pracovný trh.

(TASR)

ilustr. foto: TASR
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SLÁDEK a syn 
Elektroinštalácie, s.r.o.

Hľadáme spolupracovníkov na pozície:

Elektromontér, elektrikár
hodinová mzda od 6€/hod, rôzne ďalšie benefi ty

Riadiaci technický pracovník, 
projektový manažér
mesačná mzda dohodou, rôzne ďalšie benefi ty

28 rokov na trhu elektroinštalačných prác

Radi privítame každého s príslušným odborným vzdelaním a praxou.

Kontakt: 0903 540 568

hodinová mzda od 6€/hod, rôzne ďalšie benefi ty

Riadiaci technický pracovník, 

mesačná mzda dohodou, rôzne ďalšie benefi ty

Prijmeme s nástupom ihneď:

LeCom LTD spol. s r. o.
Družstevná 348

018 51 Nová Dubnica – Veľký Kolačín
Tel.: +421 905 134 707

mail: vlado@lecom.sk

CNC Frézara mzda butto 7,50 € - 9,- € / hod.

CNC Sústružníka mzda brutto 7,50 € - 9,- € / hod.

Sústružníka mzda brutto 6,- € / hod.

Frézara mzda brutto 6,- € / hod.

Zámočníka mzda brutto 5,50 € - 6,- € / hod.

TP22630105155

TP22308037
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Práca rodičov z domu
mätie najmä deti
DETI NIE VŽDY POCHOPIA, PREČORODIČIA DELIA
POZORNOSŤMEDZI PRÁCUA STAROSTLIVOSŤ.
Sú rodičia, ktorí pracujú viac
ako iní. Ich pracovný život sa
prelína s tým súkromným
a hranica je často rozmazaná,
až takmer neviditeľná.
Ak bola tenká už v období

pred pandémiou, mohlo sa
ľahko stať, že u niektorých ro-
dičov sa za posledné dva roky
zotrela úplne. Spôsob, akým
pracujeme, sa totiž radikálne
zmenil.
Až 54 percent Slovákov pra-

covalo počas pandémie z do-
mu, ukázal prieskum, ktorý
ešte v septembri minulého ro-
ka realizovala spoločnosť Pro-
fesia.
Ľudia si nosili prácu hneď po

prebudení k raňajkám, nevy-
nechávali ani spálne a často
s notebookom na kolenách aj
zaspávali, pracovné tempo
nedokázali spomaliť ani vte-
dy, keď bol čas venovať sa de-
ťom.
Práve tá posledná aktivita sa

však z dlhodobého hľadiska
ukazuje ako podstatný prob-
lém.

Fyzickyprítomní, ale dušou
úplne inde

Deti to vidia. Vnímajú, že ro-
dičia sú duchom mimo častej-
šie, než by boli schopné tole-
rovať, a sedia pri počítači viac
než pri hre s nimi.
Hoci postupne sa ľudia vra-

cajú do pracovného prostre-

dia, sú aj takí, ktorí ostali pra-
covať z domu.
Už dva roky poriadne nevi-

dela kanceláriu ani Lucia, kto-
rá pracuje pre rakúsku firmu
zabezpečujúcu opatrovateľky
pre rakúskych seniorov. Z do-
mu pracuje ešte dnes väčšinu
času aj jej muž. Pre pandémiu
a často zatvorené škôlky ostá-
val s nimi doma aj ich syn.
Často videl, že telefonovali

a vybavovali pracovnémaily aj
v čase, keď by sa za normál-
nych okolností venovali hre
alebo iným spoločným aktivi-
tám.Lucia hovorí, že správa-
nie jej syna záviselo vždy od
toho, ako dlho boli spolu doma
zatvorení.
„Na začiatku zvláda všetko

sám, zahrá sa. Postupne, keď
preskúma všetky hračky a za-
čne sa nudiť, chodí za nami.
Raz za mnou, raz za mužom.
Vtedy najviac začína vymýšľať

a robiť veci, ktoré má zakáza-
né,“ rozpráva.
Veľakrát vraj využil situ-

áciu, keď sa obaja sústredili
alebo telefonovali a chcel nie-
čo, čo mu bežne nedovolia.
Vtedy často dostal odpoveď
áno, pri práci rodičia počúvali
len na jedno ucho. A keď naň-
ho preto nakričali, urazil sa
a zavrel sa vo svojej izbe.
„Vplyv na detimôže byť rôzny.
Od kopírovania tohto vzoru
a prenášania ho do odpočin-
kového času detí – keď môže
tato alebo mama, môžem aj ja
– cez ignorovanie toho, že ro-
dič pracuje, a vynucovanie si
pozornosti, až po rezignáciu.
Vtedy dieťa v domnienke, že
rodič oň nejaví záujem, pre-
stane vyvíjať iniciatívu na
kontakt,“ hovorí o dosahoch
práce z domu na deti psycho-
logičkaMiriamPšenáková.

Pokračovaniena strane 38

ilustr. foto: Adobe Stock
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Čaká vás veľmi zaujímavý 
program benefitov:
n 2 dni dovolenky naviac a dni voľna naviac 

pri rôznych príležitostiach
n ročná odmena, ročné navyšovanie miezd

n príplatky, odstupné a odchodné nad rámec 
Zákonníka práce

n firemné podujatia 
n sociálna výpomoc pri dlhodobej PN
n výlety, tenisový kurt, kultúrne akcie, 

prenájom plavárne a mnoho iného!

Spoločnosť Danfoss Power Solutions, a. s., sa zaoberá výrobou hydraulických komponentov do mobilných 
pracovných strojov, ktoré sa využívajú v stavebníctve, poľnohospodárstve a dvíhaní ťažkých bremien.

Neváhajte nás kontaktovať na hrpb@danfoss.com alebo na tel. č. 0917 429 598, 
0905 474 219. Bližšie informácie k pozíciám na www.profesia.sk.

Pridaj sa k nám, je s nami zábava!
Buď súčasťou našej Danfoss rodiny!Danfoss rodiny!

Špecialisti nástup 
priamo do 

kmeňového stavu!

TOP ZAMESTNÁVATEĽ v Považskej Bystrici 

Danfoss Power Solutions a. s.
hľadá do svojho tímu:

• CNC Obrábač kovov
• Pracovník montáže
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Práca rodičov z domu
mätie najmä deti
DETI NIE VŽDY POCHOPIA, PREČORODIČIA DELIA
POZORNOSŤMEDZI PRÁCUA STAROSTLIVOSŤ.
Pokračovanie zo strany 36
Hoci mnohí pracujúci rodi-

čia, najmä tí, ktorí majú malé
deti, privítali počas pandémie
možnosť zostať doma a záro-
veň môcť pokračovať v práci,
dieťa citlivo vníma, že rodič je
síce fyzicky prítomný, ale jeho
pozornosť smeruje úplne inde.
V detskej duši to môže vy-

volávať širokú škálu emócií.
Veľa pritom záleží aj na veku
dieťaťa.
„Deti v predškolskom veku

sú prirodzene egocentrické
a odklon rodiča budú vnímať
s pocitom hnevu, krivdy
a vzdoru.
V mladšom školskom veku

bude vysoká miera empatie
s rodičom viesť k pochybnos-
tiam o sebe či k úzkosti.
V staršom školskom veku

skôr k identifikácii, sedeniu
nad počítačom alebo telefó-
nom.
V puberte bude emóciou

vzdor či odpojenie, dieťa si
nájde iný objekt blízkosti,“
približuje psychologička.

Prioritoumojich rodičov je
práca, nie ja

Deti nie vždy vedia pochopiť,
prečo rodičia rozdeľujú pozor-
nosť medzi prácu a starostli-
vosť o ne.
Pšenákovávšakhovorí, že ak

je dieťa smutné, nie je to pre-
to, že rodič pracuje, ale preto,

že sa nevie zorientovať v tom,
kedymá vlastne naň čas.
Detské hlávky majú často

tendenciu myslieť si, že naj-
dôležitejšie sú aktivity, ktorý-
mi trávime najviac času.
Preto by si mohli ľahko po-

vedať, že ak rodičia trávia toľ-
ko času prácou a takmálo času
s nimi, znamená to, že ich pri-
oritou je práca.
Aj preto psychologička rodi-

čom odporúča jasne komuni-
kovať a vymedziť čas práce,
prípadne priestor a aj jej zna-
ky – napríklad, keď pracujem,
dvere sú zatvorené.
To môže pre dieťa predsta-

vovať istotu, že rodiča neruší
a aj to, že vzájomný kontakt
príde hneď, ako svoju prácu
dokončí.
„Ak je jasne stanovený spo-

ločný čas, ktorý by nemal byť
rušený prácou, bude dieťa vní-
mať svojemiesto aj hodnotu.
Samozrejme je lepšie, ak

v čase, keď rodič pracuje, je pri
dieťati niekto, kto sa mumôže
venovať.
Ak toto rodič nie je schopný

zabezpečiť, bolo by vhodnej-
šie, aby bolo počas jeho pra-
covného času dieťa v škôlke
alebo v škole,“ dodáva.
Presné vymedzenie hraníc

pracovného a voľného času je
prospešné aj pre rodiča.
Predstavuje mieru, aby ne-

prekročil svoje sily a nevyho-
rel v domnienke, že je doma

a to znamená, ako keby ani
nepracoval.

Neprenášajtenadeti
pracovnéemócie
Stieranie hraníc medzi prácou
a voľným časom tak môže byť
chaotické a stresujúce pre
všetkých členov domácnosti.
Častým fenoménom, ktorý

môžu deti podvedome vnímať,
je aj tzv. efekt prelievania – keď
rodič prenáša emócie z práce
(najmä tie negatívne) do do-
máceho prostredia a deti si ich
môžu vztiahnuť na seba.
Ak už boli deti svedkami

pracovne vypätej situácie, je
podľa Pšenákovej vhodné, aby
im rodič pokojne a pragmatic-
ky vysvetlil, čo sa udialo, a že
je schopný to vyriešiť.
„Deti majú rady jasné a či-

tateľné prostredie. Ak vníma-
jú rodiča pod záťažou, ale on
o tom nehovorí, mali by po-
trebu rodičovi pomôcť, odbre-
meniť ho. Takéto deti sú po-
tom predčasne ustarostené,
dospelé, preťažené,“ hovorí.

Podobné negatívne situácie
môžu byť často akútnejšie
práve u matiek, najmä pre za-
korenené očakávania v spo-
ločnosti, že ženy vo všeobec-
nosti robia viac domácich prác
a starostlivosti ako otcovia,
takže aj deti očakávajú, že im
budú viac k dispozícii.

MonikaMoravčíková
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Pokračujú v aktívnych
opatreniach na trhu práce
MINISTERSTVO STRATEGICKY PODPORUJE DVE VECI.

BRATISLAVA Ministerstvo
práce má dobrú skúsenosť
s niektorými aktívnymi opat-
reniami na trhu práce.
Plánuje v nich pokračovať aj

tento rok.
V rozhovore to povedal šéf

rezortu Milan Krajniak (Sme
rodina).

Dvadruhypodpory

„Sú to vlastne strategicky
dve veci, ktoré podporujeme.
Po prvé, dávame finančný
príspevok na človeka, ktorý sa
rozhodne začať fungovať ako
samostatne zárobkovo činná
osoba (SZČO), ako živnostník,“
uviedol minister s tým, že už
druhý rok pre takýchto ľudí
funguje vyplácanie jednora-
zovej injekcie.
Potenciálny podnikateľ však

musí prísť so základným pod-

nikateľským zámerom, aby
rezort vedel, že podpora má
zmysel a plány budúceho pod-
nikateľa sú aspoň trochu reál-
ne. „Toto je veľmi dobrý ná-
stroj, ktorý sa nám osvedčil
a je po tom veľký dopyt,“ ko-
mentovalminister.
Druhým nástrojom je pre-

plácanie určitej časti celkovej
ceny práce zamestnávateľom
výmenou za to, že garantujú
udržateľnosť konkrétneho
pracovného miesta. Takisto to
funguje už druhý rok. „Doko-
pysmenatodaliužviacako150
miliónov eur a plánujeme
v tom pokračovať aj v tomto
roku,“ dodalminister.

Inéprojekty

Na otázku, či ministerstvo
uvažuje aj nad novým projek-
tom v kontexte aktívnych

opatrení, Krajniak odpovedal,
že tieto projekty sa pravidelne
obmieňajú.
„Napríklad podporu na zá-

klade celkovej ceny práce vždy
modifikujeme a stanovujeme
na základe aktuálnej situácie
na trhu práce,“ ilustroval mi-
nister.
Rezort na základe vyhodno-

tenia zhruba 20 typov projek-
tov, ktoré na Slovensku boli za
posledných desať rokov, do-
spel k tomu, že práve tieto dva
nástroje sú najefektívnejšie.
„A mimochodom, sú aj najžia-
danejšie zo strany potenciál-
nych zamestnávateľov.
Samozrejme, že pokračuje-

me aj v takých overených pro-
jektoch, ako sú rekvalifikácie
či ďalšie vzdelávanie, ale to
vnímam ako doplnok k týmto
aktivitám,“ uzavrel Krajniak.

(TASR)

Milan Krajniak – foto: TASR
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MTA SLOVAKIA s.r.o., zahraničná výrobná spoločnosť, pôsobiaca 
v automobilovom priemysle na Slovensku viac ako pätnásť rokov, 

ponúka stabilnú prácu na pozíciách:

• Operátor výroby 
• Výrobný inžinier –   
  Projektový koordinátor 
• Mechanik
• Mechanik junior 

• Technik BOZP 
  a požiarnej ochrany 
  - zastupovanie počas 
  materskej a rodičovskej 
  dovolenky 

ZAMeSTnAnecKé BenefITy:
 čisté, moderné pracovné prostredie
 13. plat až do výšky 110% mzdy
 ročný bonus podľa stanovených splnených cieľov 
   (vybrané pozície)
 bonus za odporučenie nového zamestnanca, 
    špeciálne bonusy za prácu nadčas
 bonus za odpracované roky, nárast mzdy po prvom roku o 40 €
 zabezpečená autobusová doprava z Partizánskeho, 
    Prievidze a z Topoľčian (pri trojzmennom pracovnom režime)
 darčekové poukážky, firemné akcie, 
    jedálne kupóny v hodnote 4 €

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na:
 038 / 536 65 08    personalne@mta.it | www.mta.it

MTA SLOVAKIA s.r.o., Horné Ozorovce 261, 957 03 Bánovce nad Bebravou
TP22305053
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Pre cudzincov sú u nás
tisíce voľných miest
REZORT PRÁCE UVIEDOL, ŽE PREVAŽNE IDEO POZÍCIE
S NIŽŠOU ÚROVŇOUKVALIFIKÁCIE.
BRATISLAVA Na slovenskom
trhu práce je v súčasnosti viac
ako 32-tisíc voľných pracov-
ných miest vhodných na ob-
sadenie cudzincami.
Tlačový odbor ministerstva

práce priblížil, že ide o pozície,
ktoré sa dlhodobo nedarí ob-
sadiť pre nízky záujem obča-
nov Slovenska. Spravidla pod-
ľa neho ide o pozície s nižšou
úrovňou kvalifikácie, pri kto-
rých jazyková bariéra nie je
prekážkou.
Rezort dodal, že čoskoro na-

rastie počet letných sezón-
nych pozícií na dohodu v roz-
sahu približne 60-tisíc pra-
covnýchmiest.
Zhodnotil, že v horizonte

šesť mesiacov existuje pries-
tor na absorbovanie pracovnej
sily aj z cudziny v rozsahu pri-
bližne 92-tisíc pozícií.
„Predpokladáme, že v najb-

ližších šiestich mesiacoch si
môže nájsť prácu na Sloven-
sku až 32-tisíc občanov Ukra-
jiny, pričom ide o pracovné
miesta, o ktoré nemajú záu-
jem občania Slovenskej re-
publiky. Najväčší podiel záu-
jemcov o prácu z Ukrajiny sa
môže uplatniť v sektore ope-
rátorov a montérov strojov
a zariadení, potom ako po-
mocní a nekvalifikovaní pra-
covníci, napríklad upratova-
nie, pomocníci v sklade, po-
mocní pracovníci vo výrobe
a potom ako pracovníci

v službách a obchode, ako na-
príklad kuchári, opatrovate-
lia, čašníci,“ uviedol v tejto
súvislosti šéf rezortu práce
Milan Krajniak (Sme rodina).
Ministerstvo konštatovalo, že
ak sa na Slovensku odídenci
z Ukrajiny zamestnajú, vý-
znamne sa tiež zredukujú ne-
gatívne vplyvy, ktoré by ne-
zamestnaní utečenci odkázaní
na štát predstavovali pre ve-
rejné financie.
„Desiatky tisíc pozícií vhod-

ných pre občanov Ukrajiny,
ktoré zamestnávatelia nedo-
kážu obsadiť, znamená taktiež
stimul pre výkon slovenskej
ekonomiky. Vzhľadom na
skutočnosť, že cudzinec ne-
smie zarábať menej ako občan
SR, existuje objektívny pred-
poklad, že cudzinci nie sú pre
rast miezd prekážkou,“ dopl-
nilo.
Navyše sa Slovákom v dô-

sledku príchodu pracovníkov
z tretích krajín nebude znižo-

vať cena práce, keďže cudzinci
obsadzujú najmä tie pracovné
miesta, o ktoré Slováci nema-
jú záujem, respektíve pre kto-
ré je na trhu nedostatok pra-
covnej sily. Záujemcovia
o prácu si môžu hľadať za-
mestnanie z katalógu voľných
pracovných miest a priamo
kontaktovať zamestnávateľa.
Z aktuálnych údajov

z Ústredia práce, sociálnych
vecí a rodiny SR vyplýva, že vo
februári miera evidovanej ne-
zamestnanosti medzimesačne
klesla o desatinu percentuál-
neho bodu na 6,86 percenta.
„Úrady práce, sociálnych

vecí a rodiny evidujú výrazný
nárast počtu voľných pracov-
ných miest. Medzimesačne
došlo k ich nárastu o viac ako
tritisíc, teda o 4,25 percenta.
Obsadenie voľných pracov-
nýchmiest pomôže slovenskej
ekonomike,“ vysvetlil tlačový
odborMPSVR SR.

(SITA)

foto: SITA
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GeWiS - Váše  pre kvalitu 

Ponúkané pracovné pozície: 
Obrába  kovov/Operátor CNC 
Projektový manažér 
Skladník/obsluha VZV 
Referent zákazníckeho servisu 
Programátor/Technológ 

http://www.gewis-gruppe.eu/ponuka-prace.html 

Kontakt: kariera@gewis.eu

GeWiS Gruppe je 
rodinne vedená firma, 
ktorá sa v zmysle 
zásady Váše  pre 
kvalitu vyprofilovala 
na dodávate a
vysokopresných, 
komplexných dielov   
a montovaných skupín 
pre automobilový, 
elektrotechnický 
priemysel, hydrauliku 
a po nohospodársku 
techniku. 

Zamestnanecké výhody, benefity
- stabilita 
- vzdelávanie zamestnancov 
- kariérny rast 
- pravidelná valorizácia 
- stravovanie - 0,85€/obed 
- mesa né prémie 
- dochádzkový bonus 
- viano né odmeny 
- odme ovanie jubilantov 
- mikulášske a viano né balí ky
- športové podujatia 
- rozlú ka pri odchode do dôchodku 
- príspevok pri sobáši 
- firemná doprava na trase Prievidza - Handlová a spä
- nadštandardné preventívne prehliadky

TP22308041
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Azylanti by mali mať lepší
prístup na trh práce
NOVELAMÁUMOŽNIŤ PRÍSTUP AZYLANTANA TRH
PRÁCE UŽ ŠESŤMESIACOVOD ZAČATIA KONANIA.

BRATISLAVA Žiadatelia o azyl
by mohli mať prístup na trh
práce už šesť mesiacov od za-
čatia konania o udelenie azy-
lu.
V súčasnosti platí deväťme-

sačná lehota.
Mali by mať tiež nárok na

zabezpečenie sociálneho, psy-
chologického poradenstva
a kurz kultúrnej orientácie.
Vyplýva to z novely zákona

o azyle, ktorú vo februári po-
slanci Národnej rady (NR) SR
posunuli do druhého čítania.
Rovnako sa navrhuje aj me-

sačný príspevok pre osoby
s medzinárodnou ochranou vo
výške 1,75-násobku životného
minima, ktorý by mohli čer-
pať počas šiestichmesiacov.
„Cieľom predloženého ná-

vrhu zákona je systémovo
upraviť prvotnú integráciu
azylantov a cudzincov, kto-
rým bola poskytnutá doplnko-
vá ochrana, ako aj iné ustano-
venia zákona o azyle vzhľa-
dom na poznatky a potreby
aplikačnej praxe a zosúladenie
právneho poriadku Slovenskej
republiky s právom Európskej

únie,“ uviedlo Ministerstvo
vnútra SR v predkladacej
správe.
Rezort navrhuje tiež upred-

nostniť posudzovanie a po-
skytovanie doplnkovej ochra-
ny z dôvodu vážneho bezprá-
via pred udeľovaním azylu na
účel zlúčenia rodiny, ale aj
pred udeľovaním azylu z hu-
manitných dôvodov. Zaviesť
by sa mohla aj tzv. dlhodobá
priepustka, ide o dobu, na kto-
rú sa žiadateľovi povolí pobyt
mimo pobytového tábora.

(TASR)

foto: TASR
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Rozširujeme náš zabehnutý tím, ponúkame aktuálne nasledovné
pozície pre vedenie stavieb a taktiež robotnícke pozície pre realizáciu 

stavieb, výrobu a montáže oceľových konštrukcií.

Pridaj sa aj Ty k nám, ak sa chceš stať súčasťou nášho tímu, 
ponúkame prácu na Slovensku.

 Projektový manažér vedenia stavieb
 Stavbyvedúci

 Murár 
 Tesár
 Železiar
 Pomocný stavebný robotník

 Montážnik 

 Autožeriavnik ( obsluha autožeriavov 20 – 35 t ) 

 Obsluha CNC páliaceho stroja
 Zvárač CO2
 Zámočník
 Maliar

Pre manažment stavieb
informácie  mobil : + 421 911 870 141

Stavebná výroba
informácie mobil : + 421 911 870 142

Montáže oceľových konštrukcií
informácie mobil: + 421 904 339 209

Doprava
informácie mobil: + 421 903 213 164

Ponúkané benefi ty:
 Stabilizačný bonus po odpracovaní 3 mesiacov 300 Eur a po ďalších 3 mesiacoch ďalších 300 Eur
 Prémia za získanie nového zamestnanca až do výšky 600 Eur
 Dovolenkový a vianočný bonus 
 Príspevok pri životných jubileách
 Stabilná práca v stabilnej spoločnosti

Výroba oceľových konštrukcií
informácie mobil: + 421 903 417 101

Akciová spoločnosť Trenčín 
– stabilná stavebná spoločnosť s 3O ročnou históriou

www.keraming.sk
TP22307076


