Od 29. 4.2014 do 30.4.2014
A. Testovanie a poradenstvo
Pavilón M3
29. 4.2014 od 9.00 h do 18.00 h a 30.4.2014 od 9.00 h do 14.00 h
TREXIMA Bratislava, s.r.o.
- Nájdite svoje profesijné smerovanie! Príďte do stánku www.istp.sk!
Príďte si vytvoriť svoj profesijný profil a vyhľadajte si vhodné pracovné miesta šité pre Vás –
všetko čo je on-line na webe!
Ste rodičia žiaka ôsmeho ročníka základnej školy, ktorý si vyberá študijný odbor strednej
školy? Nevie kam má poslať prihlášku? Priveďte ho zo sebou a poradíme mu!
Najväčšia databáza voľných pracovných miest na Slovensku na jeden klik? Možnosť
ohodnotiť svoje schopnosti, vedomosti a zručnosti s odporučením na akú profesiu sa hodíte?
Radi by ste ukázali svoje schopnosti a prax potenciálnym zamestnávateľom? Viete čo by ste
vo svojom profesijnom živote chceli robiť ale neviete ako na to? Potrebujete poradiť na akú
školu sa hlásiť? Zaujímajú Vás mzdy jednotlivých profesií? Toto a omnoho viac nájdete na
www.istp.sk – a to všetko bezplatne.
www.istp.sk dáva priestor aj pre zamestnávateľov – bezplatná inzercia voľných pracovných
miest, možnosť on-line hľadania uchádzačov šitých na vlastnú mieru, elektronická správa
inzerovaných pracovných miest, oslovených uchádzačov, vždy čerstvý tlačový servis a všetko
BEZPLATNE.
Kliknite si na www.istp.sk a ponorte sa do sveta práce.
Proact People Slovensko s.r.o.
- „... sme tu! Ponúkame Vám oveľa viac“
Poskytneme Vám poradenstvo v oblasti prijímacieho pohovoru – ako zvládnuť pracovný
pohovor, čomu sa vyhnúť pri pracovnom pohovore, ako „padnúť“ do oka zamestnávateľovi.
Naši konzultanti Vám pomôžu prekonať bariéry ktoré môžu vyvolať negatívny dojem na
prijímacom pohovore.
Navigácia v povolaní, s.r.o. Bratislava
- Staňte sa tým, kým ste a žite svoj život naplno!
Pomôžeme Vám nájsť si najvhodnejšie povolanie a poradíme, ako byť na správnych miestach,
kde môžete rozvíjať svoj potenciál. Primárne sa zaoberáme efektivitou a spokojnosťou ľudí
vo svojej práci. Našim poslaním je sprevádzanie Vás, klientov, pri hľadaní naplnenia a
rovnováhy v profesnom i osobnom živote.
V našom stánku počas oboch dní pracovného veľtrhu si môžete využiť koučing pod vedením
profesionálnej kariérovej koučky Evy Uhríkovej, ACC,ECPC - pomôže Vám správne sa
zorientovať vo svojich kvalitách a talentoch, a poradí ako získať tú správnu prácu pre Vás.
Bude možnosť sa aj pozhovárať s autorkou knihy Objavte seba, objavte šťastie Evou
Stanovou, organizátorkou Summiti šťastného života 2014. Ukáže Vám ako urobiť svoj život
viacej naplneným šťastím.
Kariera.sk
– Nájdi si prácu, ktorá ťa baví na Kariéra.sk!

Otestujte sa s Kariera.sk – zistite, ako ste na tom s cudzími jazykmi či IT znalosťami!
Poradíme vám, ako správne napísať životopis a ako zaujať na pracovnom pohovore.
Assessment Systems Slovakia s.r.o.
- Assessment Centrum
Naplánujte si účasť na jednej z našich zaujímavých prezentácií a príďte! Vypočujte si
a pozrite ukážky, pýtajte sa! Radi Vám pomôžeme a odpovieme.
29.4.2014
10:00 – 11:30 Assessment Centrum (AC)
Ukážka skupinového pracovného pohovoru formou AC. Vyskúšajte si prácu na skupinovom
zadaní a získajte spätnú väzbu na svoj výkon od preškolených hodnotiteľov.
12:30 – 14:00 Na aký typ práce sa hodím?
Skupinový workshop zameraný na identifikáciu vlastných silných stránok, rozvojových
oblastí a motivácie. Získajte cenné rady v oblastí výberu povolania. Študenti, absolventi a
hľadajúci zamestnanie – príďte!.
14:30 – 15:30 Ako odpovedať na náročné otázky na pracovnom pohovore.
Skupinový workshop, na ktorom Vás pripravíme na pracovný pohovor a potenciálne náročné
otázky, s ktorými sa počas neho môžete stretnúť.
16:00 – 17:30 Assessment Centrum
Ukážka skupinovej formy pracovného pohovoru formou AC. Vyskúšate si prácu na
skupinovom zadaní a získate spätnú väzbu na svoj výkon od preškolených hodnotiteľov.
30.4.2014
10:00 – 11:30 Assessment Centrum
Ukážka skupinovej formy pracovného pohovoru formou AC. Vyskúšate si prácu na
skupinovom zadaní a získate spätnú väzbu na svoj výkon od preškolených hodnotiteľov.
12:30 -13:30 Ako odpovedať na náročné otázky na pracovnom pohovore.
Skupinový workshop, na ktorom Vás pripravíme na pracovný pohovor a potenciálne náročné
otázky, s ktorými sa počas neho môžete stretnúť.
Slovenská informatická spoločnosť
- Európsky vodičský preukaz na počítače
Pripravili sme pre Vás testovanie vašich IT zručností za prítomnosti konzultanta
prostredníctvom testov ECDL (Európsky vodičský preukaz na počítače, European Computer
Driving Licence). ECDL je vo svete najrozšírenejší systém na overovanie znalostí a zručností
bežného používateľa PC (nie programátora). Testy sú v slovenčine. Vyskúšať si môžete testy
základnej úrovne znalostí a zručností vyžadované na potvrdenie digitálnej gramotnosti,
a prípadne aj iné vybrané testy, napríklad aj test z Bezpečnosti pri práci s IKT.
die Berater Slovensko, s.r.o.
- EBC*L - Medzinárodný certifikát pre základné ekonomické kompetencie
EBC*L predstavuje medzinárodne uznávaný štandard ekonomického vzdelania. Teóriou a
praxou osvedčený skúšobný a certifikačný systém zabezpečuje, že každý, kto sa vie
preukázať certifikátom EBC*L disponuje základnými vedomosťami z podnikovej ekonomiky.
Tieto vedomosti sú základom pre aktívnu účasť vo svete biznisu.
Spoločnosť die Berater Slovensko, s.r.o. bude poskytovať individuálne testovanie v témach z
EBC*L, formou písomných testov a spoločným hľadaním odpovedí. Tešíme sa na všetkých,

určite si do Vášho kalendára poznačte návštevu v našom stánku, ako aj prednášku každý deň
o 11.00! Všetci ste vítaní!

CATRO Slovensko, s.r.o.
Hľadáte prácu svojich snov? Chcete poradiť pri výbere zamestnania a oboznámiť sa
s momentálnym stavom, či možnosťami pracovného trhu? U nás ste na správnej adrese!
Na čom nám totiž záleží, ste Vy! Personálne poradenstvo so vzájomnou synergiou medzi
človekom a firmou, ktoré podporuje rozvoj zamestnancov prostredníctvom moderných
nástrojov.
Riadenie ľudských zdrojov, ako ho my chápeme, je viac ako hľadanie a výber zamestnancov.
Manažment ľudských zdrojov tvorí v našom systematickom rozhľade centrálny referenčný
bod pre všetky firemné procesy a výkony. Tie siahajú od otázok o spokojnosti s pracovným
miestom cez tvorbu tímu, personálnu a firemno-strategickú odbornú prípravu až po flexibilné
reagovanie na zmeny v ekonomickom, spoločenskom a technologickom prostredí. CATRO
Slovensko s.r.o., je tu pre Vás a kedykoľvek k dispozícii.
E – KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
- Príďte, získajte nové informácie a otestujte svoje jazykové zručnosti!
Ponúkame Vám:
Jazykové poradenstvo
Poskytneme Vám všetky komplexné informácie o jazykovom vzdelávaní. (Možnosti štúdia,
samovzdelávanie, moderné formy štúdia - Blended Learning, učebná literatúra, prehľad o
jazykových skúškach, atď.)
Jazykové testovanie
Otestujte sa priamo na mieste dvoma spôsobmi: on-line test, resp. klasická („papierovou")
forma. Na základe výsledku Vám určíme jazykovú úroveň podľa SERR
Poradíme Vám, ktoré jazykové zručnosti by ste si mali zlepšiť.
Otestujte sa v anglickom, nemeckom, francúzskom, španielskom a talianskom jazyku.
Medzinárodné jazykové skúšky a certifikáty a ich využitie
Poskytneme Vám informácie o význame medzinárodných jazykových certifikátov v praxi u
slovenských a zahraničných zamestnávateľov.
Predstavíme portfólio poskytovaných jazykových skúšok - Cambridge English, TOEFL,
skúšky Goetheho inštitútu, ECL, City and Guilds a štátne jazykové skúšky.
Súčasne Vám ponúkame "skrátenú" možnosť otestovania, či máte predpoklady zvládnuť
vybranú jazykovú skúšku.
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
- Kto sme a čo od nás môžete očakávať?
Chcete sa správne rozhodnúť pre ďalšie štúdium? Nemáte dostatočný prehľad o školách a
neviete, či sa na vybraný odbor „hodíte“?
Vieme poradiť a pomôcť pri hľadaní Vašich silných stránok a zharmonizovať ich s Vašimi
záujmami. Konzultácie ponúkame i pre rodičov.
Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie ponúkajú komplexnú
diagnostiku osobnosti a intelektu v oblasti profesijného poradenstva, ktorá môže byť
realizovaná individuálne, alebo skupinovo. V prípade záujmu väčšieho počtu žiakov vás
vieme navštíviť na školách a zrealizovať diagnostiku, ktorej prezentácia je individuálna ( tzn.,
výsledky testovania ako i profilácia je prezentovaná výlučne žiakom, študentom a v prípade
záujmu aj ich rodičom). Pokiaľ majú záujem o diagnostiku žiaci a študenti do 18 rokov veku,
je nevyhnutný aj informovaný súhlas zákonného zástupcu.

Slovenská asociácia malých podnikov (ACTORIS SYSTEM)
- Uvažujete o podnikaní?
Združujeme podnikateľské organizácie, malé a stredné podniky a živnostníkov. Máme veľa
skúseností o ktoré sa chceme s Vami podeliť nie len v našich ôsmich regionálnych
kanceláriách na Slovensku ale aj na podujatí Veľtrh práce – Job Expo 2014 v Nitre.
Mali by ste vedieť aké môžu byť úskalia podnikania – výhody a nevýhody, na ktoré sa treba
pripraviť. Poradíme Vám na čo nezabudnúť pri príprave podnikateľského plánu a pri
zakladaní živnosti. Tiež poradíme, ako a kde sa uchádzať o podporu štátu pri začatí
podnikania.
Združenie mladých podnikateľov Slovenska
- Kde začať, ak chcem podnikať.
Združenie mladých podnikateľov Slovenska prichádza na Veľtrh práce – Job Expo 2014
prezentovať podnikanie ako alternatívu k zamestnaniu. Poradíme vám, kde zohnať financie na
štart podnikania, kde nájsť všetky potrebné informácie, a tiež ako sa inšpirovať a nájsť ten
správny podnikateľský nápad. Všetci záujemcovia o podnikanie sa tiež môžu dozvedieť, čo
znamená členstvo v ZMPS a aké aktivity robí naše združenie pre zlepšovanie
podnikateľského prostredia na Slovensku.
Národný inšpektorát práce
Radi Vám poskytneme 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.
Inštitút pracovnej rehabilitácie
- IPR – vzdelávanie a poradenstvo pre občanov so zdravotným postihnutím
Sme zariadenie, ktoré je celou svojou činnosťou zamerané 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.
IPR v súvislosti s profesionálnou orientáciou zabezpečuje odborné poradenstvo zdravotne
oslabeným žiakom základných škôl prostredníctvom poradne pre voľbu povolania.
Súčasťou IPR je Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím, ktorá
poskytuje sústavnú prípravu na povolanie v učebných a študijných odboroch a ponúka tiež
možnosť nadstavbového alebo pomaturitného štúdia.
Dôležitou organizačnou zložkou IPR je Centrum sociálnej a pracovnej rehabilitácie, ktoré
pomáha zdravotne znevýhodneným jedincom umiestniť sa na trhu práce s ohľadom na ich
zostatkový pracovný potenciál.
Komplexnosť poskytovaných služieb dopĺňa úsek zdravotnej starostlivosti a liečebnej
rehabilitácie. Tento poskytuje žiakom školy odbornú zdravotnú a rehabilitačnú starostlivosť
počas celého štúdia, a klientom centra najmä poradenstvo v oblasti medicínskeho
posudzovania zdravotného postihnutia.
V celom zariadení je vzájomne prepojená sociálna, pracovná, pedagogická aj liečebná
rehabilitácia, čo umožňuje komplexné riešenie pracovného a sociálneho uplatnenia občanov
so zdravotným postihnutím v rôznom veku a ich integráciu v našej spoločnosti.
Viac na www.iprba.sk

29. 4. 2014
B. Workshopy v seminárnych miestnostiach
Pavilón M3 – miestnosť A

29. 4. 2014
9.00 h a 13.00 h
TREXIMA Bratislava, s.r.o.
- www.istp.sk
Na workshope sa dozviete:
Radi by ste ukázali svoje schopnosti a prax potenciálnym zamestnávateľom? Viete čo by ste
vo svojom profesijnom živote chceli robiť ale neviete ako na to? Potrebujete poradiť na akú
školu sa hlásiť? Zaujímajú Vás mzdy jednotlivých profesií? Toto a omnoho viac nájdete na
www.istp.sk – a to všetko bezplatne.
Najväčšia databáza voľných pracovných miest na Slovensku na jeden klik? Možnosť
ohodnotiť svoje schopnosti, vedomosti a zručnosti s odporučením na akú profesiu sa hodíte?

10.00 h a 14.00 h
Proact People Slovensko s.r.o.
- Je pred vami prijímací pohovor ?
Na workshope sa dozviete:
1. Ako si pripraviť žiadosť, životopis, motivačný list - čo je vlastne žiadosť do zamestnania
a čo je motivačný list? Ako ich správne napísať? Hlavná osnova životopisu, ktoré informácie
sú dôležité a menej dôležité a čomu sa vyvarovať v profesionálnom životopise.
2. Ako sa správne pripraviť na prijímací pohovor - jednotlivé fázy prípravy (morálna,
fyzická a technická). Ako prebieha pohovor, jeho etapy a čo je dôležité. Ktoré otázky kladú
zamestnávatelia najčastejšie a ako na ne správne odpovedať. Čomu a ako sa vyhnúť na
pracovných pohovoroch. A veľa dobrých rád a odporúčaní na záver.

11.00 h a 15.00 h
Navigácia v povolaní, s.r.o. Bratislava
- Mať to „správne“ povolanie – pre každého znamená niečo iné
Na workshope sa dozviete:
Ako zistiť, ktoré povolanie je to pravé? Kariérový koučing vám pomôže nájsť odpovede
a zorientovať sa v tom, aké je najvhodnejšie profesné smerovanie práve pre vás.
Na workshope sa dozviete:
- Ako pomáha kariérový koučing pri hľadaní vhodného povolania
- Prečo je dôležité rozhodnúť sa pre správne povolanie
- Aké atribúty ovplyvňujú výber povolania
- Ako vaša osobnosť „predurčuje“ vaše povolanie
- Ako zistiť svoje najsilnejšie kvality a talenty, ktoré chcem využívať v práci
- Zamyslíte sa nad motivátormi, ktoré vás poháňajú na kariérnej ceste
- Vyskúšate si koučovacie cvičenia, ktoré vás privedú ku kľúčovým aspektom vašej
vysnívanej práce.

12.00 h a 16.00 h
Združenie mladých podnikateľov Slovenska
- Kde začať, ak chcem podnikať.

Na workshope sa dozviete:
1. Ako začať podnikať
Kde hľadať inšpiráciu, financie, informácie a kontakty? Prezradí vám to Združenie mladých
podnikateľov Slovenska - organizácia, ktorá združuje mladých podnikateľov a ľudí so
záujmom o podnikanie do 40 rokov.
2. S nami v podnikaní nie ste sami
Predstavenie Združenia mladých podnikateľov Slovenska a jeho aktivít, ktoré pomáhajú
mladým podnikateľom nakopnúť ich biznis, spoznať podobných ľudí a zlepšovať
podnikateľské prostredie na Slovensku.

30. 4. 2014
B. Workshopy v seminárnych miestnostiach
Pavilón M3 – miestnosť A

30. 4. 2014
9.00 h
TREXIMA Bratislava, s.r.o.
- www.istp.sk
Na workshope sa dozviete:
Radi by ste ukázali svoje schopnosti a prax potenciálnym zamestnávateľom? Viete čo by ste
vo svojom profesijnom živote chceli robiť ale neviete ako na to? Potrebujete poradiť na akú
školu sa hlásiť? Zaujímajú Vás mzdy jednotlivých profesií? Toto a omnoho viac nájdete na
www.istp.sk – a to všetko bezplatne.
Najväčšia databáza voľných pracovných miest na Slovensku na jeden klik? Možnosť
ohodnotiť svoje schopnosti, vedomosti a zručnosti s odporučením na akú profesiu sa hodíte?

10.00 h
Proact People Slovensko s.r.o.
- Je pred vami prijímací pohovor ?
Na workshope sa dozviete:
1. Ako si pripraviť žiadosť, životopis, motivačný list - čo je vlastne žiadosť do zamestnania
a čo je motivačný list? Ako ich správne napísať? Hlavná osnova životopisu, ktoré informácie
sú dôležité a menej dôležité a čomu sa vyvarovať v profesionálnom životopise.
2. Ako sa správne pripraviť na prijímací pohovor - jednotlivé fázy prípravy (morálna,
fyzická a technická). Ako prebieha pohovor, jeho etapy a čo je dôležité. Ktoré otázky kladú
zamestnávatelia najčastejšie a ako na ne správne odpovedať. Čomu a ako sa vyhnúť na
pracovných pohovoroch. A veľa dobrých rád a odporúčaní na záver.

11.00 h
Navigácia v povolaní, s.r.o. Bratislava
- Mať to „správne“ povolanie – pre každého znamená niečo iné
Na workshope sa dozviete:
Ako zistiť, ktoré povolanie je to pravé? Kariérový koučing vám pomôže nájsť odpovede
a zorientovať sa v tom, aké je najvhodnejšie profesné smerovanie práve pre vás.
Na workshope sa dozviete:
 Ako pomáha kariérový koučing pri hľadaní vhodného povolania








Prečo je dôležité rozhodnúť sa pre správne povolanie
Aké atribúty ovplyvňujú výber povolania
Ako vaša osobnosť „predurčuje“ vaše povolanie
Ako zistiť svoje najsilnejšie kvality a talenty, ktoré chcem využívať v práci
Zamyslíte sa nad motivátormi, ktoré vás poháňajú na kariérnej ceste
Vyskúšate si koučovacie cvičenia, ktoré vás privedú ku kľúčovým aspektom vašej
vysnívanej práce.

12.00 h
Združenie mladých podnikateľov Slovenska
- Kde začať, ak chcem podnikať.
Na workshope sa dozviete:
1. Ako začať podnikať
Kde hľadať inšpiráciu, financie, informácie a kontakty? Prezradí vám to Združenie mladých
podnikateľov Slovenska - organizácia, ktorá združuje mladých podnikateľov a ľudí so
záujmom o podnikanie do 40 rokov.
2. S nami v podnikaní nie ste sami
Predstavenie Združenia mladých podnikateľov Slovenska a jeho aktivít, ktoré pomáhajú
mladým podnikateľom nakopnúť ich biznis, spoznať podobných ľudí a zlepšovať
podnikateľské prostredie na Slovensku.

Od 29.4.2014 do 30.4.2014
C. Témy interaktívnej prednášky pre základné školy
Pavilón M3 – miestnosť B
29.4.2014 a 30.4.2014
so začiatkom o 9. 15 h, 10.15 h, 11.15 h a o 12.15 h
1. Prečo je dôležitá voľba povolania (strednej školy/odboru štúdia)?
„Prečo je dôležité správne si vybrať strednú školu?“ 10 minútový blok
Cieľ: Zaujímavým spôsobom upriamiť pozornosť na dôležitosť voľby povolania:
- Situácia na trhu prace v SR,
- Ktoré povolania sú žiaduce a naopak,
- Prečo niektoré školy vzdelávajú absolventov pre „evidenciu“ na úrade PSVR
- Kde môžete nájsť informácie potrebné k voľbe povolania / strednej školy /
odboru štúdia
2. Voľba povolania je prvá veľká výzva v Tvojom živote.
„CPPPP – pomoc pre Teba aj rodičov.“ 10 minútový blok
Cieľ: Zaujímavá prezentácia činnosti CPPP pre žiakov ZŠ a výchovných/kariérnych
poradcov:
- Ako Ti môže pomôcť CPPPP
- Budeme sa testovať?
3. Správna voľba povolania ovplyvní celý život človeka.

„Hľadaj informácie a dobre si vyber!“ 30 minútový blok
Cieľ: Predstavenie programu pre voľbu povolania – www.istp.sk pre žiakov
a pomôcku pre výchovných poradcov pri voľbe strednej školy a študijného odboru:
- Potrebujete poradiť na akú školu sa hlásiť?
- Čo mám zvažovať a na čo nesmiem zabudnúť!
- Dobré treba chrániť! - duševné vlastníctvo okolo nás, možnosti ochrany
výsledkov tvorivej činnosti.

Od 29.4.2014 do 30.4.2014
D. Témy interaktívnej prednášky pre stredoškolákov
Pavilón M3 – miestnosť C
29.4.2014 a 30.4.2014
so začiatkom o 9. 15 h, 10.15 h, 11.15 h a o 12.15 h
1. Zamestnanie alebo evidencia na UPSVR?
„Ako si efektívne hľadať zamestnanie?“ 25 minútový blok
Cieľ: Zaujímavým spôsobom upriamiť pozornosť na efektívnu formu hľadania
zamestnania cez www.istp.sk.
- Možnosť ohodnotiť svoje schopnosti, vedomosti a zručnosti s odporučením na
akú profesiu sa hodíte? - TREXIMA Bratislava, a.s
- Najväčšia databáza voľných pracovných miest na Slovensku na jeden klik? TREXIMA Bratislava, a.s
- Zaujímajú Vás mzdy jednotlivých profesií? - TREXIMA Bratislava, a.s
- Ak zamestnanie nevyšlo, pomôže úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. - úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra.
2. Na prijímací pohovor sa treba pripraviť!
„Pracovný pohovor v kocke“ 15 minútový blok - Assessment systems Slovakia
Cieľ: Vtipnou no poučnou formou prezentovať žiakom SŠ na príklade videa:
- Ako sa prezentovať počas pracovného pohovoru (spoločenská etiketa na
pracovnom pohovore alebo „čo sa patrí a čo nie“ )
- Aké otázky môžu očakávať
- Ako si pripraviť životopis
3. Zamestnanie v zahraničí - nová skúsenosť.
„Ak hľadáš prácu v zahraničí, tak cez EURES“ 10 minútový blok - EURES
Cieľ: Bezpečné cestovanie za prácou v rámci EU:
- Čo je EURES a čo pre teba môže urobiť
- Databáza takmer 900 pracovných miest na www.eures.sk a takmer 1 900 000
pracovných miest na www.eures.europa.eu z celej EÚ/EHP a Švajčiarska
- Aktuálne náborové projekty a výberové konania do Nemecka, rakúska,
Holandska, Dánska, Talianska...

